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Technikos mokslų daktaras (1982), habilituotas technologijos mokslų daktaras. 1948-1954 mokėsi Panevėžio 1ojoje vidurinėje mokykloje, 1955-1960 studijavo VU Fizikos ir matematikos fakultete. Dirbo mokslo ir
projektavimo institutuose, vadovavo programinės įrangos kūrimui. Nuo 1988 dėsto VGTU, nuo 1998 Inžinerinės
informatikos katedros, dabar Fundamentinių mokslų fakulteto Informacinių sistemų katedros vedėjas, profesorius
(1995). Svarbiausi darbai iš oro bei kelių transporto informacinių sistemų tyrimų, jais remdamasis nagrinėja
programinių sistemų, kai duomenų struktūros ir uždavinių algoritmai nestabilūs, adaptyvumą. Paskelbė virš 90
mokslinių straipsnių. Pirmoji knyga: monografija „Adaptuoti modeliai ir programos" (1992, rus.), dvi mokomasias
knygas išleido kartu su N. Čeikiene, parengė literatūros rodyklę „Jonas Mockus" (2007). Bendradarbiauja
leidiniuose: „Gedimino universitetas", „Informatica", „informacinės technologijos", „Lietuvos matematikos
rinkinys", „Transportas" ir kt.
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