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Literatas, kraštotyrininkas 

 

 1935-–1939 m. mokėsi Sypelių pradinėje, Suvainiškio aštuonmetėje mokyklose, 1941 

m. Pandėlio progimnazijoje. 1945 m. įstojo į Salų žemės ūkio mokyklą. 1946 m. mokėsi Kauno 

Nemuno laivininkystės kursuose laivų vairuotojų specialybės. 

1946 m., grįžęs į tėviškę, dirbo Pandėlio pieninėje (1947–1954 m.), kitose 

organizacijose. 1955–1957 m. su šeima gyveno Rygoje. Nuo 1969 m. su šeima apsigyveno Rokiškyje. 

Dirbo 1969–1970 m. Sūrių gamykloje, 1970–1972 m. Kultūros mokykloje, 1972–1973 m. Vartotojų 

kooperatyve, 1973–1975 m. Šiluminiuose tinkluose, 1975–1992 m. Psichiatrijos ligoninėje įvairiose 

pareigose. 

Rašyti pradėjo jau perkopęs 50-uosius gyvenimo metus. 1985 m. gimė pirmasis 

eilėraštis „Mano žemė“, po metų išspausdintas rajoniniame laikraštyje. Nuo 1987 m. įsiliejo į rajono 

literatų klubą „Vaivorykštė“, yra aktyvus jos narys. Nuo 1985 m. įsitraukė į blaivybės draugijos 

„Baltų ainiai“ veiklą, buvo vienas jos steigėjų, 1998-2002 m. skyriaus pirmininkas, bendradarbiavo 

su spauda. Aktyviai dalyvauja kraštotyrinėje veikoje, rinko medžiagą apie gimtąjį Sypelių ir 

aplinkinius kaimus, jų gyventojus, papročius ir tradicijas. Skelbia kraštotyrinius straipsnius spaudoje, 

leidinyje „Suvainiškis ir jo apylinkės“ (2014). 

Išleido 7 knygas. Pirmoji poezijos rinktinė pasirodė 1999 m. „Švelnumo ilgesys“, 

antroji eilėraščių knyga „Saulėti toliai“ išleista 2004 m., trečioji poezijos rinktinė „Tylioji žydruma“ 

2013 m. 2019 m. pasirodė ketvirtoji eilėraščių rinktinė „Ilgesį šlamantys medžiai“. Kraštotyrinės 

medžiagos pagrindu 2011 m. išleistos dvi knygos “Mano gimtinė“ ir „Sypelių kaimas“. 2012 m. 

sudaryta knyga  “Vardai amžinybės šviesoje“ (2014 m. papild. leid.).  

Kūryba įtraukta į Rokiškio literatų klubo „Vaivorykštė“ almanachus, literatų klubo 

kalendorių „2019“. 

Bendradarbiauja spaudoje: „Baltų ainiai“, „Blaivybės aušra“,  „Gimtasis Rokiškis“, 

„Knygnešys“, „Liepsnelė“, „Prie Nemunėlio“, „Rokiškio pragiedruliai“, „Spalio vėliava“ ir kt. 
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