Forma patvirtinta
Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro
2020 m. vasario d. įsakymu Nr. V(Sporto šakų federacijų aukšto meistriškumo sporto programos forma)
SPORTO ŠAKŲ FEDERACIJŲ AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA
LIETUVOS BEISBOLO ASOCIACIJA, Paupio g. 28, Vilnius, 869999444,
(pareiškėjo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas)
191367854
(juridinio asmens kodas)
2. Pareiškėjo veiklos, nurodytos įstatuose (nuostatuose, statute ar kitame steigimo dokumente)
11.Asociacijos tikslas yra vystyti, plėtoti ir koordinuoti Asociacijos narių - beisbolo lygų, klubų, sporto mokyklų, fondų ir kitų juridinių asmenų, propaguojančių, plėtojančių bei
remiančių beisbolo sportą, veiklą; atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti; garsinti beisbolo sporto šaką Lietuvos Respublikoje ir tenkinti kitus su tuo susijusius
viešuosius interesus.
12.Pagrindiniai Asociacijos uždaviniai yra:
12.1.propaguoti sveiką gyvenimo būdą ir formuoti sveikos gyvensenos principus;
12.2.dalyvauti rengiant didelio sportinio meistriškumo sportininkus;
12.3.siekti aukštų sportinių rezultatų tarptautiniuose čempionatuose;
12.4.užtikrinti Lietuvos nacionalinių beisbolo ir beisbolo-5 rinktinių formavimą, parengimą ir dalyvavimą tarptautinėse varžybose.
3. Aukšto meistriškumo sporto programos tikslai, uždaviniai, priemonės, priemonių įgyvendinimo terminai ir vertinimo kriterijai, lėšų

Eil.
Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

1

2

Valstybės biudžeto
lėšomis planuojamos
Priemonės
įsigyti sporto bazės
Prašoma
įgyvendinimui
Priemonės
Priemonės
priežiūros įrangos, sporto
valstybės
skiriamų
įgyvendinimui įgyvendinimui
inventoriaus, sporto
biudžeto lėšų nuosavų ir (ar) skiriamų kitų
reikalinga
įrangos ar tikslinės
suma (Eur) kitų lėšų suma lėšų šaltiniai
suma (Eur)
transporto priemonės*
(Eur)
pavadinimas ir
planuojamas šio turto
naudojimo terminas
3
4
5
6
7

Priemonių
įgyvendinimo
terminai

Priemonių
įgyvendinimo
vertinimo
kriterijai

8

9

Tikslas:
Užtikrinti nacionalinių beisbolo ir beisbolo5 varžybų sistemos tęstinumą.
Uždaviniai:
1. Surengti 2021 m. Lietuvos beisbolo
čempionatą.
2. Surengti 2021 m. Lietuvos jaunimo
(U23) beisbolo čempionatą.
3. Surengti 2021 m. Lietuvos jaunučių
(U15) beisbolo čempionatą.
4. Surengti 2021 m. Lietuvos vaikų (U12)
beisbolo čempionatą.
5. Surengti 2021 m. Lietuvos beisbolo-5
čempionatą.
6. Surengti 2021 m. Lietuvos vaikų salės
beisbolo U10 ir U12 amžiaus grupių
čempionatus.
7. Surengti 2021 m. Lietuvos jaunučių
(U15) salės beisbolo čempionatą.
8. Surengti 2021 m. varžybų sezono
uždarymo ir dalyvių apdovanojimo šventę.
Priemonės:
1.1. Maistpinigiai teisėjams,
protokoluotojams, informatoriams ir
kitiems savanoriams.

1.2. Sporto salių ir aikščių nuoma.

1

25500,00

10000,00

9000,00

5000,00

Nuosavos lėšos

Nuosavos lėšos

34500,00

15000,00

2021 m.

Visiems varžybas
aptarnaujantiems
savanoriams
sumokėti LRV
nustatyto dydžio
maistpinigiai.

2021 m.

Visiems varžybų
turams
išnuomotos sporto
salės ir aikštės
pagal poreikį.

1

1.3. Sporto salių ir aikščių paruošimas
varžyboms.

3000,00

1000,00

Nuosavos lėšos

4000,00

1.4. Kamuoliukai bei kitas inventorius,
reikalingas rengti varžybas.

1500,00

500,00

Nuosavos lėšos

2000,00

1.5. Prizai varžybų dalyviams.

1500,00

1.6. Varžybų reklama ir rezultatų
viešinimas.

Viso:

500,00

2000,00

500,00

43500,00

16500,00

Nuosavos lėšos

Nuosavos lėšos

2000,00

2500,00

60000,00

Salės ir aikštės
paruoštos pagal
varžybų nuostatų
reikalavimus:
2021 m.
nubraižytos
linijos, įrengti
atitvarai,
išlygintas gruntas.
Nupirkti 600
kamuoliukų,
2021 m. sausis mušėjų sąrašų
balandis
blankai pagal
poreikį.

2021 m.

Nupirkti ir įteikti
komandiniai ir
asmeniniai prizai
1-3 v. laimėtojams
bei individualūs
prizai pagal 9
žaidimo vertinimo
kriterijus.

2021 m.

Metinė
mystatsonline.com
prenumerata, visų
varžybų turų
anonsavimas ir
aprašymas
beisbolas.lt ir
feisbuke, ne
mažiau kaip 8
reportažų
nacionalinėje
žiniasklaidoje
parengimas.

Tikslas:
Sėkmingi Lietuvos beisbolo ir beisbolo-5
rinktinių pasirodymai oficialiose varžybose.
Uždaviniai:
1. Suformuoti ir paruošti Lietuvos
nacionalinę beisbolo rinktinę 2021 m.
Europos čempionatui.
2. Suformuoti ir paruošti Lietuvos jaunių
(U18) beisbolo rinktinę 2021 m. Europos
čempionatui.
3. Suformuoti ir paruošti Lietuvos vaikų
(U12) beisbolo rinktinę 2021 m. Europos
čempionatui.
4. Suformuoti ir paruošti Lietuvos jaunučių
(U15) beisbolo rinktinę 2022 m. Europos
čempionatui.
5. Suformuoti ir paruošti Lietuvos beisbolo5 rinktinę 2022 m. pasaulio čempionatui.
6. Aprūpinti Lietuvos rinktines apranga ir
tinkamu
inventoriumi.
7. Dalyvauti 2021 m. Europos beisbolo
čempionate
8. Dalyvauti 2021 m. Europos jaunių
beisbolo čempionate
9. Dalyvauti 2021 m. Europos vaikų
beisbolo čempionate
10. Lietuvos jaunučių beisbolo rinktinei
2021 m. dalyvauti pasiruošimo Europos
čempionatui turnyruose.
11. Lietuvos beisbolo-5 rinktinei 2021 m.
dalyvauti draugiškuose pasiruošimo
pasaulio čempionatui turnyruose.
Priemonės:
2.1. Lietuvos vyrų beisbolo rinktinės
treniruočių stovyklos

30000,00

10000,00

Nuosavos lėšos

40000,00

2021 m. I-II k.

2 stovyklos po 40
asm

2

2.2. Europos federacijų taurės turnyrai
(pasiruošimas Europos čempionatui)
2.3. Europos beisbolo čempionato
kvalifikacinis turnyras
2.4. Europos beisbolo čempionato finalinis
turnyras
2.5. Lietuvos jaunių beisbolo rinktinės
treniruočių
stovyklos
2.6. Pony beisbolo lygos Europos zonos
turnyras (jaunių rinktinės pasiruošimas
Europos čempionatui)
2.7. Europos jaunių beisbolo čempionatas
2.8. Lietuvos jaunučių beisbolo rinktinės
treniruočių stovyklos
2.9. Perfect Game jaunučių turnyras
(pasiruošimas Europos čempionatui)
2.10. Lietuvos vaikų beisbolo rinktinės
treniruočių
stovyklos
2.11. Perfect Game vaikų turnyras
(pasiruošimas Europos čempionatui)
2.12. Europos vaikų beisbolo čempionato
kvalifikacinis turnyras
2.13. Lietuvos beisbolo-5 rinktinės
treniruočių stovyklos
2.14. Tarptautiniai draugiški beisbolo-5
turnyrai (pasiruošimas pasaulio
čempionatui)

Ne mažiau, kaip
20-ies rinktinės
2021 m. birželis
kandidatų
dalyvavimas.

9000,00

1000,00

Nuosavos lėšos

10000,00

20000,00

10000,00

Nuosavos lėšos

30000,00

30000,00

10000,00

Nuosavos lėšos

40000,00

15000,00

5000,00

Nuosavos lėšos

20000,00

5000,00

5000,00

Nuosavos lėšos

10000,00

15000,00

5000,00

Nuosavos lėšos

20000,00

15000,00

5000,00

Nuosavos lėšos

20000,00

2021 m. balandis 1 stovykla 25 asm

6000,00

1500,00

Nuosavos lėšos

7500,00

2021 m. birželis 4-6 vietos

10000,00

2000,00

Nuosavos lėšos

12000,00

2021 m. balandis 1 stovykla 25 asm.

6000,00

1500,00

Nuosavos lėšos

7500,00

2021 m. birželis 4-6 vietos

10000,00

2000,00

Nuosavos lėšos

12000,00

2021 m. liepa

5000,00

10000,00

Nuosavos lėšos

15000,00

2021 m. spalis 1 stovykla 16 asm.

5000,00

10000,00

Nuosavos lėšos

15000,00

2021 m. IV k.

2021 m. liepa

1 vieta

2021 m. rugsėjis 10-12 vieta
2021 m. II k.

1 stovykla 25 asm

2021 m. gegužė 1-2 vietos
2021 m. liepa

8 vieta

1-2 vietos

2 turnyrai, 16 asm.

2.15 Beisbolo inventoriaus ir aprangų
įsigijimas Lietuvos rinktinėms

3

Beisbolo kamuoliukai (1
m.), beisbolo lazdos (1 m.),
šalmai (5 m.), gaudyklės (2
m.), beisbolo žaidėjo
uniforma (3 m.), beisbolo
bateliai (3 m.)

25000,00

5000,00

Viso:

206000,00

83000,00

Nuosavos lėšos

30000,00

289000,00

Beisbolo
kamuoliukų 1200
vnt., beisbolo
lazdos 30 vnt.,
šalmai 15
2021 m. I-II k. vnt., gaudyklės
100 vnt., beisbolo
žaidėjo uniforma
50 vnt.,
beisbolo bateliai
50 vnt.

Tikslas: kelti Lietuvos beisbolo trenerių ir
teisėjų
kvalifikaciją, paruošti naujų trenerių ir
teisėjų.
Uždaviniai:
1.Rengti specializuotus beisbolo trenerių ir
teisėjų seminarus
2.Dalyvauti tarptautiniuose beisbolo
trenerių ir teisėjų seminaruose
Priemonės:

3.1. Specializuoti beisbolo trenerių ir
teisėjų seminarai Lietuvoje

10000,00

5000,00

Nuosavos lėšos

15000,00

2021 m.

3.2. Specializuoti beisbolo trenerių ir
teisėjų seminarai užsienyje

4000,00

1000,00

Nuosavos lėšos

5000,00

2021 m.

14000,00

6000,00

Viso:
Tikslas: Rengti oficialias Europos beisbolo
varžybas Lietuvoje, siekiant populiarinti
beisbolą bei kelti Lietuvos beisbolo
asociacijos autoritetą Europos beisbolo
bendruomenėje.
Uždaviniai:

20000,00

8 trenerių
seminarai, 120
dalyvių iš viso. 5
teisėjų seminarai,
100 dalyvių iš
viso.
4 seminarai, 10
dalyvių iš viso.

1.Surengti 2021 m. Europos beisbolo
čempionato
kvalifikacinį turnyrą Utenoje
Priemonės:

4

4.1.Varžybų organizatorių mokestis

1000,00

4.2. Finansiniai šeimininkų įsipareigojimai
priimant teisėjus ir komandas

17000,00

4.3. Aikštės paruošimas ir tvarkymas
varžyboms

10000,00

3000,00

5000,00

Nuosavos lėšos

Nuosavos lėšos

1000,00

2021 m. I k.

20000,00

2021 m. liepa

15000,00

2021 m. liepa

4.4. Transporto pateikimas atvykusiems
teisėjams bei komandoms..

10000,00

5000,00

Nuosavos lėšos

15000,00

2021 m. liepa

4.5. Turnyro reklama ir viešinimas

2000,00

1000,00

Nuosavos lėšos

3000,00

2021 m. liepa

40000,00

14000,00

Viso:

54000,00

Sumokėtas
mokestis.
Padengtos visos
privalomos
turnyro
šeimininkų
išlaidos.
Užtikrintas
kokybiškas aikštės
paruošimas
kiekvienoms
rungtynėms.
Teigiamas turnyro
komisaro
įvertinimas
galutinėje
ataskaitoje.
Pasamdyti
autobusai bei
mikroautobusai
pagal poreikį.
Proginio polapio
sukūrimas
beisbolas.lt,
iškabinta 100
plakatų išorinei
reklamai Utenoje.
Kiekvienos
turnyro dienos
reportažas
nacionalinėje
žiniasklaidoje.

5

Tikslas: Stiprinti Lietuvos beisbolo
asociacijos administracinius-vadybinius
gebėjimus.
Uždaviniai:
1. 2021 m. įsteigti vieną visos darbo dienos
asociacijos vadybininko etatą.
2. 2021 m. išlaikyti vieną pusės darbo
dienos asociacijos administratorės
pareigybės etatą.
3. Užtikrinti kokybišką asociacijos
buhalterinės apskaitos tvarkymą bei kitų
administracinių funkcijų vykdymą.
4. Dalyvauti Europos beisbolo
konfederacijos darbe.
Priemonės:
5.1. Darbo užmokestis ir su juo susiję
mokesčiai asociacijos darbuotojams 2021
m.

30000,00

30000,00

2021 m.

5.2. Buhalterinės apskaitos paslaugų teikėjo
atlygis 2021 m.

3600,00

Nuosavos lėšos

3600,00

2021 m.

5.3. Biuro patalpų asociacijos
administracijai nuoma 2021 m.

1500,00

Nuosavos lėšos

1500,00

2021 m.

5.5. Bankų paslaugos ir kitos
administracinės išlaidos

500,00

400,00

Nuosavos lėšos

900,00

5.6. WBSC Europe kongresas

900,00

100,00

Nuosavos lėšos

1000,00

36500,00
340000,00

500,00

37000,00

120000,00

460000,00

Viso:
Iš Viso:

Laiku sumokėtas
darbo užmokestis
ir mokesčiai.
Laiku atsiskaityta
su buh. apskaitos
paslaugų teikėju.
Laiku mokamas
periodinis nuomos
mokestis.

Padengtos visos
administracinės
2021 m.
išlaidos pagal
poreikį.
Deleguotas 1
asociacijos
atstovas,
2021 m. lapkritis
apmokėtos
komandiruotės
išlaidos.

0,00

4.1. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka

Lietuvos beisbolo asociacijos 2021 m. aukšto meistriškumo sporto programa apima tolesnį nacionalinių beisbolo ir beisbolo-5 čempionatų vykdymą, Lietuvos įvairių
amžiaus grupių rinktinių pasiruošimą ir dalyvavimą Europos bei pasaulio čempionatuose, taip pat Europos beisbolo čempionato kvalifikacinio turnyro rengimą Utenoje.
2021 m. Lietuvos rinktinės iš viso planuoja dalyvauti 3-iuose Europos čempionatuose. Šiems, pagrindiniams metų tikslams įvykdyti Lietuvos beisbolo asociacija stiprins
administracinius-vadybinius išteklius įsteigdama naują visos darbo dienos vadybininko etatą. Be to bus tęsiamas kasmetinių trenerių ir teisėjų seminarų ciklas, bus įsigyjama
naujo beisbolo inventoriaus ir aprangos aprūpinantjuo varžybas ir Lietuvos rinktines.

Prezidentas

Vermidas Neverauskas

