
SKAUTIŠKO GYVENIMO APRAŠYMAS 
 

 

Vardas: Gabrielė 

Pavardė: Kučytė 

Gimimo data: 2001 m. vasario mėn. 05 d. 

Įstojo į skautus: 2013 m. vasario mėn. 

 

ĮŽODŽIAI, PATYRIMO LAIPSNIAI: 

Skauto įžodis – 2013 m. gegužės mėn. 11 d. 

Patyrusio skauto įžodis – 2015 m. birželio mėn. 19 d. 

Suaugusio skautybėje įžodis – 2020 m. birželio mėn. 20 d. 

Skautininko įžodis – 2021 m. rugpjūčio mėn. 21 d.  

 

II patyrimo laipsnis – 2017 m. spalio mėn. 27 d. 

I patyrimo laipsnis – 2018 m. liepos mėn. 19 d. 

 

VYRESNIŠKUMO LAIPSNIAI: 

Paskiltininko laipsnis 2016 m. spalio mėn. 30 d. 

Skiltininko laipsnis            2017 m. spalio mėn.  27 d. 

Vyr. skiltininko laipsnis     2018 m.  liepos  mėn. 

Paskautininko laipsnis 2021 m. rugpjūčio mėn. 21 d. 

 

EINAMOS PAREIGOS: 

Panevėžio krašto Medeinos pat. skautų draugovės draugininkė nuo 2022 m. sausio mėn. 

Panevėžio krašto pat. Skautų štabo kuratorė nuo 2020 m. gruodžio mėn.  

Panevėžio krašto Mirgos vyr. skaučių būrelis narė nuo 2019 m. rugsėjo mėn. 

 

KURSAI, SEMINARAI: 

Išklausyti: 

Draugininkų kursai                                                             2017 m. lapkričio mėn. 11-12 d. 

Jaunimo programos mokymai                   2019 m. balandžio mėn. 12 d. 

 

Nuotolinių video mokymų projekte Pedagogas.lt išklausė tobulinimosi e-programą: 

Apie vaikų pyktį                                                                            2021 m. liepos mėn. 20 d. 

 

Kvalifikacijos tobulinimo mokymuose www.pedagogas.lt:  

Pagrindiniai paauglystės etapai                    2021 m. liepos 21 d. 

 

VIENETAS, EITOS PAREIGOS IR JŲ DATOS: 

Panevėžio krašto pat. skautų štabo pirmininkė 2017 m. gruodžio mėn. – 2018 m. gruodžio mėn. 

Panevėžio krašto pat. Skautų štabo kuratorė  2019 m. kovas – 2020 m. kovas 
Panevėžio krašto Medeinos pat. skautų draugovės draugininko pavaduotoja nuo 2018 m. rugsėjo 

mėn. iki 2021 m. gruodžio mėn. 

 

STOVYKLOS, ŽYGIAI, DATOS IR PAREIGOS: 

Panevėžio krašto Skaistakalnio tunto sezono atidarymo stovykla „Diagnozė – pavasaris“ dalyvė. 

2013 m. 

Jubiliejinė skautų stovykla „Gėrio pėdomis“ dalyvė. 2013 m. 

Panevėžio krašto vasaros stovykla „Laiko vingiais“  dalyvė. 2015 m.  



Panevėžio krašto sezono uždarymo stovykla „Purpurinis vakaras“ dalyvė. 2015 m. 

Panevėžio krašto vasaros stovykla „Rasakritis“ dalyvė. 2016 m. 

Panevėžio krašto patyrusių skautų žygis „Už Tėvynę’17”, finansininkė. 2017 m. 

Šiaulių krašto patyrusių skautų stovykla „Paslaptinga sala“ dalyvė 2017 m. 

Panevėžio krašto patyrusių skautų stovykla „Nepjauk:Grybų karas 2017” komendantė. 

Panevėžio krašto patyrusių skautų žygis „Vyšniniai kankorėžiai‘17” dalyvė 2017 m. 

Panevėžio krašto patyrusių skautų žygis „Už Tėvynę’18”, viršininkė. 2018 m. 

Panevėžio krašto patyrusių skautų šokių vakaras, viršininkė. 2018 m. 

Kauno krašto sezono atidarymo stovykla „Laisvės žvalgai“ dalyvė 2018 m. 

Tautinė skautų stovykla „Laužų karta“ dalyvė. 2018 m. 

Dieninė stovykla „Skautų akademija“ skirta Panevėžio jaunimui viršininkė. 2018 m. 

Panevėžio krašto patyrusių skautų stovykla „(Ne)pjAUK‘18” viršininkė. 2018 m. 

Panevėžio krašto sezono uždarymo stovykla „Nepaskutinė daina“ dalyvė. 2018 m. 

Panevėžio krašto patyrusių skautų žygis „Už Tėvynę’19” dalyvė. 

Panevėžio krašto žiemos stovykla „Tetės gimtadienis“ vilkų programos vadovė. 

Vilniaus krašto Skaisčio tunto sezono atidarymo stovykla „Skaisčio renesansas“ dalyvė. 2019 m. 

gegužė 

Panevėžio krašto sezono atidarymo stovykla XXVIII skyrius – mažasis princas skautų planetoje 

dalyvė 2019 m.  gegužė. 

Panevėžio krašto Medeinos draugovės žygio kanajomis „Treji septyneri“ komendantė. 2019 m. 

gegužė. 

Panevėžio krašto patyrusių skautų šokių vakaras, vadovė. 2019 m. gegužė. 

Panevėžio krašto stovykla „Skautų akademija“ skirta Panevėžio jaunimui vadovė. 2019 m. birželis 

Vilniaus krašto Skaisčio tunto vasarinė stovykla „IŠ KUR MES ESAM?“ dalyvė 2019 m. birželis-

liepa. 

Baltic Jamboree 2019 m. vadovė, liepa. 

Tauragės krašto stovykla „Miško simuliatorius 2019“ dalyvė 2019 m. rugpjūtis. 

Panevėžio krašto stovykla kartu su prancūzų skautais viršininkė, 2019  m. rugpjūtis. 

Panevėžio krašto patyrusių skautų stovykla „(Ne)pjAUK‘19” vadovė, 2019 m. rugpjūtis. 

Panevėžio krašto sezono uždarymas „100 metų be metų“ dalyvė 2019 m. rugsėjis. 

Panevėžio krašto žiemos stovykla „Tetės gimtadienis“ programos vadovė, 2020 m. vasaris. 

Dieninė stovykla „Skautų akademija“ skirta Panevėžio jaunimui vadovė, 2020 m. liepa. 

Panevėžio krašto patyrusių skautų stovykla (Ne)pjAUK’20 stovyklos štabo guru, 2020 m. rugpjūtis. 

Panevėžio krašto sezono uždarymo stovykla „Budėk“, viršininkės pavaduotoja, 2020 m. rugsėjis. 

Panevėžio krašto vasaros stovykla „Namo“, dalyvė 2021 m. liepa. 

Dieninė stovykla „Skautų akademija“ skirta Panevėžio jaunimui vadovė, 2021 m. liepa. 

Panevėžio krašto patyrusių skautų stovykla (Ne)pjAUK’21 stovyklos štabo guru, 2021 m. rugpjūtis. 

Panevėžio krašto sezono uždarymo stovykla „Knygnešių takais“ finansininkė, 2021 m. rugsėjis. 

Panevėžio krašto renginys „Tetės gimtadienis“ viršininkė, 2022 m. vasaris. 

 

 

 

 

 

 


