
LEŠČIOVA (Narbutaitė) VANDA IRENA 
 

Gimė 1945 01 21 Nevieriuose Rokiškio rajone 

 

Pedagogė, tautodailininkė, kraštotyrininkė 

 

 1949–1953 m. mokėsi Žvygių pradinėje, 1954–1960 m. Kamajų vidurinėje mokyklose. 

1964–1970 m. baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas Vilniaus universitete. 

 Dirbo 1962–1967 m. Kraštų pradinėje, 1967–1975 m. Svobiškio, 1975–1985 m. Suvainiškio 

aštuonmetėse mokyklose, 1985–2009 m. Rokiškio J. Tūbelio gimnazijoje. Gyvena Rokiškyje. 

 Tautodailininkų sąjungos narė nuo 2012 m. Dalyvavo parodose Kupiškyje, Ukmergėje, 

Panevėžyje, Rokiškyje, respublikinėse konkursinėse liaudies meno parodose „Aukso vainikas“  (2017, 

2019). Dalyvauja Trečiojo amžiaus universiteto mokymuose, Rokiškio rajono senjorų klubo „Veiklus 

senjoras“ narė. 

Aktyvi kraštotyrininkė. 1997–2000 m rinko medžiagą apie gimtąjį Nevierių kaimą ir sudarė 

kraštotyros darbą. Pirmoji kraštotyrinės medžiagos pagrindu sudaryta knyga pasirodė 1999 m. „Rokiškio 

kraštas: padavimai, legendos, vietovardžiai“, skirta Rokiškio m. 500-ajam jubiliejui, 2001 m. išleista 

knygelė „Lietuvos valdovai“, 2004 m. pasirodė metodinė priemonė „Mitai ir sakmės“, 2004 m. ir 2006 

m. išleistos knygos, skirtos Rokiškio J. Tūbelio gimnazijai. 2012 m. išleido knygą „Tervydžių kaimo 

oazė“. Nuo 2000 m. pildyta kraštotyrinė medžiaga apie gimtąjį kaimą išleista 2014 m. knyga „Nevierių 

kaimo istorija“.  2016 m. išleido savo giminės istoriją. 

 Bendradarbiauja rajono spaudoje. 
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