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Elektrikas, literatas 

 

Mokėsi Galažerių pradinėje mokykloje, Vilniaus, Kauno vidurinėse mokyklose, 1959 

m. baigė Obelių vidurinę mokyklą. Mokėsi Kauno IV-oje profesinėje technikos mokykloje kino 

mechaniko specialybės, vėliau vakariniame Rokiškio mechanikos technikume elektriku. Stažavosi 

prie Odesos politechnikumo. Rengtuose paleidimo – derinimo aparatūros žemės ūkyje darbuotojų 

kursuose. 

Dirbo Vilniaus Kino direkcijoje, Rokiškio Kino direkcijoje kino mechaniku, elektriku 

kolūkiuose, Obelių spirito gamykloje, Rokiškio kelių statybos valdyboje, Lietuvos žemės ūkio 

technikos susivienijime Obeliuose šaltkalviu, elektriku, šio susivienijimo Kaimo Mechanizuotoje 

Kolonoje instaliacijos varžų matuotoju, šaldytuvų aptarnavimo meistru. Vėliau ūkininkavo. Gyvena 

Onuškyje. 

Dar mokykloje pradėjo rašyti eilėraščius, tačiau susidomėjus KGB, kūryba prigeso. 

Eilėraščiais ir proza į gyvenimą sugrįžo, prasidėjus Sąjūdžiui. Kūryba įtraukta į rinkinius „2019: 

kalendorius“ (2018), „Vaivorykštė“ (2000) ir kt. 

Yra Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos, Rokiškio literatų klubo „Vaivorykštė“ narys. 

 Savilaidos būdu išleido 11 poezijos ir prozos knygų, daugelis jų perleistos su 

papildymais. 2016 m. išleido autobiografinį romaną „Stalino karvės pienas“. 

Bendradarbiauja spaudoje: „Gimtasis Rokiškis“; „Panevėžio rytas“ ir kt.  
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