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Futbolo klubas „Banga“: vakar, šiandien ir rytoj 
 Tradicijos. Gargždai daugiau nei penkiasdešimt metų 

garsėja futbolo tradicijomis. Iš Gargždų kilęs geriausias 
pastarųjų penkiasdešimties metų Lietuvos futbolininkas 
Arminas Narbekovas.  

1994 – 2000 metais Gargždų „Banga“ septynis sezonus 
rungtyniavo aukščiausioje Lietuvos futbolo pakopoje. Ne 
vienas garsus Lietuvos rinktinės žaidėjas savo kelią 
pradėjo Gargžduose ir rungtyniavo futbolo klube „Banga“.  

Tai buvę rinktinės žaidėjai Raimondas Žutautas (rinktinėje 
žaidė 1995-2003 metais, buvo rinktinės kapitonas), Vaidas 
Žutautas (1996-2006), Giedrius Žutautas (1996-1999) ir 
Darius Žutautas (1997-2006), Andrius Jokšas (1998-
2000), Tomas Tamošauskas (2003 -2004). 





Atgimimas 

Iškritusi iš aukščiausios Lietuvos futbolo pakopos 
„Banga“ rungtyniavo žemesnėse lygose. Klubą naujam 
gyvenimui prikėlė 2006 metų pradžioje į įstaigą „Gargždų 
futbolas“ susibūrę futbolui neabejingi Gargždų 
bendruomenės nariai (tarp jų ir buvę „Bangos“ 
futbolininkai bei Lietuvos rinktinės nariai R.Žutautas ir 
T.Tamošauskas).  
Tų pačių metų pavasarį „Bangai“ buvo suteikta licencija 
dalyvauti I lygoje - antrojoje pagal pajėgumą Lietuvos 
futbolo pakopoje. 



Pasiekimai 
Rungtyniaudama I lygoje „Banga“ nuolat gerino rezultatus. 2006 
metais užimta 12 vieta, 2007 metais – 6 vieta, o 2008 metų sezone 
komanda iškovojo I lygos bronzos medalius. Įstaigos ugdytinių 
skaičius 2006-2010 m. išaugo nuo 240 iki 310 vaikų. 2011 m. VšĮ 
„Gargždų futbolas“ treniruotes lankė apie 350 jaunųjų futbolininkų, 
o 2012 m. ugdytinių skaičius padidėjo iki 400. Šiais metais ugdome 
460 vaikų. 
Nuolat augo ir klubą palaikančių aistruolių skaičius: 2006 metais 
rungtynes stebėjo vidutiniškai 366 žiūrovai, 2007 metais – 613, 2008 
metais – 900.  
2009 metais „Banga“ po aštuonių metų pertraukos sugrįžo į 
aukščiausiąją Lietuvos futbolo pakopą – A lygą ir iš 8 komandų 
iškovojo 6-tąją vietą, 2010 metais pakartojo tą patį rezultatą 
aplenkdama keturias komandas ir iškopė į LFF Taurės pusfinalį, 
kuriame tik po atkaklios kovos (2:4) pratęsimo metu nusileista 
daugkartiniam Lietuvos čempionui Panevėžio „Ekrano“ futbolo 
klubui. Vidutinis žiūrovų skaičius Gargždų miesto stadione išaugo iki 
1025 (trečias rezultatas Lietuvoje). 2011 m. A lygos čempionate taip 
pat užimta 6 vieta,  šįkart už nugaros paliekant 6 komandas, o 
2012-2013 m. pakartotas 2011 m. sezono pasiekimas.  

 
 
 



Kovos tarptautiniuose turnyruose 

2011 m. „Banga“ pirmą kartą klubo istorijoje 
dalyvavo UEFA Europos lygos turnyre, kur teko 
susigrumti su labai stipriu priešininku iš 
Azerbaiždano – Agdamo „Qarabagh“ 
futbolininkais.  

Abi rungtynės pralaimėtos (0:4,3:0), tačiau įgyta 
vertinga patirtis žaidžiant su kitos šalies pajėgiu 
klubu. Būtina pažymėti, jog atsakomasias 
rungtynes Azerbaidžane Baku mieste stebėjo 
beveik 14 000 žiūrovų. 













KĄ PADARĖME, KAD VIZIJA TAPTŲ REALYBE 
 

2006 m. kovo mėn. viešoji įstaiga „Gargždų futbolas“ pristatyta visuomenei. 
Nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. sporto mokyklos futbolo skyriaus grupės su treneriais 
perkeltos į viešąją įstaigą „Gargždų futbolas“. 
2006 m. rugsėjo mėn. Klaipėdos rajono savivaldybė tarybos sprendimu tampa 
viešosios įstaigos „Gargždų futbolas“ dalininke.  

2006 m. spalio mėn. „Banga“ LFF I lygoje užima 12-tą vietą. 
2007 m. birželio mėn. Klubo 1990-1991 metų komanda patenka tarp keturių 
stipriausių komandų Lietuvos jaunimo sporto žaidynėse.  
2007 m. spalio mėn. „Banga“ LFF I lygoje užima 6-tą vietą. 

2008 m. lapkričio mėn. „Banga“ LFF I lygoje iškovoja bronzos medalius. 
2009 m. birželio 28 d. „Bangos“ rungtynes A lygoje su „Tauru“ stebėjo 1800 
žiūrovų – tai Gargždų miesto stadiono lankomumo rekordas.  
2009 m. spalio mėn. „Banga“ LFF A lygoje užima 6-tą vietą iš 8-ių komandų.  

2010 m. balandžio mėn. Gargždų miesto stadiono rytinėje pusėje įrengta 522 
sėdimų vietų tribūna žiūrovams, padidinant stadiono „talpumą“ iki 1700 vietų. 
2010 m. birželio mėn. Gargždų miesto stadione įrengta aukščiausią FIFA 2* 
standartą atitinkanti dirbtinė futbolo aikštė 
2010 m. spalio mėn. Gargždų „Banga“ nugali Klaipėdos „Klaipėda“ komandą ir 
pirmą kartą istorijoje patenka į LFF Taurės pusfinalį. 

2010 m. lapkričio mėn. „Banga“ LFF A lygoje užima 6-tą vietą iš 11-ių komandų.  
2010 m. gruodžio mėn. Gargždų miesto stadione įrengtas futbolo aikštės 
apšvietimas. 



2011 m. gegužės mėn. 14 d. Gargždų „Banga“ pirmą kartą patenka į LFF Taurės 
finalą, kur nusileidžia LFF daugkartiniams čempionams Panevėžio „Ekrano“ 
futbolininkams. 
2011 m. birželio mėn. Gargždų miesto stadiono rytinėje pusėje papildomai įrengta 
600 sėdimų vietų tribūna žiūrovams, padidinant stadiono „talpumą“ iki 2300 vietų. 
2011m. birželio 30 d. - liepos 7 d. pirmą kartą klubo istorijoje Gargždų „Banga“ 
dalyvauja UEFA Europos lygos turnyre. Varžovai – Agdamo FK „Qarabagh“ futbolininkai. 
Namų rungtynes Gargžduose pritraukia rekordinį skaičių žiūrovų - 2000. 

2011 m.  „Banga“ LFF A lygoje užima 6- tą vietą iš 12 komandų. Tai geriausias 
pasiekimas per visą klubo istoriją. 
2011 m. 2002 m.g. berniukŲ komanda – Lietuvos čempionė. 
2011 m. gruodžio mėn. apšvietimo II etapo (TV transliacijoms) ir vaizdo ekrano 
įrengimas Gargždų miesto stadione.  

2012 m. rugsėjo mėn. atlikta Gargždų „Minijos“ progimnazijos sporto aikštyno 
rekonstrukcija sukuriant futbolo infrastruktūrą vaikams ir mėgėjams tankiausiai 
apgyvendintame Gargždų rajone.  
2012 m. lapkričio mėn. General Financing A lygoje „Banga“ pakartoja paskutinių 
metų pasiekimą ir užima 6 vietą iš 10 komandų. 
2013 m. lapkričio mėn. A lygoje užimta 6 vieta iš 12 komandų.  

2014 m. liepos mėn. Banga antra kartą patenka į Europos lygą. Varžovai – Sligo 
Rovers (Airija). 
2015 m. sausio mėn. įrengta apšvietimo sistema Gargždų Minijos progimnazijos 
aikštyne. 
2015 m. balandžio mėn. Įrengtos buitinės patalpos žaidėjams ir teisėjams Gargždų 
Minijos progimnazijos aikštyne. 

2016 m. Bangos moterų komandą A lygoje užima 3 vietą. 
2016 m. 2004 m. g. berniukų komanda – Lietuvos čempionė. 
2016 m. birželio mėn. Įrengtos nepilnų matmenų dirbtinės dangos aikštelės 
Doviluose, Veiviržėnuose bei atnaujinta danga Vaivorykštės gimnazijos manieže.  

 







Merginų futbolo plėtra Gargžduose 
 

2011 spalis: įkurta merginų, gimusių 1998-2000 metais, grupė 

2014 m. moterų I lygos varžybose užimta 5 vieta 

2015 m. Lietuvos jaunių žaidynėse užimta 2 vieta 

2015 m. įkurta merginų grupė Doviluose  

2016 vasaris įkurta mergaičių, gimusių 2004-2006 metais, grupė 
Gargžduose 

2016 rugsėjis įkurta mergaičių, gimusių 2007-2008 metais, grupė 
Gargžduose 

2016 m. moterų A lygos varžybose užimta 3 vieta 

2017 sausis: „Bangos“ mergaitės, gimusios 2006-2007 metais, tapo 
Lietuvos čempionėmis 

2017 vasaris: Dovilų merginos Lietuvos mokyklų žaidynių čempionės 



Merginų futbolo plėtra Gargžduose (2) 



Merginų futbolo plėtra Gargžduose (3) 



2017 METŲ VŠĮ „GARGŽDŲ FUTBOLAS“ MERGINŲ KOMANDŲ SĄRAŠAS LFF, 
LMFA IR LMNŠC ORGANIZUOJAMOSE VARŽYBOSE 





Komunikacija 

Klubo internetinis puslapis 

Klubo Facebook profilis 

Twitter paskyra 

Youtube kanalas 

Instagram paskyra 

Internetinė parduotuvė www.bangashop.lt 



E-parduotuvė: www.bangashop.lt 



Oficialus klubo puslapis 



Facebook paskyra 



Instagram paskyra 



Youtube kanalas 



Twitter paskyra 



Socialiniai renginiai 



KĄ PLANUOJAME PADARYTI 

 

Infrastruktūra 
2017 – 2020 m. 5 naturalių futbolo aikščių  su gyvenamosiomis patalpomis įrengimas 
Gargžduose (vaikų vasaros stovykla karjerų teritorijoje). 

2017 – 2019 m. futbolo aikštelės Gargždų darželiuose, Vėžaičių ir Dituvos mokyklose. 
2017 m. tribūnos įrengimas “Minijos” progimnazijos aikštyne.  

Vaikų futbolas 

2017 – 2020 m. įstaigos ugdomų vaikų skaičius padidės nuo 450 iki 600 ugdytinių, 
pasinaudojant Neformaliojo švietimo krepšelio, UEFA solidarumo fondo, savivaldybės 
ir LFF lėšomis. 
2017-2020 m. Vaikų ugdymo programos – individualaus žaidėjo meistriškumo kėlimo 
plėtojimas. 
Tobulinti vieningą futbolo mokymo programą, bendradarbiaujant su LFF, taip pat su 
klubais iš Olandijos bei Vokietijos ir kt.  

Plėtoti darbą su kitų šalių skautais. 
 
Pagrindinė komanda. 

2018-2022 m. Gargždų „Banga“ vyrų ir moterų komandos – LFF A lygos dalyvės. 
2018-2022 m. Vidutinį žiūrovų skaičių padidinti nuo 800 iki 1200. 


