Lietuvos beisbolo asociacijos prezidiumo posėdžio
PROTOKOLAS Nr. 54
2019-10-13 11,00 val.
Dalyvavo LBA Prezidiumo nariai:
1. Virmidas Neverauskas
2. Eimantas Žičkus
3. Arnoldas Ramanauskas
4. Aivaras Jacyna
5. Žilvinas Bareika
6. Edmuntas Matusevičius
7. Donatas Maciulevičius
8. Romanas Paskočimas
9. Gediminas Sabalius
10. Sigitas Kamandulis
Dalyvauja 10 LBA prezidiumo narių iš 12. Visi LBA prezidiumo nariai buvo informuoti elektroniniu paštu.
Svečiai:
LBA viceprezidentas Valdas Semėnas
LBA viceprezidentas Žilvinas Vodzinskas
Raimundas Kalanta
Sigita Maciulevičienė
PREZIDIUMO POSĖDŽIO
DARBOTVARKĖ
1.

Berniukų rinktinės trenerių ataskaita apie dalyvavimą Europos čempionate;

2.

Vyrų rinktinės trenerių ataskaita apie dalyvavimą Europos čempionate;

3.

2019 m. Lietuvos beisbolo čempionatų rezultatų tvirtinimas;

4.

Lietuvos geriausių žaidėjų, trenerių, teisėjų rinkimai;

5.

Sezono uždarymas ir apdovanojimas; U-12 ir U-15 siūloma - spalio 19 Vilnius O'Learys sporto bare,

Vilniuje;
6.

2019 metų Lietuvos čempionato komandų dalyvavimo, teisėjavimo, sekretoriavimo ir kitų problemų

aptarimas; Dėl LBA 2019 metų vasaros čempionato Nuostatų klaidų taisymo;
7.

Dėl beisbolo kongreso Lietuvoje;

8.

Dėl įvykusio beisbolo trenerių seminaro Lietuvoje;

9.

Lietuvos rinktinių dalyvavimas EČ 2020 metais;

10.

Lietuvos 2019-2020 metų žiemos čempionato ir nuostatų aptarimas;

11.

LBA darbo planas 2020;

12.

LBA prezidiumo narių dalyvavimas darbuose;

13.

LBA 2020 metų Lietuvos čempionatas;

14.

Maistpinigių normų taisyklių pasikeitimas;

15.

LBA už nuveiktus darbus – apmokejimas;

16.

LBA Apeliacinio teismo reglamento aptarimas;

17.

Dėl Lietuvos mokyklų žiemos čempionato finansavimo, pravedimo nuostatų;

18.

Dėl mušimo narvo Radviliškio miesto centriniame stadione pastatymo finansavimo;

19.

Dėl paramos Kauno beisbolo aikštelės kvadrato tvarkymo;

20.

Dėl Europos Baseball 5 čempionato Vilniuje 2020 metais.

Svarstyta: Prezidiumo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
Pirmininkauti pasiūlytas – LBA prezidentas Virmidas Neverauskas
Pritarta bendru pritarimu.
Sekretoriauti pasiūlytas – Edmuntas Matusevičius.
Pritarta bendru pritarimu.
Pritarta bendru pritarimu LBA prezidiumo darbotvarkei.
SVARSTYTA: 1. Berniukų rinktinės trenerių ataskaita apie dalyvavimą Europos čempionate;
Donatas Maciulevičius, Lietuvos berniukų rinktinės vyr. treneris, apie dalyvavimą Europos berniukų
beisbolo čempionate pateikė raštišką ataskaitą visiems LBA prezidiumo nariams susipažinti. Po 2-jų metų
pertraukos berniukai dalyvavo EBČ. Trūko žaidėjams patirties, bet į Europos čempionatą buvo išvežti patys
stipriausi šio amžiaus žaidėjai. Pastebėta, kad visgi verta kasmet vešti berniukus į EBČ su tikslu keliant
žaidėjų meistriškumą. Kaip buvo pastebėta EBČ trūko komunikacijos tarp žaidėjų ir trenerių.
Pritarta bendru pritarimu.
NUTARTA: 1. Ataskaitai pritarta bendru pritarimu.
SVARSTYTA: 2. Vyrų rinktinės trenerių ataskaita apie dalyvavimą Europos čempionate;
LBA prezidentas, Lietuvos nacionalinės vyrų rinktinės vyriausiasis treneris Vermidas Neverauskas, apie
dalyvavimą Europos vyrų beisbolo čempionate ir pasiekimus pateikė išsamią raštišką ataskaitą visiems LBA
prezidiumo nariams susipažinti. Ataskaita, su palyginimais,su kitų metų Europos čempionatais. Diskusijos
metu iškilo klausimai – gal reikėtų vyr. trenerį samdyti iš šalies, nacionalinės rinktinės žaidėjų atrankos
kriterijai, gal tikslinga būtų paruošti rinktinės žaidėjų elgesio taisykles? Prezidiumas pripažino, kad nuo
2017 iki 2019 metų vyrų beisbolo rinktinės pasiekimai yra ypač aukšti. Rinktinės strategas V.Neverauskas
buvo nustebintas, kad daugelis Lietuvos beisbolo žaidėjų atsisakė žaisti už Lietuvą. Daugeliui žaidimas už
Lietuvos rinktinę nėra garbės reikalas, tai stebina. S.Kamandulis – visgi reikėtų įvardinti problemas
susijusias su Lietuvos vyrų nacionalinės rinktinės formavimo problemomis ir bandyti jas spręsti.
Pritarta bendru pritarimu.
NUTARTA: 2. Ataskaitai pritarta bendru pritarimu.
SVARSTYTA: 3. 2019 m. Lietuvos beisbolo čempionatų rezultatų tvirtinimas.
Lietuvos atvyras vyrų beisbolo čempionatas
1. 2019 m. Lietuvos atviro vyrų beisbolo čempionato nugalėtojas Minsko Minsk
2. 2019 m. Lietuvos atviro vyrų beisbolo čempionato 2 vieta BK Utenos Titanai
3. 2019 m. Lietuvos atviro vyrų beisbolo čempionato 3 vieta BK Kauno Greay

4. 2019 m. Letuvos atviro vyrų beisbolo čempionato 4 vieta BK Kauno Green
5. 2019 m. Lietuvos atviro vyrų beisbolo čempionato 5 vieta BK Vilniaus Vilnius
Lietuvos Jaunimo beisbolo čempionatas
1. 2019 m. Lietuvos jaunimo beisbolo čempionato nugalėtojas Kauno SM
Tauras
2. 2. 2019 m. Lietuvos jaunimo beisbolo čempionato 2 vieta Vilniaus BK
Vilnius
3. 2019 m. Lietuvos jaunimo beisbolo čempionato 3 vieta Utenos BK
Titanai
Lietuvos Jaunučių U 15 beisbolo čempionatas
1. 2019 m. Lietuvos jaunučių beisbolo čempionato nugalėtojas
Vilniaus BK Vilnius
2. 2019 m. Lietuvos jaunučių beisbolo čempionato 2 vieta Minsko
Minsk
3. 2019 m. Lietuvos jaunučių beisbolo čempionato 3 vieta Kauno SM
Tauras
4. 2019 m. Lietuvos jaunučių beisbolo čempionato 4 vieta
Bėgiai/Lokiai Radviliškis/Mažeikiai
Lietuvos vaikų beisbolo čempionatas
1. 2019 m. Lietuvos vaikų beisbolo čempionato nugalėtojas Vilniaus
BK SM Tauras
2. 2019 m. Lietuvos vaikų beisbolo čempionato 2 vieta Minsko Minsk
3. 2019 m. Lietuvos vaikų beisbolo čempionato 3 vieta Bėgiai
Radviliškis
4. 2019 m. Lietuvos vaikų beisbolo čempionato 4 vieta Kauno SM
Tauras
Pritarta bendru pritarimu.
NUTARTA: 3. Patvirtinti 2019 m. Lietuvos beisbolo visų amžiaus grupių čempionato rezultatus.
SVARSTYTA: 4. Lietuvos geriausių žaidėjų, trenerių, teisėjų rinkimai;
LBA prezidiumas nusprendė čia vietoje išrinkti ne geriausią Lietuvos trenerį 2019 metais, o nominaciją
pavadinti ,,Metų treneris”. Šiai nominacijai buvo pasiūlytas Utenos Titanų žaidžiantis treneris Eimantas
Žičkus, LBA prezidiumas – bendru pritarimu pritarė.
Nominacijai ,,Metų beisbolo žmogus” buvo pasiūlytas Kauno Greay komandos žaidžiantis treneris – Will
Gordon - LBA prezidiumas – bendru pritarimu pritarė.
Dėl vaikų apdovanojimo, prezidiumo narys A.Ramanauskas informavo, kad vadovaujantis 2019 m. Lietuvos
čempionato pravedimo nuostatų 9.4. punktu ,,Berniukų varžybose asmeniniai apdovanojimai už geresnį
žaidimą ar įgūdžius yra draudžiami“. Todėl pasiūlyta visiems U 12 amžiaus žaidėjams, uždarymo
dalyviams įteikti LBA ženkliukus ir suvenyrinius rašiklius - bendru pritarimu prezidiumas pritarė.
Buvo nutarta, kad U 15 Lietuvos čempionato komandų treneriai, privalo išrinkti geriausius sezono žaidėjus.

U 15 – MVP pripažintas Vilniaus komandos žaidėjas – Burdin Kiril;
U 15 – geriausiu sezono atmušėju pripažintas Kauno komandos žaidėjas – Titas Vaitkevičius;
U 15 - geriausiu sezono metiku pripažintas Vilniaus komandos žaidėjas – Dovydas Zakaras.
Pritarta bendru pritarimu.
Metų teisėjo rinkimuose buvo pasiūlytos 3 kandidatūros – Arvydas Birbalas, Žilvinas Bareika, Arnoldas
Ramanauskas.
Balsų dauguma geriausiu 2019 m. teisėju išrinktas vilnietis – Arnoldas Ramanauskas.
Lietuvos beisbolo čempionato geriausius jaunimo ir vyrų pozicijų žaidėjus išrinkti suvedus pilnai LBA
čempionato statistiką. Įgaliotas prezidiumo narys Arnoldas Ramanauskas tai padaryti iki lapkričio 1 d.
NUTARTA: 4. Patvirtinti - ,,Metų treneris“ Eimantas Žičkus, ,,Metų beisbolo žmogus” Will Gordon,
U15 MVP- Burdin Kiril, U 15 geriausias atmušėjas - Titas Vaitkevičius, U 15 geriausias metikas Dovydas Zakaras. ,,Metų teisėjas” - Arnoldas Ramanauskas.
SVARSTYTA: 5. Sezono uždarymas ir apdovanojimas;
Lietuvos beisbolo U-12 ir U-15 sezono uždarymą ir geriausiųjų apdovanojimą siūloma vykdyti- spalio 19 d.
Vilniaus O'Learys sporto bare, Akropolyje.
Pritarta bendru pritarimu.
Vyrų ir jaunimo sezono uždarymą siūloma daryti š.m. lapkričio 23 d. kartu vykdant BASEBALL 5 turnyrą,
komandoje privalės būti bent 1 moteris. Vietą kur vykdyti uždarymą siūlo miestų beisbolo komandos.
NUTARTA: 5. U-12 ir U-15 sezono uždarymą ir geriausiųjų apdovanojimą vykdyti š.m. spalio 19 d.
Vilniuje. Vyrų ir jaunimo sezono uždarymą vykdyti š.m. lapkričio 23 d.
SVARSTYTA: 6. 2019 metų Lietuvos čempionato komandų dalyvavimo, teisėjavimo, sekretoriavimo
ir kitų problemų aptarimas; Dėl LBA 2019 metų vasaros čempionato Nuostatų klaidų taisymo;
Varžybų direktorius Ž.Bareika informavo, kad šiemet buvo labai sunku paskirti teisėjus varžyboms, net ir
gavus teisėjo sutikimą, jis nepasirodydavo rungtynėse. Reikėtų palgalvoti apie nuobaudas tokiems
teisėjamas, o gal net pagalvoti apie kitokią teisėjavimo apmokėjimo tvarką. S.Kamandulis pasiūlė VD
Žilvinui Bareikai padaryti ,,metmenys“ t.y. bandyti sukurti taisykles teisėjams. R.Paskočimas pasižadėjo
2020 metų Lietuvos čempionato nuostatus sutvarkyti – juridiškai. S.Maciulevičienės pasiūlė, kad varžybų
sekretorių kursai būtų vykdomi kelias dienas, nes per dieną sunku išmokti rašyti protokolą ir perprasti
nuansus. V.Semėnas priminė, reikalinga, kad 2020 metais klubai teikdami žaidėjų paraiškas privalės jas
pateikti su medicininėmis pažymomis. A.Ramanauskas priminė, kad sveikatos medicininės pažymos turi
būti pateiktos taip, kaip reikalauja naujas sporto įstatymas. Taip pat pasiūlyta tobulinti klubų finansavimo
principus, pvz. kad ne iš karto būtų numatyti kiekvienai amžiaus grupei pinigai, bet jie privalėtų užsidirbti
žaidimu...
NUTARTA: 6. Nutarta tobulinti 2020 m. varžybų nuostatus, ieškoti naujų klubų apmokėjomo formų,
sukurti teisėjų darbo taisykles.
SVARSTYTA: 7. Dėl beisbolo kongreso Lietuvoje;
V.Neverauskas - CEB – surengti kongreso 2019 metais Vilniuje leidimo nedavė, bet gavome leidimą CEB
kongresą Vilniuje surengti 2020 m. vasario 7- 9 dienomis. Vėl kreipsimės į SMSM dėl lėšų skirimo šio
renginio pravedimui, nes jie turi atskirą fondą iš kurio yra skiriamos lėšos įvairiems renginiams Lietuvoje
organizuoti. LBA 2 kartus kreipėsi ir rašė raštus KKSD dėl CEB kongreso surengimo, bet veltui.

Artimiausiame LBA prezidiumo posėdyje bus sukurta darbo grupė – Organizacinis komitetas, kuris rūpinsis
šio CEB kongreso organizavimu Vilniuje.
NUTARTA: 7. Organizuoti CEB kongresą Vilniuje.
SVARSTYTA: 8. Dėl įvykusio beisbolo trenerių seminaro Lietuvoje;
V.Neverauskas informavo, kad 2019 metų rugsėjo 30 ir spalio 1, 2 dienomis Kaune vyko beisbolo trenerių
kursai. Juos vedė žymus lektorius iš JAV Peter Caliendo. Kursai bus vedami anglų kalba su vertimu į
lietuvių kalbą. Dalyvavusiems visuose seminaruose, buvo išduodami išklausytų valandų pažymėjimai.
Mokymai vyko Lietuvos sporto universitete. Dalyviai gavo nemokamą nakvynę viešbutyje bei maitinimą.
2019 metų spalio 7-12 dienomis Vilniuje vyko beisbolo trenerių kursai pažengusiems treneriams. Juos vedė
buvusi MLB super žvaigždė Barry Larkin. Dalyvavusiems visuose seminaruose, bus išduodami išklausytų
valandų pažymėjimai. Šiuos kursus padėjo organizuoti LTOK, kurie skyrė lėšų aukščiau minimų trenerių
kelionei, išlaikymui ir t.t. Lektorius iš JAV Peter Caliendo ir MLB super žvaigždė Barry Larkin pasiūlė
pagalbą organizuojant trenerių kursus JAV, o taip pat pagalbą Lietuvos vyrų rinktinei.
Dabar labai svarbu dirbti su tais žmonėmis, kuris išklausė kursus, nes yra žmonių, kurie tikrai norėtų
treniruoti vaikus savo vietose.
NUTARTA: 8. Nutarta toliau dirbti su žmonėmis, kurie išklausė kursus.
SVARSTYTA: 9. Lietuvos rinktinių dalyvavimas EČ 2020 metais;
2020 metais vyks sekantys Europos beisbolo čempionatai:
Vyrų B grupė Maskva ir Kroatija, Lietuva greičiausiai žais Kroatijoje;
U 23 kvalifikacija, kur vyks dar neaišku, bet reikėtų dalyvauti;
U 18 A grupė, mes esame tarp stipriausiųjų, todėl dalyvauti būtina;
U 15 kvalifikacija 6 komandos;
U 12 kvalifikacija;
Iki lapkričio turi paaškėti visos Europos čempionatų vietos.
LBA prezidiumas siūlo – Vyrai, U 18 ir U 15 rinktinėms dalyvauti.
Pritarta bendru pritarimu.
Dėl U 23 ir U 12 beisbolo rinktinių apsispręsti tada kai bus aiškios Europos beisbolo čempionatų rengimo
vietos.
Pritarta bendru pritarimu.
NUTARTA: 9. Nutarta Vyrų, jaunių ir jaunučių Lietuvos beisbolo rinktinės dalyvauja 2020 metų
Europos beisbolo čempionatuose.
SVARSTYTA: 10. Lietuvos 2019-2020 metų žiemos čempionato ir nuostatų aptarimas;
Varžybų nuostatai nepateikti. Klubai turi aptarti ir pateikti tvirtinimui varžybų nuostatus. Lietuvos 20192020 metų žiemos čempionato varžybų direktoriumi siūlomas Giedrius Šulskis.
Pritarta bendru pritarimu.
Lietuvos 2019-2020 metų žiemos čempionato varžybas siūloma pradėti š.m. lapkričio 15 d.
Pritarta bendru pritarimu.
NUTARTA: 10. Organizuoti Lietuvos 2019-2020 metų žiemos čempionatą, varžybų direktoriumi
paskirti G.Šulskį.

SVARSTYTA: 11.-12. LBA darbo planas 2020 m. LBA prezidiumo narių dalyvavimas darbuose;
LBA prezidento Vermidas Neverauskas - visgi manau, kad kiekvienas prezidiumo narys privalo turėti
atsakingą darbo barą. Tačiau manau, kad reikėtų dar daugiau žmonių įtraukti į LBA vystymo ir kitus darbus.
Visuomeniniais pagrindais pradėjo darbuotis Žygis Šavareika, pirmoji užduotis LBA įstatai. Manyčiau
tikslinga į veiklą įtraukti ir labai aktyvią Sigitą Maciulevičienę, o taip ir kitus prezidiumo ir neprezidiumo,
klubų atstovus.
Kaip visada kalbėta vėl apie LBA strategiją, kurios kai kuriems jos trūksta, nors ji yra tiek trumpalaikė, tiek
ilgalaikė.
S.Kamandulis pagyrė LBA prezidentą už jo didelį aktyvumą sprendžiant beisbolo stadiono klausimus
Vilniuje, Utenoje, Kaune. Taip pat už seminarų organizavimus pradedantiesiems ir pažengusiems beisbolo
treneriams.
Sprendimų nepriimta.
NUTARTA: 11.-12. Sprendimų nepriimta.
SVARSTYTA: 13. LBA 2020 metų Lietuvos čempionatas;
Diskusijoje buvo nuspręsta stiprinti LBA čempionatą, gal būt keičiant jos formą. Visgi didelė problema
mūsų komandų vykimas į Baltarusiją. Stiprus čempionatas padėtų Lietuvos vyrų rinktinei tinkamai
pasiruošti 2020 m. Europos beisbolo B grupės čempionatui.
Peržiūrėti ir patikslinti LBA nuostatus iki lapkričio mėnesio. Juos reikėtų patvirtinti iki 2020 m. sausio 15 d.
Reikėtų, kad 2020 m. klubai paraiškas kokiose amžiaus grupėse dalyvaus jų komandos, pvz. Vyrų, jaunimo
ir jaunių komandos turėtų būti pateiktos iki vasario 1 d., o kitos amžiaus grupės iki kovo 1 d. Visų klubų
komandų žaidėjų sąrašas, kartu su medicininėmis pažymomis turėtų būti pateiktos iki balandžio 1 d.
Pritarta bendru pritarimu.
NUTARTA: 13. Peržiūrėti ir patikslinti LBA 2020 metų varžybų nuostatus;
SVARSTYTA: 14. Maistpinigių normų taisyklių pasikeitimas;
Arnoldas Ramanauskas supažindino su LRV patvirtinta maistpinigių mokėjomo tvarka – sportininkams,
treneriams, jų pagalbininkams, kuri labai apribojo galimybes išmokėti maistpinigius. Ankščiau buvo galima
iš mokėti maistpinigių 10 eurų į diena, dabar lygtai padidinta iki 38 eurų, bet labai sugriežtinta išmokėjimo
tvarka ir galimybės. Daug kam – teisėjams reikės gauti leidimus individualiai veiklai, kur mokestis valstybei
yra 16 procentų. Todėl reikia dar gerai pastudijuoti šį LRV nutarimą ir ieškoti galimybių kaip jį protingai
taikyti, nenuskriaudžiant LBA žmonių.
Sprendimų nepriimta.
NUTARTA: 14. Sprendimų nepriimta;
SVARSTYTA: 15. LBA už nuveiktus darbus – apmokejimas;
LBA prezidentas Vermidas Neverauskas supažindino prezidiumą kas darbuojasi LBA ir jų funcijas:
A.Ramanauskas atsakingas už buhalteriją, V.Semėnas atsakingas už kompiuterinę dalį ir informacinius
pranešimus mūsų puslapyje, Ž.Bareikas – varžybų direktorius, Nomeda Neverauskaitė atsakinga už
informaciją mūsų facebokk’o puslapyje, E.Matusevičius atsakingas už raštų rašymą, projektų teikimus
Fondams, LBA medžiagos pateikimas buvo KKSD, dabar SMSM dėl finansavimo gavimo irk t. darbai. Aš
praktiškai visus darbus atlieku minimaliomis LBA išlaidomis ir pakankamai didelėmis savo ir šeimos laiko
išlaidomis ir ne tik. Reikėtų, kad žmonių norinčių padirbėti Lietuvos beisbolo labui būtų daugiau.

Pritarta bendru sutarimu.
NUTARTA: 15.Informacijai pritarta bendru sutarimu.
SVARSTYTA: 16. LBA Apeliacinio teismo reglamento aptarimas;
Žilvinas Vozinskas paklausė, kada bus sukurtas LBA Apeliacinio teismo reglamentas. LBA prezidiumas
paaiškino, kad šio LBA Apeliacinio teismo sukūrimas buvo KKSD įdėja, buvo reikalauta, kad tokie būtų,
bet kad jie veiktų realiai kokioje nors sporto federacijoje nėra žinoma, bet manoma, kad reikėtų sudaryti
darbo grupę, kuri šio reglamento sukūrimu užsiimtų.
Pritarta bendru pritarimu.
NUTARTA: 16. Pritarta dėl darbo grupės sukūrimo relamentui parengti;
SVARSTYTA: 17. Dėl Lietuvos mokyklų žiemos čempionato finansavimo, pravedimo nuostatų;
Mokyklų žiemos čempionatą tikslinga organizuoti ir 2020 metais. Visi treneriai, kurie dalyvaus, žiemos
čempionate, suderina klausimus dėl komandų skaičiaus, varžybų sisitemos, turų pravedimo vietos, mokinių
amžiaus, siūloma nuo 4-os klasės ir kt. ir pateikia LBA prezidiumui tvirtinti. Siūloma klubams, kurie
dalyvaus žiemos čempionate skirti po 500 eurų prizams, apdovanojimams ir viešinimui (Vilnius, Kaunas,
Radviliškis ir Mažeikiai), o taip palikti 1000 eurų rezervą finalinių varžybų surengimui.
Pritarta bendru pritarimu.
NUTARTA: 17. Rengti Lietuvos mokyklų žiemos čempionatą, skiriant tam 3 000 eurų;
SVARSTYTA: 18. Dėl mušimo narvo Radviliškio miesto centriniame stadione pastatymo
finansavimo;
Radviliškio BK Bėgiai vadovas ir treneris Romanas Paskočimas pateikė LBA prezidiumui prašymą su
brėžiniais ir pinigų suma dėl mušimo narvo Radviliškio miesto centriniame stadione pastatymo finansavimo.
Bendra sąmata metalui, gruntui ir dažams - 800 €. Taip pat reikia ir skaldos atsijų mašinos. 6 kub/m kaina
150€. Viskam būtų sąskaitos, siunčiamos LBA buhalterijai, LBA apmokėtų tiesiogiai tiekėjams. Darbus
(suvirinimą, gruntavimą, dažymą, transportavimą ir surinkimą) atliksime patys su tėvelių pagalba.
Viso prašoma 950€ LBA parama.
Pritarta bendru pritarimu skirti paramą.
NUTARTA: 18. Skirti 950 eurų mušimo narvui Radviliškio miesto centriniame stadione pastatyti;
SVARSTYTA: 19. Dėl paramos Kauno beisbolo aikštelės kvadrato tvarkymo;
Kauno beisbolo klubas Lituanica paprašė paramos Kauno beisbolo aikštelės kvadrato tvarkymui skirti 1750
eurų, o gal išsivers ir su mažesne suma.
Lyginamas plotas 40x40m (1600m2)
Numatoma atlikti esamo kvadrato „infield“ zonos išlyginimas:
- Ant esamos žolės, išsaugant tvirtą pagrindą užvežama žemė (36m3);
- Su technika žemė paskleidžiama visam numatytam plote (1600m2);
- Žemė išgrėbliuojama, išvaloma;
- Naujai užvešta žemė visam plote išlyginama, padengiant visą plotą minimaliu sluoksniu ;
- Patręšiama ir užsėjama veja, suvoluojama.
Eil. Darbas, medžiaga
Nr.

mato vnt

kiekis

Kaina Eur

Suma

1
2
3
4
5

Žemė
Žemės skleidimas, lyginimas, grėbliavimas.
Trąša
Sėkla 20kg/maišas
Tręšimas, sėjimas, volavimas

M3
M2
kg
vnt
M2

36
1600
30
2
1600

12,5
0,50
1
75
0,20

450
800
30
150
320

Iš Viso:

1750

Pritarta bendru pritarimu skirti paramą.
NUTARTA: 19. Skirti Kauno beisbolo aikštelės kvadrato tvarkymui iki 1750 eurų;

SVARSTYTA: 20. Dėl Europos Baseball 5 čempionato Vilniuje 2020 metais.
V.Neverauskas informavo, kad 2019 metų rugsėjo 27-28 dienomis Vilniuje vyko Europos softbolo ESF ir
Europos beisbolo CEB vykdomojo komiteto posėdis. Dar prieš posėdį CEB prezidentas Didier Seminet .
ESF prezidentas Gabriel Waage bei LBA prezidentas Vermidas Neverauskas apsilankė Lietuvos Švietimo
Mokslo ir Sporto ministerijoje, kur susitiko su viceministre Kornelija Tiesnyte dėl Europos beisbolo
softbolo kongreso 2020 metų vasario mėnesį Vilniuje, dėl beisbolo aikščių padėties Lietuvoje, dėl įvairių
programų finansavimų.
Vėliau vykome į Uteną, kur susitikome su miesto meru A.Katinu. Buvo aptarta uteniškių beisbolininkų
žiemos treniruočių sąlygos, bei beisbolo aikštynų treniruočių ir varžybų vykdymo galimybės Utenos
hipodrome.
CEB ir ESF savo darbotvarkėje aptarė ir gerai įvertino LBA pasiruošimą Europos kongresui. Taip pat
vykdomasis komitetas priėmė sprendimą 2020 metais Lietuvoje surengti pirmąjį Europos Beisbolas 5
čempionatą. EČ dalyvautu 10 – 12 šalių rinktinių. Rinktinėje iki 10 žmonių. Varžybos vyktų 3 dienas.
Pritarta bendru pritarimu organizuoti Europos Beisbolas 5 čempionatą Vilniuje, pateikiant LBA prezidiumui
sąmatą tvirtinimui.
NUTARTA: 20. Nutarta organizuoti Europos Beisbolo 5 čempionatą Vilniuje.

Pirmininkaujantis

Virmidas Neverauskas

Sekretoriaujantis

Edmuntas Matusevičius

