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2019 m sportiniai rezultatai. Lietuvos beisbolo asociacija į Europos taurių kvalifikacines 

varžybas delegavo du klubus: Kauno Apskrities beisbolo klubą bei Utenos Titanų klubą. KABK 
žaidė Maskvoje ir užėme 4 vietą tarp 6 komandų o Utenos Titanai žaidė Bulgarijoje ir liko 5 tarp 6 
komandų. Nors rezultatai ir nėra labai geri, bet į dalyvavimą Europos taurėse žiūrėjome kaip į 
pasiruošimą su Lietuvos rinktine Europos čempionatui. LT rinktinė Europos čempionatui pradėjo 
ruoštis dar žiemą, rengdami bendras savaitgalio treniruotes Vilniuje, po to vyko į JAV Šiaurės 
Karolinos valstiją beisbolo stovyklą. LBA finansiškai prisidėjo prie klubų išvykimo į Europos 
taurių varžybas. Europos čempionatas vyko Slovakijoje Trnavos mieste. LT rinktinė pasirodė labai 
gerai, nors ir neturėjo visų stipriausių žaidėjų, dėl traumų ar asmeninių aplinkybių. Laimėta 1-oji 
vieta ir teisė žaisti play-off varžybas su kitos grupės nugalėtoja Izraelio komanda. Šis susitikimas 
buvo surengtas Utenoje. Per labai trumpą laiką pavyko sutarti ir gauti ledimą žaisti Utenos 
Hipodromo beisbolo aikštėje. Joje nebuvo žaista ir treniruotasi apie 5 metus. Aikštę reikėjo stipriai 
atnaujinti ir pasiruošti svečių priėmimui. Organizacinė dalis dėl svečių komandos, teisėjų ir 
komisarų priėmimo, apgyvendinimo, maitinimo pavyko labai gerai. Abiejose rungtynėse apsilankė 
nuo 400 iki 700 žiūrovų. Rungtynės buvo gyvai transliuojmos per YouTube kanalą. Nepavyko tik 
laimėti prieš labai stiprią Izraelio komandą, kuri vėliau liko 4-a Europos čempionate, bei laimėjo 
Europos-Afrikos olimpinį kvalifikacinį turnyrą ir dalyvaus Tokijo olimpinėse žaidynėse. Dar 2019 
metų Europos čempionate dalyvavo Lietuvos vaikų rinktinė ir kvalifikaciniame turnyre užėme tik 5-
ą vietą tarp 6 komandų. LBA taip pat siuntė U-12 ir U-16 LT rinktinių komandas dalyvauti Perfect 
Game organizacijos turnyre Čekijoje. U-16 (tr.V.Neverauskas) užėmė 5 vietą iš 10 komandų, o U-
12 (tr.D.Maciulevičius) liko paskutiniai iš 10 komandų. Lietuvos vaikų ir jaunimo komandos 
dalyvavao: Pony lygos, Little Leagua, Piszek turnyruose. 

LBA surengė Lietuvos vyrų, U-23 , U-15, U-12 vasaros čempionatus, U-12 ir U-10 žiemos 
salių čempionatus bei beisbolo sezono uždarymus U-12 kartu su U-15 bei atskirai suaugusių ir 
jaunimo. 



Lietuvos beisbolininkai sėkmingai žaidė užsienio komandose: D. Neverauskas JAV 
Pittsburg Pirates ir Indianapolio Indians komandose, Marius Balandis JAV Ajovos koledžo 
komandoje, Edvardas Matusevičius Vokietijos Dohren komandoje, Kęstas Vilimas ir Arūnas 
Dankovskis Švedijos čempionų Solversborg klube, Robertas Vilimas Vokietijos Štutgarto klube. 
Dar visas būrys žaidėjų žaidžia Anglijoje ir Norvegijoje.  

Lietuvos respublikos pasus turi ir už LT rinktinę dar žaidžia bet gimę ir užaugę JAV ir 
Kanadoje: Andrius Polikaitis, Vytas ir Tomas Valinčiai, Lukas Barry, Dovydas Račiūnas . 

Pagal WBSC reitingą Lietuva pakilo į 34 vietą pasaulyje ir 13 vietą Europoje. 
Beisbolo aikštės. 2019 metais Vilniuje Jomanto parke įrengta beisbolo aikštė . Nors iki pilno 

įrengimo dar laukia daug darbo, bet tai yra didelis žingsnis į priekį. Kaune suprojektuota beisbolo 
aikštė Partizanų gatvėje. Tai SM Tauras Kaunas aikštė (dabar SM Gaja). Gaila, bet dar nebuvo 
skirti pinigai 2020 metų Kauno miesto biudžete šiai aikštei pradėti statyti. Taip pat buvo dirbama 
dėl kitos vietos V.Krevės gatvėje beisbolo aikštynui skyrimo iš ŠMSM. 2020 vasario mėnesį LT 
vyriausybės sprendimu LBA skirti 6 hektarų sklypas. Dėka play off varžybų su Izraelio komanda, 
Utenoje pavyko  sugrįžti į beisbolo aikštė Hipodromo teritorijoje. Tikimės pastovaus žaidimo šiame 
stadione. 

Plėtra ir populiarinimas. 2019 metais Lietuvos čempionate dalyvavo komanda iš Mažeikių . 
Buvo surengtas trenerių seminaras šiame regione. LBA apmokėjo tr. R.Paskočimo keliones į šį 
miestą treniruojant Mažeikių vaikus. Nepavyko surasti trenerio kuris norėtų ir galėtų dirbti šiame 
mieste. LBA dalyvavo Olimpinės dienos renginyje Klaipėdoje, kurį kiekvienais metais organizuoja 
LTOK. Beisbolo narvas ir kamuoliuko atmušimas, bei radaru matuojamas greitis sulaukia didelio 
susidomėjimo žiūrovų. Su tokia pat programa dar dalyvauta Vilniaus , Kauno ir Mažeikių miestų 
šventėse. Kartu su JAV ambasada surengtas beisbolo pristatymas Vilniaus Trakų Vokės 
gimnazijoje. 

Trenerių kursai. Rugsėjo mėnesį Vilniuje ir Kaune surengti trenerių kursai su žymiai 
lektoriais Peter Caliendo ir beisbolo žvaigžde Barry Larkin. Gautos lėšos, parašius projektą iš 
LTOK olimpinio solidarumo fondo. Svečių garbei buvo surengtas priėmimas JAV ambasados 
svečių namuose Kęstučio gatvėje į kurį buvo pakviesti ir visi kursuose dalyvavę treneriai.  

 CEB ir WBSC EUROPE vykdomojo komiteto posėdis Vilniuje. Rugsėjo mėnesį Vilniuje 
vyko CEB ir WBSC  EUROPE vykdomojo komiteto posėdžiai. Vadovai ir nariai atvyko ne tik į 
posėdį, bet apžiūrėti viešbučio Holliday Inn, kuriame 2020 metų vasario mėnesį vyko CEB ir ESF 
kongresas. Jie liko patenkintio viešbučio ir LBA pasiruošimu šiam kongresui. Šiame posėdyje buvo 
nuspręsta Lietuvai leisti pravesti pirmą Europos Baseball5 čempionatą 2020 metais pavasarį. 

2019 metais LBA finansavimas iš Kūno kultūros ir sporto departamento ir Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto didėjo, ko pasekoje visos rinktinės tinkamai pasiruošė Europos čempionatams, 
buvo atkreiptas didesnis dėmesys į Lietuvos beisbolo klubus, padidintas finansavimas jiems. 
Pagerėjus finansavimui, manome, pagerės ir klubų materialinė bazė, tikimės ateityje pradės didėti 
komandų skaičius dalyvaujančių Lietuvos čempionatuose. 

LBA skiria papildomas lėšas kamuoliukams įsigyti, teisėjavimui ir Lietuvos beisbolo 
čempionatams, o taip ir Žiemos vaikų čempionatų apdovanojimams. Visų amžiaus grupių LT 
rinktinėms nupirkti nauji žaidimo marškinėliai.  

Spauda ir viešinimas. 2019 metais buvo Lietuvos spaudoje ir TV buvo daug įvairių 
straipsnių ir reportažų apie LT rinktinę bei atskirus žaidėjus, trenerius. Buvo surengtos spaudos 
konferencijos. Pet mažai viešintas Lietuvos čempionatas. 



Treneriai, tesisėjai. Kaip visada didžiausia Lietuvos beisbolo problema išlieka –  trenerių , 
trenerių etatų ir teisėjų klausimai. 

Dėl trenerių trūkumo mažėja vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų užsiiminėjančių beisbolo 
žaidimu. Yra ne vienas rajonų ir miestų sporto skyrius kurie galėtų įdarbinti beisbolo trenerius. Bet 
bėda kad galinčių dirbti treneriais nėra daug o ir kas gali dėl per mažų finansinių galimybių nenori 
dirbti šio darbo. Tas pats prasidėjo ir su teisėjavimu. Manau, kad esami įkainiai yra jau per maži 
mūsų teisėjams, nors jie pilnai tenkina teisėjus iš Baltarusijos, kurie teisėjavo nemažą dalį Lietuvos 
čempionatų varžybų 2019 metais. 

LBA viceprezidentai ir LBA prezidiumas. LBA viceprezidentai prisidėjo savo darbais prie 
beisbolo vystymo. LBA prezidiumas rinkosi į posėdžius ir sprendė visus klausimus. Bet be šio 
darbo aš matyčiau tokias darbų gaires. Kiekvienas viceprezidentas ir LBA prezidiumo narys turėtų 
turėti savo darbo sritį kurią prižiūrėtų, arba dalyvautų tų darbų grupėje. Tam panaudojant LBA 
finansinį atlygį gaunančius darbuotojus, finansinius resursus (pagal biudžetą), savanorius. Dabar 
dalis LBA prezidiumo narių mato save, tik sudalyvaujant prezidiumo posėdžiuose.   
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