
Skautiškas CV 

 

Vardas   Laura Brazytė 

Gimimo data   1994 birželio 20 d. 

Adresas    Jazminų g. 4, Vilkaviškis 

Telefonas    +37063384795 

El. paštas   laura.brazyte94@gmail.com 

Įstojimo į skautus data 2010 balandžio 23 d. 

 

ĮŽODŽIAI IR PATYRIMO LAIPSNIAI 

 

Skauto įžodis   2011 balandžio 23 d.; 

Patyrusio skauto įžodis 2013 birželio 10 d.; 

Vyr. skautės įžodis  2018 liepos 21 d.. 

 

VYRESNIŠKUMO LAIPSNIAI 

Paskautininko laipsnis  2020 rugpjūčio 22 d. 

EINAMOS PAREIGOS 

Marijampolės krašto seniūnė  

Kauno krašto Pilies tunto „Ąžuolyno“ draugovės draugininko pavaduotoja  

 

TOBULINIMOSI KURSAI/ SEMINARAI  

• 2017 m. kovo 19 d. privalomieji vadovų mokymų kursai, Vilnius 

• 2018 m. spalio 5 d. skautiška konferencija “Skautai: vakar, šiandien ir rytoj”, Vilnius 

• 2019 m. spalio 11-13 d. mokymai “Skautiška akademija”, Kaunas 

• 2019 m. lapkričio 30 d. II lygio draugininkų mokymai, Kaunas 

• 2020 m. sausio 25d. I lygio draugininkų mokymai, Marijampolė 

• 2020 m. balandžio 10d. atstovavau skautus Gynybos ir Paramos Fondo mokymuose 

humanitarinės pagalbos bazinė kvalifikacija COVID 19 karantino sąlygomis, Vilnius 

VIENETAS, EITOS PAREIGOS IR JŲ DATOS 



Marijampolės krašto „Medeinos“ vyr. skaučių draugovės draugininkės pavaduotoja 2019.12.15 – 

2020-12-12 

Kauno krašto Pilies tunto „Ąžuolyno“ draugovės draugininko pavaduotoja 2018.09.05 – dabar 

Marijampolės kašto seniūnė 2020-07-20 -  dabar 

APDOVANOJIMAI 

- 

 

STOVYKLOS, ŽYGIAI, DATOS IR PAREIGOS 

 

2012 m.   balandžio 21 d. Kybartų „Kęstučio ir Birutės“ bei Vilkaviškio „Gražinos“ 

   draugovių Jurginių žygis, dalyvė; 

birželio 25 – liepos 1 d., Marijampolės vasaros krašto stovykla „Istorijos 

vingiais“, Aukštadvaris, dalyvė; 

 

 

2013 m.  Marijampolės krašto sueiga “Žalios Vyšnios”, Višakio Rūda, dalyvė; 

birželio 10d. Vilkaviškio „Gražinos“ draugovės žygis, dalyvė; 

 

 

2017 m. 2017 m. kovo 4-5 d., Marijampolės krašto sueiga “Žalios Vyšnios”,Višakio 

Rūda, pagalba programoje; 

lapkričio 25-26d., Marijampolės krašto rudens sueiga “Gilė”, Šakiai, pagalba 

programoje; 

 

 

2018 m. sausio 27 d., Vilkaviškio “Gražinos” draugovės sueiga „Gentainiai“, 

Karaliai, pagalba programoje;  

 vasario 17-18 d. Marijampolės krašto sueiga “Būk su sese”, Marijampolė 

viena iš sueigos programos kūrėjų; 

 kovo 3-4 d., Marijampolės krašto kandidatų į patyrusius skautus sueiga 

„Žalios Vyšnios“, Višakio Rūda, pagalba programoje; 

 balandžio 9d. Marijampolės krašto jūrų skautų „Šeimažygis“, Kazlų Rūda, 

pagalba programoje; 

 birželio 13d. „Ištark, Išgirsk, Išsaugok“ Marijampolė, kuravau skautų 

budėjimą prie vėliavos ir pavardžių skaitymą; 

 birželio 15-17 d., sueiga “Draugystė”, Jurgežeriai, pagalba programoje; 



 birželio 17d. Vilkaviškio „Gražinos“ draugovės žygis, buvau viena iš žygio 

vedlių; 

 liepos 14-22 d., tautinė stovykla “Laužų karta”, Rumšiškės, dalyvė; 

 liepos 31-rugpjūčio 5 d., Vilkaviškio “Gražinos” draugovės stovykla “Kas 

pasakė BUDĖK”, Pajevonys, pagalba programoje; 

 rugpjūčio 25-26 d. Skautiškų organizacijų sąskrydis, programerė; 

 rugsėjo 29-30 d. Kauno krašto sezono uždarymo stovykla „Alfa ir omega“, 

stovyklos gydytoja, pagalba programoje; 

 spalio 12-13 d. „Nebūk grybas“, Kazlų Rūda, pagalba programoje; 

 spalio 20 d. JOTA-JOTI, Marijampolė, pagalba programoje; 

 lapkričio 24-25 d., Marijampolės krašto rudens sueiga, Vilkaviškis, pagalba 

programoje; 

 

 

2019 m.  vasario 23-24 d., Marijampolės krašto sesių sueiga “Būk su sese”, pagalba 

programoje; 

 kovo 10-11 d., Marijampolės krašto sueiga “Žalios Vyšnios”, Višakio Rūda, 

sueigos viršininkė, programerė; 

 birželio 27–liepos 4 d., Marijampolės krašto stovykla “Scoutwarts”, 

Naumalūnis, patyrusių sk. pastovyklės viena iš programerių, pagalba 

bendroje stovyklos programoje; 

 liepos 18-23 Kauno krašto Jiesios tunto stovykla „Kaliošai, Giraitiškės, 

pagalba programoje; 

 liepos 31–rugpjūčio 4 d., Vilkaviškio “Gražinos” draugovės vasaros stovykla 

“Kas pasakė BUDĖK”, Pajevonys, pagalba programoje; 

 spalio 26-27 d., Marijampolės krašto rudens sueiga “Banginuko sapnas”, 

Birštonas, pagalba programoje; 

 lapkričio 22-23 d., Vilkaviškio “Gražinos” draugovės sueiga “Vėjeli 

nenupūsk”, Karaliai, pagalba programoje; 

 

 

2020 m.  vasario 22-23 d., Marijampolės krašto sesių sueiga “Būk su sese”, viena iš 

programerių, komendantė; 

 kovo 8-9 d., Marijampolės krašto sueiga “Žalios Vyšnios”, Višakio Rūda, 

sueigos viršininkė. 

2021 m. rugsėjo 19 d. Marijampolės krašto rudeninė stovykla, Giraitiškės. Viršininkė 


