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Įstojo į skautus: 2008 gegužės mėn.  

ĮŽODŽIAI, PATYRIMO LAIPSNIAI  
Vilkiuko įžodis 2008 m. gegužės 21d.  
Skauto įžodis 2009 m. sausio mėn.  
Skautų I patyrimo laipsnis 2010 m. sausio mėn.  
Patyrusio skauto įžodis 2013 m. rugsėjo 29 d  
Sidabrinė vyšnia 2014 m. lapkričio mėn.  
Skautininko įžodis 2019 m. vasario 9 d.  
Paskautininko laipnis 2019 m. vasario 9 d.  
Skauto vyčio įžodis 2019 m. liepos 4 d.  

EINAMOS PAREIGOS  
Vilniaus krašto, „Skaisčio“ tunto, „Lizdeikos“ skautų vyčių draugovės draugininko 
pavaduotojas nuo 2019 m. rugsėjo mėn. iki dabar  

KURSAI, SEMINARAI  
Išklausyti:  
Privalomieji turizmo, higienos ir pirmosios pagalbos 2016 m. kovo 
mėn.; Draugininkų I lygio mokymai 2016 m. lapkričio 11–12 d.  

VIENETAS, EITOS PAREIGOS IR JŲ DATOS  
Vilniaus kraštas, „Skaisčio“ tuntas „Baltojo lokio draugovės“ skiltininkas, 2010–2013 m.; 
Vilniaus kraštas, „Skaisčio“ tuntas „Kerpyčiaus draugovės“ skiltininkas, 2013–2015 m.; 
Vilniaus krašto, „Skaisčio“ tunto, „Merkio“ drg. draugininko pavaduotojas, 2016–2018 
m.; Lietuvos skautijos patyrusių skautų štabo narys, 2015 m.;  
Vilniaus krašto, „Skaisčio“ tunto, tuntininkės pavaduotojas, 2018–2020 m.  



STOVYKLOS, ŽYGIAI, DATOS IR  
PAREIGOS  

2020 m.  

Vilniaus krašto vadovų stovyklą „Pliažas“, dalyvis 
„Skaisčio“ tunto vadovų ir patyrusių skautų stovyklą 
„Židinys“, dalyvis  
„Skaisčio“ tunto rudinė stovykla „Miško sakmės“, sk. 
vyčių pastovyklės komandos narys  

2019 m.  
„Skaisčio“ tunto pavasarinė stovykla „Skaisčio 
Renesansas“, kandidatas į sk. vyčius  
„Skaisčio“ tunto vasarinė stovykla „Iš kur mes 
esam?“, kandidatas į skautus vyčius  
„Skaisčio“ tunto rudeninė stovykla „Avendžirniai“, 
programos vadovas  

2018 m. 
„Skaisčio“ tunto rudeninė stovykla „2049: Reali 
virtualybė“, kandidatas į sk. vyčius  
Tautinė stovykla „Laužų karta“, kandidatas į sk. 
vyčius;  
Vilniaus krašto sezono atidarymas „Prie Meros“, 
kandidatas į sk. vyčius, jaun. skautų vadovas  

2017 m.  

„Skaisčio“ tunto rudeninė stovykla „Utopija“, 
kandidatas į sk. vyčius, programos vadovas LSS 
Ramiojo vandenyno raj. stovykla JAV,  Kalifornija 
„Per pasaulį keliauja žmogus“, Lietuvos  skautijos 
delegacijos narys  
Jūrų skautų „Skautai-neskautams“ stovykla, jaun. 
skautų vadovas  
„Skaisčio“ tunto pavasarinė stovykla „Mexico“, 
kandidatas į sk. vyčius, stovyklos viršininkas  

2016 m.  

„Skaisčio“ tunto rudeninė stovykla „Cirque de 
Skaistis“,  
programos komandos narys, kandidatas į sk. vyčius, 
jaun. skautų vadovas  
„Skaisčio“ tunto vasarinė stovykla „Džedastika“ 
kandidatas į sk. vyčius, jaun. skautų vadovas Vilniaus 
krašto pavasarinė stovykla „Bražuolė“ Vilniaus krašto 
stovykla „Žiemužis: Tiesiog padaryk  tai“  

2015 m.  

Tarptautinė stovykla Lenkijoje, Nysoje „Intercamp“, 
Lietuvos skautijos delegacijos narys  
„Baltic Jamboree“ Estijoje „Ancient games“, 
Lietuvos  skautijos delegacijos narys  
Vilniaus krašto stovykla „Žiemužis: Pasaulinė 
gniūžtė“, programos komandos narys  
Patyrusių skautų stovykla „Gelbstint eilinę vyšnią“,      
maistininkas, Lietuvos skautijos patyrusių skautų     
štabo narys  
Vilniaus krašto vasarinė stovykla „Amžinoji sostinė“ 
„Skaisčio“ tunto rudeninė stovykla „Aš žinau ką 
veikei praeitą rudenį“, programos vadovas  

2014 m.  
„Skaisčio“ tunto pavasarinė stovykla „Rąstoriša: Trys 
bokštai“  
Vilniaus krašto stovykla „Žiemužis: Amžino 
įšalo žemė“, stovyklos komendantas  
Patyrusių skautų stovykla „Indėniada“, maistininkas 
„Skaisčio“ tunto vasarinė stovykla „Skaistorija III“ 
„Skaisčio“ tunto rudeninė stovykla „Tarp žemės ir 
dangaus“  
„Skaisčio“ tunto pat. skautų žygis 
Trakai–Bražuolė „Skaisčio“ tunto pat. skautų 
žygis Marcinkonyse  

2013 m.  

Jubiliejinė stovykla „Gėrio pėdomis“  
„Skaisčio“ tunto rudeninė stovykla „Laužas-ne  
degtukas“  
„Skaisčio“ tunto stovykla „Skautų žemė: Žalio velnio 
takais“  

2012 m.  

„Skaisčio“ tunto vasarinė stovykla „Hakuna 
skautata“ „Skaisčio“ tunto rudeninė stovykla 
„Snoras“ „Skaisčio“ tunto stovykla „Skautų žemė: 
Sveikas!“ „Skaisčio“ tunto skautų žygis Kernavėje  

2011 m.  

Vilniaus krašto vasarinė stovykla „Vas Ki Či“       
„Skaisčio“ tunto rudeninė stovykla    
„Atlaikyk“ „Skaisčio“ tunto rudeninė    
stovykla „Rąstoriša“  

2010 m.  



„Skaisčio“ tunto vasarinė stovykla 

„Fauna“ 2009 m.  

„Skaisčio“ tunto vilkų žygis Vilniuje  
Vilniaus krašto stovykla „Žiemužis“  
„Skaisčio“ tunto vasarinė stovykla „Aleksandra“ 
Vilniaus krašto pavasarinė stovykla „Legendinė 
Bražuolė“  

2008 m.  

Tautinė stovykla „Legenda tęsiasi“  
Vilniaus krašto vilkų žygis Kernavėje 


