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Sausio 12 dienos vakarą su keliais „Kupos“ draugovės skautais dalyvavome jungtiniame
Kupiškio jaunimo centro ir Kupiškio etnografijos muziejaus renginyje „Gimę būti laisvi“.
Renginys nebuvo tiesiog įprastas Sausio 13-osios minėjimas, organizatoriai stengėsi sukurti
kuo jaukesnį vakarą ir jiems tai pavyko. Susirinko nemažas jaunimo būrys. Renginio pradžioje
prisiminėme 1991 m. sausio įvykius ir pagerbėme žuvusiuosius už laisvę. Po to visi dalyvavome
viktorinoje, kurioje mūsų jauniausiam skautui, vilkiukui, pasisekė teisingai atsakyti į vieną
klausimą ir laimėti prizą. Vėliau klausėmės jaunimo atliekamų dainų ir vaišinomės jų pačių
keptais sausainiais su arbata. Renginyje taip pat buvo eksponuojama fotografijų paroda
„Mano miesto įsimintiniausios akimirkos“ iš laisvos Lietuvos valstybinių švenčių minėjimų
Kupiškyje. 

Plačiau apie renginį galima paskaityti Kupiškio etnografijos muziejaus svetainėje  ir Kupiškio
jaunimo centro puslapyje .

 
„Kupos“ draugovės vadovė Ingrida Žurauskienė
 

https://etnografijosmuziejus.lt/naujienos/gime-buti-laisvi-2/
https://kupiskiojc.lt/2022/01/13/gime-buti-laisvi/










 
Sausio 13-oji –
Laisvės gynėjų

diena
 

2022 01 13



Sausio 13-osios vakarą dalyvavome Laisvės gynėjų
dienos minėjime Kupiškio kultūros centro prieigose,
kur liepsnojo 14 laužų, simbolizuojančių 14 laisvės

kovotojų žūtį. Mes žinome ir neužmiršime, kodėl
esame laisvi!

Vadovė Ingrida











MINIMA TARPTAUTINĖ
HOLOKAUSTO AUKŲ
ATMINIMO DIENA.

PRISIMENAME ŠEŠIŲ
MILIJONŲ ŽYDŲ
TRAGEDIJĄ IR JUNGIAMĖS
PRIE PASAULINĖS ATMINIMO
AKCIJOS 

2022 01 27

#WeRemember #MesPrisimename.
#NeverAgain #NiekadaDaugiau
#HolocaustMemorialDay

https://www.facebook.com/hashtag/weremember?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVzPFYWwkh-cEgh9sUbdgOSUuyzDQ2oExDIgJp21bQr6Cfl0HCgWYQw4aFFwfEZKt7RZX2-IlX5GMeC_EyXg1xW7p559DThF707LcHGyDYeCAtnBCDR6hd2bdZCzAQqGpC3wm7KBnwJtmcPvM6Mn44A3qh16FFus27ONDqrLuGhgyng5RTcW5Smoysi4Si1xS4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mesprisimename?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVzPFYWwkh-cEgh9sUbdgOSUuyzDQ2oExDIgJp21bQr6Cfl0HCgWYQw4aFFwfEZKt7RZX2-IlX5GMeC_EyXg1xW7p559DThF707LcHGyDYeCAtnBCDR6hd2bdZCzAQqGpC3wm7KBnwJtmcPvM6Mn44A3qh16FFus27ONDqrLuGhgyng5RTcW5Smoysi4Si1xS4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/neveragain?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVzPFYWwkh-cEgh9sUbdgOSUuyzDQ2oExDIgJp21bQr6Cfl0HCgWYQw4aFFwfEZKt7RZX2-IlX5GMeC_EyXg1xW7p559DThF707LcHGyDYeCAtnBCDR6hd2bdZCzAQqGpC3wm7KBnwJtmcPvM6Mn44A3qh16FFus27ONDqrLuGhgyng5RTcW5Smoysi4Si1xS4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/niekadadaugiau?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVzPFYWwkh-cEgh9sUbdgOSUuyzDQ2oExDIgJp21bQr6Cfl0HCgWYQw4aFFwfEZKt7RZX2-IlX5GMeC_EyXg1xW7p559DThF707LcHGyDYeCAtnBCDR6hd2bdZCzAQqGpC3wm7KBnwJtmcPvM6Mn44A3qh16FFus27ONDqrLuGhgyng5RTcW5Smoysi4Si1xS4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/holocaustmemorialday?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVzPFYWwkh-cEgh9sUbdgOSUuyzDQ2oExDIgJp21bQr6Cfl0HCgWYQw4aFFwfEZKt7RZX2-IlX5GMeC_EyXg1xW7p559DThF707LcHGyDYeCAtnBCDR6hd2bdZCzAQqGpC3wm7KBnwJtmcPvM6Mn44A3qh16FFus27ONDqrLuGhgyng5RTcW5Smoysi4Si1xS4&__tn__=*NK-R










2022-02-25
 

Skautų priesakai
 

Susitikome sueigoje. Prisiminėme skautų priesakus.
Pasimatavom uniformas. Aptarėme Ukrainos

situaciją. Pasiskirstėme pareigomis kovo mėnesį
vyksiančiam skautiškų veiklų pristatymui.

 
Vadovė Ingrida

 
Vadovė Ingrida





PALAIKOME
UKRAINĄ

2022 03 03

Viskas dabartiniu laikotarpiu nusidažo mėlynai ir geltonai.
Šiuo sunkiu Ukrainai laiku visais būdais norisi padėti ar

bent kažkaip palaikyti karą kenčiančius ukrainiečius.
Begalo gaila nekaltai žūvančių žmonių. Sakome stop

karui! Jei tik tai padėtų... 

Vadovė Ingrida

















Skautiškų
veiklų

pristatymas 
 2022-03-10

 



Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos
išvakarėse „Kupos” draugovės skautai pristatė
skautiškas veiklas Kupiškio viešosios bibliotekos
organizuotame, savanorystės metams paminėti
skirtame, renginyje Kupiškio Lauryno Stuokos-

Gucevičiaus aikštėje.





Renginio pradžioje atėję Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos
trečiokai gavo užduotį surasti aikštėje paslėptas septynias

raides. Miklūs mokiniai nesunkiai jas rado ir sudėjo visą renginį
lydintį žodį – SKAUTAI. Vienas po kito skautai, padedant vadovei,

pasakojo, kokia veikla užsiima, kokią uniformą dėvi, ką reiškia
skautų simboliai bei ženklai, kokių priesakų jie laikosi. Parodė, kas

slepiasi skautiškoj kuprinėj ir kaip reikia rišti vienokį ar kitokį
mazgą. Kandidatė į patyrusias skautes pravedė, atmintį

lavinantį, Kimo žaidimą, o kitos kelios skautės – viktoriną „Ką
žinai apie skautus?“. Buvo galima pasišildyti prie laužo ir

pasivaišinti arbata. 











Antroje renginio dalyje buvo apdovanoti, bibliotekos
„Facebook“ paskyroje skelbto, fotografijų konkurso „Aš –
savanoris“ dalyviai, kuriame dalyvavo ir skautai. Konkurso

organizatoriai paruošė kiekvienam dalyviui po atminimo
dovanėlę ir padėką bei diplomus su prizais geriausiems. Svarbu,

kad vaikai moka pastebėti savanoriškus, naudingus kitiems
žmonėms darbus – aplinkos tvarkymo, gyvūnų globos, krašto
apsaugos, pagalbos artimui ir kitus. Džiaugiamės, kad konkursą

laimėjo mūsų sesė Emilija. Hip valio jai!













Pabaigoje renginio dalyviai iš didelių
mėlynų ir geltonų raidžių dėliojo
skambią, Ukrainą palaikančią,

frazę SLAVA UKRAINI.















Kovo 11 dieną Lietuva švenčia laisvę, tačiau
viskas šiomis, Ukrainai siaubingai sunkiomis,

dienomis nusidažo mėlynai ir geltonai, todėl ir
šalia savo trispalvės glaudžiame karą

išgyvenančios šalies spalvas ir padedame kaip
kas galime. Viskas, ko šiandien norime – kad

liautųsi karas. Ir švęstume laisvę kartu.
 

Vadovė Ingrida



2022-03-11
Kovo 11-osios minėjimas

 
Kovo 11-ąją dalyvavome
Kupiškio kultūros centro
organizuotame renginyje
Kupiškio Lauryno Stuokos-

Gucevičiaus aikštėje. 
 

Renginio akimirkos
nuotraukose.

 
Vadovė Ingrida











2022 03 16
MAZGAI

MAZGELIAI



 
Kovo 16 dienos sueigoje visa veikla sukosi apie mazgus. 

Visi kartu išmokome nemažai dalykų:
- kaip rišamas paprastas mazgas – jį labai gerai mokame visi;
- kaip atrodo tikrasis mazgas ir vienguba aštuoniukė – mokame;
- kaip surišti dvi trumpas virvutes, kai reikia ilgesnės – mokėsime
bent dviem būdais;
- kokiu mazgu rišti virvę prie medžio – jau žinome;
- kaip surišti trikojį – išbandėme;
- kaip tvarkingai suvynioti virvę ir užtvirtinti, kad neišsivyniotų –
žinosim.

Na, o kaip rišamas dekoratyvinis draugystės mazgas visi
praktikuosimės namuose ir susitikę pasirodysim kaip pavyksta. 

Draugystės mazgą bandėme atkartoti 
rankomis ir kūnais – pavyko!

 











2022-03-24
 

Jau laukiame stovyklų
 

Kovo 24 dienos draugovės sueigoje su skautais kalbėjomės
apie stovyklavimą ir pastovyklės įsirengimą. Nors visi jau
viską atrodo žino, nes dauguma jau ne kartą stovyklavo,

tačiau aptarti kai kuriuos dalykus dar kartą tikrai ne pro
šalį.

Kiekvienam skautui rekomenduojama vasarą sudalyvauti
bent vienoje stovykloje, o kad stovykla pavyktų, reikalingas

tam tikras pasiruošimas ir planavimas. Aptarę kokių
daiktų pasiimti į stovyklą reikėtų nepamiršti,

pasikalbėjome ir apie palapinių statymo taisykles.
Vėliau žaidėme skautišką ALIAS žaidimą. Nugalėjo sesių

komanda pavadinimu „10“. Šaunuolės!
 

Vadovė Ingrida









PARODOS
ATIDARYMO
RENGINYS

2022-03-31

Kovo 31 d. „Kupos” draugovės skautės dalyvavo
amerikiečių fotografijos pionieriaus, etnologo
Edwardo Sheriffo Curtiso fotografijų parodos
„Šešėlių gaudytojas” atidaryme atnaujintoje
Kupiškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. 
Į renginį atvyko parodos organizatoriai ir svečiai iš
JAV ambasados Lietuvoje.
Skautės sutiko dalyvius ir garbius svečius, padėjo
jiems įteikti atminimo dovanas ir pačios gavo
dovanėlių.

Vadovė Ingrida








