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Mokėsi Kazliškio pradinėje mokykloje, Rokiškio gimnazijoje. Neakivaizdiniu būdu 1952 m. baigė 
Panevėžio mokytojų seminariją. 
1948 m. pradėjo dirbti Vilkolių pradinėje mokykloje. Po 15 metų 1963 m. išsikėlė į Panevėžį, dirbo 
pradinių klasių mokytoja Panevėžio 7-ojoje, Molainių, Bernatonių, Dembavos mokyklose, nuo 1997 m. 
tikybos mokytoja. Panevėžio mieste ir rajone išdirbo 35 metus.  

Paskelbė spaudoje atsiminimų apie P. Širvį, J. Tumą-Vaižgantą, J. Tunaitį, M. Bičiūnienę ir kt. 
Atsiminimai įtraukti į kn. „Gerasis vyskupas : Vilniaus vyskupo Juozo Tunaičio gyvenimo ir tarnystės 
Viešpačiui puslapiai / Steponas Tunaitis“ (2016). 

Išleido tris atsiminimų ir autobiografines knygeles, pirmoji „Gyvenimo pėdsakais“ pasirodė 1999 m. 
2000 m. pasirodė pedagoginių patarimų knygelė „Nepalūžk“. 2001 m. išleido eilėraščių, pasakų, mįslių 
ir žaidimų knygelę vaikams „Čiulbėkit vyturėliai“,  

Bendradarbiavo periodinėje spaudoje: „XXI amžius“, „Gimtasis Rokiškis“, „Panevėžio balsas“, 

„Tėvynė“ ir kt. 
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