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Pedagogė, literatė
1942-1950 m. mokėsi Pandėlio pradinėje ir vidurinėje mokykloje. 1950-1954 m. studijavo Trakų pedagoginėje mokykloje,
1970-1971 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute Lietuvių kalbos ir literatūros pedagogo specialybę.
Dirbo 1954-1955 m. Uţsienių k. (Kuršėnų r.) pradinėje mokykloje, 1956-1960 m. – Pabalvės (Telšių r.) 7-metės mokyklos
Vainočių filialo pradinės mokyklos vedėja, 1972-1973 – Vilniaus 38-osios vidurinės mokyklos mokytoja, 1974-2004 –
Vilniaus Karoliniškių gimnazijos lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė.
Priklauso Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungai, Lietuvos mokytojų literatų draugijai „Spindulys“, Lietuvos moterų
lygai, Šv. Kazimiero ordinui, T. Daugirdo vardo Tėvynės paţinimo draugijai.
Pirmieji eilėraščiai respublikinėje spaudoje pasirodė 1954 m. Pirmasis poezijos rinkinys „Angelų sūpuoklėse“ išėjo 1997
m., išleido du poezijos rinkinius vaikams „ABC – trys vyturėliai“ (2000) ir „Į mokyklėlę“, dvi eiliuotas lietuvių liaudies
pasakas, pirmoji“Atrakinsim lobių skrynią“ (2006). Poezija spausdinta daugelyje poezijos rinkinių ir almanachų. Uţ knygą
„Ulbėki širdyse, atminties paukšte“ skirta dr. N. Glaţė literatūrinio fondo premija (Los Angeles, JAV).
Bendradarbiauja leidiniuose: „Gimtasis Rokiškis“, „Gimtinė“, „Gintaro gimtinė“, „Lietuvos aidas“, „Prie Nemunėlio“,
„Sūduva“, „Šeimininkė“, „Tėviškės ţiburiai“, „Vakarinės naujienos“ ir kt.
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