


APIE MUS
Garliavos futbolo klubas įkurtas 2008 metais, Kauno raj. mieste Garliavoje. 
Gyvuojame ir vykdome veiklą jau 9 metus. Pagrindinės klubo vertybės - 
trenerių entuziazmas, kvalifikacija ir patirtis. Įkūrimo metais pas mus sportavo 
25 vaikai. Šiuo metu klube sportuoja per 150 motyvuotų jaunuolių. Jaunimui 
tobulėti padeda 6 treneriai. Nuolatos stengiamės tobulinti treniruočių, 
varžybų ir užimtumo procesus. Siekiame sudaryti jaunimui kuo geresnes 
sąlygas sportuoti futbolą, atsiskleisti ir tobulintis Garliavoje.

MISIJA - Atsakingai ugdyti jaunąją kartą, ruošti aukšto meistriškumo 
sportininkus ir skiepyti sveiko gyvenimo būdo įpročius.

VIZIJA - tapti profesionaliausiu ir patrauklisusiu futbolo klubu Kauno rajone.



Mes stengiamės sudominti vaikus futbolu, pritraukiame 
jų dėmesį ir ugdome ne tik futbolo paslapčių, tačiau ir 
disciplinos, komandinės dvasios, drąsos, pasitikėjimo 
savimi bei atskleidžiame kitas vertybes, padėsiančias 
formuoti berniukų charakterį ir asmenybę. 



Mes tikime, kad Garliavos futbolo klube jau šiuo metu 
sportuoja vaikai, kurie gali ateityje tapti profesionaliais 
futbolininkais.  Jaunuose sportininkuose matome didelį 
susidomėjimą populiariausiu pasaulyje komandiniu
sportu – futbolu, bei jų  norą tobulėti ir siekti savo 
svajonių. Tai mus įkvepia, todėl, jausdami didelę 
atsakomybę už vaikų gerovę ir tobulėjimą, stengiamės 
suteikti jiems motyvuojančią ir draugišką aplinką.



KOMANDOS

Lietuvos I lygos vaikų futbolo čempionato nugalėtojai (1999 m.g) Lietuvos vaikų futbolo čempionato III - osios vietos laimėtojai (2003 m.g)

Lietuvos vaikų futbolo čempionato III - osios vietos laimėtojai (2001 m.g) Pradinukų grupė

FK FANATAS

FK GARLIAVA 99 FK GARLIAVA 02/03

FK GARLIAVA 04/05



TRENERIAI

HENRIKAS GRIGAS
(UEFA-A trenerio kvalifikacija) 
Trenerio patirtis - 9 metai.

EDVINAS SUTKUS
(UEFA-B trenerio kvalifikacija) 
Trenerio patirtis - 9 metai.

DMITRIJUS BOIKO 
Trenerio patirtis - 5 metai.

Mes siekiame užtikrinti kokybiškas treniruotes 
ir reikalingą inventorių. Su vaikais dirba patyrę, 
tarptautines UEFA licenzijas turintys treneriai. 



VARŽYBOS 

Dalyvaujame LFF rengiamose 
futbolo čempionatuose, varžybose, 
įvairiuose turnyruose. Tačiau,  
mūsų veikla neapsiriboja vien 
tik treniruotėmis ir rungtynėmis 
Lietuvoje. Vykstame į Tarptautinius 
futbolo festivalius, dalinamės 
patirtimi su žaidėjais, treneriais ir 
organizatoriais iš kitų šalių.



FUTBOLO 
AIKŠTELĖS 

ATIDARYMAS GARLIAVOJE

Mūsų klubo iniciatyva įrengta 
pirmoji dirbtinos dangos futbolo 
aikštelė Garliavoje. Siekiame 
sudaryti jaunimui kuo geresnes 
sąlygas sportuoti futbolą, 
atsiskleisti ir tobulintis.



STOVYKLOS 

Nuolat organizuojame klubo 
šventes, išvykas ir stovyklas. 
Įtraukiame vaikų tėvelius į 
bendrus šeimos renginius.

ŠVENTĖS



KITA VEIKLA 

Dažnai vykstame palaikyti 
Lietuvos Nacionalinės vyrų 
rinktinės. Šalia futbolo ir sporto, 
stengiamės pradžiuginti jaunimą 
staigmenomis ir siurprizais. 
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www.fkgarliava.lt
fkgarliava@gmail.com




