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Mokėsi Nartaikių pradžios, 1946–1954 m. Pandėlio vidurinėje mokyklose, 1954–1957 m. 

Muromo (Rusija) karo ryšių mokykloje. Studijavo 1960–1965 m. Leningrado (Rusija) karo ryšių 

akademijoje radijo ir elektrinių laidinių ryšių fakultete, įgijo kapitono–inžinieriaus laipsnį ir diplomą, 

1969–1972 m. mokėsi tos pačios akademijos aspirantūroje, 1972 m. apgynė technikos mokslų kandidato 

disertaciją. 

Tarnavo 1957–1960 m. Šiaurės Kaukazo karinėje apygardoje, Anapoje ryšių būrio vado 

pareigose, 1965–1969 m. Vladimiro (Rusija) radiotechnikos gamykloje kariniu atstovu. 1972–1975  m. 

dėstė Leningrado karo ryšių akademijoje, suteiktas papulkininko laipsnis. 1975–1987 m. dirbo 

Novočerkasko (Rusija) aukštojoje ryšių karo mokykloje ryšio priemonių techninio eksploatavimo  

katedros viršininku, suteiktas pulkininko laipsnis ir docento vardas. 1987 m. atvyko į Panevėžį. 1987–

2018 m. dėstė VGTU Kokybės vadybos centro Panevėžio filiale.  

Parengė eilę mokymo ir metodinių priemonių. Kaupė ir sistemino informaciją jonizuoto 

vandens tematika, populiarina jonizuotą vandenį. Domisi numerologija, ezoterika, anomaliais, 

neįmintais reiškiniais, žemės patogeninėmis zonomis, paslaptimis, užsiima biolokacija. Išleido knygų  

apie jonizuotą vandenį, kurios išverstos į aštuonias kalbas. 

Paskelbė per 250 mokslinių, metodinių darbų, apie 1000 mokslo populiarinimo straipsnių 

periodinėje spaudoje. Parengė ir skaitė filiale 12 ciklų paskaitas. 

Dalyvauja meno saviveikloje. Kuria žodžius ir muziką dainoms, verčia dainas į/iš rusų 

kalbos. Rašo eiles, eiliuotus ir proginius sveikinimus. Sudarė ir išleido 7 anekdotų knygeles, dainų ir 

sveikinimų bei eilių knygelę „Lyriškos nuotaikos prasiveržimai“ (2006). 

Atsiminimai publikuoti knygoje „Šereikienė V. Tėvo Stanislovo saulė“ (2006). 

Bendradarbiavo spaudoje: „Aušra“, „Gimtasis Rokiškis“, „Kauno diena“, „Panevėžio 

balsas“, „Sekundė“, „Klaipėda“, „Laima“, „Lemtis“, „Meisteris“, „Mokslas ir gyvenimas“, „Namie ir 

sode“, „Respublika“, „Sveikata“, „Šaltinis“, „Šeimininkė“, „Vakarinės naujienos“, „Valstiečių 

laikraštis“, „Žmogus“, „Žvilgsnis“ ir kt. 
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