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LIETUVOS KALVIŲ KALVIS 2022

Kryždirbystės, unikalios lietuvių liaudies meno šakos į UNESCO šedevrų sąrašą įrašytos 2001 m., gyvojo-
je tradicijoje svarbią vietą užima mažosios architektūros geležinės viršūnės. Geležinėmis viršūnėmis buvo 
puošiami koplytstulpiai, stogastulpiai, koplytėlės, kryžiai. Kalvių kaltais kryžiais puoštos koplyčios, varpinės, 
bažnyčios. Meninė kalvystė, turinti labai gilias etnines tradicijas ir labai platų pritaikymą buities, transporto 
priemonių, mažosios architektūros puošyboje, šiuo metu išgyvena pakilimą – kalviai neatsigina darbu. Ir nors 
kalvystė pakankamai plačiai taikoma eksterjere ir interjere, tačiau nedažnai sutinkame tradicine technika ir 
technologija, etnografiniams kraštams būdinga ornamentika paremtų kalviškosios kryždirbystės dirbinių.

Kiekvienos tautos ir valstybės gyvavime yra vertybių, kurios niekada nesensta. Bėgant laikui, jos įgyja vis 
didesnę reikšmę ir prasmę. Prie tokių neįkainojamos vertės objektų priklauso ir Lietuvos kryžiai, ypač meniniai, 
kaltiniai paminklai. Dėl įvairių priežasčių jų šiandieninėje Lietuvoje gerokai sumažėję, tačiau neišnykę. Unikalų 
kryžių gyvavimą savotiškai pratęsė savo kūriniuose ne vienas Lietuvos dailininkas. Kryždirbystė yra daugiau 
nei vien tradicinio amato samprata, apsiribojanti kryžiaus sukūrimu. Lietuviškoji kryždirbystė yra sinkretinis 
liaudies kultūros reiškinys, kurio sampratoje telpa visa tradicinio medinio paminklo istorija nuo pradžios iki 
pabaigos: jo idėja, vietos ir meistro parinkimas, visas kūrybos procesas, kryžiaus pastatymas, pašventinimas, 
lankymas ir bendravimas, sunykusio kryžiaus sudeginimas ir jo pakeitimas nauju. Formų įvairove pasižymin-
tys lietuviški kryžiai, koplytstulpiai, koplytėlės, jose apgyvendintos šventųjų statulėlės tarsi peržengia ma-
žosios architektūros paminklų statusą, įgydami gyvybės per žmonių tikėjimus, su jais susijusias apeigas bei 
papročius. Tradiciniai lietuviški kryžiai – unikalus reiškinys. Tai savotiška amato, meno bei tikėjimo sintezė, 
kurioje jungiasi architektūros, skulptūros, kalvystės bei tapybos elementai. Lietuvos kryždirbiai sugebėjo sude-
rinti krikščionybę bei archajišką gamtos ir žmogaus santykį. Kryžių statymo paprotys atkeliavo iš gilaus mūsų 
protėvių tikėjimo ir pagarbos dvasiniam pasauliui. Jau nuo XV a. Lietuviai statė kryžius norėdami paminėti 
mirusiuosius, reikšdami pagarbą dvasioms, tikėdamiesi malonės, siekdami padėkoti už suteiktą malonę ar 
ieškodami apsaugos bei dvasinės ramybės. Šie paminklai – tarsi pagarbos religijai bei gamtai išraiška. Ankščiau 
žmonės nepraeidavo pro šalį nenukėlę kepurės arba tiesiog sustodavo pasimelsti, išsipasakoti širdies sopulius 
ar džiaugsmus. Net okupacijos laikotarpiais, kuomet kryžių statymas buvo draudžiamas ar ribojamas, kryždir-
bystė išliko. Šie paminklai įsitvirtino kaip tautinės tapatybės ir vienybės simbolis

Nuo 2004 metų Zyplių dvare rengiami tradiciniai tarptautiniai tradicinės kalvystės kūrybiniai plenerai, orga-
nizuoti siekiant paskatinti Sūduvos krašto kalvių kūrybinį aktyvumą, kalvystės populiarinimą

etnografiniame krašte, palaipsniui išaugo į respublikinį, tarptautinį renginį, kuriame dalyvavo kalviai iš Len-
kijos, Latvijos. Organizuodami teorinius metodinius seminarus siekiame suburti patyrusius ir pradedančiuosius 
regiono ir šalies kalvius, pakelti jų teorinį ir technologinį išprusimą, atsisakant paskutiniųjų metų stilizacijos ir 
stereotipų. Kalviai iš Latvijos ir Lenkijos pasidalino savo techninėmis ir technologinėmis subtilybėmis. Sureng-
tos kalviškosios kryždirbystės parodos ir seminarai Sūduvos krašte ir Lenkijoje – Punske ir Vygrių vienuolyne.

Kaip tęstinio kalviškosios kryždirbystės populiarinimo projekto išdava – 2009 m. atgaivinta respublikinė 
„Lietuvos Kalvių Kalvio“ nominacija. Po dviejų dešimčių metų pertraukos Lietuvos tautodailininkų sąjungos 
Kauno bendrija atkūrtė „Lietuvos Kalvių Kalvio“ nominaciją ir paskelbė kalviškosios kryždirbystės konkursą. 
2009 m. Zyplių dvaro galerijoje eksponuotoje konkursinėje „Lietuvos Kalvių Kalvio“ nominacijos parodoje eks-
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ponuoti septynių kalvių kūriniai. Komisija nominavo „Kalvių Kalvį“. Juo tapo vilnietis Vladas Kuzinas, Lukšių 
miesteliui padovanojęs įspūdingą trijų kaltinių kryžių kompoziciją. Vladą Kuziną vainikavo - savo rankom kal-
dintą vainiką uždėjo Lietuvos Kalvių Kalvio vardą garbingai nešiojantis Vytautas Jarutis.

2011 m. surengtas respublikinės kalviškosios kryždirbystės parodų ciklas Jonavos krašto muziejuje, Užvenčio 
malūne, Kauno miesto muziejuje, Kauno pilyje. Konkursinė „Lietuvos Kalvių Kalvis 2011“ paroda eksponuota 
ir kalvis karūnuotas Zyplių dvare, Lukšiuose. Komisija „Lietuvos Kalvių Kalvis 2011“ nominaciją skyrė Vytautui 
Kryževičiui.  

2013 m. kalviškosios kryždirbystės konkursas surengtas Žemaitijoje – Žemaičių krikšto 600 metų paminė-
jimo metais. Pagal Lietuvos Kalvių Kalvio nominacijos nuostatus vertintos dešimties autorių kolekcijos. Di-
plomais įvertinti: Kazimieras Babravičius – už kolekcijos vientisumą, Ričardas Grekavičius – už nuoseklią kal-
viškosios kryždirbystės plėtrą.  Lietuvos Kalvių Kalvio  nominacijos laureato karūna vainikuotas - mažeikiškis 
Virgilijus Mikuckis. 

2016 m. bendradarbiaujant su Mažeikių muziejumi surengtoje respublikinėje konkursinėje kalviškosios 
kryždirbystės parodoje „Lietuvos Kalvių Kalvis“, kolekcijas pristatė trylika kalvių. Komisija „Lietuvos Kalvių Kal-
vis 2016“ nominaciją skyrė mažeikiškiui Česlovui Pečetauskui.

2019 m. respublikinė konkursinė kalviškosios kryždirbystės paroda “Lietuvos Kalvių Kalvis” surengta Ma-
žeikių krašto muziejuje. Konkursinėje parodoje eksponuoti 12 autorių kūriniai. Diplomais įvertinti: Viginta Jaku-
bonienė iš Panevėžio – už kolekcijos vientisumą, Povilas Malinauskas iš Čiobiškio  – už nuoseklų kalviškosios 
kryždirbystės plėtojimą.  Lietuvos Kalvių Kalvio  nominacijos laureato karūna vainikuotas – kaunietis Ričardas 
Grekavičius.

 2022 m. respublikinis kalviškosios kryždirbystės konkursas ir parodų ciklas “Lietuvos Kalvių Kalvis 2022” 
skirtas Sūduvos metams. Konkursinėje parodoje dalyvauja  šešiolikos autorių: Ričardas Grekavičius – Kaunas, 
Povilas Malinauskas – Čiobiškis, Širvintų raj., Juozas Kavaliauskas – Druskininkai,  Juozas Stankevičius – Vil-
nius,  Evaldas Kapčius – Vilnius, Martynas Breikštas – Prienų raj., Tomas Pacaitis – Veisiejai,  Edvardas Mačaitis 
– Šakių raj., Saulius Kronis – Panevėžys, Stanislovas Špukas – Radviliškis, Virginijus Mikuckis – Mažeikiai, Čes-
lovas Pečetauskas - Viekšniai,  Eugenijus Vanagickas – Utenos raj., Stasys Truncė – Varėnos raj., Valdas Paukš-
tys – Lukšiai, Gytis Gavėnas – Prienai. Konkursinė paroda nuo balandžio iki gruodžio mėnesio eksponuojama: 
Zanavykų, J.Basanavičiaus gimtinės, Vilkaviškio krašto, Birštono sakraliniame, Prienų krašto muziejuose, Kau-
no tautinės kultūros, Kauno raj. Domeikavos, Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Marijampolės Kultūros centruose. 

Komisijos sprendimu „Lietuvos Kalvių Kalvis 2022“ karūna Kazlų Rūdoje rugsėjo 10 d. karūnuojamas vilnie-
tis Juozas Stankevičius. Diplomai skirti Evaldui Kapčiui – už kolekcijos vientisumą ir Stanislovui Špukui – už 
kalviškosios kryždirbystės puoselėjimą ir populiarinimą.

Valentinas Jazerskas
Lietuvos tautodailini nkų sąjungos 
Kauno bendrijos pirmininkas



5

Juozas Stankevičius – gimė 1954 m. Kapčiamiestyje, 
Lazdijų raj. Baigė Telšių taikomosios dailės techniku-
mą. Nuo 1986 m. Lietuvos tautodailininkų sąjungos 
narys. 2009 m. sertifikuotas Tautinio paveldo amatų 
meistras kryždirbystės ir mažosios architektūros ele-
mentų srityje. Surengęs kelias dešimtis autorinių par-
odų, respublikinių, tarptautinių parodų ir mugių daly-
vis. 2013 ir 2016 m. kūriniai eksponuoti respublikinėje 
parodoje konkurse „Lietuvos Kalvių Kalvis“. Restaurvo 
Senamiesčio objektus: Vilniaus Arkikatedrą baziliką, 
Trakų Švenčiausios Mergelės Marijos Apsilankymo 
bažnyčios kryžius, Šv. Dvasios (Dominikonų) bažny-
čios kryžius, sakralinius antkapių kryžius ir tvoreles 
Rasų, Antakalnio kapinėse. Gyvena, restauruoja ir 
kuria Vilniuje.
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Stanislovas Špukas – gimė 1940 m. Raseinių raj., 
Šiluvos sen., Norvyčių kaime. Baigė Kauno Politech-
nikumą. Kalvyste susidomėjo nuo vaikystės, kadangi 
tėvas buvo kaimo stalius, račius bei kalvis. Menine 
kalvyste ir tautodaile susižavėjo 1971 m., kada susi-
pažino su kalviu V. Jaručiu. Nuo tada su pertraukomis 
kalviavo, dalyvavo Radviliškio rajono ir Šiaulių krašto 
tatodailininkų rengiamose parodose. Nuo 2006 m. 
Tautodailininkų sąjungos narys, dalyvauja krašto 
respublikinėse ir tarptautinėse parodose ir pleneruo-
se. Kasmet dalyvauja Respublikinėse konkursinėse 
„Aukso vainiko“ nominacijos tautodailės parodo-
se. 2015 m. „Aukso vainiko“ nominacijos laureatas. 
Šiaulių regiono ,Aukso vainiko“ nominacijoje pripa-
žinta antroji vieta kryždirbystėje. 2011 m. Radviliškio 
rajono Tautodailininko nominacija suteikta už 2010 
metus. Nuolatinis tarptautinių plenerų Radviliškyje, 
Užventyje, Mažeikiuose. 
2011, 2013, 2016 ir 2019 m. kūriniai eksponuoti res-
publikinėje parodoje konkurse „Lietuvos Kalvių Kal-
vis“. Aktyviai dalyvauja rajono šventėse, mugėse, 
demonstruoja kalvystę, moko jaunimą kalvystės 
meno. 2012 m. dalyvavo tarptautiniame kalviškosios 
kryždirbystės plenere Lenkijoje. Gyvena ir dirba Ra-
dviliškyje.    
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Evaldas Kapčius – gimė 1970 m. Vilniuje. Dirbdamas 
Pavilnių vaikų užimtumo centre, bendraudamas su 
patyrusiais kalviais,  susidomėjo kalvystės amatu. 
Nuo 1991 m. dalyvauja Vilniaus regiono tautodailės 
ir amatų parodose. Nuo 1992 m. Lietuvos tautodai-
lininkų sąjungos narys. Dalyvauja regioniniuose, res-
publikiniuose pleneruose, festivaliuose ir parodose, 
tarptautiniuose kūrybiniuose projektuose. Dalyvavo 
Vilniaus paveldo atnaujinimo ir restauravimo pro-
jektuose. Rengia edukacijas vaikams ir suaugusiems 
Lietuvoje ir užsienyje. 2021 m. respublikinės konkur-
sinės tautodailės parodos laureatas. Gyvena ir kuria 
Vilniuje.
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Virgilijus Mikuckis – Lietuvos Kalvių Kalvis 2013 
- gimė 1967 m. Mažeikių rajone, Žemalės kai-
me. 1986 metais baigė Telšių taikomosios dai-
lės technikumą. 1992-2005 m. studijos Algirdo 
Stankaus „Karo ir meno” kalvėje akademijoje. 
1999 m. Kūriniai eksponuoti 3-oje pasaulio že-
maičių, dailės parodoje. Nuo 1993 m. Lietuvos 
tautodailininkų sąjungos narys. 2006 metais 
įkūrė kalvę Mažeikių rajone Tirkšlių miestely-
je. Kūriniai eksponuoti įvairiose Lietuvos bei 
užsienio miestų bendrose parodose. Nuo 2006 
m. Lietuvos kalvių, sąjungos narys. Nuolatinis 
Tarptautinio kalvystės plenero “Keturi vėjai“ 
dalyvis, nuo 2006 m. nuolatinis respublikinės 
konkursinės tautodailės parodos „Aukso vaini-
kas“ dalyvis. 2014 m. respublikinės konkursinės 
tautodailės parodos „Aukso vainikas“ laurea-
tas. 2009, 2013 ir 2016 m. kūriniai eksponuoti 
respublikinėje parodoje konkurse „Lietuvos 
Kalvių Kalvis“. 2012 m. dalyvavo tarptautiniame 
kalviškosios kryždirbystės plenere Lenkijoje. Gy-
vena Mažeikiuose.
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Česlovas Pečetauskas – ketvirtos kartos kalvis. Ant 
masyvaus priekalo metalą „kalbino“ jo prosenelis, 
senelis ir tėvas. Jo kūrybos ištakos – liaudies menas, 
giluminės tautinės kalvystės tradicijos. 
Č.Pečetauskas gimė 1947 m. Šlapaberžėje (Kėdainių r.). 
Baigęs Stepo Žuko technikumą Kaune, kurį laiką šia-
me technikume dėstytojavo. Į Mažeikius atvyko 1978 
m. Nuo 1980 m. ėmė kalviauti, iš pradžių tik laisva-
laikiu, vėliau tapo profesionaliu kalviu. Lietuvos tau-
todailininkų sąjungos narys, 2004 m. respublikinės 
konkursinės tautodailės parodos „Aukso vainikas“ 
laureatas. Turintis Meno kūrėjo statusą, sukauptą pa-
tirtį noriai perduoda kalvyste susidomėjusiems moki-
niams. 2009 m. Mažeikių krašto premijos laureatas, 
2019 m. apdovanotas Garbės ženklu už nuopelnus 
Mažeikių kraštui. Kūriniai eksponuoti regioninėse ir 
respublikinėse parodose Vokietijoje (Karbeno, Sten-
dalio miestuose), Suomijoje, Graikijoje. Nuo 2009 m. 
kasmet dalyvauja respublikiniuose kalvių ir tapytojų 
pleneruose Užventyje (Kelmės r.) 
2009, 2011 2013 2016, 2019 m. kūriniai eksponuoti 
respublikinėje parodoje konkurse „Lietuvos Kalvių 
Kalvis“. 2016 m. už kalviškąją kryždirbystę karūnuotas 
Lietuvos Kalviu Kalviu. Gyvena ir kuria Viekšniuose.
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Ričardas Grekavičius – kalviauja nuo 1988 m. 
Nuo 2001m. Lietuvos Tautodailininkų sąjun-
gos, nuo 2004 Lietuvos kalvių sąjungos narys. 
Surengė per dvi dešimtis autorinių parodų. Kū-
riniai eksponuoti Kauno krašto, respublikinėse, 
tarptautinėse parodose. Gerai įvaldęs kalvystės 
amatą savo meistrystę perduoda ne tik Kauno 
krašto tautodailininkams, bet ir Telšių dailės 
akademijos studentams. 
Nuo 2004 m. nuolatinis tarptautinių kalvystės 
plenerų „Zyplių kalvė“ dalyvis ir konsultantas. 
Nuo 2005 m. kasmet dalyvauja respublikinėje 
konkursinėje „Aukso vainiko“ parodoje, 2009 
m. kūriniai eksponuoti respublikinėje Lietuvos 
vardo tūkstantmečio paminėjimo parodoje Ra-
dvilų rūmuose, Vilniuje. 
2009, 2011, 2013, 2016 metų respublikinio kal-
viškosios kryždirbystės konkurso „Lietuvos Kal-
vių Kalvis“ diplomantas ir laureatas. 
2019 m. respublikinio kalviškosios kryždirbystės 
konkurso „Lietuvos Kalvių Kalvis“  laureatas.
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Juozas Kavaliauskas – gimė 1966 m. Marijampolėje. 
1985 m. baigė Marijampolės kultūros mokyklą ir įgi-
jo režisieriaus specialybę. Ignalinoje, kur pragyveno 
20 metų, prasidėjo Juozo kūrybinis kelias ir parodinė 
veikla. Nuo 2006 m. Druskininkuose aktyviai įsitrau-
kė į kurorto kultūrinį gyvenimą. Dalyvavo daugiau nei 
100 bendrų parodų Lietuvoje ir užsienyje, surengė 5 
autorines parodas, kasmet dalyvauja įvairiuose kū-
rybiniuose pleneruose, edukaciniuose užsiėmimuo-
se, demonstruoja kalvystės amatą. Juozas Kava-
liauskas– tarptautinio edukacinio kalvystės plenero 
„Plieninė plaštakė“ Druskininkuose sumanytojas ir 
vienas iš organizatorių. Nuo 2010 m. Lietuvos tau-
todailininkų sąjungos narys. 2014 m. respublikinės 
konkursinės parodos „Aukso vainikas“ regioninio 
turo laureatas. 2015 m. suteiktas tautinio pavel-
do produkto sertifikuotas, 2016 m. suteiktas Meno 
kūrėjo statusas, 2021 m.  tradicinių amatų meistro 
vardas. 2016, 2019 m. dalyvavo respublikinėje kalviš-
kosios kryždirbystės konkursinėje parodoje „Lietu-
vos Kalvių Kalvis“. Savo sodyboje įkūrė unikalią lan-
kytiną vietą – Malūno kalvę, kurioje eksponuojamos 
Lietuvos ir užsienio kalvių metalo skulptūros, senieji 
kalvystės ir buities – taikomojo metalo įrankiai bei 
įrenginiai, įvairūs ūkio padargai, rengiami edukaci-
niai užsiėmimai. Gyvena ir kuria Leipalingyje
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Povilas Malinauskas – gimė 1949 m. Pociūniškių kai-
me Širvintų rajone.  Baigė Vilniaus valstybinį pedago-
ginį institutą. Polinkį kūrybai perėmė iš senelio. Droži-
nėja nuo 1975 m. 1986 m. priimtas į Lietuvos tautodai-
lininkų sąjungą. Kalviauja nuo 2007 m. Demonstruoja 
kalvystės amatą, rengia autorines parodas. 2007 
sureiktas Tautinio paveldo sertifikatas kalviškosios 
kryždirbystės kūriniams, 2021 m. suteiktas Tautinio 
paveldo meistro vardas. 2016–2019 m. kūriniai ekspo-
nuoti respublikinėje parodoje konkurse „Lietuvos Kal-
vių Kalvis“. Gyvena ir kuria Čiobiškyje Širvintų rajone.
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Saulius Kronis – gimė 1973 metais Panevėžyje. Pa-
tirties sėmėsi panevėžiečio tautodailininko Vytauto 
Kryževičiaus kalvystės studijoje. Nuo 2007 metų 
dirba savo paties įkurtoje kalvėje. Nuo 2009 m. Lie-
tuvos tautodailininkų sąjungos narys, nuo 2010 m. 
- Lietuvos kalvių sąjungos narys. Dalyvauja sąjungos 
rengiamuose tarptautiniuose pleneruose „Keturi vė-
jai“. Kasmet dalyvauja Lietuvos tautodailininkų są-
jungos Panevėžio bendrijos, respublikinėse, tarptau-
tinėse parodose ir pleneruose. 2007 metais S. Kronis 
įgyvendino seną svajonę – įkūrė mobilią kalvę, su 
kuria kalvystės amatą demonstruoja šventėse, mu-
gėse, rengia edukacines programas. 
2011, 2013, 2016 ir 2019 m. kūriniai eksponuoti respu-
blikinėje parodoje konkurse „Lietuvos Kalvių Kalvis“.  
2011 metų vasarą kūrinius demonstravo tarptauti-
nėje tautodailės parodoje Turkijoje, Gelibolu mieste. 
2012 m. dalyvavo tarptautiniame kalviškosios kryž-
dirbystės plenere Lenkijoje. Gyvena ir kuria Panevė-
žio rajone Velžyje. 
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Martynas Breikštas – Sertifikuotų tautinio pavel-
do produktų (memorialinių paminklų viršūnių), 
senojo kalvystės amato puoselėtojas Martynas 
Breikštas gimė 1976 m. Vilniuje.  Kalviauti pradėjo 
2000-aisiais. Iš pradžių meilė kalvystei tapo hobiu, 
bet bėgant metams ir susiklosčius aplinkybėms, tai 
peraugo į nuolatinę veiklą, kūrybinį darbą ir tapo gy-
venimo aistra. Nusprendęs tapti kalviu, šio amato jis 
mokėsi pas žinomus šalies kalvius - Juozą Stankevi-
čių ir Ričardą Grekavičių. Iš miesto į kaimą su šeima 
persikėlęs M. Breikštas išpildė seną savo svajonę – 
įkūrė kalvę, kurią pavadino „Poškučio kalve“. Gyvena 
ir kuria Antaveršio kaime, Prienų rajone.
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Tomas Pacaitis – gimė 1989 m. Baigė Lazdi-
jų meno mokyklos meninės kalvystės skyrių. Po 
mokslų aktyviai įsijungė į Dainavos krašto amati-
ninkų, menininkų ir tautodailininkų kūrybinę vei-
klą. 2011 m.dalyvavo regioninėje tautodailės par-
odoje Alytaus kultūros ir komunikacijos centre.
2012m., 2013m., 2017m, 2019m dalyvavo tarp-
tautiniuose kalvystės pleneruose „Plieninė 
plaštakė“. 2019m. dalyvavo respublikinėje par-
odoje konkurse „Lietuvos Kalvių Kalvis“. Tomo 
saulutės,kryžiai,viršūnės eksponuojamos įvairio-
se parodose. Saulutės puošia Veisiejų miestelį. Jis 
dalyvauja įvairiose edukacijose ne tik Lietuvoje, 
bet ir Prancūzijoje, Ukrainoje, Lenkijoje. Kalvystės 
meno moko ne tik vaikus,bet ir suaugusiuosius. 
Gyvena ir kuria Veisiejų sen. Radvilonių kaime.
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Eugenijus Vanagickas – gimė 1950 m. Utenos tau-
todailininkų klubo „Svirnas“ rengiamose parodose 
dalyvauju nuo 2010 m. Lietuvos tautodailininkų 
sąjungos narys nuo 2018 m. 2014 m. kūriniai eks-
ponuoti respublikinėje tautodailės parodoje skirto-
je Dainų šventei „Čia mano namai“ nacionaliniame 
muziejuje Vilniuje. 2020 m. kūriniai eksponuoti 
parodoje, skirtoje Joniškio miesto dienos šventei 
„Joniškis bundantis miestas“, 2021 m. Respubli-
kinėje konkursinėje tautodailės parodoje „Aukso 
vainikas“ Molėtuose. Gyvena ir kuria Utenos rajone.
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Stasys Truncė – kalviauti pradėjo 1989 m. Nuo 1997 
m. pradėjo savarankišką kūrybinę veiklą. Nuo 2000 m. 
Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys. Dalyvauja 
regioninėse šventėse ir parodose, respublikinėse kon-
kursinėse „Aukso vainiko“ parodose eksponuoja kal-
viškosios kryždirbystės kūrinius.  2011 m. kūriniams 
suteiktas Tautinio paveldo produkto sertifikatas. Gy-
vena ir kuria Varėnos rajone.
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Edvardas Mačaitis – gimė 1958 m. Kalviauja dvide-
šimt metų, dalyvauja regioninėse respublikinėse 
parodose ir pleneruose, miestelių šventėse demons-
truoja kalvystės amatą. Kūriniai eksponuoti respu-
blikinėse konkursinėse tautodailės parodose „Aukso 
vainikas“. 2016 ir 2019 m. kūriniai eksponuoti respu-
blikinėje parodoje konkurse „Lietuvos Kalvių Kalvis“. 
Gyvena Gerdžiūnuose, Šakių raj.
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Valdas Paukštys – gimė 1961 m. Aktyvia kūrybine 
veikla užsiima nuo 1986 m. Lietuvos tautodailininkų 
sąjungos narys. Dalyvauja regioninėse, respublikinė-
se parodose ir pleneruose. Respublikinės konkursi-
nės tautodailės parodos „Aukso vainikas“ diploman-
tas. 2016 ir 2019 m. kūriniai eksponuoti respublikinė-
je konkursinėje kalviškosios kryždirbystės parodoje 
„Kalvių Kalvis“. Drožia ir kalviauja Lukšiuose, Šakių raj. 
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Gytis Gavėnas – gimė 1971 m. Vilkaviškyje. Baigė 
medžio apdirbimo mokslus Marijampolėje. Vėliau 
senelio kalvės dvasia sugrąžino prie metalo, tai tarsi 
priesakas tęsti giminės kalvystės tradiciją. Prieš ke-
letą metų pradėjo profesionaliai kalviauti VšĮ Meninė 
drožyba - Prienų amatų centro kalvėje. Kalvę padėjo 
įrengti Lietuvos Kalvių Kalvis Ričardas Grekavičius. 
Gyvena ir kuria Prienuose.
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