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I Š K I L Ū S  Ž E M A I T I J O S  Ž M O N Ė S

Birutė Teresė Lengvenienė 
(Toleikytė) – pedagogė, rašyto-
ja, knygų leidėja, sportininkė,  
politinė veikėja. Ji gimė 1942 m. 
kovo 7 d. Stemplių kaime (Švėkš-
nos valsčius), mirė  2010 m. 
gruodžio 8 d. Rietave, palaidota 
Rietavo miesto kapinėse.

1959 m. baigusi Švėkšnos 

Konstantinas PRUŠINSKAS

vidurinę mokyklą, ji pradėjo 
studijuoti Lietuvos kūno kultū-
ros institute ir jį 1963 m. baigė. 
Tais pačiais metais įsidarbino 
Šilalės Kvėdarnos vidurinėje 
mokykloje. Čia daugiau negu 
dešimtmetį (1963–1976) dirbo 
kūno kultūros mokytoja, o tada 
išvyko gyventi į Rietavą. 1976–

1999 m. ji buvo Rietavo tary-
binio ūkio-technikumo, nuo 
1999 m. – Rietavo aukštesnio-
sios žemės ūkio mokyklos,  nuo 
2001 m. – Žemaitijos kolegijos 
kūno kultūros dėstytoja. 

Birutė lietuvių ir žemaičių 
kalbomis rašė eilėraščius, skir-
tus suaugusiesiems ir vaikams, 
humoreskas. 1996 m. už išleistą 
eilėraščių rinktinę „Judo gvazdi-
kai“ buvo apdovanota respubli-
kinio Abraomo Kalviečio litera-
tūrinio konkurso diplomu. Tais 
pačiais metais ji tapo ir Plungės 
rajono satyrikų konkurso diplo-
mante. 1998 m. minint Vin-
co Kudirkos 140-ąsias gimimo 
metines, jai už poezijos rinkinį 
„Deginu rožę“ buvo paskirta 
Lietuvos žemės ūkio ministeri-
jos premija ir suteiktas laurea-
tės vardas.  2000 m. už poezijos 
rinkinį „Lūžęs meldas“ Birutė 
tapo „Valstiečio laikraščio“ lau-
reate. 2001 m. buvo apdovanota 
Skuode vykusio respublikinio 
žemaitiškos kūrybos konkurso 
diplomu, 2002 m. jai įteiktas 
Lietuvos Respublikos preziden-
to Valdo Adamkaus Padėkos raš-
tas už prasmingą rūpestį Lietu-
vos jaunuomenės švietimu. 2003 
m. ji tapo laikraščio „Gimtinė“ 
organizuoto poezijos konkurso 
bei laikraščio „Ūkininko patarė-
jas“ surengto poezijos konkurso 
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„Žydinčios vyšnios šakelė“ laure-
ate, o 2004 m. – jau minėto kon-
kurso „Žydinčios vyšnios šakelė“ 
diplomante. Tais pačiais metais 
apdovanota Lietuvos Kultūros 
ministerijos Padėkos raštu už 
valstybingumo pagerbimo tra-
dicijų puoselėjimą. 

Nuo 2001 m. B. Lengvenie-
nė buvo Lietuvos socialdemo-
kratų partijos Rietavo skyriaus 
narė, 2000–2010 m. – Rieta-
vo savivaldybės tarybos narė. 
2006 m. ji tapo Žemės ūkio mi-
nisterijos nominacijos „2006 
m. kaimo mokytoja“ laureate. 

Birutė buvo ir knygų sudary-
toja bei leidėja: 2003 m. išleido 
1–4 klasių Rietavo moksleivių 
kūrybos almanachą „Rietavo po-
etukai“, 2004  m. – 40 rietaviškių 
kūrybos almanachą „Savi“. 

2008 m. rugpjūčio 28 d. 
B.Lengvenienei buvo suteiktas 
Rietavo garbės pilietės vardas. 
2010 m. rugsėjo 30 d. ji tapo 
Lietuvos rašytojų sąjungos narė 
(Birutė buvo ir Kaimo rašytojų 
sąjungos, „Tėvynės pažinimas“)  
draugijos narė. 

Jos vyras – Petras Lengvenis, 
vaikai:  Audronė, Giedrė, Petras.

BIRUTĖS  LENGVENIENĖS 
KŪRYBOS KNYGOS

1. Judo gvazdikai: eilėraščiai, 
Vilnius: Informacijos ir leidybos 
centras, 1996 m.
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2. Per bruką: humoreskos, 
Vilnius: Informacijos ir leidybos 
centras, 1997 m.

3. Deginu rožę: poezija, Klai-
pėda: S. Jokužio leidykla-spaus-
tuvė, 1998 m.

4. Ančių ginčas: eilėraščiai, Jo-
nava, 2000 m.

5. Lūžęs meldas: eilėraščiai, 
Jonava, 2000 m.

6. Kalėdų atvirukas, arba 
Ar nesušalai, Seneli?: kalėdiniai 
ir naujametiniai eilėraščiai vai-
kams, Jonava, 2000 m.

7. Krepšinis: y-ga-ga: humores-
kos, Jonava, 2001 m.

8. Gandras manekenas: eilė-
raščiai ir pasakaitės iš paukštelių 
gyvenimo, Jonava, 2001 m.

9. Vienu sparnu: eilėraščiai, 
Jonava, 2002 m.

10.  Saulė neria skarą: ei-
lėraščiai: trumpos skaičiuotės 
linksmiems vaikučiams, Jonava, 
2003 m.

11.  Tėti, pasakyk: eilėraš-
čiai vaikams, Vilnius: Mokslo 
aidai, 2003 m.

12. Alkų akys, Vilnius: Moks-
lo aidai, 2004 m.

13. Jau žinau, kuo būsiu: eilė-
raščiai vaikučiams, Jonava, 2006 m.

14. Vainikžolės: poezija, Kai-
šiadorys: Kaišiadorių literatų 
klubas „Gija“, 2006 m.

15. Žemaitiškas skaičiuotis 
liksmyms žemaitokams, Vilnius: 
Mokslo aidai, 2007 m.

16. Gyvenimas – albumas: 

  

eilėraščiai, Jonava, 2008 m.
17. Be rožėtų užuolaidų: 

humoreskos, Vilnius: Kriven-
ta, 2009 m.

18. Pasitaiko apsirikti, bet už 
tai nereikia pykti: eiliuota pasa-
kaitė, Jonava: Dobilas, 2009 m

19. Vėlyva gervuogė: poezi-
jos rinktinė, Vilnius: Kriventa, 
2010 m.

20. Žemiau vaterlinijos: eilė-
raščiai, Vilnius: Kriventa, 2010 m.


