
Skautiškas Curriculum vitae  

Taida Gorodeckytė  
 

Data, kada pradėjau skautauti: 2004 Liepa  

Įžodžiai:  
Vilkiukės 2005 Lapkritis Skautės 2008     
Balandis Pat. Skautės 2012 Gegužė  
Oro skautės (LSS) 
Suaugusios skautybėje 
Paskautininkės laipsnis 
Vyr. skautės  

2013 Rugpjūčio 17 
2015 Rugsėjo 26 
2018 Rugpjūčio 26 
2019 Gegužės 5  

Eitos ir einamos pareigos: Data:  
• Vilniaus krašto, „Skaisčio“ tunto, 
suaugusių skautybėje „Aitvarų“  
draugovės draugininko pavaduotoja • 

Vilniaus krašto, „Skaisčio“ tunto, 
jaunesniųjų skaučių „Spenglos“  
draugovės draugininkės pavaduotoja 
• Vilniaus krašto, „Skaisčio“ tunto 
tuntininkė  
• Vilniaus krašto, „Skaisčio“ tunto, 
„Laumės“ vyr. skaučių draugovės 
draugininkė  

Kursai, seminarai, mokymai  

Išklausyti:  
2015 ruduo- 2016 rugpjūtis 2016 

rugpjūtis- 2018 gegužė  

2018 gegužė- 2020 liepa 2020 spalis- 

dabar  

Privalomieji pirmosios pagalbos mokymai 2015  
Privalomieji higienos įgūdžių mokymai 2015  
Vaikų turizmo renginių vadovų mokymai 2015  
Draugininkų mokymai 2016  
Privalomieji pirmosios pagalbos pagrindinės programos mokymai 
2018 Jaunimo programos mokymai 2019  
Privalomieji pirmosios pagalbos mokymai 2020  
Privalomieji higienos įgūdžių mokymai 2020  
Vaikų turizmo renginių vadovų mokymai 2020 
Apdovanojimai  
„Skaisčio“ tunto „Metų patyrusi skautė“ 2013  
Lietuvos skautijos „Ordinas už nuopelnus“ 2020  



Stovyklos, žygiai, datos ir pareigos 

 

• Vilniaus krašto  
stovykla  

pradedantiesiems  
“Laukiniai vakarai” 

2004  
Liepa 

Dalyvė 

• „Skaisčio“ tunto  
vasaros stovykla  

„Skaistorija“  
• „Skaisčio“ tunto  

sezono uždarymo  
stovykla „Dievų  

miškas“ 

2005  
Liepa  

Lapkritis 

Dalyvė  

Dalyvė 

• „Skaisčio“ tunto  
vasaros stovykla  
„Skaistorija 2“  

• „Skaisčio“ tunto  
sezono uždarymo  
stovykla „SkautO2“ 

2006  
Liepa  

Lapkritis 

Dalyvė  

Dalyvė 

• Vilniaus krašto  
stovykla  

jaunesniesiems  
skautams „Aš ir tu  

vieno kraujo“  
• „Skaisčio“ tunto  

vasaros stovykla  
„Pašvaistės“ 

2007  
Kovas  

Liepa 

Dalyvė  

Dalyvė 

• „Medeinos“  
draugovės žygis  

„Kelias  
link...tobulybės“  
• „Medeinos“  

draugovės žygis  
„Lietuva“  

• LS tautinė stovykla  
„Legenda tęsiasi“ 

2008  
Kovas  

Birželis  

Liepa 

Dalyvė  

Dalyvė  

Dalyvė 

• „Medeinos“  
draugovės žygis  

„Žingsnis2“  
• „Skasičio“ tunto  

vasaros stovykla  
„Aleksandra“ 

2009  
Kovas  

Liepa 

Dalyvė  

Dalyvė 

• „Skasičio“ tunto  
vasaros stovykla  

2010  
Liepa 

Dalyvė 



 

„Fauna“  
• „Medeinos“  

draugovės žygis 

Spalis  Dalyvė 

• Vilniaus krašto  
vasaros stovykla „Vas  

ki či“  
• „Skaisčio“ tunto  

sezono uždarymo  
stovykla „Atlaikyk“ 

2011  
Liepa  

Spalis 

Dalyvė  

Dalyvė 

• Vilniaus krašto  
žiemos stovykla  

„Žiemužis“  
• Vilniaus krašto  

sezono atidarymo  
stovykla „Bražuolė“  
• „Skaisčio“ tunto  

sezono atidarymo  
stovykla „Skautų  

žemė: Sveikas!“  
• „Skaisčio“ tunto  

vasaros stovykla  
„Hakuna skautata“ 

2012  
Sausis  

Balandis  

Gegužė  

Liepa 

Programerė/ Dalyvė  

Dalyvė  

Dalyvė  

Dalyvė 



 
 

• LS pat. Skautų žygis 
„ Vilkų pėdomis2:  

ugnis“  
• Vilniaus krašto  

žiemos stovykla  
„Žiemužis“  

• „Skaisčio“ tunto žygis 
vadovams  

„Vadovažygis2013:  
Saba, bek“  

• „Kernavės“ tunto  
sezono atidarymo  
stovykla „Bražuolė“  
• „Skaisčio“ tunto  

sezono atidarymo  
stovykla „Skautų  

žemė“  
• Jubiliejinė stovykla  

„Gėrio pėdomis“  
• LSS (The Lithuanian 

Scouts 
Association)  

jubiliejinė stovykla  
“Viltis”  

• „Kernavės“ tunto  
sezono uždarymo  
stovykla „Dragos  

2013“ 

2013  
Sausis  

Sausis  

Vasaris  

Balandis  

Gegužė  

Liepa  

Rugpjūtis  

Rugsėjis 

Dalyvė  

Maistininkė  

Programerė  

Dalyvė  

Dalyvė  

Dalyvė/Vilniaus krašto 
rytinių  mankštų 
organizatorė  
Dalyvė  

Dalyvė  

Dalyvė 

• „Skaisčio“ tunto  
sezono uždarymo  
stovykla „Laužas- ne  

degtukas“ 

Rugsėjis  



 
 

• Vilniaus krašto  
žiemos stovykla  
„Amžino įšalo žemė(  
Žiemužis’14)“  

• Pat. Skaučių  
„Volungės“ skilties  

žygis  
• „Skaisčio“ tunto pat. 

Skautų žygis  
• Vilniaus krašto pat.  

Skautų žygis „Vilkų  
pėdomis 3: viskas  

ore“  
• Vilniaus krašto  

sezono atidarymo  
stovykla „Bražuolė“  
• LS stovykla pat.  

Skautams  
„Indėniada“  

• „Skaisčio“ tunto  
vasarinė stovykla  
„Skaistorija 3“  

• ŽSO piligriminis  
100km „9-tasis žygis  

Mažeikiai  
Pakutuvėnai“  

• „Kernavės“ tunto  
sezono uždarymo  
stovykla „Kernavės  
tuntelis ant vištos  

kojelės“  
• „Skaisčio“ tunto  

sezono uždarymo  
stovykla „Tarp žemės  

ir dangaus“ 

2014  
Sausis  

Balandis  

Balandis  

Gegužė  

Gegužė  

Birželis  

Liepa  

Rugpjūtis  

Rugsėjis  

Spalis 

Komendantė  

Dalyvė  

Mastininkė/organizatorė/daly

vė Dalyvė  

Dalyvė  

Dalyvė  

Dalyvė  

Dalyvė  

Dalyvė  

Dalyvė 

• Vilniaus krašto  
žiemos stovykla  
„Pasaulinė gniūžtė:  

Žiemužis‘15“  
• „Skaisčio“tunto pat. 

Skautų žygis  
• LS pat. Skautų  

tarybos žygis  
• „Skaisčio“ tunto  

sezono atidarymo  

2015  
Sausis  

Kovas  

Kovas  

Gegužė 

Pramogų insdustrijos atstovė/vadovė  

Dalyvė  

Dalyvė  

Dalyvė 



stovykla „Rąstoriša:  
trys bokštai“  

• LS pat. Skautų  
stovykla „Gelbstint  

eilinę vyšnią“  
• Baltic Olympic  

Jamboree, Estijoje  
• „Kernavės“ tunto  

sezono uždarymo  
stovykla „Kažkur tarp  

Mafekingo ir  
Kernavės“  

• „Skaisčio“ tunto  
sezono uždarymo  
stovykla „Aš žinau,  
ką veikei praeitą  

rudenį“ 

Birželis  

Liepa  

Rugsėjis  

Rugsėjis 

Štabas/finansininkė/komunikacininkė  

Dalyvė  

Vadovė  

Vadovė 

• Vilniaus krašto 
žiemo stovykla 

„Tiesiog  
padaryk tai:  
Žiemužis‘16“  

• Vilniaus krašto  
suaugsių skautybėje  
žygis „Nauji metai.  
Nauji batai. Nauji  

iššūkiai.“  
• Vilniaus krašto  

sezono atidarymo  
stovykla „Legendinė  

Bražuolė“  
• Vilniaus krašto  

suaugusių skautybėje  
baidarių žygis „Kur  
takelis, kaip išeiti  

nežinai“  
• „Skaisčio“ tunto  

vasarinė stovykla  
„Džedastika“  

• „Skaisčio“ tunto  
sezono uždarymo  
stovykla „Cirque du  

Skaistis“  
• „Skaisčio“ tunto  

vadovų žygis 

2016  
Sausis  

Kovas  

Gegužė  

Birželis  

Liepa  

Spalis  

Lapkritis 

Vadovė  

Dalyvė  

Dalyvė  

Dalyvė  

Kandidatė į vyr. skautes, 
vilkių  vadovė  

Programerė, vilkių vadovė, 
kandidatė  į vyr. skautes  

Dalyvė 

• Vilniaus krašto  
žiemos stovykla  
„Beieškant odino  

akies“  

2017  
Sausis  

Vilkių vadovė  



 
 

• „Skaisčio“ tunto  

Gegužė 
Komendantė, vilkių vadovė,  

sezono atidarymo  
stovykla „Bienvenido  

a Mexico“  
• „Kernavės“ tunto  

sezono atidarymo  
stovykla „Kernopolis:   

Paskutinis šansas“  
• Skautų stovykla  

Olandijoje  
„HanzeJam Kampen  

2017“  
• L.S.S. Ramiojo  

vandenyno rajono  
vasaros stovykla „Per  
pasaulį keliauja  

žmogus“  
• „Skaisčio“ tunto  

sezono uždarymo  
stovykla „Utopija“ 

Gegužė  

Birželis  

Rugpjūtis  

Spalis 

kandidatė į vyr. skautes  

Kandidatė į vyr. skautes  

Dalyvė  

Svetė iš Lietuvos, kandidatė į 
vyr.  skautes, vilkių vadovė  

Viršininkė, vilkių vadovė, 
kandidatė  į vyr. skautes 

• Vilniaus krašto  
sezono atidarymo  
stovykla „Prie Meros“  
• Tautinė stovykla  

„Lažų karta“ 

2018  
Gegužė  

Liepa 

Kandidatė į vyr. skautes, 
vilkių  vadovė  

Kandidatė į vyr. skautes 

• „Skaisčio“ tunto  
sezono atidarymo  
stovykla „Skaisčio  

renesansas“  
• „Skaisčio“ tunto  

vasarinė stovykla „Iš  
kur mes esam?“  
• „Skaisčio“ tunto  

sezono uždarymo  
stovykla  

„Avendžirniai“ 

2019  
Gegužė  

Liepa  

Rugsėjis 

Viršininkė, kandidatė į vyr. 

skautes Inventorininkė 

• „Skaisčio“ tunto  
vadovų ir patyrusių  
skautų vasarinė  
stovykla „Židinys“  
• „Skaisčio“ tunto  

rudeninė stovykla  
„Miško sakmės“ 

2020  
Liepa  

Rugsėjis 

Inventorininkė  

Vyr. skaučių pastovyklė 



 
 


