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KLUBO NARIAI 
 

 

 

Šeštųjų Klubo veiklos 2020 m. pabaigoje Klubas pasiekė ilgai lauktą simbolinę 100 narių ribą 

(atmintiną 2020 m. lapkričio 21 dieną) ir galiausiai metus baigė su 104 nariais.  
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Diskgolfo populiarumas, Klubo narių gausėjimas yra vienas pagrindinių Klubo veiklos rodiklių.  

Panašu, kad diskgolfo plėtra ir populiarumas jungia vis aukštesnę pavarą. Klubo narių skaičius 

per 2020 išaugo net daugiau, nei Klubo narių skaičius augo per 2018 ir 2019 kartu sudėjus. 

Klubo narytės nebepratęsė 9 nariai (pernai 12 narių, apskritai tai labai stabilus skaičius, jau 

kelerius metus svyruojantis tarp 11-13), o prie Klubo prisijungė 43 nauji nariai – beveik dvigubai 

daugiau, nei pernai (2019 m. prisijungė 23 nauji nariai). Taigi, sutvarkyta ir prižiūrima diskgolfo 

infrastruktūra Pūčkoriuose, intensyvus žaidimų organizavimas ir sklaida (ypač pačių žaidėjų 

dėka), taip pat ir pakankamai išvystyta diskų pasiūla duoda vaisių. 

Džiugina Klubo augimas, galimybė klube sutikti labai įvairių ir tuo įdomių žmonių. Be to, 

pasiektas nemažas narių skaičius leidžia Klubui jaustis tvirtai tiek finansiškai (nario mokesčių 

dėka), tiek tuomet, kai Klubo veikloje labai prireikia patikimų darbščių rankų. Didesnis žaidėjų 

skaičius kartu kuria didesnę motyvaciją investuoti laiką, darbą ir lėšas į diskgolfo infrastruktūrą, 

renginių organizavimą ir klubo veiklos palaikymą. O nuolatinis dalies narių  nubyrėjimas 

primena, kad norint išlaikyti stabilų žaidėjų skaičių ar siekiant augimo, negalima apsnūsti. 

   

Nors narių skaičius Klube šovė į viršų, moterų nepadaugėjo, net viena sumažėjo, buvo tik 7. Tai 

tiesiog nedovanotina situacija, reiks labai pasukti galvas, kaip ją pagerinti. 

Vyresniokų (40+) šiek tiek padaugėjo, bet labiausiai dėl to, kad šią amžiaus ribą pasiekė esami 

klubo nariai. Jaunimo įsitraukimas lieka sudėtingas, labiausiai, manytina, dėl logistikos 

sunkumų. Pūčkorių trasą viešuoju transportu pasiekti nėra patogu. Bet šiemet prie Klubo 

prisijungė keli labai entuziastingi jaunuoliai, kurių neatbaidė net ir ilgos kelionės iki parko.  
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Kai kurie Klubo narių pasiekimai 2020 metais 

 
 

Covid-19 pandemija gerokai sujaukė varžybų planus, neįvyko tarptautiniai turnyrai. Tačiau 

pandemijos atoslūgis šiltuoju metų laikotarpiu leido žaidėjams sudalyvauti nacionaliniuose 

turnyruse. 

 

Lietuvos Taurė 

 

Mindaugas Pošius antrą kartą iškovojo Lietuvos diskgolfo taurę ir nugalėjo Atvirajame 

divizione. Mindaugas iškovojo tris pergales penkiuose taurės etapuose. Gabrielius Gricius užėmė 

antrąją vietą bendroje įskaitoje (viena pergalė – Pūčkorių etape), o Modestas Kižauskas nuskynė 

penktąją vietą Atvirajame divizione, nugalėjęs finaliniame taurės etape Barborlaukyje. Taigi, 

galime nežymiai užriesti nosį, kad VDGK nariai 2020 metais laimėjo visus taurės etapus. 

Jaunimo iki 15 metų divizione dominavo Vėjas Ūselis, laimėjęs keturis iš penkių taurės etapų. 

Šių metų naujokas Ignas Vasilevičius rimtai pretendavo į prizinę trečiąją vietą, bet paskutiniame 

etape jam pritrūko sėkmės. Moterų divizione Svetlana Kobec visuose etapuose pateko į top3 ir 

užėmė galutinę trečiąją vietą. Meistrų (40+) divizione vicečempionu tapo Darius Gricius. 

Pergalės pirmajame (Panevėžio) etape ir antrų vietų visuose kituose etapuose neužteko 

nugalėtojo titului iškovoti. Trečiąją vietą užėmė Tadas Ūselis, iškovojęs pergalę Nedožinkos 

etape. Penktąją vietą pasidalijo Mindaugas Kreivys ir Donatas Oželis.   

 

Lietuvos čempionatas ir Lietuvos žiemos čempionatas 

 

G. Gricius atsigriebė Lietuvos čempionate, tapdamas 2020 metų Lietuvos čempionu atvirajame 

divizione (jau septintąjį kartą).  M. Pošius iškovojo trečiąją vietą. V. Ūselis tapo jaunimo iki 18 

metų vicečempionu. Meistrų 40+ divizione vicečempionu tapo D. Gricius, bronzą iškovojo T. 

Ūselis. 

https://www.pdga.com/tour/event/46480
https://www.pdga.com/tour/event/44859
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Šeštą kartą surengtame Žiemos čempionate trečiąjį Atvirojo diviziono čempiono titulą iškovojo 

vėlgi G. Gricius, o sidabrą – Mindaugas Pošius. Moterų divizione bronzą laimėjo Svetlana 

Kobec. Meistrų 40+ divizione sidabras teko T. Ūseliui, o bronza D. Griciui.  

 

 

Klubo nominacijos 

 

Ketvirtus metus (nuo 2017) Klubas įsteigia padėkos ir paskatinimo nominacijas daug klubo ir 

diskgolfo labui nuveikusiems ir sportine prasme pasižymėjusiems Klubo nariams. Sporto 

pasiekimai vertinami pagal „aktyviojo sezono“ rezultatus – nuo praeitų metų spalio pradžios iki 

einamųjų metų rugsėjo pabaigos. 

 

Klubui itin brangios yra Metų savanorių ir Naujokų magneto nominacijos. Esminės Klubo 

veiklos – parko priežiūra, įrengimas, vandalizmo pėdsakų šalinimas ir kita iš esmės remiasi 

savanorišku darbu, už kurį galime atsilyginti tik simboliškai. Naujokai klube yra labai laukiami, 

be jų Klubas paprasčiausiai ir natūraliai nunyktų (rutiniškai prarasdamas po keliolika žaidėjų 

kasmet). Abi nominacijos yra vertinamojo pobūdžio, laureatus išrenka Klubo direktorius (kuris 

yra pagrindinis savanoriškų darbų organizatorius bei žaidėjų grupuotojas per žaidimus, taigi, 

paprastai pastebintis, kada prisijungia naujokai ir su kuo jie ateina), atsižvelgdamas į visų Klubo 

žaidėjų siūlymus.  

Nominacijose pagal sportinius rezultatus vertinimams erdvės nėra. Rezultatai fiksuojami pagal 

discgolfmetrix.com duomenis. Renkami Metų progreso (labiausiai išaugęs metrix reitingas), 

Metų progreso 700+ (tarp pažengusių žaidėjų, kurių progresas paprastai nėra toks ryškus, kaip 

pradedančiųjų), Metų naujoko, ir „Karščiausio“ metų rato (t.y. aukščiausiai metrix reitingu 

įvertinto varžybinio rato) laureatai. 

 

 
 

Šių ir ankstesnių metų Klubo laureatus galima rasti šioje nuorodoje. 

 

http://www.discgolf.lt/vdgk-laureatai-2020/?fbclid=IwAR3Qxt1VXDOOAu-5ZJ3J49Fg9m18g2s8UK-nnrgCo2jPAMS5VCWUbpGQIb0
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KLUBO VEIKLOS 
 

Turnyrų organizavimas 
 

Diskgolfo turnyrų organizavimas yra viena pagrindinių Klubo veiklų. Paprastai turnyrus 

organizuojame savo „namų“ Pūčkorių DG trasoje Pavilnių regioniniame parke, bet kartais 

pabūname ir kviestiniais organizatoriais svetur. Nors 2020 metais užklupo covid-19 pandemija ir 

su ja susiję karantinai, jie labai parankiai įsiterpė į varžybų kalendorių ir jį netiek jau daug 

sutrikdė. Įvyko visi planuoti nacionaliniai ir mažesni turnyrai, tik, deja, teko atšaukti Lietuvos – 

Latvijos dvikovą ir neįvyko Innova Baltic Tour varžybos ir jų etapas Vilniuje. Taip pat neįvyko 

dalis kovo, viso balandžio ir dalis gruodžio kassavaitinių žaidimų. 

Jau ketvirtus metus Klubas koordinavo Lietuvos taurės turnyrų seriją, organizavo „namų“ etapą 

Pūčkoriuose, taip pat pirmą kartą Panevėžyje vykusį etapą (su mintimi perduoti turnyro 

organizavimo patirtį panevėžiečiams) ir finalinį etapą Barborlaukyje.  

2020 metais Taurės varžybose įvyko esminis kiekybinis dalyvių šuolis. Visuose Klubo 

organizuotuose turnyruose dalyvavo maksimalus 90 žaidėjų skaičius. Palyginimui, dar 2019 

metais Pūčkorių etape dalyvavo tik 68 žaidėjai (ir tai buvo gausiausias tų metų taurės etapas). Iš 

viso Taurės etapuose (jų buvo vienu daugiau, nei pernai – penki: Panevėžio, Pūčkorių, Pušyno, 

Nedožinkos, ir Barborlaukio) sudalyvavo 137 unikalūs žaidėjai (pernai – 92).  

 

 
Lietuvos diskgolfo taurės laimėtojas Mindaugas Pošius 

 

 

2020 metais Klubas, kartu su Barborlaukio diskgolfo parko šeimininku Tadu Survila, organizavo 

Lietuvos diskgolfo žiemos čempionatą, kuriame sudalyvavo 78 žaidėjai. 

 

 

 

https://www.pdga.com/tour/event/45787#MP40
https://www.pdga.com/tour/event/45758#MP40
https://www.pdga.com/tour/event/47237#MP40
https://www.pdga.com/tour/event/44859#MP40
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102 metimai už Lietuvą turnyras Vasario 16 atminti 

 

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

paminėti. Vasario 16 dieną surengėme turnyrą Valstybės atkūrimo 102 metų sukakčiai paminėti 

„102 metimai už Lietuvą“. Turnyro formatas jau trečius metus buvo specifinis - dalyviai 

varžėsi, kas įveiks kuo didesnę parko dalį per 102 metimus. Turnyre žaidė 26 dalyviai (pernai – 

28). Šiemet šį turnyrą lydėjo beprotiška istorija, susijusi su tradicija, kad turnyro pradžioje visi 

dalyviai sugieda Lietuvos himną. Dėl tokios tradicijos su Klubu labai intensyviai susirašinėjo 

atlikėjų teises ginanti LATGAA, reikalaudama už nemenką sumą įsigyti licenciją Valstybės 

himno fonogramos grojimui Vasario 16 proga. Nors Klubas susisiekė su himną įrašiusiu 

Lietuvos kariuomenės Gedimino štabo orkestru ir gavo jo oficialų leidimą sugroti himno 

fonogramą nemokamai, ši aplinkybė LATGAA atstovams buvo nė motais. 

 

 

Kovo 11 dieną prieš pat karantiną dar spėjome 

paminėti Klubo įkūrimo 6 metų gimtadienį (Klubas 

įkurtas 2014 m. kovo 10 d.) ir kartu 

Nepriklausomybės atkūrimo dieną Kovo 11.  

Turnyre sudalyvavo net 66 žaidėjai, o himnas (a 

capella) skambėjo labai galingai.  

 

Pačią pirmą 2020 metų dieną į vienuoliktus metus 

iš eilės įvykusį žaismingą netradicinių taisyklių 

Naujų Metų turnyrą „Flame in gLove“ susirinko 10 

narsuolių, išmėginusiu jėgas žaisdami „kreivąja“ 

ranka, su pirštine ir dar atbulą mėlynąją trasą.  

 

Viduržiemį ir apie Vėlines surengėme porą naktinių 

turnyrų (Viduržiemis, Hellovynas). vasarą 

pabaigėme Dvejetų turnyru. Dvejetus žaidėm ir  

kiekvieną antradienį šviesiuoju laikotarpiu po darbų. Pabaigti metus žaidžiant mistiniame 

Radioparke netoli Maišiagalos, deja, jau neleido pandeminė situacija.    

 

https://www.facebook.com/media/set?vanity=VilniausDiskgolfoKlubas&set=a.127099828824280
https://www.facebook.com/VilniausDiskgolfoKlubas/photos/gm.3689277844430679/125264212341175/
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=VilniausDiskgolfoKlubas&set=a.135036028030660
https://www.facebook.com/zubitto/videos/3010288205657979/
https://www.facebook.com/zubitto/videos/3010288205657979/
https://www.facebook.com/discgolf.lt/photos/gm.597229727779354/2459347260844119/
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.615384492630544&type=3
https://www.facebook.com/events/747211412676003/
https://discgolfmetrix.com/1417944
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Flame in gLove 2020 

 

 

Klubas organizavo ir kassavaitinius žaidimus. Nuo gegužės mėnesio antradieniais Pūčkoriuose 

buvo žaidžiami dvejetai, kartkartėmis trečiadieniais – žaidimai Vingio DG parke. Svarbiausios 

kassavaitinės varžybos buvo ištisus metus (išskyrus pauzes dėl karantino) vykusi Pūčkorių hcp 

lyga .  Šioje lygoje kiekvieną mėnesį apdovanojome keturis labiausiai patobulėjusius (stipriausiai 

virš savo reitingo sužaidusius) žaidėjus. Asmeninius rekordus pasiekusius žaidėjus sveikiname 

foto koliažais FB grupėje Diskgolfas Vilniuje. Taigi šioje lygoje esminis momentas – asmeninis 

tobulėjimas, o ne bandymas aplenkti kitus. Tarpusavio kovos prieskonių suteikia kuprinukų 

varžybos, vykstančios kiekvienoje žaidėjų grupėje. Papildomo kovos azarto suteikia ir šiemet 

pirmą kartą hcp varžybose retkarčiais rengtos Vilniaus mikrorajonų (Senųjų ir Naujųjų) 

dvikovos. Vykstant šioms dvikovoms, žaidėjai padalijami į dvi komandas pagal jų gyvenamąją 

vietą ir kovoja dvikovose „akis į akį“ su panašaus reitingo žaidėju dėl pergalės ir, tuo pačiu, 

taško savo komandai.  Prieš varžybas abiejų komandų žaidėjai išrikiuojami pagal reitingą. 

Tuomet savo komandoje aukščiausią reitingą turintis žaidėjas žaidžia prieš oponentų aukščiausią 

reitingą turintį žaidėją, antras su antru ir t. t. Už oponentą geriau sužaidęs žaidėjas pelno tašką 

savo komandai. Tuo pačiu vyksta ir kitokio pobūdžio komandų kova – „hcp įskaitoje“ po tašką 

savo komandai pelno visi, kurie sužaidžia virš savo reitingo.  

 

http://www.discgolf.lt/turnyrai/vilniaus-hcp-lyga/
http://www.discgolf.lt/turnyrai/vilniaus-hcp-lyga/
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=VilniausDiskgolfoKlubas&set=a.191477445719851
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Pūčkorių hcp visus metus žaidėme šeštadieniais ir sekmadieniais (šviesiuoju metu net po du 

kartus per dieną), o šviesiuoju metu (gegužė – rugpjūtis) – dar ir ketvirtadieniais. Gegužės 

mėnesį įvyko net 20 hcp žaidimų. Kitais mėnesias dėl kitų turnyrų įvyko vienu kitu hcp žaidimu 

mažiau. Nuo kovo vidurio ir visą balandį ir nuo gruodžio vidurio hcp nevyko dėl karantino. Iš 

viso per 2020 metus įvyko 146 Pūčkorių hcp žaidimai (2019 – 82 žaidimai). Juose žaidė 2586 

žaidėjai (2019 – 1604). Daugiausiai žaidėjų dalyvavo lapkričio septynioliktame žaidime – 42 

(pakartotas visų laikų hcp rekordas). 

 

  
 

Lankomumas Pūčkoriuose stipriai augo jau trečius metus iš eilės. Užpernai jis augo 60 proc., 

pernai 40 proc., o šiemet vėl 60 proc. Jau pasiekėme tokį populiarumo lygį, kad imame galvoti, 

kada ateis diena, kai nebetilpsime Pūčkorių parke. Juolab, kad matome ir kitų žaidėjų, Pūčkorių 

trasoje bandančių rasti laiko ir erdvės savarankiškam žaidimui. Turim imti galvoti, kaip sutilpti 

visiems.   

https://discgolfmetrix.com/1529338
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Diskgolfo populiarinimas 

 
Hcp kassavaitiniai žaidimai Pūčkorių DG parke 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitų renginių organizavimo galimybes stipriai apribojo covid-19 pandemija ir karantinas. Tačiau 

įvyko ir vienas kitas pažintinis diskgolfo žaidimas.  

 

 

Visos Lietuvos mastu organizuojame papildomo azarto 

varžyboms ir treniruotėms suteikiančių kuprinukų žaidimą. 2015 

m. pabaigoje discgolf.lt kuprinukus buvo įsigiję 39 žaidėjai,  

baigiantis 2016 m. 56 (+17), 2017 metų pabaigoje jau 80 (+24), 

2018 pabaigoje 114 (+34),  2019 metų pabaigoje 150 (+36, 

neskaičiuojant tų, kurie naujai įsigyti į nebeaktyvių žaidėjų 

vietas). 2020 metais kuprinukų plėtra gerai iliustruoja diskgolfo 

populiarumo šuolį visoje Lietuvoje (ir pirmiausiai Panevėžyje, 

kur iškeliavo nemažai kuprinukų) – buvo įsigyti (neskaičiuojant 

išimtų iš apyvartos ir vėl į ją paleistų) 86 kuprinukai. Iš viso 2020 

matų pabaigoje apyvartoje buvo 238 kuprinukai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://discgolfmetrix.com/bagtag/?bagtag_id=2
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Klubas administruoja keletą informacijos sklaidos kanalų.  

Kaip pirmasis Lietuvos diskgolfo klubas, kuris nuo pat įkūrimo ir iki šiol, kol neįkurta 

Federacija, faktiškai ir formaliai atlieka diskgolfo Lietuvoje koordinatoriaus funkcijas, išlaikome 

ir administruojame didele dalimi bendriems Lietuvos diskgolfo bendruomenės interesams 

tarnaujantį tinklapį www.discgolf.lt ir Facebook puslapį www.facebook.com/discgolf.lt, skirtą 

nacionalinėms naujienoms, tarp kurių bene populiariausia skiltis – visos Lietuvos „žaibų“ (ang. 

Ace) nuotraukų albumas. Pastaruosius šešerius metus šį FB puslapį „mėgstančių“ profilių 

stabiliai gausėja po maždaug 100 per metus. Per 2020 metus puslapį palaikinusių ar sekančių 

žmonių padaugėjo nuo 715 iki 814. 

Kartu Klubas stiprina savo individualų identitetą internete. 2018 metų viduryje sukurtoje atviroje 

Facebook grupėje „Diskgolfas Vilniuje“ per 2020 metus narių padaugėjo nuo 191 iki 303. 

Grupėje skelbiama informacija apie turnyrus ir kassavaitinius žaidimus, jų laimėtojus ir 

rekordininkus, apie rastus ir pamestus diskus ir kitus diskgolfo žaidėjams aktualius dalykus. 

2020 m. sausio 11 d. pagaliau sukūrėm ir VDGK facebook profilį (metų pabaigoje turėjom 115 

laikų). Iki šiol Klubas informaciją FB skelbdavo iš discgolf.lt profilio.  

Paminėtina ir tai, kad Klubo parengtą informaciją apie Klubo organizuotus Lietuvos diskgolfo 

taurės etapus publikavo nacionalinis transliuotojo portalas lrt.lt ir kiti žiniasklaidos šaltiniai. 

Nuorodose galite susipažinti su pranešimais apie Panevėžio, Pūčkorių ir Barborlaukio etapus. 

 

 

 

Rūpinimasis diskgolfo infrastruktūra 
 

 

2020 metais Klubas kilstelėjo Pūčkorių DG parko kokybę keliais lygiais, kai kovo pradžioje 

pakeitė namudinius krepšius vienais geriausių pasaulyje tituluojamais DiscGolfPark krepšiais. 

Buvo darbelio, bet klubiečių bendrom jėgom šis 2020 grand darbas buvo padarytas.  

 

 

 
 

http://www.discgolf.lt/
http://www.facebook.com/discgolf.lt
https://www.facebook.com/groups/191219091713755/
https://www.facebook.com/VilniausDiskgolfoKlubas
https://www.lrt.lt/naujienos/sportas/10/1186269/lietuvos-diskgolfo-taures-sezonas-prasidejo-vilnieciu-ir-latves-pergalemis
https://www.lrt.lt/naujienos/sportas/10/1190717/po-lietuvos-diskgolfo-taures-antrojo-etapo-kova-tarp-lyderiu-dar-labiau-ikaito
https://www.lrt.lt/naujienos/sportas/10/1231778/lietuvos-diskgolfo-taures-finaliniame-etape-pergale-atnese-erelis
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Kitas labai seniai lauktas patobulinimas – nuolatinio krepšio piliakalnio pašonėje #12 krepšyje 

įrengimas. Ligi šiol daug metų prieš kiekvieną žaidimą vienai grupei tekdavo užnešt nešiojamą 

krepšį ant kalno, o kitai – jį nunešt. Šiek tiek vargas, ypač nežinantiems, ką reikšdavo (prieš 

keletą metų) prieš žaidimą susistatyti visus (13-16) metalinius parko krepšius, o po žaidimo juos 

išrinkti ir suvežti į sandėliuką. Gegužės mėnesį baigėsi krepšio nešiojimo į piliakalnį vargai. 

 

 
 

 

Birželio pradžioje buvo žengtas dar vienas svarbus žingsnis. DiscCity.eu vyrai su pagalbininkais 

paklojo dirbtinę žolę likusiuose startuose, kur jos dar nebuvo, o „banane“ netgi įrengė platformą, 

startą kilstelėjusią virš šaknų raizgalynės. Rudenį klubiečiai pamaitino šią (ir anksčiau paklotą) 

dirbtinę žolę smėliu, dėl ko ji pasidarė minkštesnė, malonesnė ir mažiau slidi. 

 

2020 metais pavyko išvengti krepšių ar dirbtinės žolės vandalizmo ar vagysčių. Kita vertus, labai 

netinkamu metu (prieš pat Kovo 11 turnyrą) patyrėme įvairiomis prasmėmis labai nemalonų ir 

nemažai Klubui kainavusį išpuolį – nuomojamo bioWC vagystę. Tai, kad Pūčkoriuose nėra WC, 

galima vadinti nesusipratimu. Manėme išsprendę šią problemą investuodami į ilgalaikę bioWC 

nuomą. Deja, projektas tęsėsi tik vieną mėnesį. Pirmo nuomos mėnesio pabaigoje bioWC buvo 

pavogtas. Toks išpuolis stipriai pakirto pasiryžimą vėl imtis ilgalaikės bioWC nuomos. 

 

 

Kaip ir kasmet, gegužės-rugsėjo 

mėnesiais teko nemažai pasidarbuoti 

pjaunant žolę pamiškėse ir panašiuose 

trasos ploteliuose, kuriuose žolė auga 

itin vešli, taip pat pjaunant krūmų 

atžalas miško trasose. Šiemet įsigijome 

trečiąją klubo krūmapjovę – taip galime 

efektyviau išnaudoti palankų orą žolės 

pjovimui bei įtraukti nedaug darbo su 

trimeriais patirties turinčius Klubo 

savanorius.  
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Prie infrastruktūros plėtros galima paminėti, kad Klubas jau antrus metus atstovavo nedidelį 

švedų diskgolfo prekių gamintoją Kastaplast, kas leido mažesniais kaštais steigti prizus 

turnyruose ir diskgolfo populiarinimo renginiuose, taip pat šiek tiek Klubui užsidirbti ir kartu 

sudaryti didesnę diskgolfo prekių pasiūlos Lietuvoje įvairovę.  

Klubas prekiauja Kastaplast diskais su prekės ženklu „Kastaplast Lietuva“, prekybai naudoja FB 

tinklapį https://www.facebook.com/KastaplastLietuva/ 

 

 
 

 

KLUBO DALININKAI IR DARBUOTOJAI 
 

Klubo steigėju ir vieninteliu dalininku yra Darius Gricius. Per 2020 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 2020 m. neįgijo ir neperleido. 

Klubas metus pradėjo su 648 Eur likučiu, mat 2019 m. pabaigoje įsigijo didįjį pirkinį – naujus 

Pūčkorių parko krepšius. 2020 m. pabaigėm sąskaitoje turėdami 5977 Eur. Taigi, per metus 

sukaupėme 5329 Eur.  

 

Klubo pajamos 

 
Svarbiausias Klubo pajamų šaltinis tradiciškai yra Klubo narystės mokesčiai. Šios pajamos 

išaugo kartu su narių skaičiumi. Klubo pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio 1,2 % liko 

panašaus dydžio, kaip ir pernai. Šie metai buvo labai derlingi organizuotų turnyrų skaičiumi, tai 

reikšmingai prisidėjo prie klubo biudžeto. Net nepaisant to, kad dėl karantino neįvyko Innova 

Baltic Tour etapas Vilniuje. Šiemet negavome (nes nepretendavome) paramos iš savivaldybės 

programos, skirtos sporto klubų veiklai finansuoti, tačiau šias negautas pajamas atsvėrė lėšos, 

http://www.kastaplast.se/
https://www.facebook.com/KastaplastLietuva/
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gautos pardavus senuosius Pūčkorių parko krepšius. Augant žaidėjų srautui, gan reikšmingą 

sumą surinkome iš hcp žaidimų mokesčių, kuriuos sumokėjo ne Klubo nariai. Nedidelę Klubo 

pajamų dalį sudarė pelnas iš komercinės veiklos - prekybos Kastaplast diskais, kuprinukų 

platinimo ir pravesto privataus renginio.  

 

       
 

 

Klubo išlaidos 

 
Klubo išlaidų didžiąją dalį Pūčkorių DG parko priežiūra, kuriai reikia nemažai ir įvairių darbų. 

Nenumatytos ir skaudžios išlaidos buvo prievolė atlyginti dėl vagystės patirtą žalą, kurią patyrė 

bioWC mums išnuomavusi įmonė. HCP prizai užbaigia pagrindinių išlaidų trejetą. Kitos išlaidų 

kryptys kuklesnės: Kastaplast diskų atsargoms, klubo administraimui ir marškinėlių dizaino 

paslaugoms, sandėliuko nuomai, Klubo marškinėlių gamybai ir metrix kreditams, kurių didžiają 

dalį panaudosim 2021 metais. 
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ŽVILGSNIS Į 2021 METUS 
 

 

2021 metų perspektyvą šiek tiek gaubia nežinia dėl covid-19 pandemijos eigos. Kita vertus, 

metus pradedame optimistine žinia – Klubo paraiška projektui „Į parką su disku“ laimėjo 

Vilniaus miesto savivaldybės finansavimą. Iš šių pinigų, šalia kitų veiklų, planuojame pagaliau 

įrengti paskutinį likusį Pūčkorių DG trasos elementą – stendą su trasos schema.  

Diskgolfo mėgėjų skaičiaus augimas verčia galvoti apie plėtrą – ieškoti tinkamos erdvės dar 

vienam 18 krepšių diskgolfo parkui Vilniaus mieste ar apylinkėse. Kartu svarbu kaupti finansus 

šiam tikslui bei ieškoti išorinio finansavimo.  

Kartu su kitais klubais, VDGK kuria Lietuvos diskgolfo federaciją. Iki šiol VDGK tebeturi 

oficialaus PDGA partnerio Lietuvoje statusą, faktiškai koordinuoja nacionalinius turnyrus, 

išlaiko visos Lietuvos diskgolfo info kanalą www.discgolf.lt Įkūrus LDGF, šios funkcijos, ko 

gero, bus jai perduotos. Laukia įdomūs bendro darbo metai. 

O šalia viso šito, kaip ir iki šiol beveik septynerius metus – prižiūrėsim Pūčkorių trasą, kviesim 

prisijungti naujus žaidėjus, mėginsim visi sutilpti ir žaisim, žaisim, žaisim. 

 

 

 

 

 

 

Dėkojame mūsų partneriams už bendradarbiavimą 2020 metais! 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius Skirmantas Bikelis 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.discgolf.lt/

