
2019-12-15 dienos Prezidiumo suvažiavimo protokolas (II dalis) 

Sigita Maciulevičienė paskiriama prezidiumo sekretore, nes Edmundas Matusevičius, kuris buvo 

2019-12-15 prezidiumo posėdžio sekretorius, išėjo iš posėdžio ir negrįžo.  

8. Klubinių komandų finansavimo tvirtinimas už 2019 metus 

Prezidentas įsipareigojo pasikalbėjęs su Techninės komisijos pirmininku Valdu Semėnu patikslinti 

sumas (baudų) Kauno dėl 50 eurų skirtumo, taip pat visiems klubams pridėti papildomas sumas už 

moterų dalyvavimą.  

Priimta bendru pritarimu. 

9. LBA 2020 metų Lietuvos čempionatas; 2020 Lietuvos čempionato nuostatų aptarimas 

Klausimas ar svarstymas/ ar aptarimas? Aptarimas 

Romano Paskočimo pasiūlyti pakoreguoti nuostatai. Virmidas Neverauskas pasakė kelis punktus, 

kas blogai yra aprašyta nuostatuose. Nuspręsta, kad reikia pakoreguoti. R. Paskočimas turi per 

savaitę laiko (7 dienas nuo šiandien) įkelti į OneDrive nuostatus. Visi pateikia savo pasiūlymus 

OneDrive platformoje iki 2020-01-15 dienos, jei bus nesutarimų, bus balsavimas per ateinantį 

prezidiumo posėdį.  

Priimta bendru pritarimu. 

Svartoma iki kada turi klubai paskelbti komandų skaičių Lietuvos Čempionate.  

Vienas siūlymas  buvo iki 2020-02-15 dienos (Virimido Neverausko siūlymas), kitas R. Paskočimo 

siūlymas vyrai iki 2020-02-15, o vaikai iki 2020-04-15 

Vyksta balsavimas 

2020-02-15 (vyrai ir vaikai)    7 balsai už 

2020-02-15 vyrai 2020-04-15 vaikai   1 balsas už 

10. Lietuvos rinktinių dalyvavimas EČ 2020 metais; Trenerių rinkimai – kandidatai pateikia 

raštiškus rinktinės planus 

U12 rinktinė (vieta Belgija)  

Aptariama ar turima tokio amžiaus vaikų, taip pat treneriui pagalbininkai. Biudžete bus 

sprendžiama dėl finansavimo. Trenerio klausimas nukeltas po biudžeto svarstymo.  

Tvirtinamas dalyvavimas bendru pritarimu 

U15 rinktinė 

Trenerio kandidatūra viena - Romanas Paskočimas. Kandidato pasisakymas. Prezidiumas įpareigoja 

iki pavasario pateikti kriterijus pagal ką yra atrenkami vaikai, jis turi tartis su klubų treneriais.  



Treneris išrinktas R. Paskočimas bendru pritarimu. 

U18 rinktinė (Italijoje) 

Trenerio kandidatūra  viena- Virmidas Neverauskas. Klausimų nekilo.  

Išrinktas treneris V. Neverauskas bendru pritarimu 

U23 rinktinė (Utena – Europos komisija leido rengti Utenoje U23 EČ kvalifikacija 6 komandos) 

Virmidas Neverauskas pasisako, kodėl būtina dalyvauti kvalifikacijoje. 

Trenerio kandidatūra Donatas Maciulevičius.  

Išrinktas treneris D. Maciulevičius bendru pritarimu. 

Vyrų rinktinė 

Pateiktos dvi kandidatūros: Will Godron ir Virmidas Neverauskas. Abu kandidatai pasisako, kodėl 

jie turi būti išrinkti į Vyr. Trenerio poziciją. R. Paskočimas užduoda kelis klausimus Will Gordon. 

Prezidiumo nariai: E. Žičkus, S. Kamandulis, D. Maciulevičius, A. Ramanauskas pasisakė, kodėl 

būtent taip balsuoja.  

Vyksta balsavimas  

Virmidas Neverauskas už 2 balsai 

Will Gordon  už  5 balsai 

Vyr. Treneriu išrinktas Will Gordon 

Virmidas Neverauskas po balsavimo pasakė, kad prezidiumo nariai prisiima pilną atsakomybę jei 

bus blogas rinktinės rezultatas.  

11. Dėl LT vyrų rinktinės išvykos į Japoniją 

Virmidas Neverauskas pristatė kelionės planą ir kiek tai maždaug kainuotų LBA. Nakvynė, maistas  

18 žaidėjams nekainuotų (viską apmoka japonai), tik skrydžio bilietai. LBA turėtų apmokėti 

trenerių nakvynę, maistą ir skrydžio bilietus. Kadangi, prezidiumo metu Vyr. Treneriu išrinktas 

Will Gordon,  prezidentas visą informaciją perduos jam, kad toliau kontaktuotų su atitinkamais 

asmenimis dėl šios kelionės. Taip pat reikia rasti žmogų, kuris kalbėtų gerai anglų kalba. Jis galėtų 

kontaktuoti su jų universitetu, dėl ateities perspektyvų (stadiono pastatymo rėmimo). Taip pat 

nuspręsta, kad reikia parengti sutartis su kandidatais. Jei sutinka vykti į stovyklą Japonijoje, jis 

įsipareigoja dalyvauti rinktinėje.  

Dėl vykimo į Japoniją pritarta bendru pritarimu. Kelionės biudžetas bus tvirtinimas vėliau.   

12. Dėl beisbolo stadionų padėties Vilniaus, Kauno ir Utenos miestuose 



Prezidentas Virmidas Neverauskas pristato Jomanto stadiono padėtį Vilniuje. Jie gavo laišką iš 

NŽT kad reikalinga nauja sutartis su Vilniaus miestu. Planuojama pašalinti iš aikštės medžius, kad 

vaizdas būtų geresnis.  

Taip pat Kauno stadionų padėtį. Partizanų gatvės aikštei greičiausiai finansavimo ateinančiais 

metais nebus. Kita aikštės vieta V. Krėves pr. turi perduoti Lietuvos beisbolo asociacijai.  

VDU stadionas – S. Kamandulis pasisako, ką planuoja VDU. Reikia pasirašyti su VDU sutartį, kad 

leistų pasidaryti kvadratą. Reikalingas finansavimas iš LBA.  

Utenos stadionas – E. Žičkus pasisakė, kad Kasandra nenori, kad beisbolistai būtų hipodrome. 

Utenos mero palaikymą turime, kad bandys ieškoti būdų kaip susitarti su Kasandra, kad leistų 

naudotis pilnai stadionu. Meras taip pat patvirtino, kad tikrai padės stadiono klausimu dėl U23 EČ 

kvalifikacijos rengimo Utenoje, hiporome.  

Nieko nepritarta, nes nevyko balsavimas.  

13. Dominyko Miciutos ir Eligijaus Miciutos pašalinimo iš Radviliškio klubo Bėgiai 

svarstymas jų mamos prašymu 

Virmidas Neverauskas pristato temą. Romanas Paskočimas pasisako. S. Kamandulis pasisako, kad 

čia ne prezidiumo nariai kažką turi spręsti, tai nebent Etikos ir drausmės komisija.  

Sprendimų nėra priimta, tik pateikta informacija. S. Kamandulis pasiūlo, kad Etikos ir drausmės 

komisiją padaryti veikiančia.  

14. Kiti klausimai 

1. Įstatų atnaujinimas - artimiausiame suvažiavime reikia įtraukti jų atnaujinimą. Teikti 

suvažiavimui pasiūlymus dėl pakeitimų. Reikia įtraukti, jei turime iš aplinkos teisininkų, 

kurie galėtų padėti. Jei toks neatsiras bus ieškoma iš išorės.  

2. Dėl klubų finansavimo dėl projektų- klubai turi pateikti projektus, už kuriuos gauna 

finansavimą iš savivaldybių. Prezidentas įsipareigoja išsiaiškinti visas smulkmenas Švietimo 

ministerijos ir Olimpiniame, kokių tiksliai dokumentų reikia. Juos LBA turės pateikti. A. 

Ramanauskas pasisako, kad reikia atskirti projektų rūšis. 

3. Dėl neapmokėtos sąskaitos. R. Paskočimas pirko LBA vardu kamuoliukus iš Lenkijos ir už 

šį pirkimą dar nėra atsiskaityta su tiekėju. LBA prezidentas pasisako, kad LBA vardu pirkti 

klubams be jo žinios griežtai draudžiama.  

Prezidiumo posėdis 2019-12-15 baigtas.  


