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DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ LBA PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMUI 

 
Lietuvos beisbolo asociacijos (toliau – LBA) patvirtina, kad LBA atstovauja ir rūpinasi 

beisbolo sporto šakos plėtra, jungia šias sporto šakas propoguojančias ir vystančias sporto mokymo 
įstaigas, klubus, kitas organizacijas, koordinuoja LBA narių veiklą, LBA atstovauja savo nariams ir 
jų interesams tiek Lietuvoje tiek užsienyje ir juos gina ar tenkina kitus viešuosius interesus. 
Beisbolas šiuo metu Lietuvoje yra kultivuojamas 4 Lietuvos apskrityse. Beisbolą Pasaulyje žaidžia 
virš 141 šalies. 

1. Lietuvos beisbolo asociacija (LBA) yra Pasaulio beisbolo ir softbolo 
konfederacijos (World baseball Softball Confederation), toliau – WBSC, narė. (šaltinis:). 

https://www.wbsc.org/members/156/ltu  
2. WBSC įkurta 2013 m. ir Tarptautinio olimpinio komiteto pripažinta 2013 m. 

rugsėjo 8 d. 125-ojoje TOK sesijoje kaip vienintelė įgaliota beisbolo ir softbolo organizacija 
(šaltiniai: http://www.olympic.org/baseball-softball,  http://www.wbsc.co/about-the-wbsc.html). 

3. WBSC vienija 212 nacionalines federacijas ir virš 141 šalies iš Azijos, Afrikos, 
Amerikos, Europos ir Okeanijos žemynuose (šaltinis: https://www.wbsc.org/members  

4. WBSC pripažįsta Pasaulinį antidopingo kodeksą (šaltinis: http://www.wada-
ama.org/en/Anti-Doping-Community/IFs/List-of-IFs/). 

5. Lietuvos beisbolo asociacija (LBA) yra Europos beisbolo konfederacijos narė 
(Confederation of European Baseball), toliau – CEB, narė. (šaltinis: 
http://www.baseballeurope.com/country/lithuania . CEB įkurta 1953 metais. CEB pripažįsta 
Pasaulinį antidopingo kodeksą (šaltinis: http://www.baseballeurope.com/ceb_info/anti_doping). 
Šiuo metu CEB vienija 39 Europos valstybes (šaltinis: http://www.baseballeurope.com/countries). 

LBA pripažįsta Olimpinę chartiją ir yra Tarptautinių beisbolo federacijų CEB ir WBSC narė. 
LBA yra įsteigta neribotam veiklos laikotarpiui. 
LBA įkurta 1989 metais, CEB ir IBAF narius priimta 1992 metais,(2013 m. susijungus 

IBAF (Pasaulinė beisbolo konfederacija) ir WSF (Pasaulinė softbolo federacija), buvo įkurta 
WBSC, kurios narė yra Lietuvos beisbolo asociacija (dokumentai pateikti 2014-06-30 raštas Nr. 
45).   

LBA rūpinasi ir atstovauja beisbolo sporto disciplinai. 
1922 metais susikūrus kelioms beisbolo komandoms Lietuvos Sporto Lyga leido Lietuvos 

Fizinio Lavinimo Sąjungai (LFLS) surengti pirmąsias Lietuvos beisbolo pirmenybes. 1988 metais. 
įvyko II Lietuvos beisbolo čempionatas. Lietuvos čempionate žaidė 4 komandos. Nuo tų metų 
kasmet vyksta Lietuvos beisbolo čempionatas. Šiais metais įvyko 33 Lietuvos beisbolo 
čempionatas. 

 
 
Lietuvos beisbolo asociacijos prezidentas                                                Vermidas Neverauskas 
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