
Skautiškas Curriculum vitae 
 

Vardas: Kapsaras   
Pavardė: Vaičelis                                                                                     

Gimimo data ir vieta: 1995m. sausio 26 d. Panevėžys 

Įstojo į skautus: 2006m. rugsėjo 12 d.  

 

ĮŽODŽIAI, PATYRIMO LAIPSNIAI: 

Skauto įžodis  2007 m. vasario 22 d.. 

Patyrusio skauto įžodis  2010 m. birželis 

Suaugusiojo skautybėje  2013 m. vasario 22 d. 

Vyčio įžodis  2013 m. liepa 

Skautininko įžodis             2017 m. vasario 11 d.  

Gilvelis  2020 m. spalio 10 d. 

 

 

 

VYRESNIŠKUMO LAIPSNIAI IR APDOVANOJIMAI: 

Paskiltininkas 2011 m. balandis 

Skiltininkas  2012 m. spalis 

Paskautininkas                   2017 m. vasaris 

Ordinas „Už nuopelnus“    2018 m. kovas 

Skautininkas  2022 m. rugpjūtis  

 

EINAMOS PAREIGOS: 

Panevėžio krašto Nevėžio tunto G.Petkevičaitės-Bitės draugovės draugininkas  nuo 2020 m. rugsėjo 

iki dabar. 

LS tarybos narys nuo 2019m.kovo iki dabar. 

Panevėžio krašto Nevėžio tunto G.Petkevičaitės-Bitės draugovės draugininkės pavaduotojas nuo 

2018 m. rugsėjo mėn. iki 2020 m. rugsėjo. 

Simono Daukanto skautų vyčių būrelio pirmininkas nuo 2018 m. rugsėjo mėn. iki 2020 m. kovo. 

Panevėžio krašto Nevėžio tunto tuntininko pavaduotojas nuo 2014 m. rugsėjo mėn. iki 2016 m. 

rugsėjo mėn.  

Panevėžio krašto Skaistakalnio tunto Algirdo Gustaičio draugovės draugininkės pavaduotojas nuo 

2012 m. rugsėjo mėn. iki 2013 m. rugsėjo mėn. 

 

STOVYKLOS, ŽYGIAI, PAREIGOS 

 

2021m. Panevėžio krašto vasaros stovykla „Namo“ – komendantas. 

 Panevėžio krašto sezono uždarymas „Knygnešių takais“ vaikų vadovas. 

Panevėžio krašto žygis „Vyšniniai kankorėžiai“ – lydintis vadovas. 

 
 

2020m. Panevėžio krašto sezono uždarymas „Būdėk“ vaikų vadovas. 

Panevėžio krašto skautų žiemos sueiga „Tetes gimtadienis‘‘- vaikų vadovas. 

 Panevėžio krašto žygis „Už Tėvynę‘20“ – lydintysis vadovas. 

  

 

2019 m.        Panevėžio krašto sezono uždarymas „99/3“ viršininkas.  

Panevėžio krašto vasaros stovykla „Alohomora“ – vaikų vadovas  



Gilvelio kurso stovykla. 

Panevėžio krašto sezono atidarymas „ 28-as skyrius – Mažasis princas skautų 

planetoje“ – programos vadovas. 

LS pavasario šventė „ Jurgis ir Barkus “  – vaikų vadovas. 

Panevėžio krašto žygis „Už Tėvynę‘19“ – lydintysis vadovas. 

Panevėžio krašto žygis „Vyšniniai kankorėžiai“ – lydintis vadovas. 

Panevėžio krašto skautų žiemos sueiga „Tetes gimtadienis‘‘– komendantas. 

 

 

2018 m. Tautinė stovykla „Laužų karta“ – lydintysis vadovas. 

Panevėžio krašto sezono uždarymas „Nepaskutinė daina“  – viršininkas.  

Panevėžio krašto skiltininkų akademija. – organizatorius. 

Panevėžio krašto žygis „Už Tėvynę‘18“ – lydintysis vadovas. 

Panevėžio krašto žygis „Vyšniniai kankorėžiai“ – lydintis vadovas. 

 

 

2017 m. Panevėžio krašto žygis „Už Tėvynę‘17“, - lydintysis vadovas.  

Bendra Panevėžio krašto patyrusių skautų ir Katalonijos skautų stovykla – viršininkas. 

Panevėžio krašto žygis „Vyšniniai kankorėžiai“ – lydintis vadovas. 

 

2016 m.         Katalonijos skautu organizacijos Agramuno miesto vasaros stovykla – savanoris. 

 

2015 m. Panevėžio krašto vasaros stovykla „Laiko vingiais“ – programos vadovas. 

LS vadovų Suvažiavimas. 

LS pavasario šventė „ Pavasario linksmybės“  – organizatorius. 

Projektas „Atgal į 1907“ – organizatorius. 

                     „Už tevynę‘15“ – lydintis vadovas. 

                     LS vadovų sąskrydis. 

 

2014 m. Vyšniniai kankorėžiai“ – organizatorius. 

                      Panevėžio krašto vasaros stovykla „Vinetu keliais“ – organizatorius. 

„Už tevynę‘14“ – lydintysis vadovas. 

 

2013 m. Panevėžio krašto sezono atidarymas „Patyrimo beieškant – organizatorius. 

Jubiliejinė stovykla „Gėrio pėdomis“  – dalyvis. 

„Vyšniniai kankorėžiai“ – organizatorius. 

„Už tėvynę‘13“ – lydintysis vadovas. 

LS vadovų suvažiavimas . 

 

2012 m. Panevėžio krašto rudens stovykla „Nevėžio vingiais“ – dalyvis. 

Žygis „Vyšniniai kankorėžiai“ – dalyvis. 

Panevėžio krašto stovykla ,,Generalinė Repeticija“ – dalyvis. 

Panevėžio krašto pavasario stovykla ,,Karaliaus keliais“ – dalyvis. 

Pavasario šventė (Šiauliai) – dalyvis. 

Panevėžio krašto Patyrusių skautų žygis – dalyvis. 

 

2011 m.        Panevėžio krašto stovykla „Tikrai, tikrai“ – dalyvis. 

Panevėžio krašto, Medeinos draugovės stovykla – dalyvis. 

Pavasario šventė (Mariampolė) – dalyvis. 

 



2010 m.        Panevėžio krašto stovykla „Čia tau ne Marsas“ – dalyvis. 

Pavasario šventė (Panevėžys) – dalyvis. 

 

2009 m. Panevėžio krašto rudens žygis "KYK - TGP" (35 km) – dalyvis. 

Šv. Pranciškaus paukščių palydos – dalyvis. 

                      Panevėžio krašto vasaros stovykla „Iš genčių dienoraščio“ – dalyvis. 

 

2008 m. Panevėžio krašto rudens stovykla  „Šlapios Skautiškos pėdutės“ – dalyvis.  

                      Panevėžio krašto vasaros stovykla ,,Atgal į Antiką“ – dalyvis. 

 

2007m.          Panevėžio krašto stovykla „Šimtmečio takais“ – dalyvis. 

                      Pavasario šventė (Kaunas) – dalyvis. 

 

 

 


