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Gimė 1922 m. vasario 1 d. Girėnų kaime,
Subačiaus valsčiuje, Kupiškio rajone. Pradžios
mokyklą pradėjo lankyti 1928 m. Nemunėlio
Radviliškyje. 1930 m. su šeima persikėlė
gyventi į Panevėžį ir mokslus tęsė Panevėžio
4-oje pradžios mokykloje. Po dvejų metų
baigęs pradžios mokyklą, išvažiavo į Plungę,
kur vienuolių kapucinų progimnazijoje
baigė dvi klases. 1934–1942 m. mokėsi ir
baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. 1942 m.
įstojo į Vilniaus universiteto Humanitarinių
mokslų fakultetą prancūzų kalbos ir
literatūros skyrių. 1943 m. universitetas buvo
uždarytas. Tais pačiais metais buvo priimtas
į Vilniaus kunigų seminarijos Filosofijos
skyrių. 1945–1950 m. – geologijos studijos
Vilniaus universitete. 1946–1950 m. buvo
Geologijos katedros laborantas ir vyresnysis
laborantas. Nuo 1951 m. universiteto
Geologijos ir Mineralogijos katedrose dėstė
naudingųjų iškasenų, paieškų ir žvalgybos

disciplinas. 1954 m. apgynė geologijos ir
mineralogijos mokslų kandidato (dabar
daktaro) disertaciją „Lietuvos triaso ir permo
margaspalvė storymė“. 1954 m. paskirtas
dirbti į Geologijos ir geografijos institutą
jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu. Nuo
1956 m. iki 1958 m. vadovavo Stratigrafijos
ir tektonikos sektoriui. Jis daug prisidėjo
prie Geologijos valdybos sukūrimo, buvo
paskirtas vyresniuoju inžinieriumi ir
viršininko pavaduotoju (1957–1979). Nuo
1979 m. iki 1982 m. dirbo vyriausiuoju
inžinieriumi Kauno hidrogeologijos
ekspedicijoje. 1982 m. išėjo į pensiją.
Tais pačiais metais įsidarbino Inžinerinių
tyrinėjimų institute, kur dirbo iki 1989 m.
1957–1979 m. buvo geologų mokslinės
ir techninės draugijos pirmininkas, iki
1982 m. – prezidiumo narys. 1958–1979 m. –
„Žinijos“ draugijos Mokslo apie Žemę tarybos
narys. 1957–1960 m. – Hidrotechnikos ir
melioracijos instituto mokslinės tarybos
narys, 1951–1958 m. – Molių tyrimo komisijos
prie Sąjunginio geologijos mokslinio tyrimo
instituto (Leningradas) narys. 1967–1979 m.
buvo TSRS europinės dalies naftos ir dujų
problemos mokslinės tarybos narys. 1970–
1979 m. – Gamtos apsaugos respublikinės
tarybos narys. Jo rūpesčiu Vievyje pastatyta
moderni kerno saugykla, daug prisidėjo prie
pirmųjų naftos telkinių Lietuvoje suradimo.
Mirė 2003 m. liepos 26 d. Palaidotas
Rokantiškių kapinėse Vilniuje.

