
SKAUTIŠKO GYVENIMO APRAŠYMAS 

 

Vardas: Vaidas  

Pavardė: Ulkė 

Gimimo data: 1978 liepos 12 d.  

Įstojo į skautus: 1992 rugpjūčio 30 d. 

 

ĮŽODŽIAI, PATYRIMO LAIPSNIAI: 

Skauto įžodis – 1996 birželio 09 d., Vilnius. 

Patyrusio skauto įžodis – 1998 liepos 04 d., Nemunaitis. 

Skauto Vyčio įžodis – 2006 gegužės 01d., Bražuolė. 

 

VYRESNIŠKUMO LAIPSNIAI: 

Paskiltininkas – 1996 liepos 12 d. 

Skiltininkas – 1997 birželio 23 d. 

Paskautininkas – 2007 rugpjūčio 25d. 

Skautininkas – 2018 rugpjūčio 25d. 

Gilvelis – 2020 spalio 10d. 

 

EINAMOS PAREIGOS: 

Vilniaus krašto Skaisčio tunto Lizdeikos draugovės draugininko pavaduotojas. 

 

VIENETAS, EITOS PAREIGOS IR JŲ DATOS: 

Vilniaus krašto Pilies tunto Šventaragio draugovės draugininkas 1998 09 – 1999 09 

Vilniaus krašto Pilies tunto Ąžuolo draugovės draugininko pavaduotojas 1999 09 – 2000 07 

Vilniaus krašto Pilies tunto tuntininkas 2000 09 – 2001 09 

Vilniaus krašto Kernavės tunto Ragučio draugovės draugininkas 2007 09 – 2011 03 

Vilniaus krašto seniūnas 2011-2012 

Vilniaus krašto Skaisčio tunto Kerpyčiaus draugovės draugininkas 2014 – 2015 

Lietuvos Skautijos tarybos narys 2015 – 2019 

LSOAS pirmininkas 2017 – iki dabar. 

 

APDOVANOJIMAI: 

„Gražių dainelių daug girdėjau“ konkurso laureatas. 

Ordinas „Už Nuopelnus“. 

Tikrojo mazgo riteris 2018 „Šimtmečio autoritetas“. 

 

STOVYKLOS, ŽYGIAI, DATOS IR PAREIGOS: 

1993 – 1996 m. – eilinis stovyklautojas, 6 stovyklose, 10 žygių. 

1997 m. – „Kragas‘97“ programeris. 

1998 m. – Tautinė-jubiliejinė stovykla „Nemunaitis‘98“ Pilies tunto pastovyklės iždininkas 

ir ASS pastovyklės junjoras, stovykloje buvau atsakingas už strateginį žaidimą. 

1999 – 2001 m. – „Kragas“ komendantas arba viršininkas. 

1997 – 2001 m. – Vilniaus krašto sezono atidarymo stovyklų Bražuolėje programeris. 

1999 m. – 3 dienų išgyvenimo žygio vadovas. 

1999 m. – Eurocamp’99 Danija, stovyklautojas. 

2001 – 2004 m. – Žygiai, stovyklos ASS. 

2005 m. – Kernavės tunto stovykla „Pasaka be galo“ vyčių pastovyklės gyventojas. 

2006 m. – Kernavės tunto stovykla „Genčių paslaptis“ genties vadas. 

2007 m. – Kernavės tunto stovykla „100 metų per savaitę“ patyrusių skautų pastovyklės 

vadovas. 

2007 m. – Sezono uždarymo stovyklos komendantas. 

2008 m. – Tautinė stovykla „Legenda tęsiasi“ pat. skautų pastovyklės ūkvedys. 

2008 – 2012 m. – Kernavės tunto vasaros stovyklų patyrusių skautų pastovyklės vadovas. 

2008 – 2010 m. – Skaisčio tunto vasaros stovyklų vyčių pastovyklės gyventojas. 



2008 – 2014 m. – Sezonų uždarymo ir atidarymo stovyklų patyrusių skautų pastovyklės 

vadovas. 

2013 m. – Tautinė stovykla „Gėrio pėdomis“ vyr. skautų pastovyklės vadovas. 

2018 m. – Tautinė stovykla „Laužų karta“ pastovyklės „Draugystės malkos“ pat. skautų 

užimtumo vadovas; skautų vertybinės programos vadovas. 

Ir dar daug kitų ☺ 


