
Skautiškas Curriculum vitae  

Akvilė Milkevičiūtė  
 

ĮŽODŽIAI, PATYRIMO LAIPSNIAI  

Skauto įžodis 2004 m. liepos mėn.  
Patyrusio skauto įžodis 2007 m. balandžio 30 d.  
Skautininko įžodis 2014 m. vasario 1 d.  
Vyr. skautės įžodis 2015 m. gegužės 10 d.  

EINAMOS PAREIGOS:  

Jokių oficialių pareigų – šiuo metu esu Jorės draugovės narė ir padedu su draugovės reikalais. 

KURSAI, SEMINARAI  

Išklausyti:  
Lyderių kalvė, 2007 spalio mėn.  
LiJOT Organizacijų komunikacijos mokymai ISM universitete, 2010 lapkričio mėn. 
Agora Reaching Out, Kandersteg, Šveicarija, 2013 m. balandžio mėn.  
LS komunikacijos ir atstovavimo mokymai, 2013 m. lapkričio mėn.  
Medinių kauliukų kursai, 2019 m. birželis  

VIENETAS, EITOS PAREIGOS IR DATOS  

2010-2011 – Kregždučių draugovės draugininkės pavaduotoja (vilkės)  
2014-2015 – LS Komunikacijos skyriaus vedėja  
2016 – Jundų draugovės draugininkės pavaduotoja (pat. skautės)  
2018 – 2020 Jorės draugovės draugininkė (vyr. skautės)  

STOVYKLOS, ŽYGIAI, DATOS IR PAREIGOS  

LSS stovykla 2004 - dalyvė  
Kernavės tunto stovykla „Genčių paslaptis“ 2006 m. – dalyvė  
Jūrų skautų buriavimo stovykla 2007 m. – dalyvė  
Oro skautų stovykla „Lietuvos sparnai“ 2007 m. – dalyvė  
World scout jamboree D. Britanijoje, 2007 m. – dalyvė  
Tautinė stovykla “Legenda tęsiasi” 2008 m. – dalyvė  
Kernavės tunto stovykla 2009 m. – dalyvė  
The Baltic Jamboree „Amber way” 2010 m. – komunikacijos skilties narė 
Vilniaus krašto stovykla 2011 m. – jaun. skaučių vadovė  
Kernavės tunto stovykla 2012 m. – jaun. skaučių vadovė  
Jubiliejinė stovykla „Gėrio pėdomis“ 2013 m. – komunikacijos komandos narė 
Kernavės tunto stovykla 2014 m. – kandidačių programos dalyvė  
Kernavės tunto sezono atidarymas „Misija neįmanoma: Kernavė“ 2015 m. - 
viršininkė Vilniaus krašto stovykla 2015 m. – patyrusių skaučių vadovė  
Vilniaus krašto sezono atidarymas „Legendinė Bražuolė“ 2016 m. - viršininkė Tautinė 
stovykla „Laužų karta“ 2018 m. – patyrusių skaučių vadovė, programos padėjėja 
Medinių kauliukų kursai Dubingiuose, 2019 m. – dalyvė  
Kernavės tunto trisdešimtmečio stovykla, 2019 m. – pagalbos rankos  

Jorės draugovės vasaros stovyklėlė, 2020 m. - organizatorė 


