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Poetas, žurnalistas 

 

1962-1970 m. mokėsi Panemunio aštuonmetėje, 1970-1973 m. Pandėlio vidurinėje mokyklose. 1973-

1975 m. tarnavo SSRS kariuomenėje, grįžęs 1975-1976 m. dirbo Panemunio ryšių skyriaus 
operatoriumi. 1976-1979 m. Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą, vėliau studijas 
tęsė neakivaizdiniu būdu. 1978-1988 m. dirbo Vilniaus universiteto ūkio skyriuje. Nuo 1988 m. verčia 
įvairioms leidykloms, žurnalui „Mokslas ir gyvenimas“ rengė mokslo populiarinimo straipsnius, 
bendradarbiavo kituose leidiniuose.1989 m. dirbo „Atgimimo“ redakcijoje kultūros skyriaus vedėju, 
vėliau neetatiniu korespondentu. 1990-1992 m. dėstė etiką Vilniaus Užupio vidurinėje mokykloje, 
parengė etikos ir lyginamosios religijotyros programėlę. Tuo metu dirbo ir savaitraščio mokytojams 
„Dialogas“ redakcijoje korespondentu. 1992-1994 m. neperiodinio kultūros, religijotyros ir filosofijos 
leidinio jaunuomenei „Eisra“ redaktorius, vienas iš rengėjų. 1994-1996 m. dirbo UAB „Vilniaus 

laikraštis“ korespondentu. Nuo 1998 m. dirbo nuolatiniu savaitraščio „Šeimininkė“ savaitės įvykių 
apžvalgininku, laikraščiui „Mokslo Lietuva“ rengė kultūrinių renginių apžvalgas, recenzavo knygas.  
1989-1995 m. dalyvavo Lietuvos Rericho ir Vydūno draugijų veikloje, Vilniaus juvenologų klubo, 
agentūros „SOS vaikai“ veikloje. 1995-2001 m. aktyviai dalyvavo kraštiečių draugijoje „Panemunio 

krivūlė“. Lietuvos rašytojų sąjungos narys nuo 2002 m. 

1972 m., 1973 m. respublikinių moksleivių kūrybos konkursų laureatas (už eilėraščius), pirmoji vieta 
Rokiškio rajono dailiojo skaitymo konkurse. 1999 m. padėkos raštas už Rokiškio krašto etninės 
kultūros, istorinės praeities puoselėjimą, grąžinant į gyvenimą dvasines vertybes. 1999 m. Vilniaus 

apskrities intelektualinio elito sertifikatas. 2004–2005 m. individuali kūrybinė stipendija. 
Kūrybą publikuoja almanachuose: „Poezijos pavasaris“, „Poetinis Druskininkų ruduo“, „Birželio 
sodai“, įvairiuose rinkiniuose. Padėjo rengiant ir leidžiant knygas apie gimtinę „Panemunis“ ir 

„Negandų ir tremčių metai“ 

Bendradarbiauja periodinėje spaudoje: „Dialogas“, „Draugas“, „Gimtasis Rokiškis“, „Literatūra ir 
menas“, „Metai“, „Mokslas ir gyvenimas“, „Mokslo Lietuva“, „Nemunas“, „Prie Nemunėlio“, 

„Sveikuolis“, „Šeimininkė“, „Šiaurės Atėnai“, „Vilniaus laikraštis“ ir kt. 
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