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Gimimo data ir vieta: 1999 Balandžio 25, Vilnius
Data, kada pradėjau skautauti: 2009 Ruduo

Įžodžiai:
Skautės
Suaugusios skautybėje

2011 Pavasaris
2018 Pavasaris

Skautininkės 2020 Vasara

Eitos ir einamos pareigos: Data:
“Aitvarų“ Gildijos Drgn. Pav.                      2018 Rugsėjis- 2019 Rugpjūtis
“Spenglos“ Jaunesniųjų sk. Drgn. Pav.        2019 Rugsėjis- 2020 Rugpjūtis
“Ragės” Patyrusių skaučių Drgn. Pav.         2020 Rugsėjis- 2021 Rugpjūtis
“Ragės” Patyrusių skaučių Drgn.                 2021 Rugsėjis- dabar
“Skaisčio” Tunto Tuntininkė                        2020 Liepa- dabar

Kursai, seminarai, mokymai
Privalomieji Pirmos pagalbos mokymai 2018
Privalomieji Higienos įgūdžių mokymai 2018
Vaikų turizmo renginių vadovų mokymai 2018
Jaunimo programos mokymai 2019

Stovyklos, žygiai, datos ir pareigos

• “Keruočio” tunto stovykla„Kragas “ -2002- Dalyvė
• “Kernavės” tunto Sezono atidarymo
stovykla„Pasiilgau Dešrelių“

-2010
Balandis- Dalyvė

• Vilniaus krašto sezono atidarymo stovykla „Bražuolė“
“Facebook”

-2011
Balandis- Dalyvė

• Vilniaus krašto vasaros stovykla „Skiltėk, (Ne)skilk) -2011 Liepa - Dalyvė



• Vilniaus krašto sezono atidarymo stovykla „Bražuolė“ -2012
Balandis- Dalyvė

• “Skaisčio” tunto sezono uždarymo stovykla „(S)Noras
“ -2012 Spalis- Dalyvė

• Vilniaus krašto žiemos stovykla „Žiemužis“ “Hario
Poterio” tema -2012 Sausis- Dalyvė

• Jubiliejinė stovykla “Gėrio Pėdomis” -2013 Liepa- Dalyvė
• “Skaisčio” tunto vasaros stovykla „Kartą Merikoje“ -2017 Liepa- Maistininkė
• “Kernavės” tunto Sezono uždarymo stovykla „Kas
kas- Tas ras“ -2017 Liepa- Maisto komanda

• Vilniaus krašto sezono atidarymo stovykla „Prie
Meros“

-2018
Gegužė- Maisto komanda

• Tautinė stovykla „Laužų karta“ -2018 Liepa- Vilkių vadovė
• “Skaisčio” tunto sezono uždarymo stovykla „2049:
Reali virtualybė

-2018
Rugsėjis- “Aitvarų” guru

• “Skaisčio” sezono atidarymo stovykla „Skaisčio
renesansas“

-2019
Gegužė- Maistininkė

• “Skaisčio” tunto vasaros stovykla „Iš kur mes esam “ -2019 Liepa- Maistininkė
• “Skaisčio” tunto sezono uždarymo stovykla
„Avendžirniai “

-2019
Rugsėjis- Vilkių komanda

• “Skaisčio” tunto vadovažygis “Mafija” -2020 Kovas- Dalyvė

• “Skaisčio” tunto vadovų ir pat. Sk stovykla „Židinys “ -2020 Liepa- Programos
komanda

• “Skaisčio” tunto Skautų amžiaus grupės stovykla -2020 Liepa- Pagalbos rankos

• “Skaisčio” tunto Vilkų amžiaus grupės stovykla -2020 Liepa- Maistininkė,
Ūkvedė

• Vilniaus krašto vadovų stovykla “Pležas” -2020 Liepa- Dalyvė

•  “Skaisčio” tunto sezono uždarymo stovykla „Miško
sakmės “

-2020
Rugsėjis-

Kandidatė į vyr.
skautes

• “Skaisčio” tunto patyrusių skautų žygis -2020 Spalis- Vadovė

•  “Skaisčio” sezono atidarymo stovykla „Misija-
išgyvenimas“

-2021
Birželis-

Kandidatė į vyr.
skautes,
Programerės
kuratorė

• “Skaisčio” tunto vasaros stovykla „Tavo ėjimas“ -2021
Rugpjūtis-

Kandidatė į vyr.
skautes,
Programerė,
Patyrusių skaučių
guru



• “Skaisčio” tunto sezono uždarymo stovykla „Už jūrų-
marių“

-2021
Rugsėjis- Viršininkė

• “Skaisčio” tunto patyrusių skautų žygis “Siaurais
takais- Plačia upe” -2021 Spalis- Vadovė


