STASYS BILYS
Inžinierius, energetikas, ilgametis Elektros
tiekimo linijų statybos valdybos viršininkas,
nuo 1992 m. – įmonės „Tena“ generalinio
direktoriaus pavaduotojas
Kauno politechnikumo Elektros stipriųjų
srovių (ESS) specialybės absolventas
(studijas baigė 1954 m.)

Stasys Bilys gimė 1934 m. rugsėjo 24 d. Margių kaime, Pagirių valsčiuje, Ukmergės
apskrityje. 1954 m. baigė Kauno politechnikumą (dabar Kauno technikos kolegija). S. Bilys yra
KP Elektros stipriųjų srovių (ESS) specialybės absolventas. 1974 m. baigė Vilniaus inžinerinį
statybos institutą.
1956 m. pradėjo dirbti Lietuvos energijos Petrašiūnų statybos ir montavimo valdyboje
darbų vykdytoju. 1959 m. perkeltas į Elektros montavimo trestą. 1963 m. pradėjo dirbti Elektros
tiekimo linijų statybos ir montavimo valdyboje. Nuo 1964 m. tapo valdybos viršininko
pavaduotoju, 1975 m. – valdybos viršininku, 1992 m. – įmonės “Tena” generalinio direktoriaus
pavaduotoju. Dirbdamas šioje įmonėje vadovavo Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko
paskolos valdymo grupei. Plėtojant Lirtuvos energetikos sistemos tinklus daug daug nuveikė
montuodamas pirmųjų Lietuvoje 110 kV elektros tinklų linijų Petrašiūnuose, Rekyvoje pastotes.
Dalyvavo montuojant pirmąsias 330 kV pastotes Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.
Už laimėjimus plėtojant energetikos sistemos tinklus 1987 m. Stasiui Biliui suteiktas
nusipelniusio inžinieriaus garbės vardas. 2010 m. Stasys Bilys apdovanotas Lietuvos energetikų
Garbės ženklu.
Stasys Bilys parašė ir išleido knygas: „Hidroelektrinių miražai Lietuvoje“ (2010 m.),
„Pirmosios elektrinės Lietuvoje“ I, II, III dalys (20111, 2012, 2013 m.).
Stasys Bilys nepamiršta savo Alma mater ir ją aplanko. Kauno technikos kolegijos
muziejus saugo jo dovanotas knygas, didžiuojasi mokyklos absolventu, jo darbais ir pasiekimais.

Energetikai 2014 m. sveikina Stasį Bilį su 80-mečiu.
Iš dešinės sėdi: Vytautas Gritėnas, Stasys Bilys, Vytautas Paznanskis, Kazys Žilys, Česlovas
Lenickas, Simonas Vytautas Narušis.
Stovi: Vygantas Kazakevičius, Zenonas Ružinskas, Vladas Buinevičius, Vytautas Stasiūnas,
Gintaras Adžigauskas, Viktoras Merkys, Bronius Telyčėnas, Vilius Šaduikis.
Iš Kauno technikos muziejaus archyvų.
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