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Skautavimo pradžia: 2007m. rugsėjo 4d., Vilnius  

ĮŽODŽIAI  
Skautės įžodis 2008m. birželio 16d.  
Pat. skautės įžodis 2011m. kovo 30d.  
Vyr. skautės įžodis 2016m. liepos 10d.  
Skautininko įžodis ir paskautininko laipsnis 2017m. vasario 11d.  

KURSAI, SEMINARAI, MOKYMAI  
“Ne(s) svarbu” 2014m. kovo 23d.  
Privalomieji turizmo, higienos ir pirmosios pagalbos mokymai 2015m. kovo 28d.  
Draugininkų I lygio mokymai 2015m. lapkričio 14-15d.  
Draugininkų II lygio mokymai 2016m. spalio 8-9d.  
World Scout Seminar on Messengers of Peace Budapešte 2016m. spalio 12-16d.  

APDOVANOJIMAI  
2011m. pat.skautų vasarinės stovyklos “Indėniada” nugalėtoja  
2016m. “Gražių dainelių daug girdėjau” konkurso vyresniųjų skaučių ansamblių kategorijoje 2 
vieta 2020m. LS ordinas už nuopelnus  

VIENETAS, EITOS PAREIGOS IR JŲ DATOS  
Skaisčio tuntas, Laumės vyr. skaučių draugovė  
Medeinos draugovės skaučių vadovė 2013 – 2015 m.  
Vilniaus krašto seniūno pavaduotoja 2014 – 2015 m.  
Vilniaus krašto Skaisčio tunto Medeinos draugovės draugininkė 2015 – 2017 m.  
Vilniaus krašto Skaisčio tunto Laumės vyr. skaučių draugovės draugininkė 2017 – 2018 m. 
VŠĮ Vilniaus skautų centro direktorės pavaduotoja/l.e.p. direktorė 2017 – 2019 m.  
LS Pirmijos administravimo skyrius Šimtmečio prioriteto komandos narė 2016 – 2018 m. Vilniaus 
krašto Skaisčio tunto Laumės vyr. skaučių draugovės draugininkės pavaduotoja 2019 – 2020 m.  

STOVYKLOS, ŽYGIAI, DATOS IR PAREIGOS  
Dalyvavau beveik visuose Vilniaus krašto bei Skaisčio tunto žygiuose ir stovyklose, nuo 2007m. iki 2014m.,               
tautinėse stovyklose “Legenda tęsiasi” 2008m., “Gėrio pėdomis” 2013m., Baltic Jamboree Lietuvoje 2010m.            
kaip dalyvė.  

Skaisčio tunto Medeinos draugovės skaučių žygis 2014 balandžio 12-13d. vadovė  
Vilniaus krašto sezono atidarymas “Skaldyk ir valdyk” 2014m. gegužės 10-11d. skaučių vadovė Vasarinė 
pat. skautų stovykla “Indėniada” 2014m. birželio 26d.- liepos 3d. programerė, viršininkės  pavaduotoja  
Skaisčio tunto Medeinos draugovės skaučių žygis/stovykla “Medeinos dvasia” 2014m. rugpjūčio 19-21d. 
vadovė  
Skaisčio tunto sezono uždarymas “Tarp žemės ir dangaus” 2014m. spalio 11-12d. skaučių vadovė 
Skaisčio tunto sezono atidarymas “Rąstoriša: Trys bokštai” 2015m. gegužės 1-3d. stovyklos viršininkė 
Vilniaus krašto vasarinė stovykla “Amžinoji sostinė” 2015m. rugpjūčio 1-8d. skaučių vadovė 
Skaisčio tunto sezono uždarymas “Aš žinau, ką tu padarei aną rudenį” 2015m. rugsėjo 26-27d. skaučių 



vadovė  
Skaisčio tunto Medeinos ir Ragės draugovės žygis „Respecto Patronum“ 2015m. lapkričio 28-29d. vadovė 
Skaisčio tunto Medeinos ir Spenglos draugovės žygis „Medžioklės sezonas atidarytas“ 2016m. balandžio 9- 
10d. vadovė  
Skaisčio tunto vasarinė stovykla “Džedastika” 2016m. liepos 9-16d. skaučių guru  
LSS Ramiojo Vandenyno rajono, Kalifornijos valstijos, Los Angeles stovykla “Rambynas 50” 2016m. 
liepos 24 – rugpjūčio 7d. dalyvė  
Skaisčio tunto sezono uždarymas “Cirque de Skaistis” 2016m. spalio 1-2d. skaučių 
guru Vilniaus krašto stovykla “Beieškant Odino akies” 2017m. sausio 28-29d. dalyvė  
Skaisčio tunto sezono atidarymas „Bienvenido a Mexico“ 2017m. balandžio 29-gegužės 1d. dalyvė 
Skaisčio tunto vasarinė stovykla „Kartą Merikoj“ 2017m. liepos 15-22d. vyr. skaučių guru 
pavaduotoja Skaisčio tunto sezono uždarymas „Skaistopija“ 2017m. spalio 7-8d. dalyvė  
Šimtmečio stovykla Australijoje, Melburne, Wonga Park 2018m. sausio 2-12d. vyr. skaučių guru Tautinė 
stovykla „Laužų karta“ 2018m. liepos 14-21d. užsienio reikalų skyriaus komandos narė  Skaisčio tunto 
sezono atidarymas „Skaisčio renesansas“ 2019 m. gegužės 4-5d. dalyvė Skaisčio tunto vasarinė stovykla „Iš 
kur mes esam?“ 2019m. birželio 30-liepos 6 d. vyr. skaučių guru  pavaduotoja  
Skaisčio tunto sezono uždarymas „Avendžirniai“ 2019m. rugsėjo 28-29d. vyr. skaučių guru 
Skaisčio tunto vadovų ir pat. skautų vasarinė stovykla „Židinys“ 2020m. liepos 3-6d. dalyvė 
Skaisčio tunto sezono uždarymas „Miško sakmės“ 2019m. rugsėjo 19-20d. vyr. skaučių 
guru 


