
 SKAUTIŠKAS GYVENIMO APRAŠYMAS  
 

Vardas: Ignas  

Pavardė: Balza   

Gimimo data: 1997 balandžio 26 d.   

Įstojo į skautus: 2012m. birželį.   

ĮŽODŽIAI, PATYRIMO LAIPSNIAI:  

Patyrusio skauto įžodis – 2013 m. Balandis   

Suaugusio skautybėje įžodis – 2015 m. Spalio 3 d.   

Skauto vyčio įžodis – 2017 m. Spalio 8 d.   

Skautininko įžodis – 2019 m. rugpjūčio 29 d.   

KURSAI, SEMINARAI:   

LS Vadovų ir draugininkų kursai Kaune 2015 m. spalis – dalyvis.   

Vadovų privalomieji mokymai 2016 m. – dalyvis.  

LS Mokymai mokymų vadovams (trainings of trainers) 2016 m. balandis – dalyvis.   

LS Mokymai patyrusiems skautams „Lyderių kalvė“ 2016 m. gruodis – lektorius.   

Pasaulinės skautų judėjimo organizacijos (angl. WOSM) organizuoti komunikacijos ir atstovavimo  

mokymai „Young Spokesperson trainings’17“ Islandijoje 2017m. – dalyvis.   

2019 m. sausio – balandžio mėnesiais studijavau ir išlaikiau 180 akad. val. apimties Pedagoginių 

Psichologinių žinių kurso programą.  

Pasaulinės skautų judėjimo organizacijos (angl. WOSM) organizuoti darnaus vystymosi  

atstovavimo mokymai (angl. “Scouts for SDG”) 2019 m. gruodį.  

VIENETAS, EITOS PAREIGOS IR JŲ DATOS:   

1. Panevėžio krašto, „Medeinos“ draugovės. Draugininko pavaduotojas iki 2015 m. spalio;   

2. Lietuvos skautijos šimtmečio paminėjimo organizacinės grupės narys nuo 2016 m. liepos iki  

2019 m. sausio;   

3. Lietuvos skautijos mokymų skyriaus narys nuo 2016 m. balandžio iki 2017 m. sausio;   

4. Suinteresuotas narys Lietuvos skautijos strategijos 2018 – 2021 m. rengimo grupėje 2018 m.  

pirmoji pusė;   

5. Vienas iš Lietuvos Delegacijos vadovų tarptautinėje stovykloje “Baltic Jamboree 2019” nuo 2019  

m. sausio iki 2019 liepos pabaigos;  

6. Projekto “Nuspalvink Lietuvą” vienas iš koordinatorių 2018 m., pagrindinis projekto kuratorius  

Panevėžio krašte 2019 m. ir 2020 m.   

7. Panevėžio krašto „Simono Daukanto“ skautų vyčių būrelio pirmininko pavaduotojas nuo 2018 m.  

kovo 10 d. iki 2020 kovo 10 d.   



STOVYKLOS,. ŽYGIAI, DATOS IR PAREIGOS:  

Jubiliejinė stovykla „Gėrio pėdomis“ 2013 m. liepa – savanoris.   

Tarptautinė stovykla “Baltic Jamboree” Estijoje 2015 m. liepa – savanoris.   

Jūrų skautų konferencijos, Vidgaudo tunto stovykla ,,Vidgaudo kelionė” 2016 m. – savanoris.   

LSS Ramiojo Vandenyno rajono stovykla „Rambynas 50“ 2016 m. vasarą Kalifornijoje, JAV -  

Lietuvos skautijos atstovas renginyje.   

Patyrusių skautų žygis „Vyšniniai Kankorėžiai“ 2017 m. spalio 7-8 d. – organizatorius.   

Tarptautinė Panevėžio krašto ir Katalonijos skautų stovykla 2017 m. liepą – organizatorius.   

Tautinė stovykla ,,Laužų karta” 2018 m. – stovyklos štabo tarptautinių delegacijų koordinavimo  

komandos narys.   

Patyrusių skautų stovykla “Nepjauk’18” – organizatorius.   

Panevėžio krašto vasaros stovyklos 2019, 2021 m. – organizatorius.   

Nacionalinė Lietuvos skautijos vyresniųjų skautų konferencija Panevėžyje 2020 m. vasarį –  

organizatorius.  


