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Gimė 1928 07 12 Sičiūnuose Rokiškio rajone, mirė 2017 12 09 Vilniuje 
 

Geologas, literatas 
 

Gimė daugiavaikėje valstiečių šeimoje. 1927-1941 m. mokėsi Paliepių mokykloje. 1943 m. mokėsi 
staliaus amato Skapiškio amatų mokyklą. Vėliau mokėsi Panemunio progimnazijoje, 1948-1949 m. 

Rokiškio suaugusių vidurinės mokyklos 9 klasėje. 10 klasę mokėsi 1950 m. Pandėlio gimnazijoje. 
Vidurinę mokyklą 1954 m. baigė Vilniaus 1-ojoje darbininkų jaunimo mokykloje jau dirbdamas. 1955-

1958 m. neakivaizdžiai studijavo Vilniaus universitete Istorijos-filologijos fakultete lietuvių kalbą ir 
literatūrą, tačiau po 3 kursų mokslus teko mesti. Baigė geologinio profilio kursus Kijeve ir Sankt 
Peterburge. 

1950-1953 m. tarnavo sovietų armijoje. Grįžo į gimtuosius Sičiūnus, vėliau išvyko į Vilnių. Dirbdamas 
kroviku, baigė vidurinę mokyklą. 1954 08 priimtas Lietuvos geologinės žvalgybos ekspedicijoje 
mokiniu kolektoriumi lauko darbams. 1958 m. įsidarbino Hidrogeologinėje Lietuvos ekspedicijoje. 
1960-1962 m. dirbo geofiziku Ust Šalymo geologijos paieškų ir žvalgybos ekspedicijoje Azijoje. 1962 
m. grįžo į Lietuvą. 30 m. pradirbęs geologu, 1985 m. išėjo į pensiją. 1985-1993m. dirbo Vilniaus 

turistinėje bazėje, 1993-2001 m. sargu metalo staklių institute. 
Nuo jaunų dienų rašė dienoraščius, kurie vėliau sugulė į knygas. Kaip eilėraščių rinktinės pasirodė 
pirmoji „Eiliuoti užrašai“ (2002) ir šeštoji knygos „Chaosas: eiliuoti užrašai“ (2014), šioje yra 
eilėraščių rokiškėnų tarme. Kitos 4 knygos dienoraščių ir atsiminimų forma primena geologines 

keliones ir darbus bei gyvenimo įvykius. 2015 m. savo lėšomis 50 egz. išleido knygą „Suvestinės“, 

kurioje publikuoti savo dokumentų nuorašus, įvairių raštų kopijos, gimtojo Sičiūnų kaio gyventojų 
sąrašai, yra išrašai iš 2008-2015 m. savo dienoraščio. 
Dalyvavo Geologų draugijos veikloje. 
Savo straipsnius, kūrybą ir atsiminimus publikavo periodinėje spaudoje: „Geologijos akiračiai“, 

„Gimtasis Rokiškis“ ir kt. 
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