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Gimė 1950 05 03 Paguriuose Rokiškio rajone 

 

Žurnalistė, poetė 

 

Mokėsi 1957–1961 m. Raščiūnų pradinėje, 1961–1968 m. Pandėlio vidurinėje mokyklose. 1968–

1978 m. neakivaizdžiai studijavo Vilniaus valstybinio universiteto Filologijos fakultete lietuvių kalbą ir 

literatūrą, įgijo filologės specialybę. 

Dirbo 1968–1971 m. Pakruojo rajono laikraštyje „Auksinė varpa“, 1971–1979 m. Pakruojo ir 

Jonavos (1976 m.) Nepilnamečių reikalų inspekcijoje, 1979–1999 m. Jonavos statybininkų mokykloje 

lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja. 1999–2005  m. Jonavos rajono laikraštyje „Naujienos“,  

2005–2007 m. Jonavos rajono laikraščio „Alio Jonava" redaktorė, nuo 2007 m. laikraščio „Naujienos“ 

specialioji korespondentė, nuo 2009 m. redaktoriaus pavaduotoja,  2014–2017 m. vyr. redaktorė. 

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2007–2011 m. narė.  Nuo 2009 m. Jonavos rajono Savivaldybės 

tarybos, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narė, Etikos komisijos pirmininkė.   

Aktyvi Jonavos rajono visuomenės, politikos ir kultūros veikėja. Lietuvos socialdemokratų 

partijos Jonavos skyriaus, Jonavos krašto moterų asociacijos „Jonavietė", Lietuvos mokytojų draugijos 

“Spindulys” narė. Gyvena Jonavoje. 

2007 m. apdovanota Algirdo Brazausko tautine juosta ir padėkos raštu už aktyvią 

žurnalistinę veiklą, propaguojant moterų veiklą rajone. 2014 m. paskelbta Jonavos krašto 

šviesuole. 

Pomėgiai – poezija, renginių organizavimas, literatūrinė veikla. Vadovavo Statybininkų 

mokyklos satyros teatrui, parašė virš 50 scenarijų šalies mokyklų satyros tea trams. Nuo 1976 

m. įsiliejo į Jonavos literatų gretas.  Nuo 1991 m. rajono poezijos klubo „Šaltinis" pirmininkė.  

Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė muo 1994 m.. 

Išleido 2 knygas. Pirmoji eilėraščių knyga “Laiptai” išleista 1998 metais, 2005 m. pasirodė 

antroji “Praeities gelmės”. 

 Eilėraščiams „Šulinys“, „Namų šiluma“, „Imkite po snaigę“, „Dainą pagaus beržai…“ muziką 

sukūrė kompozitoriai S. Liupkevičius, V. Malinauskas. 

Eilėraščiai publikuoti rinkiniuose ir almanachuose: “Aš iš tos žemės, kuri Lietuva vadinas“ 

(2009),  „Atokios stotys“ (kn. 4, 2014), „Čia, kur Nemunas…“ (2019), „Du dešimtmečiai“ (2012), 

„Giesmės ąžuolui“ (1998), „Graži tu, mano brangi Tėvyne“ (2012), „Iš duonos pateka saulė“ (2008), 

„Jau saulelė…“ (2014), „Kai mūsų knygnešių keliai…“ (2013), „Kaimo rašytojas“ ([Kn. 2], 2006), 

„Kaimo rašytojo literatūrinis kalendorius“ (2007), „Krintantis lapas” (1993), “Laiko pašvaistės“ (2010), 

„Lėkimas virš žemės“ (2005), „Lietuviškos knygos kelias“ (2013), „Mano kaimas - vilčių ir svajonių 

atolas“ (2010), „Mes laisvei gimę“ (2018), „Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę…“ (2016), „Mūs laisvė 

krauju apšlakstyta…“ (2015), „Papartyno kerai“ (1992),  „Portretai“ (2009), „Provincijos balsai“ (1992), 

„Sušvieski, saule : žurnalistų vieno eilėraščio knyga“ (2014), „Švenčiausias vardas“ (2008), „Vagos“ 

(2008), „Veidu į Tėvynę“ (2003), „Žydėk, obelėle, sidabru žydėk be lapelių“ (2011) ir kt., straipsniai 

rinkiniuose: “Giminės takais“ (2019), „Ištirpę toliuos“ (2010), „Mackonių sodžiaus ąžuolas“ (2017), 

„Pavasario želmenys“ (2015), „Pensimentalė“ (2011), „Senas ąžuolas“ (2009) ir kt. 

Publicistiniai straipsniai ir kūryba publikuota periodinėje spaudoje: „Alio Jonava“, „Auksinė 

varpa“, „Gimtoji žemė“, „Gintaro gimtinė“, „Jonavos balsas“, „Lietuvos aidas“, „Lietuvos žinios“, 

„Literatūra ir menas“, „Mėgėjų teatras“, „Miškai“, „Naujienos“, „Santaka“, „Taurosta“, „Tremtinys“, 

„Ūkininkas“ ir kt. 
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Knygos 

 

Laiptai : [eilėraščiai] / Irena Būtėnaitė-Nagulevičienė. - Jonava : Linotipas, 1998. - 71, [3] p. : portr. 

 

Praeities gelmės : [poezija] / Irena Būtėnaitė-Nagulevičienė ; [iliustravo Valdas Venckus]. - Kėdainiai : Spaudvita, 2005. - 85, [3] p. : 

iliustr., portr. 

 

Sudarytoja, rengėja 

 

Ištirpę toliuos : poezijos ir prozos rinktinė / Albina Šereikaitė-Jefimenko; [korektorė Irena Nagulevičienė]. - Kaišiadorys : Printėja, 2010. 

- 201, [1] p. : portr. 

 

J. Baltušio romano "Sakmė apie Juzą" nagrinėjimas : (metodinės rekomendacijos) / LTSR valstybinis profesinio-techninio mokymo 

komitetas. Respublikinis mokymo metodikos kabinetas ; parengė I. Nagulevičienė, O. Viedrienė. - Vilnius : Respublikinis mokymo 

metodikos kabinetas, 1988. - 20 p. 

 

Laiko aidas : almanachas / Poezijos klubas "Šaltinis" ; [almanachą sudarė Irena Nagulevičienė ; fotografas Valerijus Buklajevas]. - 

Jonava : Linotipas, 2000. - 102, [1] p. : iliustr., portr. 

 

Lyg krintantys lašai : [almanachas] / Jonavos rajono poezijos klubas "Šaltinis" ; [sudarė ir redagavo Irena Nagulevičienė]. - Kėdainiai : 

Spaudvita, 2006. - 145, [7] p. : iliustr., portr. 

 

Pavasario valsas : Pluoštelis Jonavos rajono poezijos klubo "Šaltinis"narių kūrybos / sudarė Irena Nagulevičienė. - Jonava, 2014. - 40 p. 

 

Pavasaris žirgus balnojo : eilėraščiai / Rimantas Ražinskas ; [sudarė ir redagavo Irena Nagulevičienė]. - Jonava : Linotipas, 2004. - 155, 

[1] p. : iliustr., faks., portr. 

 

Po lietuviškos Šveicarijos dangum : [Šveicarijos kaimo bendruomenės veiklos albumas] / [Šveicarijos bendruomenė, Jonavos rajono 

savivaldybė, Dumsių seniūnija] ; [parengė Irena Nagulevičienė]. - Kėdainiai : Spaudvita, 2014. - 74, [2] p. : iliustr. 

 

Rudens preliudija : Jonavos rajono poezijos klubas "Šaltinis" / sudarė Irena Nagulevičienė. - Jonava, 2015. - 23 p. 

 

Senas ąžuolas : [eilėraščiai, poema] / Mykolas Kručas; [redaktorė Irena Nagulevičienė]. - Kėdainiai : Spaudvita, 2009. - 130, [1] p. : 

portr. 

 

Sielos virpesiai : almanachas / Jonavos rajono poezijos klubas „Šaltinis“ ; [sudarė Irena Nagulevičienė]. - [Kėdainiai] : Spaudvita, 2016. 

- 87, [1] p. : iliustr., portr. 

 

Tarp praeities ir ateities. Jonava : [Jonavos rajono savivaldybės ir poezijos klubo "Šaltinis" almanachas / sudarė Irena Nagulevičienė, 

Kristina Lukoševičiūtė]. - Kėdainiai : Spaudvita, 2009. - 95, [1] p. : iliustr., portr.. 

 

Upninkų kraštas : [projekto "Tradicinė Upninkų bendruomenės šventė" almanachas] / [redaktorė Irena Nagulevičienė]. - [Jonava] : 

[Orglita], [2014]. - [56] p. : iliustr., portr. 
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Sušvieski, saule / Lietuvos žurnalistų sąjunga, Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija. – Vilnius : [Lietuvos žurnalistų sąjunga], 2014. – 

P. 31-32. 

 

Veidu į Tėvynę / [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Jonava, 2003. – P. 162-163. 

 

Alio Jonava. – 2005, lapkr. 26, p. 3. 2010, kovo 24, p. 1. 2014, liep. 19, p. 1. 

 

Auksinė varpa. – 2005, liep. 9, p. 3. 2006, saus. 28, p. 2. 2014, liep. 26, p. 2. 
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Kauno žinios. - 1999, kovo 23, p. 5. 

 

Naujienos. – 2005, geg. 7, p. 6; spal. 6, p. 5; lapkr. 29, p. 4; 2006, gruod. 12, p. 3; 2007, vas. 6, p. 2; 2010, rugs. 14, p. 2; 2011, birž. 3, p. 
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