
SKAUTIŠKO GYVENIMO APRAŠYMAS 

 

Vardas:  Lina 

Pavardė:   Dovydaitienė (Jakaitytė) 

Gimimo data: 1983 10 04 

 

Įžodžiai:        1998 09 mėn. – kandidatavimas į skautus. 

                       1999 03 11 – skautės įžodis 

            2001 06 06 – patyrusios skautės įžodis 

            2006 03 11 – vyr.skautės įžodis. 

                       2012 02 25 – skautininkės įžodis. 

                       2015 05 16 – Gilvelio „Medinių kauliukų“ įžodis.     

 

Vyresniškumo laipsniai: 

                         2012 02 25 – paskautininkės laipsnis. 

                         2016 02 26 – skautininkės laipsnis.                          

 

Stovyklos: 1999 m. – Marijampolės krašto stovykla „Trakiškiai 99“ (dalyvė). 

2000 m. – Marijampolės krašto stovykla „Trakiškiai 2000“ (dalyvė). 

2001 m. – Marijampolės krašto stovykla „Puvočiai 2001“ (dalyvė). 

2002 m. – Marijampolės krašto stovykla „Nemunaitis 02“ (dalyvė). 

2003 m. – Tauragės krašto stovykla „Kalveliai” (dalyvė ir patyrusių skautų programos 

vadovė). 

2003 m. – Tautinė stovykla „Skilties dvasia“ (dalyvė). 

2004 m. – Tauragės krašto stovykla (dalyvė ir skautoramos vedėja). 

2006 m. – Šiaulių krašto stovykla „Avilys” (vadovė ir skautoramos vedėja). 

2006 m. – „Pats pats”, patyrusių skautų stovykla (štabo narė). 

2008 m. – Tautinė stovykla „Legenda tęsiasi” (atsakinga už specialybių kaimelio virėjo 

specialybę). 

2009 m. – Stovykla „Žalios vyšnios“ (skautoramos vedėja). 

2010 m. – Marijampolės krašto stovykla “Dusia” (dalyvė). 

2010 m. – LS vadovų sąskrydyje darbo grupės „Skautiškos vertybės“ viena iš 

vedančiųjų. 

2011 m. – Stovykla „Žalios vyšnios“ (skautoramos vedėja). 

2012 m. – Stovykla „žalios vyšnios“ (skautoramos vedėja). 

2012 m. – „Drakoniuko svajos“ – stovykla vyšnioms. 

2013 m. – Stovykla „Žalios vyšnios“ (skautoramos vedėja). 

2014 m. – Gilvelio „Medinių kauliukų“ kursų stovykla (dalyvė). 

2014 m. – Šeimų stovykla. 

2014 m. – LS vadovų sąskrydis. 

2015 m. – LS suvažiavimas 

2015 m. – Marijampolės krašto stovykla „Lašas po lašo“ (Vyšnių pastovyklės štabas) 
2015 m. – Šeimų stovykla. 

2015 m. – LS vadovų sąskrydis. 

2016 m. – LS suvažiavimas. 

2016 m. – stovykla „Žalios vyšnios“ (skautoramos vedėja) 

2016 m. – Šeimų stovykla. 

2016 m. – Marijampolės krašto stovykla (vyr. Pastovyklės guru, atsakinga už 

programą,gyvenimą pastovyklėje.) 

2016 m. – LS vadovų sąskrydis. 

2017 m. – Skautiškas dainų konkursas - dalyvavimas 



2017 m. – Marijampolės krašto kandidatų į vyr. skautus tradicinio žiemos žygio                     

organizavimas. 

2017 m. – LS suvažiavimas. 

2017 m. – Pavasario šventė (savanoriavimas). 

2017 m. – Marijampolės krašto stovykla (atsakinga už vyr. skautų programą.) 

2017 m. – LS vadovų sąskarydis. 

2017 m. –  Marijampolės karšto rudeninės sueigos organizavimas. 

2018 m. – Skautiškas dainų konkursas – dalyvavimas. 

2018m. –Marijampolės krašto kandidatų į vyr. skautus tradicinio žiemos žygio                     

organizavimas. 

2018 m. – LS suvažiavimas. 

2018 m. – Tautinė stovykla Laužų karta.(Atsakinga už pastovyklės draugystės malkos 

maitinimą). 

2019 m. – Skautiškas dainų konkursas – dalyvavimas. 

2019 m. – Stovykla „Žalios vyšnios“ (Atsakinga už dalyvių maitinimą). 

2019 m. – LS suvažiavimas. 

2020 m. – LS suvažiavimas. 

2020 m. – LS vadovų sąskrydis. 

2021 m. – LS vadovų suvažiavimas 

 

Kursai, seminarai 

dalyvauta: 2002 m. – projektas su Vokiečiais, finansų valdymo projektas Trakuose. 

2003 m. – Komandos V formavimo kursai. 

2009 m. – „Organizacijos įvaizdžio kūrimas ir ryšiai su visuomene“. 

2009 m. – „Bendravimo su klientais įgūdžių ugdymas“. 

2011 m. – „ 7 efektyvios asmenybės žingsniai“. 

2012 m. – Finansiniai seminarai. 

2013 m. – ISO seminaras. 

2014 m. – Finansų seminaras. 

2015 m. – Finansų seminaras. 

2015 m. – „Efektyvus bendravimas“. 

2016 m. – II lygio draugininkų mokymai. 

2017 m. – Higienos, pirmos pagalbos, turizmo kursai. 

 

Eitos pareigos: 2006  2009 m. – Jaunimo programos skyriaus narė. 

 2010 – 2016 m. – Kontrolės komisijos narė. 

 2011 – 2012 m. – Kontrolės komisijos pirmininkė. 

 2010 12 mėn. – 2016 12 18 – Marijampolės krašto „Mildos“ vyr. skaučių 

draugovės draugininkė. 

2018 07 19 – 2022 07 16 – Mildos vyr. skaučių draugovės draugininkės 

pavaduotoja. 

2016 - 2022 m.  – Tarybos narė. 
 

Apdovanojimai: 2018m. kovo 17d. – Lietuvos skautijos ordinas „Už nuopelnus“ 

 

 


