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Pedagogė, poetė 

 

 Mokėsi 1956–1960 m. Purviškių (Kauno r.) pradinėje, 1960–1964 m. Seredžiaus 

(Jurbarko r.) vidurinėje, 1964–1966 m. Vilkijos P. Cvirkos vidurinėje mokyklose. 1966–1970 m. 

studijavo Vilniaus pedagoginiame institute Lietuvių kalbos ir literatūros fakultete. 

 Dar studijų metais dirbo dienraštyje „Tiesa“ korektore, VPI laikraštyje „Tarybinis 

pedagogas“ korespondente, Vilniaus 23-ioje vidurinėje mokykloje turėjo pamokų. 1970–1971 m. 

dirbo Girsteikiškio (Molėtų r.) aštuonmetėje mokykloje, 1971–1983 m. Pandėlio pagalbinėje 

mokykloje-internate. 1983–1991 m. dirbo Rokiškyje LKP komitete instruktore. 1991–1995 m. 

Rokiškio 4-osios vidurinės mokyklos (Juozo Tūbelio gimnazija) lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytoja, 1995–2017 m. direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Gyvena Rokiškyje. 

Rašyti eiles pradėjo dar vidurinėje mokykloje, buvo šalies jaunųjų filologų konkurso 

laureatė. Studijuodama aktyviai dalyvavo literatūrinėje veikloje. Pirmieji literatūriniai bandymai 

publikuoti žurnale „Moksleivis“. Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė nuo 2012. 

Buvo viena rajono literatų klubo “Vaivorykštė“ steigimo 1986 m. iniciatorių, ilgametė 

klubo pirmininkė, literatų kūrybos redaktorė. Dalyvavo rajono kultūros centro choro „Sietynas“ 

veikloje,  dainuoja LASS Rokiškio skyriaus ansamblyje „Nemunėlis“.  

Išleido keturias knygas. Pirmoji eilėraščių rinktinė „Taip šaukia ten“ išleista 1997 m., 

2008 m. pasirodė „Atnešk paparčių naktį“, 2018 m. - „Išdygo žodis“. 2014 m. išleista poezijos ir 

publicistikos rinktinė „Prie ugniakuro  - kelias“. 

Kūryba ir straipsniai publikuota rinkiniuose ir almanachuose: „Ant asfalto duona 

nežydi“ (2016), „Ant tavo rankų supasi gerumas“ (2007),  „Čia, kur Nemunas…“ (2019), 

„Dranevičienė N. Gyvenimas su daina“ (1998), „Du dešimtmečiai“ (2012), „Gimtoji kalba 

mokykloje“ (2017, 2019), „Ginkime kalbą, žemę, jos būdą…“ (2017), „Graži tu, mano brangi 

Tėvyne“ (2012), „Humoro medis“ (2018, 2019), „Jau saulelė…“ (2014), „Kai mūsų knygnešių 

keliai…“ (2013), „Kelias namo“ (2019), „Laiko žingsniai: mokytojai, 1983-2006“ (2006), 

„Laiškai…“ (2015), „Lietuviškos knygos kelias“ (2013), „Mes laisvei gimę“ (2018), „Mylėk, lietuvi, 

tą brangią žemę…“ (2016), „Mokytojo kompetencijų ir įvaizdžio kaitos tendencijos“ (2004), „Mūs 

laisvė krauju apšlakstyta…“ (2015), „Pasivaikščiojimai“ (2018, 2019), „Rokiškio Juozo Tumo-

Vaižganto gimnazijai – 100“ (2018), „Rokiškio kraštas : padavimai, legendos, vietovardžiai“ (1999), 

„Rokiškio kraštas iš paukščio skrydžio“ (2014), „Vaivorykštė“ (2000, 2006, 2014), „Žiobiškio vėjas 

: apie poetą Daną Kairį ir jo kūrybą“ (2016) ir kt. 

Kompozitorius A. Ulevičius sukūrė muziką eilėraščiams „Lietuvai“, “Gimtinė“, muziką 

eilėraščiams kuria ir rokiškėnai R. Tamošiūnas, B. Puriuškienė, A. Kežutienė. 

Bendradarbiauja spaudoje: „Gimtasis Rokiškis“, „Kaimo laikraštis“,  „Kultūros 

aktualijos“, „Prie Nemunėlio“, „Rokiškio pragiedruliai“, „Rokiškio žinios“, „Ūkininkas“, 

„Žvaigždutė“ ir kt. 
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