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ĮŽODŽIAI, PATYRIMO LAIPSNIAI  
 

● Paskautininko įžodis, 2018 m. vasara 
● Suaugusio skautybėje įžodis, 2016 m. vasaris  

 
EINAMOS PAREIGOS  

● Savanoris LS Komunikacijos skyriuje (nuo 2021 m. sausio) 
 
APDOVANOJIMAI 

● Ordinas “Už nuopelnus“, 2020 m. 
 
KURSAI, SEMINARAI  
 
Išklausyti mokymai:  
 

● Jaunimo programos mokymai, 2019 m. birželis, Aukštadvaris 
● Mokymai apie krizių sprendimą grupėse (angl. Group Crisis Intervention), mokymai skautų           

vadovams, 2018 m. sausis, Dublinas, Airija 
● Mokymai apie įvairovę ir įtrauktį (angl. Diversity and Inclusion), mokymai skautų vadovams,            

2018 m. lapkritis, Austrija 
● Privalomieji turizmo, higienos ir pirmosios pagalbos mokymai, 2016 m. kovas, Vilnius  
● Pradžiamokslio mokymai 2015 m. lapkritis, Kaunas  

 
Vesti mokymai: 
 

● Lietuvos skautijos mokymai Skautiškoje akademijoje apie socialinę įtrauktį, 2019 m. spalis 
 
VIENETAS, EITOS PAREIGOS IR JŲ DATOS  
 

● Pirmija, Tautinių bendrijų koordinatorius, nuo 2016 m. pavasario iki 2020 m. gruodžio 
● Jūrų skautų konferencija, Vidgauto tunto narys 2016-2017 m.  

 
STOVYKLOS, ŽYGIAI, RENGINIAI, DATOS IR PAREIGOS  
 
2016 m.  

● LS ir Lietuvos lenkų harcerių (skautų) sąjungos (toliau - harcerių) bendras Vasario 16-osios             
šventimas siekiant suartinti organizacijas, renginio iniciatorius 

● LS jūrų skautų ir harcerių bendras žygis žalčiais (drakonais) Birštone, balandžio 2 d., žygio              
iniciatorius 

● LS jūrų skautų išvyka į Klaipėdą tvarkyti burlaivio „Brabander“ ir vėliau dalyvavimas            
pratybose jūroje, gegužės 7-8 d., renginio dalyvis 

● LS atstovų parengimas ir konsultavimas ruošiantis jaunimo stovyklai „Gyvenu laisvai“,          
kurios vienas iš tikslų - skatinti tautinių bendrijų integraciją. Stovykla vyko liepos mėn. 

● LS Vidgauto tunto stovykla „Vidgauto kelionė“, Skaisčio ežero apylinkės, liepa 
● LS jūrų skautų ir Visagino skautų organizacijos (rusakalbiai LS skautai) atstovų           

dalyvavimas bendroje komandoje „drakonų“ laivų lenktynėse Klaipėdoje, liepos 30 d.,          
žygio iniciatorius  



● Jūrų skautų praktikos stovykla (skautai neskautams), rugpjūčio 12-20 d., šalia Žirnajų ežero,            
brolių grupės vadovas 

● LS jūrų skautų ir harcerių vienybės žygis - plaukimas burlaiviu „Odisėja“ iš Klaipėdos į              
Gdanską ir atgal, rugsėjo 18-27 d., vienas iš žygio organizatorių ir dalyvių  

● Harcerių ir LS skautų paramos koncerto „Vilties medis“ kuratorius iš LS pusės. Koncertas             
buvo skirtas surinkti lėšų nepagydomomis ligomis sergančių vaikų naujo pastato statyboms           
Vilniuje. Koncertas vyko lapkričio 23 d. 

● Kontaktų su Lietuvos žydų bendruomenės (LŽB) vadovybe užmezgimas ir nuolatinis          
palaikymas, LS ir LŽB bendrų renginių iniciavimas. Su LŽB pirmininke Faina Kukliansky            
aptarti planai dėl žydų skautų vieneto LS sudėtyje steigimo 

● LS narių apsilankymo Lietuvos rusų, lenkų, žydų mokyklose Vilniuje ir Kaune iniciavimas            
bei koordinavimas, tikslas – pritraukti daugiau LS narių iš tautinių bendrijų tarpo 

● LS atstovų dalyvavimo Holokausto renginiuose iniciavimas ir renginių koordinavimas         
(„Lietūkio“ garažo aukų pagerbimas, Molėtų maršas, žydų kapinių tvarkymas ir kt.)  

● Pagalba Vidgauto tunto ir jūrų skautų organizuojamuose renginiuose. 
 
2017 m. 

● Dalyvavimas LS ir jūrų skautų pavasario šventėse, pagalba dirbant su vaikais 
● Vasario 16-ąją LS atstovai kartu su harceriais, Lietuvos žydų bendruomenės nariais ir            

rusakalbiais Visagino skautais šventė Lietuvos žydų bendruomenėje Vilniuje. Renginio         
iniciatorius. Bendradarbiavimo stiprinimui skirtame renginyje dalyvavo iškilūs tautinių        
bendrijų (TB) atstovai. Pasitelkiant viktorinas ir diskusijas aptartas TB atstovų indėlis į            
Lietuvos valstybės kūrimą 

● Vasarį dalyvauta harcerių organizuotoje stovykloje Paberžėje, kartu paminėtas B.P.         
gimtadienis. Parengta prezentacija apie Lietuvos skautiją, pristatyta LS veikla, pristatyme          
dalyvavo apie 100 harcerių 

● LS atstovų dalyvavimo Holokausto aukų pagerbimo renginiuose iniciavimas ir         
koordinavimas (tarptautinės Holokausto aukų minėjimo dienos minėjimas Vilniaus        
choralinėje sinagogoje, Gyvųjų maršas Paneriuose, „Vaikų akcijos“ prisiminimas Kauno         
gete ir kt.) 

● Burlaivio „Brabander“ tvarkymas bei plaukimas laivu, gegužės 20-21 d., renginio dalyvis 
● Harcerių atvykimo į Tauragės krašto stovyklą koordinavimas. Harceriai pristatė savo          

organizaciją, rodė jų tradicinius žaidimus, užmegzti ryšiai su Tauragės skautais 
● Harcerių vadovų atvykimo į LS vadovų sąskrydį iniciavimas ir koordinavimas, tikslas –            

paskatinti glaudesnį abiejų organizacijų bendradarbiavimą, rugpjūtis. 
● Harcerių inicijuoto projekto „Vilties medis“ koordinavimas iš LS pusės. Katedros aikštėje           

vykusio renginio, skautiškų veiklų pristatymo metu buvo renkamos aukos Vilniuje statomo           
priestato, skirto nepagydomomis ligomis sergantiems vaikams, statyboms. Renginio metu         
surinkta daugiau nei 2000 Eur ligoniams reikalingo pastato statyboms.  

● Betliejaus taikos ugnies atnešimas į Lietuvos žydų bendruomenę (kartu su br. A.Vainoniu),            
gruodis. 

● Palaikyti nuolatiniai ryšiai su Lietuvos lenkų harcerių sąjungos, rusakalbių Visagino skautų           
lyderiais, Lietuvos žydų bendruomenės  (LŽB) lyderiais, organizuoti bendri renginiai.  
 
 
 
 
 

2018 m.  
● Vasario 16-ąją LS atstovai kartu su Lietuvos lenkų harcerių (skautų) sąjungos nariais,            

Lietuvos jaunųjų krikščionių skautų ir skaučių sąjungos bei kitų skautiškų organizacijų           
nariais kartu šventė Lietuvos nepriklausomybę Dainų slėnyje Vilniuje, renginio iniciatorius.  



● Harcerių ir LS skautų paramos koncerto „Vilties medis“ kuratorius iš LS pusės. Koncertas             
buvo skirtas surinkti lėšų nepagydomomis ligomis sergančių vaikų naujo pastato statyboms           
Vilniuje. Paramos koncertas įvyko vasario 21 d. Lenkų kultūros namuose 

● Tautinė stovykla „Laužų karta“, savanoris  
● LS atstovų dalyvavimo Holokausto aukų pagerbimo renginiuose iniciavimas ir         

koordinavimas (tarptautinės Holokausto aukų minėjimo dienos minėjimas Vilniaus        
choralinėje sinagogoje, Gyvųjų maršas Paneriuose, „Vaikų akcijos“ prisiminimas Kauno         
gete ir kt.) 

● Baltijos šalių tarybų ir pirmijų susitikimas, spalis, Ryga, Latvija, dalyvis. 
 
2019 m. 

● Vasario 16-ąją LS atstovai kartu su harceriais šventė Lietuvos nepriklausomybę, dalyvavo           
šventiniuose renginiuose, renginio iniciatorius 

● Pagalba rengiantis bendrai Lietuvos žydų bendruomenės jaunuolių stovyklai kartu su LS           
Kernavės tuntu, stovykla vyko liepos mėnesį 

● Lietuvos lenkų harcerių (skautų) sąjungos lankymas jų 30-mečio stovykloje, delegacijos          
vadovas  

● Žaliakalnio tunto, Kernavės tunto, jūrų skautų konfenrencijos sezono uždarymas, dalyvis 
● Koordinuotas LS ir harcerių budėjimas Garbės sargyboje Vilniuje, Rasų koplyčioje,          

perlaidojant 1863-1864 m. sukilimo prieš carinę Rusiją vadus ir dalyvius, lapkritis 
● LS delegacijos iniciavimas dalyvauti Lenkijos nepriklausomybės dienos minėjime Rasų         

kapinėse, lapkritis 
● LS atstovų dalyvavimo Holokausto aukų pagerbimo renginiuose iniciavimas ir         

koordinavimas 
● Palaikyti nuolatiniai ryšiai su Lietuvos lenkų harcerių sąjungos, rusakalbių Visagino skautų           

lyderiais, Lietuvos žydų bendruomenės (LŽB) lyderiais, organizuoti bendri renginiai,         
susitikimai. 

 
2020 m. 

● Vasario 16-ąją LS atstovai kartu su harceriais bei rusakalbiais Visagino skautų organizacijos            
nariais Vilniaus karininkų ramovėje šventė Lietuvos nepriklausomybę. Kalbėtasi apie         
organizacijų skautavimo tradicijas, aptartas organizacijų atsikūrimas 1989-1990 m.,        
diskutuota apie bendradarbiavimo galimybes ateityje, renginio inicatorius 

● Inicijuotas harcerių apsilankymas Šiaulių krašto stovykloje siekiant sustiprinti LS ir harcerių           
bendradarbiavimą. Į renginį atvyko 4 harcerės 

● Inicijuotas Klaipėdos krašto „Pamario“ tunto bendradarbiavimas su harceriais ir Visagino          
skautų organizacija 

● Vasarą vykusioje LS Kernavės tunto stovykloje dalyvavo ir Lietuvos žydų skautai. Po šios             
stovyklos dalis renginyje buvusių vaikų susimokėjo LS nario mokestį ir tapo LS nariais  

● Pavyko sudominti dalį LS narių pasidomėti bendradarbiavimu su broliais ir sesėmis skautais            
iš kitų skautiškų organizacijų, dominuojamų tautinių bendrijų atstovų.  
 
 


