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Inžinierius radistas, literatas, kraštotyrininkas 

 

 Mokėsi 1941–1945 m. Lašų pradinėje mokykloje, 1945–1949 m. Ragelių 

progimnazijoje, 1949–1953 m. Rokiškio E. Tičkaus vidurinėje mokykloje. 1956–1959 m. mokėsi 

Rygos specialiųjų tarnybų aviacijos mokykloje. 1964–1970 m. studijavo VISI radio aparatūros 

konstravimo ir gamybos specialybę. 

Po armijos 1956 m. 7 mėn. dirbo Meldučių klubo-skaityklos vedėju. Baigęs studijas 

Rygoje, 1959 m. 4 mėn. dirbo Samaros oro uoste, perkėlimo būdu grįžęs į Lietuvą,  1959-1972 m. ir 

1993-2004 m. Vilniaus oro uosto Radijo navigacijos ir ryšių tarnyboje, 1972–1976 m. Lietuvos aklųjų 

draugijos garso įrašų namuose, 1977–1993 m. Elektrinio suvirinimo įrenginių instituto Vilniaus 

filiale. 

Jau sulaukęs brandaus amžiaus pradėjo rašyti eiles. Eilėmis ir proza yra parašęs penkis 

prisiminimų rinkinius, daugiausia apie gimtąjį Narkūnų kaimą ir tapo savotišku kaimo metraštininku. 

Domisi gimtojo kaimo ir jo žmonių istorija, renka kraštotyrinę medžiagą, parengė Narkūnų kaimo 

geneologinį medį ir ją pristatė gimtajame krašte, sukūrė kaimo himną, rengia kraštiečių susitikimus. 

Kraštotyrinę medžiagą apie kaimą, žymius jo žmones publikuoja spaudoje. Renka medžiagą, domisi 

„Dainos apie Rokiškio bažnyčios statybą“ autoriais ir dainos variantais. Dalyvauja Vilniaus rokiškėnų 

klubo „Pragiedruliai“ veikloje. 

Pirmoji knygelė pasirodė 1998 m. „Senąjį Narkūnų kaimą prisimenant“, vėliau kartu su 

knygelėm „Mums laikas skaičiuoja metus“ (1999) ir „Gimtinės padangėj“ (2000) sudarė pirmąjį 

eiliuotą atsiminimų rinkinį „Menu tėviškėlę mielą“ (2009). Kitos atsiminimų knygos – 2009 m. „Nuo 

Narkūnų iki Vilniaus“ ir „Pietryčiuos nuo Ragelių“, 2011 m. „Štai ir viskas apie Narkūnų kaimą“, 

2019 m. „Prisimena paauglys ir senjoras“. 

Atsiminimai ir kūryba publikuoti leidiniuose: „Mus jungia Rokiškio kraštas“ (2014), 

„Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijai – 100“ (2018) ir kt. 

 Bendradarbiauja spaudoje: „Gimtasis Rokiškis“, „Gimtinė“, „Prie Nemunėlio“ ir kt. 
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