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Maisto technologijos inžinierius, technikos mokslų daktaras
Mokėsi Vaidlonų, Didsodės pradinėse, Juodupės darbo jaunimo vidurinėje mokykloje baigė 7 klases.
1953 m. įstojo į Kauno prekybos mokyklą paruošų darbuotojų grupę. 1966-1970 studijavo
Sąjunginiame maisto pramonės institute Maskvoje. 1978 m. apgynė disertaciją, 1993 m. technikos
mokslo daktaras.
Dirbo Lingėnų kolūkyje, Rokiškio kooperatyve, 1954-1970 m. Kaune prekybos ir paruošų
organizacijose. 1971-1991 m. – Lietuvos vaisių ir daržovių ūkio mokslinio tyrimo instituto mokslo
darbuotojas, 1988-1991 m. Technologijų laboratorijos vedėjas. 1991-1998 m. dirbo Lietuvos
valstybinės kontrolės vyresniuoju kontrolieriumi.
Aktyviai dalyvauja visuomeninėje, politinėje veikloje. Yra Lietuvos vaisių ir daržovių instituto
Mokslinės techninės draugijos pirmininkas, Žinijos draugijos lektoriumo pirmininkas. Lietuvos
demokratų partijos narys.
Mokslinių tyrimų sritis - daržovių laikymas. Paskelbė 132 mokslinius straipsnius. Knygoje „Juodupė.
Onuškis. D. 1-2.“ (2012) paskelbė straipsnių apie gimtąjį kaimą.
1984 m. išleido knygą „Vaisių ir daržovių kokybė“. 2012 m. pasirodė knyga „Lingėnų seimelis“,
kurioje gimtojo Lingėnų kaimo istorija ir žmonės atskleisti kaimo žmonių lūpomis per sekmadieninius
susitikimus ir susibūrimus, vadintus „seimeliu“. Parengė 9 rekomendacijas gamybai tobulinti (19741986). Išleido 2 brošiūras, kuriose aprašė naują sandėliavimo būdą, dviejų knygų bendraautorius.
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