
INČIŪRAITĖ VALERIJA 
 

Gimė 1922 10 09 Ažušiekštyje Rokiškio rajone, 2012 07 07 Vilniuje 

 

Poetė, rašytoja, pedagogė 

 

1928-1932 m. mokėsi Vainiūniškio prad. mokykloje, 1940 m. baigė Kupiškio gimnaziją ir dviejų 
mėnesių mokytojų kursus, įgijo pradinės mokyklos mokytojos cenzą ir dirbo mokytoja Rokiškio 
apskrities mokykloje.  1944 m. su sesers šeima bandė trauktis iš Lietuvos, tačiau nepavyko. Dirbdama 
1946-1950 m. studijavo Vilniaus pedagoginio instituto neakivaizdiniame skyriuje lietuvių kalbos ir 
literatūros specialybę, po metų perėjo į stacionarą. 1950 m. buvo apšalinta iš instituto. 1963 m. 
neakivaizdiniu būdu baigė Vilniaus universitete tą pačią specialybę. 
Mokytojavo Ignotiškio (1940-1941), Kazliškio (1941-1943), Obelių (1943-1945) pradinėse mokyklose, 
1945-1947 m. Kupiškio gimnazijoje. 1951-1953 m. dirbo apskaitininke Salininkų melioracijos stotyje. 
1954-1967 m. mokytoja Rietavo vidurinėje mokykloje. Nuo 1967 m. dirbo Vilniaus universiteto 
Lietuvių literatūros katedros skaitykloje, vėliau bibliotekoje, 1973-1990 m.  – Lietuvos medicinos 

bibliotekoje. 

Eiliuoti pradėjo dar pradžios mokykloje, mokydamasi gimnazijoje publikavo savo kūrybą vaikų ir 
moksleivių spaudoje, pradedančiųjų rašytojų almanache „Pirmieji žingsniai“ (1940). Jos eilėraščiai 
spausdinti almanachuose „Poezijos pavasaris“ (1969, 1985), „Varpai“ (2001), eilėraščių rinktinėje 
„Meilė ir Rokiškis“ (1999). 

Pirmasis eilėraščių rinkinys „Meilė narvelyje“ išleistas 1990 m.  

Bendradarbiavo spaudoje: „Aušrelė“, „Kregždutė“, „Kupiškėnų mintys“, „Prie Nemunėlio“ ir kt. 
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centras, 1991 (Klaipėda : "Ryto" sp.). - 111, [1] p. : iliustr 
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