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Vykdomos priemonės, renginiai Vykdymo laikas Atsakingas 

vykdytojas 

Vieta 

Stovyklos atidarymas.  

Bendra mankšta. 

Nusistatyti pagrindines stovyklos 

darbo taisykles. 

Susipažinimo žaidimai  

Pietūs 

Pirmosios pagalbos mokymai 

Užkandis 

Šiaurietiškojo vaikščiojimo 

mokymai 

2022-07-25 

Nuo 9 val. iki 17 

val. 

2022-08-08 

Nuo 9 val. iki 17 

val. 

 

 

Plungės rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

 

Aktyvaus 

poilsio ir 

pramogų 

zonoje M. 

Oginskio dvaro 

teritorijoje prie 

autobusų 

stoties  

(Stoties g. 46, 

Plungė) 

 

Bendra mankšta. 

Svečiai iš Plungės rajono policijos 

komisariato (susipažinimas su 

kinologu ir tarnybiniu šunimi; 

Saugaus eismo įgūdžių ugdymas 

naudojant skaitmenines ugdymo 

priemones ) 

Užsiėmimas „Smurto apraiška ir 

prevencija” 

Pietūs 

Protmūšis „Sveikame kūne-sveikas 

vaikas“ 

Užkandis 

Šiaurietiškojo vaikščiojimo 

mokymai 

 

2022-07-26 

Nuo 9 val. iki 17 

val. 

2022-08-09 

Nuo 9 val. iki 17 

val. 

 

Plungės rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Plungės rajono 

policijos 

komisariatas 

Aktyvaus 

poilsio ir 

pramogų 

zonoje M. 

Oginskio dvaro 

teritorijoje prie 

autobusų 

stoties  

(Stoties g. 46, 

Plungė) 

 

Bendra mankšta. 

Užsiėmimas „Aš šeimoje“ 

2022-07-27 Plungės rajono 

savivaldybės 

Aktyvaus 

poilsio ir 

pramogų 
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Pietūs 

Išvyka į Šauklių riedulyną. 

Pasivaikščiojimas  pažintiniu 

gamtos taku.  

Užkandis 

 

Nuo 9 val. iki 17 

val. 

2022-08-10 

Nuo 9 val. iki 17 

val. 

visuomenės 

sveikatos biuras 

 

zonoje M. 

Oginskio dvaro 

teritorijoje prie 

autobusų 

stoties  

(Stoties g. 46, 

Plungė) 

Šaukliai, 

Skuodo r.  

Bendra mankšta. 

Užsiėmimas „Kūno vystymasis“ 

Pietūs 

Pykčio valdymo pusdienis. 

Užkandis 

 Mini golfo užsiėmimai  

2022-07-28 

Nuo 9 val. iki 17 

val. 

2022-08-11 

Nuo 9 val. iki 17 

val. 

 

Plungės rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Plungės turizmo 

informacijos 

centras 

 

 

Aktyvaus 

poilsio ir 

pramogų zona  

M. Oginskio 

dvaro 

teritorijoje prie 

autobusų 

stoties  

(Stoties g. 46, 

Plungė ) 

 

Bendra mankšta. 

Žaidimas „Kiaušiniada“ 

Pietūs. 

Skautiška edukacija 

Stovyklos uždarymas.  

Užkandis 

2022-07-29 

Nuo 9 val. iki 17 

val. 

2022-08-12 

Nuo 9 val. iki 17 

val. 

 

Plungės rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

 

Aktyvaus 

poilsio ir 

pramogų zona  

M. Oginskio 

dvaro 

teritorijoje prie 

autobusų 

stoties  

(Stoties g. 46, 

Plungė ) 

Kinijos lauko 

g. 1, Smilgiai, 

Žlibinų sen., 

Plungės r. 

 

 

https://maps.google.com/maps?q=55.855955,22.069685&ll=55.855955,22.069685&z=12
https://maps.google.com/maps?q=55.855955,22.069685&ll=55.855955,22.069685&z=12
https://maps.google.com/maps?q=55.855955,22.069685&ll=55.855955,22.069685&z=12
https://maps.google.com/maps?q=55.855955,22.069685&ll=55.855955,22.069685&z=12
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