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 Mokėsi 1960–1964 m. Zaduojos (Zarasų r.) pradinėje, 1964–1971 m. Dusetų K. 

Būgos vidurinėje mokyklose. 1980 m. baigė Vilniaus pedagoginiame institute lietuvių kalbą ir 

literatūrą. 

 Dirbo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Zarasų rajono Samanių aštuonmetėje, 

Antazavės vidurinėje, Kamajų vidurinėje mokyklose. Nuo 1974 m. apsigyveno Rokiškyje, dirbo 

Juodupės vakarinėje, 1980–1983 m. Rokiškio 3-iojoje vidurinėje, 1983–2013 m. Rokiškio 4-ojoje 

vidurinėje (vėliau J. Tūbelio gimnazija, progimnazija) mokyklose. 1998 m. suteikta mokytojos 

metodininkės kvalifikacija. 

 Kurti pradėjo mokyklos laikais, dalyvavo literatų būrelio veikloje, literatūriniuose 

konkursuose, keletą eilėraščių išspausdino Zarasų rajono laikraštis. Yra Rokiškio literatų klubo 

„Vaivorykštė“, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė.  

 Kūryba ir straipsniai įtraukti į rinkinius: „Čia, kur Nemunas…“ (2019), „2019: 

kalendorius“ (2018), „2005 m. - 2008 m. kūryba“ (2015), „Ginkime kalbą, žemę, jos būdą…“ 

(2017), „Jau saulelė…“ (2014), „Laiko žingsniai : mokytojai, 1983-2006“ (2006), „Mes laisvei 

gimę“ (2018), „Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę…“ (2016), „Mūs laisvė krauju apšlakstyta…“ 

(2015), „Rokiški, Aukštaitijos krašte žavingas!“ (2019), „Vaivorykštė“ (2000, 2006, 2016), 

„Žiobiškio vėjas“ (2016), „Metodinis rinkinys klasės vadovui : [projekto] "Debatų metodikos 

integravimas į formaliojo švietimo sistemą" [leidinys]“ (2012). 

2012 m. išleista pirmoji eilėraščių knygelė „Būties akimirkos“, 2019 m. pasirodė 

eilėraščių ir esė knyga „Į tave“.  

 Kūryba publikuota spaudoje: „Gimtasis Rokiškis“, „Gimtasis žodis“, „Kultūros 

aktualijos“, „Liepsnelė“, „Prie Nemunėlio“, „Rokiškio pragiedruliai“, „Ūkininkas“, „Žaliasis 

pasaulis“. 
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