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Pedagogas, literatas 

 

Mokėsi 1957–1968 m. Vyžuonų vidurinėje mokykloje. Studijavo 1968–1973 m. 

Vilniaus pedagoginiame institute, įgijo geografijos ir kūno kultūros mokytojo specialybę. 

Po studijų 1973–1984 m. dirbo Pandėlio vidurinėje mokykloje, 1984–2005 m. Obelių 

mokykloje-internate, vidurinėje mokykloje geografijos, kūno kultūros mokytoju. 

Prasidėjus Atgimimui, dalyvavo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės veikloje, buvo 

Rokiškio rajono tarybos narys. Yra aktyvaus gyvenimo būdo ir sveikos gyvensenos propaguotojas, 

bėgimo varžybų ir maratonų dalyvis, visuomeninių, kultūrinių renginių, kasmetinių „Poezijos 

pavasarių“ dalyvis. Dalyvauja Rokiškio rajono literatų klubo „Vaivorykštė“ veikloje nuo klubo 

įsikūrimo 1986 m., Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys nuo 1999 m. 

Poezija rimčiau susidomėjo studijuojant  apie 1970 m. Pirmieji eilėraščiai spausdinti 

rajoniniame laikraštyje 1983 m. „Spalio vėliava“ vėliau rajoniniame laikraštyje šalia eilėraščių 

pasirodė pamąstymai proza, apsakymai. 

1991 m. pasirodė pirmoji Atgimimo laikotarpio eilėraščių knygelė „Atbudimas“, 

išleista obeliečio R. Kundelio iniciatyva. Vėliau išleistos poezijos rinktinės „Kalbėjimai“ (1998), 

„Vakarės tylos atmintis“ (2003), „Keleivis naktyje“ (2010), spinduliuojančios meile gimtajam 

Aukštaitijos kraštui, gyvenimo būties, amžinųjų klausimų apmąstymais. 

 Kūryba publikuota leidiniuose: „2019: kalendorius“ (2018), „Kai mūsų knygnešių 

keliai...“ (2013), „Kaimo rašytojas“ (Kn. 2, 2006), „Laiko pašvaistės“ (2010), „Lietuviškos knygos 

kelias“ (2013), „Mano kaimas – vilčių ir svajonių atolas“ (2010), „Nalšios piliakalniai žili“ (2017), 

„Rokiški, Aukštaitijos krašte žavingas“ (2019), „Vaivorykštė“ (2000, 2006, 2016), „Veidu į tėvynę“ 

(2003), „Vėrinys tėviškei“ (2015), „Vyžuonos“ (2006), „Žydėk, obelėle, sidabru žydėk be lapelių“ 

(2011), „Žiobiškio vėjas“ (2016) ir kt. 

 Eilėraščiai skelbti spaudoje: „XXI amžius“, „Gimtasis Rokiškis“, „Katalikų pasaulis“, 

„Panevėžio rytas“, „Prie Nemunėlio“, „Rokiškio pragiedruliai“, „7 meno dienos“, „Spalio vėliava“, 

„Tėvynė“, „Utenis“, „Utenos apskrities žinios“, „Valstiečių laikraštis“ ir kt. 
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