
Amatininkai, gaminantys tautinio kostiumo elementus, turintys tautinio paveldo sertifikatus 
 

Aukštaitija 
1. Jurgita Burauskienė – kelnių, sermėgų, skarų audiniai - +37060830147, 

virciuvis@gmail.com, Joniškio r. 
2. Rasa Breidokienė – pintinės ir rinktinės juostos – +37061620917, rasab@super.lt, 

Švenčionių r. 
3. Janina Čekelienė – prijuostės, skarelės, drabužių detalių siuvinėjimas - +37061716578, 

Molėtų r. 
4. Alė Gegelevičienė – kelnės, liemenių, marškinių, prijuosčių, sijonų audiniai, moteriški ir 

vyriški marškiniai, moteriškos ir vyriškos liemenės – +37065442233, petunija9@gmail.com, 
Rokiškio r. 

5. Veronika Gradeckienė – rinktinės juostos – +37063661060, Kaišiadorių r. 
6. Dalia Grigonienė – vyriški auliniai batai - +37068225898, dalia.grigoniene@gmail.com, 

Širvintų r. 
7. Elvyra Keršulienė – kaklajuostės, rinktinės ir vytinės juostos – +37068094638, 

editakersulyte@yahoo.com, Rokiškio r. 
8. Elena Kiškienė – pintinės juostos - +370611 54982, elena_kiskiene@yahoo.com, Utenos r. 
9. Inga Kujalienė – pintinės juostos – +37061518108, lavinija74@gmail.com, Švenčionių r ar gamina 

10. Zita Kumpelienė – pintinės juostos – +37067809634, zitakumpeliene@gmail.com, Biržų r. 
11. Aurelija Norvaišienė – pintinės juostos - +37061297591, korbetvidaur@gmail.com, 

Radviliškio r. 
12. Giedrė Pupšienė – moteriškos ir vyriškos kepurės – +37065026781, info@wool.lt, 

Ukmergės r. 
13. Teresė Sabaliauskienė – prijuostės, skarelės, drabužių detalių siuvinėjimas - +37068358360, 

Molėtų r. 
14. Diana Tomkuvienė – galvos dangalai, moteriški ir vyriški marškiniai, moteriškos liemenės, 

prijuostės, riešinės, sijonai - +37065098812, tokiadiana@gmail.com, Kaišiadorių r. 

15. Elena Vaičiulionienė – liemenių, prijuosčių, sijonų audiniai – +37064745299, 
remio1231@gmail.com, Kaišiadorių r. 

16. Irena Ona Vilienė – kaišytinės, pintinės, rinktinės, vytinės juostos – +37065251253, 
vilys@gmail.com, Panevėžio r. 

17. Gvidas Vilys - kaišytinės, pintinės, rinktinės, vytinės juostos – +37068250363, 
g.vilys@gmail.com, Panevėžio r. 

18. Rimutė Vitaitė – liemenių, marškinių, nuometų, prijuosčių, sijonų audiniai, pintinės juostos 
- +37038553285, +37061592968, etnografas.rumai@zarasai.lt, Zarasų r. 

19. Jolanta Žalalienė – pintinės juostos – +37060613719, Molėtų r 
20. Ramutė Žiagūnienė – prijuostės, skarelės, drabužių detalių siuvinėjimas - +37068226217, 

ramutt@mail.ru, Molėtų r. 

Dzūkija (Dainava) 
1. Linas Lubas – kelnės, galvos dangalai, moteriški ir vyriški marškiniai, moteriškos ir 

vyriškos liemenės; prijuostės, sijonai - +37060175705, linas.masazas@gmail.com, 
Druskininkų r. 

2. Bronė Surdokienė – vytinės juostos, krepšeliai, drabužių detalių siuvinėjimas  - +370655 
68680, brone.surdokiene@gmail.com, Alytaus r. 



Mažoji Lietuva 
1. Ieva Kavaliauskė - liemenių, marškinių, nuometų, prijuosčių, sermėgų, sijonų, skarų, švarkų 

audiniai - +37060568117, skippi879@gmail.com, Klaipėdos r. 
2. Algimantas Macijauskas – juostų audimas, prijuosčių audiniai – +37069843030, 

orchidėja@ml.lt. Klaipėdos r. 
3. Audronė Macijauskienė – juostų audimas, prijuosčių audiniai – +37067182143, 

orchidėja@ml.lt, Klaipėdos r. 
4. Ieva Paulikienė - liemenių, marškinių, nuometų, prijuosčių, sermėgų, sijonų, skarų, švarkų 

audiniai – +37060366954, Klaipėdos r. 

Suvalkija (Sūduva) 
1. Janina Blažukienė – sijonų, liemenių, prijuosčių audiniai, rinktinės juostos - +37060993914, 

blazukiene@gmail.com, Vilkaviškio r. 
2. Marija Danilaitienė – liemenių, prijuosčių, sijonų audiniai, rinktinės juostos – 

+37065292422, danilaitiene@gmail.com, Vilkaviškio r. 
3. Asta Grigalevičienė - kelnės, galvos dangalai, moteriški ir vyriški marškiniai, moteriškos ir 

vyriškos liemenės; prijuostės, sijonai - +37065231663, astukas76@gmail.com, Vilkaviškio 
r. 

4. Asta Vandytė – galvos dangalai, moteriški ir vyriški marškiniai, moteriškos ir vyriškos 
liemenės, pintinės, rinktinės ir vytinės juostos, prijuostės, sijonai, tradicinės darbužių 
detalės, +37061430340, astavanda@gmail.com, Kauno r. 

Žemaitija 
1. Danutė Areliūnienė – rinktinės juostos - 8 675 35102, siauliaitautodaile@splius.lt, Šiaulių r. 
2. Ieva Garjonienė – kelnės, moteriški ir vyriški marškiniai, moteriškos liemenės, prijuostės, 

sijonai, galvos dangalai – +37061621845, garjoniene@gmail.com , Kretingos r. 
3. Sigita Milvidienė – rinktinės juostos – +37068256720, s.milvidiene@gmail.com, Šiaulių r. 
4. Zita Paulikienė - liemenių, marškinių, prijuosčių, skarų audiniai – +37060366954, 

Klaipėdos r. 
5. Birutė Poškienė – rinktinės juostos – +37069808217, birutepos@gmail.com, Šiaulių r. 

 

Kaunas 
1. Vilija Ratautienė – vytinės juostos – 37067301863, Kauno r. 
2. Danutė Tamošaitienė – pintinės juostos – +37065068990, d.tamosaitiene@gmail.com, 

Kauno r. 
3. Aldona Valkauskienė – skarų audiniai – +37037730995, audejele@hotmail.com, Kauno r. 
4. Birutė Viršilaitė – vytinės juostos – +37069830384, birulina@takas.lt, Kauno r. 

 
Vilnius 

1. Lina Ausiejienė- liemenių, marškinių, nuometų, prijuosčių, sijonų, skarų audiniai, rinktinės 
juostos – +37061579388, Vilniaus m. 

2. Vita Babičienė – rinktinės juostos - +37061515490, vita.vpu@gmail.com, Vilniaus m.  
3. Palma Bytautienė – galvos dangalai - +370653 26903, agatas.rubastau@gmail.com, 

Vilniaus m. 
4. Matilda Teresė Jucienė – pintinės juostos – +37065063489, matilda.j@inbox.lt, Vilniaus m. 
5. Erika Kulikaitė-Gintalienė – vyriškos kepurės - +37061510074, info@culicante.com, 

Vilniaus m. 



6. Virginija Kasparavičiūtė – krepšeliai, skarelės, drabužių detalių siuvinėjimas  - 
+37069873998, virginija.kaspar@gmail.com, Vilniaus m. 

7. Rūta Lubienė – drabužių detalių siuvinėjimas - +37061453270, 
rutele.kucinskiene@gmail.com, Vilniaus m. 

8. Gabija Mauliūtė – vyriškos kepurės - +370680 57655, gabija.mauliute@gmail.com, 
Vilniaus m.  

9. Aldona Mickuvienė – pintinės juostos - +370686 60344, Vilniaus m. 
10. Zita Onckutė – vytinės juostos - +37060884543, zitaonckute@inbox.lt, Vilniaus m. 
11. Birutė Jadvyga Pupšienės – galvos dangalai - +37061247239, bareikyte@gmail.com, 

Vilniaus m. 
12. Eglė Raškovskienė - liemenių, marškinių, nuometų prijuosčių, sijonų, skarų audiniai – 

867507024, Vilniaus m. 
13. Bronislava Staskonytė - liemenių, marškinių, nuometų, prijuosčių, sijonų, skarų audiniai – 

+37052489434, Vilniaus m. 
14. Daiva Ona Šopienė – sijonų, liemenių, švarkų audiniai, vytinės juostos, sijonai - 

+37061265797, daivasopiens@gmail.com, Vilniaus m 
15. Genovaitė Varaneckienė – prijuostės, skarelės, drabužių detalių siuvinėjimas - 

+37063628420, Vilniaus m. 
16. Alina Žemienė – moteriški ir vyriški marškiniai, moteriškos ir vyriškos liemenės, kelnės, 

prijuostės, sijonai – +37065999017, m.zemyte@gmail.com, Vilniaus m.  


