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Gimė 1925 06 04 Rozališkio vnk. Rokiškio rajone,  

mirė 2006 12 06 Kaune, palaidotas Vilniuje 

 

Geodezijos inžinierius, fizinių mokslų daktaras, literatas  

 

Mokėsi 1930–1934 m. Armonių, 1937–1939 m. Rokiškio valsčiaus pradinėse mokyklose. 

1945 m. Kaune lankė matininkų kursus. Mokėsi 1945–1948 m. Kauno žemės ūkio technikume 

žemėtvarkos techniko, 1947–1951 m. Kauno politechnikos institute geodezijos inžinieriaus specialybių. 

1954–1957 m. studijavo aspirantūroje Lietuvos mokslų akademijos Geologijos ir geografijos institute ir 

apgynė fizikos ir matematikos mokslų kandidato disertaciją. 1993 m. nostrifikuotas gamtos mokslų 

daktaras. 

Dirbo tėvų ūkyje, miške, 1942–1945 m. Juodupės valsčiaus raštininku. 1950–1957 m. 

dirbo ir dėstė Kauno žemės ūkio technikume, Kauno 14-oje vidurinėje mokykloje. 1957–1963 m. dirbo 

Geologijos ir geografijos institute, 1960–1963 m. Žemės plutos fizikos sektoriaus vadovas; po instituto 

reorganizavimo 1963–1970 m. Geologijos instituto Geofizikos skyriaus viršininkas. 1963–1984 m. dėstė 

Vilniaus inžineriniame statybos institute (iki 1969 m. Kauno politechnikos instituto Vilniaus filialas), 

1969–1980  m. Geodezijos katedros vedėjas; docentas (1965). 1984–1992 m. dėstė Lietuvos žemės ūkio 

akademijoje. 1993 m. mokytojavo Kauno 46-ojoje vidurinėje mokykloje. 1994–2000 m. dirbo 

Aerogeodezijos institute. Kunigiškių k. Jonavos r.  įkūrė Geodezijos ir kartografijos muziejų (1999). 

1963 m. redagavo „Geodezijos skyriaus darbai“, 1963–1984 m. „Geodezijos darbai“ (t. 1–

10). 1963 m. įkūrė Geodezininkų skyrių kaip Lietuvos geografų sąjungos filialą filialą, vadovavo jai. 

1977–1985 m. Pabaltijo neotektoninės komisijos pirmininkas.   

Pagrindinė mokslinių darbų kryptis – geodezinė gravimetrija. 1954–1962 m. su kitais 

parengė Lietuvos ištisinę gravimetrinę nuotrauką ir Lietuvos atraminį gravimetrinį tinklą. Dirbo 

geodezijos ir kartografijos mokslų istorijos srityje.  

Paskelbė virš 40 darbų Lietuvos ir sąjunginiuose mokslo leidiniuose. Įvairioms 

enciklopedijoms parašė per 150 straipsnių. Parašė straipsnių knygai apie gimtąjį kraštą „Juodupė. 

Onuškis“ (D. 1, 2012). Visą gyvenimą domėjęsis grožine literatūra, surasdavo laiko ir poetiniam žodžiui, 

rašė eilėraščius, keletas publikuoti knygoje „Juodupė. Onuškis“ (D. 2, 2012), spaudoje.  

Su kitais parašė vadovėlį „Taikomoji geodezija“ (1979), parengė mokomųjų priemonių.  

2002 m. išleido poezijos rinktinę „Gyvenimo pėdos“, 2005 m. atsiminimų knygą „Tarp 

geodezijos, geofizikos ir kartografijos krantų“. 
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