
Skautiškas Curriculum vitae  

Eglė Liagaitė  

 

Įstojo į skautus: 2011 m. liepos 25 d.  

ĮŽODŽIAI, PATYRIMO LAIPSNIAI  

Skauto įžodis 2012 m. sausio 13 d.  

Patyrusio skauto įžodis 2015 m. liepos 7 d.  

Suaugusio skautybėje įžodis 2018 m. rugsėjo 29 d.  

ASD tikrosios narės pasižadėjimas 2019 m. rugpjūčio 17 d.  

Vyresniosios skautės įžodis 2020 m. rugpjūčio 14 d.  

Skautininko įžodis 2020 m. rugpjūčio 22 d.  

VYRESNIŠKUMO LAIPSNIAI  

Paskautininko laipsnis 2020 m. rugpjūčio 22 d.  

KURSAI, SEMINARAI  

Išklausyti: I laipsnio draugininkų kursai 2016 m. lapkričio 12-13 d.  

Kursai “Atstovauk ir atstovėk” 2016 m. lapkričio 25-27 d.  

Privalomieji turizmo, pirmosios pagalbos ir higienos mokymai 2018 m. kovo 17 d. 

LiJOT organizuojami “Savarankiškos nesudėtingos tiriamosios veiklos įgyvendinimo 
mokymai” 2019 m. sausio 26-27 d.  

LiJOT organizuojami “Savarankiško tyrimų rezultatų dokumentavimo mokymai” 

2019 m. kovo 2-3 d.  

LiJOT organizuojami “Advokacijos ir lobistinės veiklos mokymai” 2019 m. kovo 30-

31 d.  

LiJOT organizuojami “Teisinės sistemos pagrindų mokymai” 2019 m. balandžio 13-

14 d.  

LiJOT organizuojami “Komunikacijos socialiniuose tinkluose mokymai” 2019 m. 

spalio 12-13 d.  

Skautiška Akademija (The Academy) Kranjska Gora, Slovėnija 2019 m. lapkričio 2-

7 d.  

LiJOT organizuojami “Vizualinės komunikacijos mokymai” 2019 m. lapkričio 9-10 

d.  

LiJOT organizuojami “Strateginės komunikacijos mokymai” 2020 m. sausio 25-26 d. 

Pravesti: I laipsnio draugininkų kursai 2019 m. kovo 23-24 d.  

VIENETAS, EITOS PAREIGOS IR JŲ DATOS  

Marijampolės krašto Kunigaikščio Gedimino draugovė, narys 2011-2015 

Kauno krašto Kaukų draugovė, skiltininkas 2015-2017  

Kauno krašto Šv. Pranciškaus vilkų draugovė, draugininko pavaduotojas 2016-2017 kovas 

Kauno krašto Raganos vyresniųjų skaučių draugovė, kandidatė į vyr. skautes 2017 vasara-2020 
rugpjūtis  

Kauno krašto Žalčio vilkų draugovė, draugininko pavaduotojas 2017 gruodis-2018 rugsėjis 

Lietuvos skautijos Pirmija, Nacionalinių programų skyriaus koordinatorius 2018 balandis-2020 
spalis  



Kauno krašto Žalčio vilkų draugovė, draugininkas 2018 rugsėjis-2019 rugsėjis Kauno 

krašto Raganos vyresniųjų skaučių draugovė, vyr. skautė 2020 rugpjūtis-dabar Kauno 
krašto Jiesios tuntas, tuntininkas 2020 rugsėjis-dabar  

APDOVANOJIMAI  

„Gražių dainelių daug girdėjau 2016“ konkurso laureatas (III vieta)  

„Gražių dainelių daug girdėjau 2018“ konkurso laureatas (I vieta)  

Ordinas Už Nuopelnus, 2020 m. rugsėjo 26 d.  

STOVYKLOS, ŽYGIAI, DATOS IR PAREIGOS  

2011 m.  

Marijampolės krašto stovykla „Palei Merkį“ – programos dalyvis  

Marijampolės krašto rudens sueiga – programos dalyvis  

Marijampolės krašto rudens stovykla „Nebūk grybas“ – programos dalyvis 
Marijampolės krašto rudens sueiga “Vardan tos Lietuvos” – programos dalyvis  

2012 m.  

Marijampolės krašto stovykla „Istorijos vingiais“ – programos dalyvis  

2013 m.  

Jubiliejinė stovykla „Gėrio pėdomis“ – programos dalyvis  

2015 m.  

Marijampolės krašto kandidatų į pat. skautus stovykla “Žalios vyšnios’15” – programos dalyvis 

Pavasario šventė „Pavasario linksmybės“ – programos dalyvis  

Patyrusių skautų stovykla „Gelbstint eilinę vyšnią“ – programos dalyvis 

Kauno krašto stovykla „Dangui. Žemei. Genčiai.“ – programos dalyvis  

Baltic Jamboree „Ancient Games“, Estija – programos dalyvis  

Betliejaus taikos ugnies akcija – dalyvis  

2016 m.  

“Gražių dainelių daug girdėjau” – dalyvis  

Marijampolės krašto sesių sueiga “Būk su sese!” – programos dalyvis  

Pavasario šventė „Irklus merkt!“ – savanoris  

“Misija Sibiras” organizuojama akcija “Ištark, išgirsk, išsaugok” – dalyvis 

„Indėniada’16“ – programos dalyvis  

Klaipėdos krašto stovykla „Tvirtas kumštis“ – savanoris  

Kauno krašto trijų tuntų stovykla „Skautavimas akmens amžiuje“ – programos dalyvis 

Marijampolės krašto stovykla „#Snaigėnai“ – programos dalyvis  

Tauragės krašto stovykla “Miško istorijos” – programos dalyvis 

Kaukų draugovės stovykla „KAU’16” – organizatorius  

LS vadovų sąskrydis “Zuikis fetroje” – programos dalyvis  

Kauno krašto vasaros sezono uždarymas “Žvaigždžiasiurblis” – programos dalyvis 

Betliejaus taikos ugnies akcija – dalyvis  

2017 m.  

“Gražių dainelių daug girdėjau” – dalyvis  



LS vadovų Suvažiavimas – delegatas  

Pavasario šventė “Senamiesčio jūrmylė” – savanoris  

“Misija Sibiras” organizuojama akcija “Ištark, išgirsk, išsaugok” – dalyvis  

Kauno krašto stovykla “Trukt už vadžių” – dalyvis, savanoris programos įgyvendinime 

Tauragės krašto stovykla “Laiko tiltai” – dalyvis, savanoris programos įgyvendinime 
Kaukų draugovės stovykla “KAU’17” – organizatorius  

Kauno krašto vasaros sezono uždarymas “Algebrinė notacija” – programos dalyvis, vaikų vadovas 

Betliejaus taikos ugnies akcija – dalyvis  

2018 m.  

“Gražių dainelių daug girdėjau” – dalyvis  

LS vadovų Suvažiavimas – delegatas, balsų skaičiavimo komisijos narys  

Pavasario šventė “Jurginės Vilniaus miestui” – vaikų vadovas  

Kauno krašto vasaros sezono atidarymas “Laisvės žvalgai” – savanoris, vaikų vadovas 

“Misija Sibiras” organizuojama akcija “Ištark, išgirsk, išsaugok” – organizatorius 
Kauno krašto Jiesios tunto stovykla “Joniniada” – vaikų vadovas, savanoris Tautinė 

stovykla “Laužų karta” – programos dalyvis  

SSO stovykla “Dūzgės” – organizatorius  

Skautiškų organizacijų vadovų sąskrydis – organizatorius  

Kauno krašto vasaros sezono uždarymas “Alfa ir omega” – programos dalyvis, savanoris 

Betliejaus taikos ugnies akcija – organizatorius  

Kauno krašto Jiesios tunto sueiga “Kalėdos pagal vilkus” – organizatorius  

2019 m.  

“Gražių dainelių daug girdėjau” – organizatorius  

LS vadovų Suvažiavimas – organizatorius  

WOSM Europos regiono Baltijos šalių ir Višegrado bloko (Krokuvos grupės) susitikimas Vilniuje – 

organizatorius  

Panevėžio krašto sezono atidarymas “27 skyrius: Mažasis princas skautų planetoje” – programos 

dalyvis  

Kauno krašto sezono atidarymas “Raava ir Vaatu” – programos guru  

“Misija Sibiras” organizuojama akcija “Ištark, išgirsk, išsaugok” – organizatorius 

“Indėniada’19” – vaikų vadovas  

Baltic Jamboree “Be the Jump”, Latvija – vaikų vadovas, savanoris  

Kauno krašto Jiesios tunto vasaros stovykla “Kaliošai” – organizatorius, programos dalyvis 
SSO stovykla “Po Šimts!” – programos dalyvis  

LS vadovų sąskrydis “Kur mūsų problema?!” – organizatorius  

Akcija “Nuspalvink Lietuvą” – organizatorius  

Panevėžio krašto sezono uždarymas “100 metų be metų” – programos dalyvis 

Kauno krašto sezono uždarymas “Tuk tuk Indija” – organizatorius  

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Asamblėja – Lietuvos skautijos delegatas 

Betliejaus taikos ugnies akcija – organizatorius 

2020 m.  

“Gražių dainelių daug girdėjau” – organizatorius  

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Žiemos forumas – Lietuvos skautijos atstovas 

Kauno krašto Jiesios tunto stovykla nuotoliniu būdu “Karantino stovykla” – organizatorius 

LS Pavasario šventė “Prisijunginės” – dalyvis  

LS eilinis vadovų Suvažiavimas – organizatorius  

“Misija Sibiras” organizuojama akcija “Ištark, išgirsk, išsaugok” – organizatorius 
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Asamblėja – Lietuvos skautijos delegatas 



Jūrų skautų konferencijos stovykla “Pavėjui’20” – programos dalyvis, savanoris 

Kauno krašto stovykla “Medžių miestas” – programos dalyvis, savanoris LS 
vadovų sąskrydis “Įgusk” – organizatorius  

ASS vasaros stovykla “3P” – dalyvis  

Kauno krašto sezono uždarymas “Namaste” – organizatorius  

Lietuvos skautijos Padėkos vakaras – organizatorius  

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Asamblėja – Lietuvos skautijos delegacijos vadovas 
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Asamblėja – Lietuvos skautijos delegacijos vadovas 


