
Skautiškas Curriculum vitae  

Teodoras Mindaugas Ramanauskas  
 
Įstojo į skautus: 2015 vasario 15 d.  

ĮŽODŽIAI, PATYRIMO LAIPSNIAI  

• Patyrusio skauto įžodis 2015 m. birželio 19 d.  
• Sidabrinė vyšnia 2015 m. spalio 9 d.  
• Skauto vyčio įžodis 2017 m. spalio 8 d.  
• Skautininko įžodis 2018 m. rugpjūčio 25 d.  

VYRESNIŠKUMO LAIPSNIAI, APDOVANOJIMAI  
• Paskiltininkas 2015 m. Gruodžio 29 d.  
• Paskautininkas 2018 m. Rugpjūčio 26 d.  

• Ordinas „Už nuopelnus“ 2018 m. Kovo 16 d.  
• „Tikrojo mazgo riteris“ 2020 m. Sausio 18 d.  

EINAMOS PAREIGOS:  
• Panevėžio krašto, Nevėžio tunto, Juozo Zikaro draugovės draugininkės 

pavaduotojas - Nuo 2016 m.  

• Panevėžio krašto, Simono Daukanto skautų vyčių draugovės draugininkas 
Nuo 2020 m. kovo 11 d.  

KURSAI, SEMINARAI  
Išklausyti:.  

• Vadovų sąskrydis ”Zuikis fetroje 2016”, pionerijos 2016 m. rugpjūčio 27 d. • 

Praktiniai pionerijos , virtuvės mokymai 2016 m. rugsėjo 17-18 d. • Privalomieji 
vadovų mokymai 2017 m. kovo 19 d. 
• Pedagoginių – psichologinių žinių kursas; VŠĮ Šiuolaikinių didaktikų centras 

2019 m. balandžio 17 
d.  



• Savarankiškos tiriamosios veiklos įgyvendinimo mokymai; LiJOT  2019m. 
Vasario 9-10 d.  

• Savarankiško tyrimų rezultatų dokumentavimo mokymai; LiJOT  
2019m. Kovo 2-3 
d.  

• Teisinės sistemos pagrindų mokymai; LiJOT 2019m. Kovo 30-31 d. • 

Advokacijos ir lobistinės veiklos mokymai; LiJOT 2019m. Balandžio 13-14 d  

VIENETAS, EITOS PAREIGOS IR JŲ DATOS  
Panevėžio krašto patyrusių skautų štabo kuratorius 2017m. - 2018 m. Lietuvos 
skautijos šimtmečio komandos narys 2017m. - 2019 m.  

STOVYKLOS,. ŽYGIAI, DATOS IR PAREIGOS  

• Panevėžio krašto žygis „Už Tėvynę‘15, 2015 m. vasario 15-16 d. - Dalyvis • 

Panevėžio krašto stovykla „Laiko vingiais“,2015 m. birželio 17-21d. – Dalyvis • 

Šiaulių krašto stovykla „Pas Vinetu“, 2015 m. liepos 04-15 d. – Dalyvis • 

Panevėžio krašto sezono uždarymas „Purpurinis vakaras“, 2015 m. spalio 02- 
04 d. - Dalyvis  

• Panevėžio krašto žygis „Vyšniniai kankorėžiai“ 2015 m. spalio 10-11 d. 
– Dalyvis  

• Panevėžio krašto stovykla „Ledinė skautiada“ 2015 m. gruodžio 28-29d. – 
Atsakingas už programą  

• Vilniaus krašto stovykla „Žiemužis‘16“, 2016 m. sausio 30-31 d. – Dalyvis • 

Panevėžio krašto žygi „Už Tėvynę‘16“, 2016 m. vasario 15-16d. - Dalyvis • Jūrų 
skautų konferencijos, Vidgauto tunto stovykla „Vidgauto kelionė“ 2016m.  Liepos 
03 - 07d.- Virėjas/Maistininkas  

• Šiaulių krašto stovykla „Laužai“, 2016 m. liepos 10 – 16 d. - Dalyvis • Panevėžio 
krašto stovykla „Nepjauk‘16“ 2016 m. liepos 28 d. – rugpjūčio 01 d.  – Atsakingas 
už programą  

• Panevėžio krašto žygis „Vyšniniai kankorėžiai’16“, 2016m. spalio 08-09 
d.- Viršininkas  

• Vilniaus krašto stovykla "Beieškant Odino akies"“, 2017m. sausio 28–29d. – 
Dalyvis  

• Panevėžio krašto žygis „Už Tėvynę‘17“, 2017m. vasario 16-17 – Dalyvis 
• Bendra Panevėžio krašto patyrusių skautų ir Katalonijos skautų stovykla 
„Germans“ 2017m. Liepos mėn. – Ukvedys 



• Vilniaus krašto, Kernavės tunto sezono atidarymo stovykla „Kernopolis“ 2017 
m. gegužės men. - Dalyvis  

• LSS, JAV Ramiojo vandenyno rajono stovykla „Per pasaulį keliauja žmogus“ 
2017 m. Liepa – Dalyvis  

• Savanoriškas projektas „Prie seno namo“ 2017m. rugpjūtis. – Organizatorius 
• Panevėžio krašto žygis „Vyšniniai kankorėžiai“ 2017 m. spalio 7 - 8 d. – 
Viršininkas  

• Panevėžio krašto žygis „Už Tėvynę‘18“, 2018m. vasario 16-17 – Dalyvis • 

Tautinė stovykla „Laužų karta“ 2018 m. liepos 14 – 22d. – Savanoris/Lydintysis • 

Panevėžio krašto sezono uždarymas „Nepaskutinė daina“ 2018 rugsėjo 21-23  d. 
– Komendantas  

• Panevėžio krašto žygis „Vyšniniai kankorėžiai“ 2018 m. spalio 6 - 7 d. – 
Lydintis • Panevėžio krašto skiltininkų akademija 2018 gruodžio 15d. – 
Viršininkas • Panevėžio krašto žiemos sueiga „Tetes gimtadienis“ 2019 m. 
Vasario 23 – 24  d. – Viršininkas  

• Panevėžio krašto sezono atidarymas „27-asis skyrius – Mažasis princas skautų 
planetoje“, 2019 m. Gegužės 10 – 12 d. – Viršininkas  

• Patyrusių skautų stovykla „Nepjauk’19 Lobio beieškant“. 2019 rugpjūčio 20 – 
24 d. – Štabo narys  

• Panevėžio krašto sezono uždarymas „100 metų be metų“ 2019 rugsėjo 20 - 22 
maistininkas  

• Panevėžio krašto žygis „Vyšniniai kankorėžiai“ 2019 m. spalio 5 - 6 d. – Lydintis 


