
 

 
NVŠ programos teikėjas Laisvoji mokytoja Daiva Katinienė 

NVŠ programos pavadinimas „Lininjinių šokių studija” (Joniškis) 
NVŠ programos mokinių amžius 7 - 19 metų 

Viešai skelbtinas užsiėmimo vietos: 
Adresas Livonijos g.9, Joniškis (2 aukštas) 
Tel. nr. 8 686 37957 

El. p. daivuckaxlx@gmail.com 

Interneto svetainės adresas Facebook : Daiva Katinienė 

Planuojamas užsiėmimų laikas 3 val. per savaitę 

12 val. per mėn. 

Paslaugos kaina mėn. pritaikius NVŠ 

krepšelio lėšas 

4 Eur./mėn. (20 Eur./ mėn., jei NVŠ lėšos 

netaikomos) 

Kontaktinis asmuo Daiva Katinienė 

Programos anotacija Linijiniai šokiai - populiari laisvalaikio praleidimo 
forma ir gera medžiaga vaikų choreografinėms 

kompozicijoms. Programos dalyviai ne tik išmoksta 

linijinių šokių praktiškai, bet geba atskirti jų stilius, 
naudoti linijinių šokių technikos elementus, 
atsiskleisti  per šokį, mokytis kūno kalbos. Mokomi 
dailios laikysenos ir stovėsenos, jausti muziką. 
Programos dalyviams ugdoma savivertė, 
mokoma tarpusavio bendravimo, 
bendradarbiavimo grupėse, bendru darbu 
sprendžiamos problemos. Programa skirta 
mokyklinio amžiaus vaikams, siekiantiems 
saviraiškos galimybių. 

mailto:daivuckaxlx@gmail.com


 

NVŠ programos teikėjas Laisvasis mokytojas Deivydas Vištaitis 

NVŠ programos pavadinimas „Mus vienija krepšinis“ 

NVŠ programos mokinių amžius 7-18 metų 

Viešai skelbtinas užsiėmimo vietos: 

Adresas Livonijos g. 6, Joniškis 

Tel. nr. +37060222143 

El. p. d.vistaitis@gmail.com 

Interneto svetainės adresas  

Planuojamas užsiėmimų laikas 8 val./mėn. 
Paslaugos kaina mėn. pritaikius NVŠ krepšelio lėšas Už paslaugą papildomai nemokama 

Kontaktinis asmuo Deivydas Vištaitis 

Programos anotacija Programos „Mus vienija krepšinis“ esmė yra 
parodyti moksleiviams krepšinio žaidimo 

subtilybes, grožį, jo naudą kūnui ir sielai. 

Dažnai kalbama, kad žaidimas grupėje tiesiogiai 
veikia socialinį besimokančiųjų  elgesį. Grupiniai 
užsiėmimai neabejotinai skatina mokinių 

socializaciją, lavina komunikacinius gebėjimus – 

mokiniai mokosi susikaupti, bendradarbiauti su 
kitais grupės nariais, nuosekliai dirbti. Mokiniai 
išmoks krepšinio teorijos, įvairių technikos ir 
taktikos  veiksmų, patobulins jau mokamus 
technikos ir  taktikos veiksmus. 

mailto:d.vistaitis@gmail.com


 

NVŠ programos teikėjas Laisvasis mokytojas Deivydas Vištaitis 

NVŠ programos pavadinimas „Vaikų fizinis ugdymas ir sportiniai žaidimai“ 

NVŠ programos mokinių amžius 7-18 metų 

Viešai skelbtinas užsiėmimo vietos: 

Adresas Livonijos g. 6, Joniškis 

Tel. nr. +37060222143 

El. p. d.vistaitis@gmail.com 

Interneto svetainės adresas  

Planuojamas užsiėmimų laikas 8 val./mėn. 
Paslaugos kaina mėn. pritaikius NVŠ krepšelio lėšas Už paslaugą papildomai nemokama 

Kontaktinis asmuo Deivydas Vištaitis 

Programos anotacija Vykdomų užsiėmimų esmė – aktyvus laisvalaikis 
žaidžiant sportinius žaidimus ir užsiimant vaikų 

fiziniu ugdymu, skatinant jų užimtumą sportuojant. 
Sportinėje veikloje vaikai stiprins tiek fizines tiek 
psichologines savybes. Vaikai bus mokomi žaisti 
įvairius sportinius žaidimus, sužinos įvairių 

sportinių žaidimų technikos veiksmų ir mokės juos 
žaisti. Fizinis ugdymas – fizinių ypatybių ir 
gebėjimų, reikalingų visapusiškai žmogaus veiklai, 
ugdymas fiziniais pratimais. 

mailto:d.vistaitis@gmail.com


 

NVŠ programos teikėjas Laisvasis mokytojas Gintaras Melinis 

NVŠ programos pavadinimas „Karatė laipteliai“ 

NVŠ programos mokinių amžius 7-18 m. 

Viešai skelbtinas užsiėmimo vietos: 

Adresas Livonijos g. 6, „Saulės“ pagrindinė mokykla 

Tel. nr. +370 698 75102 

El. p. gintaras.melinis@gmail.com 

Interneto svetainės adresas empido.lt, f.b. rytų kovos menų klubas „Empi do“ 

Planuojamas užsiėmimų laikas Per mėnesį min. 8 – 12 val. 

Paslaugos kaina mėn. pritaikius NVŠ krepšelio lėšas Pritaikius NVŠ krepšelio lėšas 5 - 10 Eur. / mėn. 
Kontaktinis asmuo Gintaras Melinis 

Programos anotacija Karatė pratimai gali tapti ir puikia asmenybės 

ugdymo priemone. Vaikas privalo paklusti griežtai 
tvarkai, mokomas gerbti draugą, trenerį, varžovą. 
Per pratybas vaikas turi sutelkti dėmesį, būti 
atidžiu ir nuovokiu. Tik po keletos pratybų vaikas 
suvokia, kad judesių technikos mokymasis yra 
kruopšti ir atsakinga veikla. 

Iš  daugelio  šio  kovos  meno  apibūdinimų  galima 

būtų išskirti šį: 
Karatė —  tai kovos menas ir filosofija, gyvenimo 
būdas, kurio esmė yra ne pergalė ar pralaimėjimas, 
o geriausių žmogaus charakterio bruožų ugdymas, 
nuolatinis dvasinis ir fizinis tobulėjimas, gėrio, 
grožio, teisybės, idealų siekimas. Karatė  — tai 
gyvenimo stilius, sistema, padedanti nugalėti 
sunkumus. Visa tai ir stengiamės ugdyti per 
užsiėmimus. 

mailto:gintaras.melinis@gmail.com


 

NVŠ programos teikėjas Laisvoji mokytoja Giedrė Motiejuitė 

NVŠ programos pavadinimas „Lietuvos slėpiniai geografijoje ir istorijoje“ 

NVŠ programos mokinių amžius 16 - 19 metų 

Viešai skelbtinas užsiėmimo vietos: 

Adresas S.Goeso g. 2, Joniškis 

Tel. nr. 861269395 

El. p. giedre.motiejuite@yahoo.com 

Interneto svetainės adresas  

Planuojamas užsiėmimų laikas (nurodyti tikslų arba 

valandų skaičių per mėn.) 
8 val. / mėn 

Paslaugos kaina mėn. pritaikius NVŠ krepšelio lėšas už paslaugą papildomai nemokama 

Kontaktinis asmuo Giedrė Motiejuitė, Vilma Kubilinskaitė 

Programos anotacija Skatinti vyresniųjų klasių mokinių platesnį 
domėjimąsi supančia aplinka per istorinę ir 
gamtinę krašto raidą, skirtingas ekonomines, 
socialines ir gamtines sąlygas. 

mailto:giedre.motiejuite@yahoo.com


 

NVŠ programos teikėjas Lietuvos šaulių sąjunga 

NVŠ programos pavadinimas „Joniškio krašto jaunųjų šaulių pilietinio ugdymo 
programa“ 

NVŠ programos mokinių amžius 13- 18 metų 

Viešai skelbtinas užsiėmimo vietos: 

Adresas Medžiotojų g. 1, Joniškis 

Tel. nr. Tel.Nr. +370 612 98716 Gintaras Čagus. 
El. p. joniskis6kuopa@gmail.com 

Interneto svetainės adresas https://www.sauliusajunga.lt/ 

Planuojamas užsiėmimų laikas (nurodyti tikslų arba 

valandų skaičių per mėn.) 
rugsėjo 2, 8, 16, 23 d.; 17:00-19:00 h 

spalio 7, 14, 21, 28 d.; 16:00-18:00 h 

lapkričio 4, 11, 18, 25 d.; 16:00-18:00 h 

gruodžio 2, 9, 16, 23 d.; 16:00-18:00 h 

Paslaugos kaina mėn. pritaikius NVŠ krepšelio lėšas Už paslaugą papildomai nemokama 

Kontaktinis asmuo Lietuvos šaulių sąjungos Gen. P. Plechavičiaus 6- 
osios rinktinės vadas ats.plk.ltn Kazimiras 
Čiuplinskas +37061820573  
kazimiras.ciuplinskas@sauliusajunga.lt  
siauliai@sauliusajunga.lt 

Programos anotacija Lietuvos šaulių sąjunga, vykdydama pilietinio 
ugdymo programą, siekia ugdyti patriotišką, 
pilietišką, aktyvų jaunimą, skatinti jų bei su krašto 

apsauga susijusių žmonių tarpusavio bendravimą ir 
bendradarbiavimą, propaguoti Šaulių sąjungos 

tikslus ir idėjas, supažindinti su statutinių 

organizacijų veikla. Dalis moksleivių, dalyvaujančių 

pilietiškumo ugdymo programoje, vėliau tampa 
Karo akademijos kariūnais, toliau sieja savo 
gyvenimą su karininko profesija.  Programos 
dalyviai mokosi dirbti komandoje, siekia užsibrėžtų 

tikslų, yra motyvuoti, gerbiantys savo kraštą 

žmonės, tampa pavyzdžiu kitiems. Užsiėmimų 

metu jie įgis teorinių ir praktinių  žinių: išmoks 

tvarkingai nešioti šaulio uniformą, mokysis elgesio 
rikiuotėje, žygiavimo elementų, karinės taktikos. 

Programoje daug dėmesio bus skiriama ir  
bendram fiziniam pasiruošimui, saugiam elgesiui su 
pneumatiniais ir mažo kalibro šautuvais. 
Moksleiviai susipažins su pagrindiniais 
reikalavimais ruošiantis žygiui, mokysis 
orientavimosi vietovėje ir asmeninės higienos 
laikymosi lauko sąlygomis, išgyvenimo 

ekstremaliose situacijose. Programos dalyviams 
teks spęsti įvairias komandines užduotis, kurių 

metu bus ugdomos komunikavimo, asmeninės bei 
lyderio kompetencijos. Moksleiviai bus skatinami 
organizuoti, dalyvauti pažintiniuose ir 
patriotiniuose žygiuose, valstybinėse šventėse, 
pažymės įsimintinas Lietuvai datas. 

mailto:joniskis6kuopa@gmail.com
http://www.sauliusajunga.lt/
mailto:kazimiras.ciuplinskas@sauliusajunga.lt
mailto:siauliai@sauliusajunga.lt
mailto:siauliai@sauliusajunga.lt


 

NVŠ programos teikėjas Lietuvos skautija 

NVŠ programos pavadinimas „Skautauk (Joniškio r. sav.)“ 

NVŠ programos mokinių amžius 6 - 19 metų, tik specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių asmenų 20 - 21 metų 

Viešai skelbtinas užsiėmimo vietos: 

Adresas Joniškio „Aušros“ gimnazija, Goeso 2, Joniškis; 
Joniškio r. Skaistgirio gimnazija, Šermukšnių g. 2, 
Skaistgirys, Joniškio raj. 

Tel. nr. Vadovė Vilma (Joniškio m.) 868736250, vadovė 

Jurgita (Skaistgirio k.) 861207303 

El. p. nvs.skautai@gmail.com 

Interneto svetainės adresas www.skautai.lt 

Planuojamas užsiėmimų laikas 8 val. per mėn. 
Paslaugos kaina mėn. pritaikius NVŠ krepšelio lėšas Už paslaugą papildomai nemokama 

Kontaktinis asmuo Janina Žvirblytė Paslavičienė 

Programos anotacija Programos veiklos yra nukreiptos į kiekvieno vaiko 
asmeninį tobulėjimą. Mokydamiesi per praktiką, 
veikdami gamtinėje aplinkoje, atlieka kūrybines bei 
konstravimo (pionerijos) užduotis, stebi gamtą, 
eina į žygius, domisi gimtojo krašto kultūra ir 
istorija, mokosi elgtis ekstremalių situacijų 

aplinkybėmis, išmoksta stovyklauti įvairiomis oro 
sąlygomis. Užsiėmimų veiklos organizuojamos 
pagal amžiaus grupes: 6–10 m., 10–14 m., 14–19 

(21) m., taikant „skautišką metodą“. Užsiėmimai 
vykdomi derinant teoriją su praktine veikla, aktyvią 

veiklą keičiant protine veikla, veiklos vyksta ir 
patalpose, ir gamtoje. 

mailto:nvs.skautai@gmail.com
http://www.skautai.lt/


 

NVŠ programos teikėjas Laisvoji mokytoja Rita Padgurskienė 

NVŠ programos pavadinimas „Molis“ 

NVŠ programos mokinių amžius 6 – 11 metų 

Viešai skelbtinas užsiėmimo vietos: 

Adresas 60 kabinetas, Pašvitinio g. 19, Joniškio 

M.Slančiausko progimnazija 

Tel. nr. +37068238248 

El. p. padgurskiene@yahoo.com 

Interneto svetainės adresas - 

Planuojamas užsiėmimų laikas 8 val. per mėnesį 
Paslaugos kaina mėn. pritaikius NVŠ krepšelio lėšas Už paslaugą papildomai nemokama 

Kontaktinis asmuo Rita Padgurskienė 

Programos anotacija Per keramikos būrelio užsiėmimus vyks pažintis su 

molio raiškos galimybėmis, įvairiais dirbinių kūrimo 

būdais, darbo technologijomis. Lavinama vaiko 

fantazija, lytėjimo, regėjimo pojūčiai, pastabumas, 

per medžiagą išreiškiant mintis, jausmus. Ugdomas 

gebėjimas analizuoti, kūrybingai veikti ir 

improvizuoti. Užsiėmimai tenkins saviraiškos 

poreikius, lavins smulkiąją motoriką, skatins 

bendrauti ir vystys estetinį išprusimą. 

mailto:padgurskiene@yahoo.com


 

NVŠ programos teikėjas Laisvasis mokytojas Ruslanas Prokopenko 

NVŠ programos pavadinimas „Judėk ir būk sveikas“ 

NVŠ programos mokinių amžius 6 – 19 metų 

Viešai skelbtinas užsiėmimo vietos: 

Adresas Žvelgaičio piliakalnis ir ežero pakrantės, Kęstučio g. 
1 ir Pašvėčio g. 22, Žagarė 

Tel. nr. 867186511 

El. p. rprprokopenko@gmail.com 

Interneto svetainės adresas  

Planuojamas užsiėmimų laikas 20 val. /mėn. 
Paslaugos kaina mėn. pritaikius NVŠ krepšelio lėšas už paslaugą papildomai nemokama 

Kontaktinis asmuo Ruslanas Prokopenko 

Programos anotacija Moksleivių pažintis su sveika gyvensena bei fizinio 
aktyvumo nauda organizmui. Naujų gerų įpročių 

formavimas, jų išlaikymas ir tęstinumas viso 
mokymosi procese bei tolimesniame gyvenime. 

Prasmingas ugdytinių užimtumas kuo daugiau jų 

„atplėšiant“ nuo žydrųjų ekranų ir skatinant 
praleisti kuo daugiau laiko gryname ore. 

mailto:rprprokopenko@gmail.com


 

NVŠ programos teikėjas Laisvoji mokytoja Sandra Paulavičienė 

NVŠ programos pavadinimas „Šokame su ,,Kibirkštėle“ jaunių grupė“ 

NVŠ programos mokinių amžius 11 - 14 m. 

Viešai skelbtinas užsiėmimo vietos: 

Adresas Pašvitinio g. 19, Joniškis 

Tel. nr. 8 612 63 168 

El. p. m.s.progimnazija@slanciauskas.lt 

Interneto svetainės adresas  

Planuojamas užsiėmimų 8 val. per mėn. 
Paslaugos kaina mėn. pritaikius NVŠ krepšelio lėšas Už paslaugą papildomai nemokama 

Kontaktinis asmuo Sandra Paulavičienė 

Programos anotacija Programoje dalyvaujantys vaikai tobulina 
choreografinius įgūdžius, gerina savo fizinį 
pasirengimą, ugdosi taisyklingą laikyseną ir judesių 

koordinaciją, tenkina saviraiškos poreikį, įgyja 

pasitikėjimo savo jėgomis ir gebėjimais. Vaikai 
mokosi lietuviškų bei kitų tautų sceninių šokių, 
susipažįsta su kitais šokio žanrais, dalyvauja 
koncertinėje veikloje mokykloje, mieste, rajone bei 
šalyje, taip garsindami bei reprezentuodami 
Joniškio miestą. Vaikai mokosi dirbti komandoje, 
bendromis jėgomis siekti užsibrėžtų tikslų, būti 
atsakingais ne tik už save, bet ir už visus kolektyvo 
narius, ugdosi tolerancijos, pareigingumo, 
pilietiškumo, tautiškumo, bendruomeniškumo 

įgūdžius, kultūrines ir menines kompetencijas. 

mailto:m.s.progimnazija@slanciauskas.lt


 

NVŠ programos teikėjas Laisvoji mokytoja Sandra Paulavičienė 

NVŠ programos pavadinimas „Šokame su ,,Kibirkštėle“ jaunimo grupė“ 

NVŠ programos mokinių amžius 14 - 18 m. 

Viešai skelbtinas užsiėmimo vietos: 

Adresas Pašvitinio g. 19, Joniškis 

Tel. nr. 8 612 63 168 

El. p. m.s.progimnazija@slanciauskas.lt 

Interneto svetainės adresas  

Planuojamas užsiėmimų laikas 16 val. per mėn. 
Paslaugos kaina mėn. pritaikius NVŠ krepšelio lėšas Už paslaugą papildomai nemokama. 

Kontaktinis asmuo Sandra Paulavičienė 

Programos anotacija Programoje dalyvaujantys jaunuoliai mokosi 
liaudiškų ir kitų žanrų šokių, tobulina 
choreografinius įgūdžius, gerina fizinį pasirengimą, 
ugdosi taisyklingą laikyseną ir judesių koordinaciją, 
tobulina sceninį meistriškumą, tenkina saviraiškos 

poreikį, mokosi bendrauti ir bendradarbiauti, 
ugdosi atsakomybės, pareigingumo, pilietiškumo, 
tolerancijos, bendruomeniškumo įgūdžius, 
kultūrines ir menines kompetencijas, įgyja 

pasitikėjimo savo jėgomis, mokosi būti atsakingi ne 
tik už save, bet ir už kitus. Studijos nariai aktyviai 
koncertuoja mieste, rajone, šalyje ir užsienyje, 
dalyvauja konkursuose ir festivaliuose, garsina ir 
reprezentuoja Joniškio miestą šalyje ir už jos ribų. 

mailto:m.s.progimnazija@slanciauskas.lt


 

NVŠ programos teikėjas Laisvasis mokytojas Tomas Aleknavičius 

NVŠ programos pavadinimas „Draugauju su kamuoliu“ 

NVŠ programos mokinių amžius 6 – 19 metų 

Viešai skelbtinas užsiėmimo vietos: 

Adresas Livonijos g. 6, Joniškis 

Tel. nr. 8698 24371 

El. p. t.aleknavicius@gmail.com 

Interneto svetainės adresas  

Planuojamas užsiėmimų laikas 16 val. / mėn. 
Paslaugos kaina mėn. pritaikius NVŠ krepšelio lėšas Už paslaugą papildomai nemokama 

Kontaktinis asmuo Tomas Aleknavičius 

Programos anotacija Programa skirta 6 - 19 metų vaikams. Vykdomų 

užsiėmimų esmė – aktyvus laisvalaikis su kamuoliu. 
Supažindinti vaikus su įvairiausiais sportiniais 
žaidimais. Skatinti vaikų užimtumą sportuojant. 
Turinys: fizinių, psichologinių savybių stiprinimas 
sportinėje veikloje. Vaikai bus mokomi žaisti 
krepšinį, futbolą, tinklinį, kvadratą ir kitus įvairius 

judriuosius žaidimus su kamuoliais. Numatomos 
veiklos: sportiniai užsiėmimai, varžybos, stovyklos, 
ekskursijos, varžybų stebėjimas, kelionės, turnyrai 
ir kiti viešieji renginiai. 

mailto:t.aleknavicius@gmail.com


 

NVŠ programos teikėjas VŠĮ „Robotikos akademija“ 

NVŠ programų pavadinimai „Integruoto ugdymo robotikos programa 1 - 2 klasei - 

Joniškis“ ir „Smagioji robotika – Joniškis“ 

NVŠ programos mokinių amžius 6 - 12 metų 

Viešai skelbtinas užsiėmimo vietos: 

Adresas Livonijos g. 6, Joniškis 

Tel. nr. +370 5 25 25 713 

El. p. panevezys@robotikosakademija.lt 

Interneto svetainės adresas bureliai.robotikosakademija.lt 

Planuojamas užsiėmimų laikas „Integruoto ugdymo robotikos programa 1 - 2 klasei - 

Joniškis“ “ 

 
Pirmadieniais 13:10-15:10 

Antradieniais 13:00-15:00 

Antradieniais 14:40-16:40 

Ketvirtadieniais 13:10-15:10 

Ketvirtadieniais 14:50-16:50 

 
„Smagioji robortika – Joniškis“ 

 
Pirmadieniais 14:50-16:50 

Trečiadieniais 13:00-15:00 

Trečiadieniais 14:40-16:40 

Penktadieniais 13:00-15:00 

Paslaugos kaina mėn. pritaikius NVŠ krepšelio lėšas Būrelio kaina 26 Eur./ mėn. 
Pritaikius NVŠ finansavimą 10 Eur. / mėn. 

Kontaktinis asmuo Neringa Misevičiūtė 

Programos anotacija Mokysimės konstruoti vis sudėtingėjančias 

konstrukcijas, robotai atitiks prototipus pamokoje 
aptartoms temoms išspręsti. 
Programavimas 

Nuo 1 kl. vaikai mokysis programavimo pagrindų, 
metų gale gebės laisvai programuoti 20 blokelių 

eilutes. 

Pasaulio pažinimas 
Kiekvieną savaitę aptarsime naują temą: „Kas yra 
empatija?“; „Kodėl paukščiai skrenda į šiltus 

kraštus?“; „Atmosferos sluoksniai“  ir daug kitų 

pagal amžiaus grupę aktualių temų. 
Aritmetika ir loginis mąstymas 
Pamokų metu gilinsime aritmetikos žinias (sudėtis, 
atimtis, daugyba) bei loginį mąstymą (veiksmų 

sekos, sąlygos, sprendimo būdai). 
Integruotas ugdymas 

Pritaikome pamokas, kad vaikai būrelyje užtvirtintų 

mokykloje ar darželyje gautas žinias praktiškai, 
diskutuojant, sprendžiant problemas ir 
konstruojant prototipus. 

Kompiuteriniai žaidimai 
Mokiniai (1 - 4 kl.) dalį pamokų mokysis spręsti 
problemas ir atliks užduotis virtualioje erdvėje 

(pvz. Minecraft), supras žaidimų grėsmes, taisykles 
ir mokysis prasmingo žaidimo. 

mailto:panevezys@robotikosakademija.lt


 

NVŠ programos teikėjas VšĮ ,,Saned“ 

NVŠ programos pavadinimas „Užauginkime futbolininką mūsų krašte" 

NVŠ programos mokinių amžius 6 – 19 metų 

Viešai skelbtinas užsiėmimo vietos: 

Adresas Pašvitinio g. 19, Joniškis (M.Slančiausko 

progimnazijos stadionas); 

Mokyklos g. 5, Gasčiūnų k. (Gasčiūnų pagrindinės 

mokyklos stadionas). 

Tel. nr. 862315002 

El. p. vsi.saned@inbox.lt 

Interneto svetainės adresas  

Planuojamas užsiėmimų laikas U-10, U-12  pirmadieniais ir trečiadieniais 14.00- 

15.30 val. 

U-15 pirmadieniais ir trečiadieniais 17.00-18.30 val. 
U-17, U-19 antradieniais ir ketvirtadieniais 15.00- 

16.30 val. 

Merginos antradieniais ir ketvirtadieniais 18.30- 

20.00 val. 

 

20 val./ mėn. 

Paslaugos kaina mėn. pritaikius NVŠ krepšelio lėšas Už paslaugą papildomai nemokama 

Kontaktinis asmuo Edmundas Bernotas 

Programos anotacija Mokoma futbolo technikos ir taktikos, lavinami 
reikalingi fiziniai ir psichiniai gebėjimai, skatinama 
vaikų lyderystė, mokama komandinio darbo bei 
bendradarbiavimo, suteikiama galimybė 

rungtyniauti varžybose ir atsiskleisti. Programoje 
šiuolaikiškai dirbantis futbolo treneris (mokytojas) 
taiko veiksmingas ugdymo strategijas ir priemones 
stiprindamas jaunųjų futbolininkų   motyvaciją 

lankyti futbolo pratybas ir siekti pažangos: 
atsižvelgia į vaiko asmenybės poreikius, skatina 
teigiamas mokymosi nuostatas ir emocijas, kelia 
aiškius ir prasmingus ugdymo tikslus, sudomina 
treniruočių turiniu, aktyviai įtraukia  vaikus  į 
ugdymo procesą, moko remiantis žaidėjų patyrimu 
ir teikia konstruktyvų grįžtamąjį ryšį. Ugdomi 
sportininkai, kurie garsina Joniškio rajono vardą. 

 

mailto:vsi.saned@inbox.lt

