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Gimė 1936 03 30 Šapeliuose
Inţinierius mechanikas, technologijos mokslų daktaras
Mokėsi 1944-1947 m. Svobiškio pradinėje, 1947-1954 m. Obelių vidurinėje mokyklose. 1955-1960 m. studijavo Lietuvos
ţemės ūkio akademijoje Mechanizacijos fakultete inţinieriaus mechaniko spec.
Nuo 1960 m. Lietuvos ţemės ūkio akademijos (nuo 1996 m. LŢŪU) dėstytojas, 1975-1986 m. ţemės ūkio elektrifikacijos
katedros vedėjas, docentas, 1989-1994 m. Ţemės ūkio elektrifikacijos fakulteto dekanas, 1994-2001 m. Ţemės ūkio
inţinerijos fakulteto prodekanas. Nuo 1978 m. docentas. 1975 m. apginė technikos mokslų daktaro disertaciją.
Paskelbė darbų apie augalų švitinimą šiltnamiuose ir elektros energijos panaudojimo ţemės ūkio gamyboje efektyvumą.
Parašė, sudarė ir parengė metodinių leidinių ir vadovėlių, keletą jų kartu su kitais. Pirmoji sudaryta knygelė „Mašinų detalių
ir kėlimo-transportavimo mašinų programa, kontrolinių ir kursinių projektų uţduotys“ (1970), pirmasis vadovėlis „Kėlimo
ir transportavimo mašinos ţemės ūkyje“ (1978).
Bendradarbiavo spaudoje: „Agroinţinerija ir energetika“, „Kelių aidai“, „Ţemyna“ ir kt.
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