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Mokėsi Vyžeičių pradžios, septynmetėje mokyklose, 1959 m. baigė Rokiškio E. 

Tičkaus vidurinę mokyklą. Studijavo 1961–1966 m. Vilniaus universitete Istorijos-filologijos 

fakultete Lietuvių kalbą ir literatūrą. 

Dirbo 1959–1961 m. Salų apylinkės sekretore, Rokiškio LKP komitete mašininke, 

1966–1967 m. leidykloje „Šviesa“ korektore. Mokytojavo 1968–1969 m. Kauno 25-ojoje vidurinėje 

mokykloje, 1970–2012 m. Kauno 27-ojoje (dabar „Vyturio“ gimnazija) vidurinėje mokykloje 

lietuvių kalbos mokytoja. 

Dirba literatūros srityje, rašo vaikams ir apie vaikus. Rašyti pradėjo baigusi mokyklą, 

to meto spaudoje pasirodė pirmieji kūriniai. Išleido 16 apsakymų, novelių, pasakų, pedagoginių 

miniatiūrų knygelių. 2001 m. Išleista pirmoji pedagoginių miniatiūrų ir novelių knyga „Maža 

širdelė – didelė ašarėlė“. 

Yra Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė nuo 2001 m. 2004 m. pelnė dr. 

N. Bataitytės literatūrinio fondo (Los Angeles, JAV) S. Bataičio vardo literatūrinę premiją. 

Kūryba įtraukta į rinkinius: „Mano polėkių paukštė – Lietuva“ (2008), „Vardą 

rašysim ant laiko delnų“ (2018) ir kt. 

Kūryba publikuota spaudoje: „Gintaro gimtinė“, „Spalio vėliava“ ir kt. 
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