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KLUBO NARIAI 
 

 

 

2018 m. pabaigoje Klubas turėjo 59 narius.  

 

 

 

 
 

 

 

Diskgolfo populiarumas, Klubo narių gausėjimas yra vienas pagrindinių Klubo veiklos rodiklių.  

Šiuo požiūriu 2018 m. buvo rekordiniai staigaus šuolio metai. Kaip ir kasmet, vyko nemaža 

Klubo narių kaita.  Klubo narytės nebepratęsė 11 narių (kaip ir pernai), o prie Klubo prisijungė 

28 nauji nariai, t. y. beveik antra tiek, kiek buvo likę po 2017 metų! Nemažą dalį augimo galima 

paaiškinti tuo, kad diskgolfo virusas įsimetė į vieną nemažą draugišką įmonės kolektyvą, 

kuriame pasitaikė ir sunkių susirgimo formų, pasireiškusių aktyviu diskgolfo propagavimu ir 

draugų būrimu, kvietimu prisijungti. Didėjant Klubo kolektyvui, tokių DG viruso nešiotojų tik 

daugėja ir tai labai smagu. Manytina, prie augimo prisidėjo ir tai, kad žaisti tapo dar patogiau (15 

iš 16 krepšių Pūčkorių trasoje dabar yra nuolatiniai, nebereikia jų montuoti ir demontuoti prieš 

kiekvieną žaidimą). Be to, laimėjus Vilniaus savivaldybės paramą, pagausėjo prizų ir atsirado 

daugiau intrigos savaitiniuose žaidimuose. Taip pat pažymėtina intensyvi info sklaida (balandį 

buvo surengta serija pažintinių žaidimų naujokams, kurioje sulaukta daug susidomėjusių; iš 

sklaidos per Klubo el. paštą didžioji info dalis nukreipta į naują viešą Facebook grupę 

„Diskgolfas Vilniuje“, kuri pritraukė 120 narių, t. y. dvigubai daugiau, nei Klubo narių). Ir, ko 

gero, visi minėti patobulinimai vis tiek neduotų augimo efekto, jei Klube nebūtų laisvos, 

draugiškos ir demokratiškos atmosferos. Džiugina Klubo augimas, o dalies narių  nubyrėjimas 

primena, kad norint išlaikyti stabilų žaidėjų skaičių ar siekiant augimo, negalima apsnūsti. 
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Klube vyrų skaičius ženkliai lenkia moterų, bet jų truputėlį daugėja (pernai buvo 6, šiemet 7). 

Tikimės, kad daugėjant moterų ir gerėjant žaidimo sąlygoms Pavilnių parke, ši tendencija išliks. 

Amžiumi per 2018 metus Klubo nariai tarsi nepaseno, bet jaunųjų Klubo narių beveik nebeliko. 

Tikėkimės, tai laikina, o po kelerių metų sulauksime naujos jaunimo bangos, kai būsimieji 

žaidėjai išlips iš kūdikių vežimėlių, kuriuose dabar važinėjasi. Įdomu, kad tai bus karta, 

diskgolfo diskus laikiusi rankose nuo pat pirmųjų gyvenimo metų. Gal jiems žaisti seksis kur kas 

geriau, nei „pionierių“ kartai, diską į rankas paėmusiems jau gerokai po mokyklos baigimo?  
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Kai kurie Klubo narių pasiekimai 2018 metais 

 
 

Europos čempionatas 2018 Kroatijoje 

 

Tai aukščiausio lygio varžybos, kuriose dalyvavo VDGK nariai 2018 metais. PDGA A 

kategorijos turnyras, kuriame dalyvavo geriausi Europos žaidėjai (įskaitant Simon Lizotte ir 

Seppo Paju). Iš mūsų Klubo jame dalyvavo Gabrielius Gricius, Mindaugas Pošius (abu MPO) ir 

Darius Gricius (MP40). Visi žaidėjai rezultatais kiek viršijo savo reitingus. Mindaugas pateko į 

finalą ir užėmė 42 vietą. Gabrielius užėmė 46 vietą ir tik per plauką nepateko į finalinį 45uką. 

Darius, būdamas žemiausio reitingo žaidėjas savo divizione, užėmė 23 vietą tarp 29 varžovų.  

 

Innova Baltic Tour 

 

Baltijos šalių čempionate, vykusiame Taline, dalyvavo du VDGK nariai. MPO divizione 

ketvirtąją vietą užėmė G. Gricius. MPM divizione Darius Gricius užėmė trečiąją vietą. 

Atrankiniuose etapuose sėkmingas mūsiškiams buvo Zarasų etapas, kuriame MP40 divizione 

nugalėjo D. Gricius, o Tadas Ūselis užėmė antrąją vietą.  

 

Lietuvos čempionatas ir Lietuvos žiemos čempionatas 

 

G. Gricius jau šeštąjį kartą (ir antrąjį iš eilės) tapo Lietuvos čempionu Atvirajame (MPO) 

divizione. D. Gricius – antrus metus iš eilės tapo čempionu Meistrų (MP40) divizione. T. Ūselis, 

kaip ir IBT etape šiame parke, vėlgi užėmė antrąją vietą MP40 divizione. Jaunimo (MJ15) 

divizione nugalėjo Vėjas Ūselis, tiesa, žaidęs be konkurencijos. 

 

Žiemos čempionate triumfavo Mindaugas Pošius. G. Gricius iškovojo sidabrą. V. Ūselis sidabrą 

iškovojo MJ15 divizione. MP40 divizione antrąją vietą laimėjo T. Ūselis, trečiąją – D. Gricius.  

 

Lietuvos Taurė (absoliuti ir divizionų  įskaitos) 

 

2018 m. antrąjį kartą buvo surengtas Lietuvos Taurės turnyras. Taurės ir MPO įskaitoje antrąją 

vietą užėmė Gabrielius Gricius. MP40 diviziono nugalėtoju tapo T. Ūselis. FPO divizione antrąją 

vietą iškovojo Svetlana Kobec. MJ15 divizione antrąją vietą užėmė V. Ūselis, o trečiąją Aidas 

Stončius.  

Imant atskirus etapus MPO divizione, M. Pošius nugalėjo Pavilnių etape, G. Gricius – 

Nedožinkos. MJ15 divizione A. Stončius laimėjo Pavilniuose, V. Ūselis Barborlaukyje. MP40 

divizione T. Ūselis laimėjo Pavilnių ir Nedožinkos etapuose.  

 

Kiti pasiekimai 

 

Gabrielius Gricius užėmė trečiąją vietą Rygoje vykusiame pirmajame Latvijos – Lietuvos taurės 

etape. Tadas Ūselis užėmė antrąją vietą atsakomajame mače Pavilniuose.  

 

https://www.pdga.com/tour/event/35265#MPO
https://www.pdga.com/tour/event/38342#MPO
https://www.pdga.com/tour/event/36334#MPO
https://www.pdga.com/tour/event/37787#MPO
https://www.pdga.com/tour/event/35491#MPO
http://www.discgolf.lt/ldgt-2018-taures-iskaita/
http://www.discgolf.lt/ldgt-2018-divizionu-iskaita/
https://www.pdga.com/tour/event/37357#MPO
https://www.pdga.com/tour/event/37975#MPO


 5 

 

 

KLUBO VEIKLOS 
 

Turnyrų organizavimas 
 

Diskgolfo turnyrų organizavimas yra viena pagrindinių Klubo veiklų. Paprastai turnyrus 

organizuojame savo „namų“ DG trasoje Pavilnių regioniniame parke. Bet būna ir kitaip.  

Išskirtinis turnyras, organizuotas Zarasų rajone, Nedožinkoje, Andriaus Navicko sodybos DG 

parke buvo jubiliejinis 10-asis Lietuvos čempionatas. LDGČ laikomas aukščiausio rango 

nacionaliniu DG turnyru, nors pastaruosius metus ir nėra dalyvių skaičiumi didžiausias turnyras. 

Šiemet (lygiai, kaip ir pernai), jame sudalyvavo 44 žaidėjai. VDGK organizavo LDGČ dėl to, 

kad kol kas Lietuvoje nėra nacionalinės diskgolfo federacijos, kuriai kaip ir priklausytų 

organizuoti nacionalines varžybas. Iš esmės jos funkcijas vykdo VDGK (į klausimų sprendimą 

įtraukdama ir kitų klubų atstovus). 

Antrus metus Klubas organizavo Lietuvos taurės turnyrų seriją, buvo jos koordinatorius bei 

organizavo pirmąjį Pavilnių etapą. Šis etapas tapo didžiausiu dalyvių skaičiumi Klubo 

organizuotu turnyru 2018 metais – 71 (pernai irgi panašiai, 66). Iš viso Taurės etapuose (jų buvo 

keturi: Pavilnių, Nedožinkos, Jonavos ir Barborlaukio) sudalyvavo 77 unikalūs žaidėjai (pernai – 

75). Tikėkimės, kad 2019 metais pavyks padaryti šuolį ir sulaukti 100 unikalių dalyvių. 

 

 
LDGT I etapo Pavilniuose dalyviai 

 

Pastaruosius dvejus metus Klubas Lietuvos diskgolfui vis atneša kokią nors inovaciją. Jei 2017 

metams buvo sugalvota rengti Lietuvos taurės varžybas, tai 2018-aisiais startavo Latvijos – 

Lietuvos taurė, susidedanti iš dviejų etapų, žaidžiamų Latvijoje ir Lietuvoje. Šiame turnyre 

pagrindinis akcentas yra valstybių komandų dvikova, kurioje dalyvauja visi kiekvienos 

komandos žaidėjai ir kurioje visi žaidėjai gali pelnyti taškus komandų įskaitai. Principas 

„kiekvienas žaidėjas svarbus ir laukiamas“ yra esminė mintis šioje dvikovoje. Inauguracinę 

dvikovą bendru dviejų etapų rezultatu 98:80 ir pereinamąją Taurę iškovojo Latvija. Lietuvos 

etapas vyko Pavilniuose, dalyvavo 51 žaidėjas. 

 

https://www.pdga.com/tour/event/37787
https://www.pdga.com/tour/event/36186#MPO
https://www.facebook.com/discgolf.lt/photos/a.1655856174526569/1655858124526374/?type=3&theater
https://www.pdga.com/tour/event/37975#MPO
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Latvijos komanda – Lietuvos-Latvijos taurės 2018 laimėtoja 

 

Svarbi Klubo turnyrų kalendoriaus dalis yra tradiciniai turnyrai, skirti valstybės šventėms 

paminėti. Vasario 16 dieną surengėme turnyrą Valstybės atkūrimo 100mečiui paminėti „100 

metimų už Lietuvą“. Turnyro formatas buvo labai originalus - dalyviai varžėsi, kas įveiks 

didesnę parko dalį per 100 metimų. Turnyre žaidė 30 dalyvių (pernai – 13).  

Kovo 11 paminėjome Nepriklausomybės dieną ir kartu 4-ąjį Klubo gimtadienį (39 dalyviai, 

pernai 49).  

 

Vasaros pabaigoje surengėme Dvejetų turnyrą, 

kuriame dalyvavo 17 porų (pernai 19 porų plius 

vienas žaidėjas). Pirmą kartą surengėm 

naktinius diskgolfo žaidimus – Vingio parke ir 

Pūčkorių mažojoje (mėlynojoje) trasoje. Pačią 

pirmą 2018 metų dieną jau devintą kartą iš eilės 

Klubo žaidėjai susirinko į žaismingą 

netradicinių taisyklių Naujų Metų turnyrą 

„Flame in gLove“ (11 žaidėjų, pernai 8). O 

pačioje 2018 metų pabaigoje klubiečiai buvo 

sukviesti į visiškai naują vietą – Radioparką 

netoli Maišiagalos – kur turnyru ir bendru 

pasibuvimu buvo užbaigti 2018 metai.   

 

 

 

 

     

 

https://discgolfmetrix.com/?u=scorecard&ID=597638
https://discgolfmetrix.com/?u=scorecard&ID=781651
https://discgolfmetrix.com/?u=scorecard&ID=797449
https://discgolfmetrix.com/?u=scorecard&ID=850346
http://www.discgolf.lt/flame-in-glove-nenutrukstanti-8-metu-tradicija/
https://discgolfmetrix.com/?u=scorecard&ID=858760
https://discgolfmetrix.com/?u=scorecard&ID=858760
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Klubas kaip ir pernai organizavo kassavaitines lygas – Pūčkorių hcp lygą ir Vingio hcp žaidimus. 

Šiemet atsisakėme Ozo hcp lygos. Tam reikšmės turėjo tai, kad buvo įrengti nuolatiniai krepšiai 

Pūčkorių parke ir Ozo parkas neteko savo pagrindinio pranašumo – to, kad jame nereikia rūpintis 

krepšių pastatymu ir nurinkimu.  

Vingio parke žaidimai buvo organizuojami nuo gegužės iki rugsėjo, Pūčkoriuose visus metus 

sekmadieniais, o gegužės – rugpjūčio mėnesiais ir ketvirtadieniais po darbų. Taip pat 

Pūčkoriuose šviesiuoju metų laiku pirmą kartą organizavome kassavaitinius dvejetų žaidimus 

(antradieniais).  

Iš viso kassavaitiniuose žaidimuose (neskaičiuojant dvejetų jų surengta 87) žaidė 1363 žaidėjai 

(2017 m. 832). Pūčkoriuose 67 žaidimuose žaidė 1148 dalyviai (vid. 17,1; 2017 vid. 10,7), 

Vingyje 20 žaidimų 142 dalyviai (vid. 7,1, pernai 8,2).  

Lankomumas Pūčkoriuose išaugo 60 proc. Tam reikšmės turėjo, manytina, pabaigta įrengti trasa 

(įrengti nuolatiniai krepšiai), dėl ko nebereikia gaišti ir vargti pastatant/surenkant krepšius, taip 

pat išskirtinai geri (sausi) orai visus sezono savaitgalius (tokio orų palankumo sunku vėl tikėtis 

keletą ateinančių metų), ir, žinoma, naujai prisijungę žaidėjai. Taip pat reiktų nepamiršti didesnio 

prizinio fondo, kuris išaugo gavus Vilniaus savivaldybės finansavimą.  

Vingyje lankomumas kiek sumenko. Ko gero, tam turėjo įtakos padidėjęs žaidimo Pūčkoriuose 

patrauklumas.  

 

 
 

 

http://www.discgolf.lt/turnyrai/vilniaus-hcp-lyga/
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Iš lankomumo grafikų matome, kad šviesiuoju metu ženkliai krito lankomumų vidurkiai. Tai 

galima paaiškinti žaidimų gausa šiuo laikotarpiu, kai vien Pūčkoriuose žaidžiama 2-3 kartus per 

savaitę (plius Vingio žaidimai trečiadieniais). Bendri dalyvių skaičiai didžiausi, suprantama, 

būtent šviesiuoju šiltuoju laikotarpiu. Kaip matome, pats aktyviausias diskgolfo sezonas 

prasideda nuo balandžio (kai nutirpsta sniegas, sušyla oras) ir tęsiasi iki šalčių ir sniego 

sugrįžimo (2018 šie reiškiniai grįžo gruodžio pabaigoje). Bet esant šalčio ir sniego taip pat 

diskgolfininkams sunku išsėdėti namie! Pats gausiausias metų žaidimas tradiciškai įvyko 

balandžio pradžioje, kai į antrąjį mėnesio žaidimą susirinko 35 žaidėjai. Įdomu, kad šiemet 

lapkritis, kuris stereotipiškai laikomas prasto oro mėnesiu, kai norisi lindėti namuose (Alina 

Orlova netgi dainuoja „jei šokčiau pro langą, tai tik lapkričio mėnesį“), lankomumu visai nedaug 

nusileido vasaros mėnesiams, o dalyvių skaičiaus vidurkiu buvo visų metų lyderis.  

 

Vingio hcp turi nedidelį šio parko mėgėjų ratą, daugiausiai iš žaidėjų, kurie gyvena netoliese. 

Neilgas parkas patrauklus ir pradedantiesiems. Nuo šių metų Vingio parke esančioje kavinėje / 

nuomos punkte galima bet kuriuo metu išsinuomoti diskų. Manome, tokia galimybė didina DG 

žinomumą. Ką gali žinoti, gal savarankiškai išbandę DG žaidėjai prisijungs ir prie Vingio hcp 

žaidimų.  
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Diskgolfo populiarinimas 

 
Hcp kassavaitiniai žaidimai Pūčkorių ir Vingio DG parkuose yra atviri ir netgi stipriai orientuoti 

į naujus žaidėjus – rezultatų skaičiavimo sistema suteikia pranašumą labiausiai tobulėjantiems 

žaidėjams (o labiausiai tobulėja būtent naujokai), diskų neturintiems žaidėjams jų paskoliname, 

pirmą kartą atėjusius įtraukiam į žaidimą ir taip juos apmokome (mokymasis nuolat vyksta ir 

vėliau, žaidžiant kartu su patyrusiais žaidėjais). 

 

Vis tik vien kassavaitiniais 

žaidimais neapsiribojame. Kovo 

- balandžio mėnesiais Pūčkorių 

mėlynojoje trasoje organiza-

vome trejetą žaidimų skirtų 

išskirtinai naujokams – Naujokų 

sekmadienius, kuriuose iš viso 

sudalyvavo virš 40 diskgolfo 

niekad nežaidusių dalyvių.  

 

 

 

 

 

                                                                                                              

Naujokų sekmadienis 

 

 

Birželio mėnesį Vilniaus Licėjaus mokytojams padėjome suorganizuoti „100-mečio olimpiečių“ 

turnyrą Ozo parke, kuriame dalyvavo Licėjaus, Gabijos, Žemynos ir Žirmūnų gimnazijų 

komandos. 

 

 
„100-mečio olimpiečiai“ 

https://www.facebook.com/pg/discgolf.lt/photos/?tab=album&album_id=1558151427630378
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Liepos pradžioje prisidėjome prie pirmojo diskgolfo renginio Elektrėnuose organizavimo. 

 

 
Pirmasis DG žaidimas Elektrėnuose 

 

 

Rugsėjo pradžioje pirmojoje mokslo metų paskaitoje MRU Teisės mokyklos pirmakursiams ir 

dėstytojams „dėstėme“ diskgolfo pagrindus. 

 

 

 
„Pirmoji paskaita“ MRU parkelyje 
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Be to, rugsėjo mėnesį prisijungėme prie #beActive iniciatyvos ir surengėme penkių žaidimų 

seriją, apėmusią visus Vilniuje esančius diskgolfo parkus, įskaitant du visiškai naujus, tik 

rudeniop įrengtus Baltupių ir Santariškių DG parkus. Baltupių ir Santariškių parkuose į žaidimą 

įsitraukė keletas vietinių vaikų. Ozo parke sudalyvavo Vilniaus licėjaus mokiniai su mokytoja. 

 

 

 
Žaidimas Santariškėse 

 

 

Rugsėjį taip pat spėjome sudalyvauti (jau antrus metus iš eilės) neįgaliųjų sporto šventėje 

"Negali eiti - bėk", kurią Vingio stadione organizavo VšĮ „Eik“. Šventėje į diskgolfo rungtį 

užsiregistravo 39 dalyviai.  

 

 
„Negali eiti – bėk“ Vingio stadione 

https://discgolfmetrix.com/?u=scorecard&ID=789283
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Spalio pabaigoje, kartu su VA Caritas Užsieniečių intergracijos programa Pūčkoriuose 

surengėme nedidelį, bet įsimintiną žaidimą, kuriame su DG susipažino pabėgėliai iš Sirijos ir 

Ukrainos. 

 

 
Ukrainiečiai ir sirai pažintiniame diskgolfo žaidime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubas administruoja informacijos sklaidos kanalus, kurie naudojami ne tik Klubo, bet ir kitų 

Lietuvos diskgolfo entuziastų naujienoms skelbti. 

Klubas išlaiko ir administruoja tinklapį www.discgolf.lt ir Facebook puslapį 

www.facebook.com/discgolf.lt Pastaruosius ketverius metus Klubo FB puslapį „mėgstančių“ 

profilių stabiliai gausėja po maždaug 100 per metus. Per 2018 metus puslapį palaikinusių žmonių 

padaugėjo nuo 518 iki 628. 

Šių metų naujovė – atvira Facebook grupė „Diskgolfas Vilniuje“ – sulaukė nemažo populiarumo. 

Joje metų pabaigoje buvo 120 narių (dvigubai daugiau, nei Klubo narių). Grupėje skelbiame tiek 

„vietinės reikšmės“ informaciją apie artėjančius kassavaitinius žaidimus ir jų rezultatus, tiek 

informaciją, kuri gali būti įdomi visiems besidomintiems diskgolfu – pranešimus apie artėjančius 

turnyrus, DG taisyklių paaiškinimus, metimų video ir kitą aktualią medžiagą. 

 

 

 

Visos Lietuvos mastu organizuojame papildomo azarto 

varžyboms ir treniruotėms suteikiančių kuprinukų 

žaidimą. Susidomėjimas kuprinukais nemąžta. 2015 m. 

pabaigoje discgolf.lt kuprinukus buvo įsigiję 39 žaidėjai,  

baigiantis 2016 m. 56 (+17), 2017 metų pabaigoje jau 80 

(+24), o 2018 pabaigoje 114 (+34). 

http://www.discgolf.lt/
http://www.facebook.com/discgolf.lt
https://www.facebook.com/groups/191219091713755/
https://discgolfmetrix.com/bagtag/?bagtag_id=2
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Rūpinimasis diskgolfo infrastruktūra 
 

Bene esminis infrastruktūrinis darbas 2018 metais buvo trūkstamų 4 stacionarių krepšių 

įrengimas Pūčkorių DG trasoje. Taip šioje trasoje buvo beveik visiškai pabaigti įrengti krepšiai ir 

ji tapo prieinama bet kuriuo metu, ne tik per hcp žaidimus. Be to, atkrito gan varginančios 

pasiruošimo žaidimui procedūros (krepšių statymas ir nurinkimas), dėl ko žaidimai tapo 

patrauklesni. Vienintelis trūkumas – neturime galimybės pastatyti paskutinio iš 16 krepšių, 

turinčio stovėti šalia piliakalnio. Jo pastatymą, tikimės, ateityje suderinsime su piliakalnį labai 

branginančiais žmonėmis.  

Dar vienas patobulinimas, leidžiantis trasa naudotis visiems ir bet kuriuo metu – įrengėme visų 

krepšių žemėlapiukus šalia krepšių starto aikštelių, taip pat pažymėjome starto linijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandalizmo rizika yra labai nemalonus rūpestis 

stacionarių diskgolfo parkų šeimininkams. Kita 

vertus, pasitaikė vos pora atvejų, kai buvo 

išversti pora krepšių (vienas dėl vandalizmo, 

kitas – greičiausiai netyčinis krepšio 

taranavimas automobiliu) didelės žalos 

nepadarė ir krepšius nesunkiai vėl pastatėme į 

buvusią poziciją, kur jie toliau sėkmingai stovi. 

Vien tik taranavimo pėdsakai matyti vieno 

krepšio pavingiavusiose detalėse, bet tai žaisti 

netrukdo. Dar kokie tai smalsuoliai padraskė 

vieno krepšio lipdukus, ir poroj vietų buvo 

nuplėšę (ir tvarkingai palikę) žemėlapiukus. Bet 

tokioms smulkmenoms esame pasiruošę,  

atsarginių lipdukų bei žemėlapiukų turime.   
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Kaip ir kasmet, gegužės-rugsėjo mėnesiais teko daug pasidarbuoti pjaunat žolę ir krūmų atžalas 

tose vietose, kurių nepasiekia Parko samdomi traktoriukai. Sezono pabaigoje netgi nusipirkome 

klubo krūmapjovę. Ją turint „po ranka“, nebereiks važinėti į nuomos punktus, o  talkininkauti 

galėsime bet kada radę laisvą valandėlę, nebūtinai savaitgaliais.  

 

 
 

 
#13 krepšys rugpjūtį prieš ir po pjovimo 

 

 

Esame dėkingi Verkių-Pavilnių regioninio parko direkcijai, kad parko pievų šienavimo darbai 

geranoriškai planuojami atsižvelgiant į Klubo organizuojamų turnyrų datas. 
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KLUBO DALININKAI IR DARBUOTOJAI 
 

Klubo steigėju ir vieninteliu dalininku yra Darius Gricius. Per 2018 metus dalininko kapitalas 

nekito, buvo €144,81.  

Nuo įregistravimo dienos Klubo direktoriaus pareigas eina Skirmantas Bikelis. Tai vienintelis 

Klubo etatinis darbuotojas.  

 

 

KLUBO TURTAS IR FINANSAI 
 

 

Ilgalaikio materialiojo turto Klubas per 2018 m. neįgijo ir neperleido
1
. 

 

 

Klubo pajamos 

 
Klubo disponuojamas lėšas 2018 m. sudarė likutis iš 2017 metų, Klubo narystės mokesčiai (jų 

surinkta 60% daugiau, nei pernai), VMI pervesta Klubui skirta dalis gyventojų pajamų mokesčio 

(apie 10% didesnė, nei pernai), pajamos iš renginių, turnyrų, žaidimų organizavimo, taip pat 

lėšos, gautos už kuprinukus (jų savikaina padengta 2017 metais). Klubas pirmą kartą gavo 

paramos iš  Vilniaus m. savivaldybės Sporto klubų veiklos finansavimo programos, kurią 

panaudojome hcp žaidimų bei dvejetų turnyro prizams. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Klubo įgytų diskgolfo krepšių vieneto vertė nesiekia minimalios ilgalaikiam materialiam turtui nustatytos vertės. 
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Klubo išlaidos 

 
2018 m. didžiąją dalį Klubo išlaidų sudarė išlaidos prizams ir parkų įrengimui bei priežiūrai.  

 

 
 

 

Lėšų likutis 2017 m. pabaigoje buvo €2181,97, o 2018 m. pabaigoje € 4399,61. Klubo grynosios 

pajamos/išlaidos 2018 m. sudarė +€2217,64. 

 

 

ŽVILGSNIS Į 2019 METUS 
 

 

2018 m. toliau gerinsime sąlygas žaisti Pūčkorių DG trasoje. Tikimės keletoje starto vietų 

patiesti dirbtinės žolės gabalų, kad starto vietos nesitryptų ir nesiduobėtų. Taip pat pastatyti 

informacinį stendą. Planuojame įrengti dar porą stacionarių krepšių miškingoje parko dalyje šalia 

#13 krepšio ir taip turėti nuolatinę pilnos komplektacijos 18 krepšių trasą, su dar labiau 

subalansuotu miško/pievų santykiu. Be to, turėtume daugiau starto aikštelių netoli piliakalnio 

parkingo, kas patogu daugėjant žaidėjų grupių kassavaitiniuose žaidimuose. 

Turnyrų kalendorius daug nesikeis – vykdysime jau nusistovinčią turnyrų  programą, įskaitant 

pasisekusį Latvijos-Lietuvos taurės turnyrą. Tęsime diskgolfo populiarinimo veiklas. 

Klubas pasiekė nemažą narių skaičių, kuris suteikia tam tikrą finansinį pajėgumą ir stabilumą. 

Daugėjant Klubo narių, daugėja ir entuziastų, norinčių savo indėliu prisidėti prie Klubo veiklų 

organizavimo ir realizavimo. Tad Klubo veiklų organizavimas tampa vis paprastesnis. Taip pat 

paminėtina laisva, demokratiška ir draugiška Klubo atmosfera. Tai leidžia manyti, kad Klubo 

perspektyva yra tvari. Vis tik, norint išlaikyti bent jau stabilumą, reikia toliau entuziastingai 

populiarinant diskgolfo žaidimą, kad būtų kompensuojamas natūralus ir nuolatinis „nubyrėjimo“ 

procesas. 
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Dėkojame mūsų partneriams už bendradarbiavimą 2018 metais:              
 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius Skirmantas Bikelis 

 

 

 

 

 

 

 


