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Gimimo data ir vieta: 1999 Lapkričio 18d. Vilnius 

Įstojo į skautus: 2007 birželio 6d. 

 

ĮŽODŽIAI, PATYRIMO LAIPSNIAI 

Vilkiuko įžodis  2007 Liepos 12 d. 

Skauto įžodis  2009 Liepos 22 d. 

Patyrusio skauto įžodis  2016 Gegužės 14 d. 

Paskautininko įžodis  2020 Vasario 29 d. 

Vyr. Skauto įžodis  2020 Rugsėjo 6 d. 

 

 

VYRESNIŠKUMO LAIPSNIAI 

 Skiltininkas 2010-2012 

 Paskautininkas 2020 Vasario 29 d. 

 

EINAMOS PAREIGOS : 

 

Kernavės tunto tuntininkas 2020-11 

 

KURSAI, SEMINARAI 

Išklausyti: 

Draugininko 1 laipsnio mokymai      2017 d. Lapktičio 12  d. 

Pirmosios pagalbos, higienos ir turizmo mokymai 2018-04-13 

 

 

VIENETAS, EITOS PAREIGOS IR JŲ DATOS 

Kernavės tunto Vilkų gaujos draugininko pavaduotojas  2017 Gegužės 25 d. – 2019 Rugsėjo 10 d.  

Kernavės tunto Vilkų gaujos draugininkas nuo 2019 Rugsėjo 10 d. iki 2020 Rugsėjo 16 d. 

 

 

APDOVANOJIMAI 

 

Ordinas ,, Už nuopelnus “ 

 

STOVYKLOS,. ŽYGIAI, DATOS IR PAREIGOS 

 

2007: 

vasara Kernavės tunto vasarinė stovykla "100 metų per savaitę" (dalyvis) 

 

2008: 

  



vasara tautinė stovykla "Legenda tęsiasi" (dalyvis) 

 

2009: 

pavasaris Kernavės tunto sezono atidarymas "Neregėta Bražuolė" (dalyvis) 

vasara Kernavės tunto vasaros stovykla "Po 20 metų arba vieno tunto istorija"(dalyvis) 

 

2010: 

ruduo Kernavės tunto sezono uždarymas "Plomba"(dalyvis) 

 

2011: 

pavasaris Vilniaus krašto sezono atidarymo stovykla (dalyvis) 

vasara Kernavės tunto vasarinė stovykla "iStovykla" (dalyvis) 

ruduo Kernavės tunto uždarymas "Lygė" (dalyvis) 

 

2012: 

žiema Vilniaus krašto žiemos stovykla "Žiemužis'12" (dalyvis) 

pavasaris Ketnavės tunto sezono atidarymas (dalyvis) 

vasara Kernavės tunto vasarinė stovykla "Miškuose prie bedugnės" (dalyvis) 

žiema Vilniaus krašto žiemos stovykla "Žiemužio gimtadienis" (dalyvis) 

 

2013: 

balandis Kernavės krašto sezono atidarymas "Barškuolė" (dalyvis) 

liepa jubiliejinė stovykla "Gėrio pėdomis" (dalyvis) 

ruduo Kernavės tunto sezono uždarymas "Dr(a)goz" (dalyvis) 

 

2014: 

pavasaris Kernavės tunto sezono atidarymas "Skaldyk ir valdyk" (dalyvis) 

 

2016: 

žiema Vilniaus krašto žiemos stovykla „Tiesiog padaryk tai“ (dalyvis) 

pavasaris Vilniaus krašto sezono atidarymas „Legendinė Bražuolė“ (dalyvis) 

vasara Kernavės tunto vasaros stovykla „Kernandži“ (dalyvis) 

ruduo Kernavės tunto sezono uždarymas „Paskutinė tvirtovė“ (dalyvis) 

 

2017: 

žiema Vilniaus krašto žiemos stovykla „Beieškant Odino akies“ (komendantas) 

pavasaris Kernavės tunto atidarymo stovykla „Kernopolis – paskutinis šansas“ (dalyvis) 

vasara Šimtmečio žygis (dalyvis) 

vasara Kernavės tunto vasaros stovykla „Pamatai ir pastatai“ (vadovas) 

ruduo Kernavės tunto sezono uždarymas „Prie mafekingo tvirtovės“ (dalyvis / savanoris) 

 

2018: 

žiema Kernavės tunto žiemos stovykla „Kernantika“ (dalyvis / savanoris) 

pavasaris Vilniaus krašto sezono atidarymas „Prie Meros“ (dalyvis / savanonris) 

vasara Tautinė stovykla „Laužų karta“ (dalyvis) 

vasara Kernavės tunto skautai neskautams vasaros stovyklos (vadovas) 

ruduo Kernavės tunto sezono uždarymo stovykla „Metų dūzgės“ (Komendantas) 

 

2019: 

žiema Kernavės tunto žiemos stovykla „Aplink pasaulį per 2 dienas“ (vadovas) 



pavasaris Kernavės tunto atidarymo stovyklos „Kelias į praeitį“ (komendantas) 

vasara Kernavės tunto vasaros stovykla „+30°C“ (dalyvis / savanoris) 

Ruduo Kernavės tunto sezono uždarymo stovykla  ,, Kelias į ateitį “ ( dalyvis / savanoris ) 

 

2020:  

Žiema Kernavės tunto žiemos stovykla „Misija Kernius-1“ (vadovas) 

Pavasaris Kernavės tunto atidarymo stovyklos ,, Kernav-e “ ( vadovas ) 

Vasara stovyklos ,, Broli būdėk “ ( viršininkas ) 

Vasara Skaisčio tunto skautai neskautams stovyklos ( vadovas ) 

Ruduo Kernavės tunto sezono uždarymo stovykla ,, Įsivaozduok, kad “ ( dalyvis / savanoris) 

 

2021: 

Pavasaris Kernavės tunto atidarymo stovyklos ,, Amžių loterija “ ( Viršininkas ) 

Vasara stovyklos ,, Trukt už vadžių, vėl iš pradžių“ ( viršininkas ) 

Vasara Kernavės tunto stovyklų ,,Kernavės vadovai kviečia“  ( viršininkas ) 

Ruduo Kernavės tunto sezono uždarymo stovykla ,,Ker(nav)ėti “ (vadovas) 

 

2022: 

 

 


