
Lietuvos Beisbolo Asociacija 

 

BEISBOLO SPORTO ŠAKOS VYSTYMO STRATEGIJA 

 

2023-2026 m. 

2022 

Vilnius 

 

REZIUME 

   

Ši programa numato, kaip bus plėtojamas beisbolo sportas Lietuvoje 2023-2026  metais. 

Atlikti iki šiol darbai ir sukauptas patyrimas šioje srityje sudaro prielaidas planuoti šiam 

laikotarpiui tolimesnį šios sporto šakos vystymąsi mūsų krašte ir įgyvendinti tokius tikslus: 

1) žymiai padidinti užsiiminėjančių šia sporto šaka vaikų ir suaugusių skaičių, pakelti  

komandų sportinį  meistriškumą bei jų aktyvumą tarptautinėse varžybose, padidinti žiūrovų 

skaičių; 

2) tuo pagrindu padaryti Lietuvą beisbolo sporto lydere, šalimi - šio sporto centru 

regione; 

3 intensyvios sportinės ir organizacinės veiklos dėka sudaryti prielaidas                                    

beisbolo verslui atsirasti ir vystytis Lietuvoje. 

Šiuos sudėtingus tikslus numatoma realizuoti sprendžiant  tokius konkrečius uždavinius: 

1) panaudojant šiuolaikinius marketingo, organizacijų ryšių su visuomene  

populiarinimo metodus populiarinti beisbolo sportą, ypač vaikų tarpe, organizuoti plačios 

paramos sportinei veiklai procesą panaudojant tam Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos 

įstatymo galimybes, užsienio sportinių organizacijų, Tarptautinės beisbolo ir softbolo federacijos 

(WBSC), Europos beisbolo ir softbolo konfederacijos (WBSC Europe) Pasaulinės beisbolo lygos 

(MLB) dėmesį bei gerą  Lietuvos beisbolininkų dabartinės veiklos rezultatų įvertinimą, 

laukiamą krašto ekonomikos būklės stabilizaciją. To dėka pasiekti, kad žaidžiančių beisbolą 

skaičius Lietuvoje išaugtų nuo 1000 žmonių 2022 metais iki 2000 sportuojančių 2026 metais; 

2) intensyviai formuoti beisbolo sporto infrastruktūrą, visų pirma Vilniuje, Kaune ir 

Utenoje įrengti beisbolo aikštes kooperuojant Tarptautinės beisbolo ir softbolo federacijos 

(WBSC), Europos beisbolo ir softbolo konfederacijos (WBSC Europe), Švietimo Mokslo ir 

Sporto Ministerijos , Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo, LTOK, Vilniaus, Kauno ir Utenos 

savivaldybių ir rėmėjų lėšas. 

 Toliau formuoti beisbolo sporto bazę Utenoje, įkurti jas kituose Lietuvos miestuose – 

Vilnius, Kaunas, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Druskininkuose, Radviliškyje, Kauno 

rajone, Jonavoje, Rukloje.  

3) pagerinti aprūpinimą sportiniu inventoriumi, tame tarpe organizuojant kai kurių 

reikmenų (lazdos, pirštinės) gamybą Lietuvoje; 

4)  organizuoti  sistemingą  trenerių bei teisėjų  ruošimą bei jų kvalifikacijos kėlimą. 

Šios bendros strateginės programos pagrindu ateityje, sukaupus reikiamą informaciją,  

bus ruošiami konkretūs planai svarbiausiems programoje numatytiems darbams vykdyti - 

investicinis projektas Vilniaus, Kaumo, Utenos beisbolo centrų ir akademijų įkūrimas ir 

eksploatacija, biznio planai bendroms įmonėms inventoriaus gamybai įkurti ir vystyti, kitoms 

beisbolo verslo formavimo problemoms spręsti. 

 



  

2. Bendras padėties aprašymas 

 

2.1. Istorinė apžvalga 

 

Kol kas beisbolas Lietuvoje palyginti mažai žinomas ir mažai paplitęs sportas. Tiesa, jo 

ištakos siekia dar 1922 metus - tais metais įvyko pirmasis Lietuvos beisbolo čempionatas 1923 

metais įvyko pirmosios tarptautinės rungtynės Lietuva-Estija. Šio sporto pirmasis organizatorius 

buvo Lietuvos karo aviacijos lakūnas, gimęs JAV, Stepas Darius, davęs pradžią ir daugeliui kitų 

sporto šakų Lietuvoje - krepšiniui, futbolui, ledo rituliui, parašęs pirmąsias knygutes lietuvių 

kalba apie beisbolą ir apie krepšinį (išleistas atitinkamai 1924 ir 1926 metais), vadovavęs 

Lietuvos fizinio lavinimo sąjungai, Futbolo ir Beisbolo lygomis, organizavęs pirmojo stadiono 

Lietuvoje  statybą.  Vėliau  S.  Darius  išvyko  atgal į  JAV ir  organizavo transatlantinį 

skridimą į Lietuvą maršrutu Niujorkas-Kaunas 1933 metais, kartu su kitu lietuvių kilmės 

amerikiečiu - lakūnu S. Girėnu. Šie lakūnai tragiškai žuvo šio skridimo metu, tapdami Lietuvos 

nacionaliniais didvyriais. Todėl S.Dariaus tikslas - suartinti Amerikos ir Lietuvos jaunimą per 

beisbolo sportą - liko neįvykdytas. 

 

2.2. Dabartinė beisbolo sporto būklė 

 

Pastaraisiais metais Lietuvos beisbolo čempionatai ir pirmenybės vyksta reguliariai 

visose žaidėjų amžiaus grupėse - suaugusių, jaunių, jaunučių, berniukų.  

Lietuvos nacionalinės ir klubinės komandos reguliariai dalyvauja Europos ir net (berniukai ir 

jaunučiai) Pasaulio čempionatuose bei kitose tarptautinėse varžybose; juose ne kartą  

užimdamos  prizines  vietas. Lietuvos berniukų rinktinė 2010, 2012 metais iškovojo Europos 

čempionato bronzos medalius, o 2013 m. sidabro medalius. Lietuvos jaunimo U21 rinktinė 2016 

m. iškovojo Europos beisbolo bronzos medalius. 

Susiformavo savarankiški pajėgūs beisbolo sporto klubai ne tik Vilniuje, bet ir kituose 

Lietuvos miestuose - Kaune, Utenoje, Radviliškyje, Klaipėdoje, Panevežyje beisbolas 

žaidžiamas Rukloje, Kauno rajone, Mažeikiuose. Užmegzti geri dalykiški kontaktai su užsienio 

šalių beisbolo sporto organizacijomis, jų  atstovai  gerai  vertina  Lietuvos  beisbolo  

dabartinę situaciją  ir  jo  ateities  perspektyvas.   

  

2.3. Programos tikslai ir uždaviniai 

 

1987 - 2022  metais buvo padaryta gera pradžia beisbolui vystytis Lietuvoje - susibūrė 

nemažas šio sporto mėgėjų ir organizatorių-entuziastų  būrys, susiformavo atitinkamos  

struktūros, gausėja žiūrovų varžybose, tame tarpe ir dėka to, kad pastaraisiais metais 

suintensyvėjo Lietuvos  gyventojų ryšiai  su  Vakarų šalimis  kuriose  beisbolas  yra 

populiarus. 

Įvertinant visa tai realu planuoti naują, intensyvų beisbolo vystymo etapą Lietuvoje: 

žymiai padidinti užsiiminėjančių šią sporto šaką vaikų ir suaugusių skaičių, kelti komandų 

sportinį meistriškumą, palaipsniui didinti žiūrovų skaičių ir tuo pagrindu pradėti formuoti 

beisbolo verslą, padaryti  Lietuvą beisbolo sporto lydere Rytų Europoje, įkurti Lietuvoje 

regioninius beisbolo sporto centrus. Tam yra visa eilė palankių sąlygų: 



1) patogi Lietuvos geografinė padėtis tarp Rytų ir Vakarų šalių, geri ryšiai su gretimų 

šalių sportinėmis organizacijomis; 

2) užsiiminėjančių šia sporto šaka skaičius Lietuvoje auga; 

3) palyginti aukštas Lietuvos  beisbolo  komandų sportinis lygis -pastebimai aukštesnis, 

negu Lenkijoje, Estijoje, Latvijoje, Baltarusijoje; 

4) Lietuvos komandos yra sukaupę didesnį dalyvavimo tarptautiniuose  -  oficialiuose  

ir   neoficialiuose  turnyruose  patyrimą, reguliariai juose dalyvauja; 

5) Lietuvos beisbolo asociacija (LBA) jau keletą metų aktyviai dalyvauja Europos ir 

Pasaulinės beisbolo ir softbolo federacijos (WBSC ir WBSC Europe) veikloje,  palaiko ryšius ir 

gauna paramą iš  JAV organizacijų.  

Toks Lietuvos beisbolo vystymo tikslų traktavimas  turės didžiulį skatinantį  poveikį 

tiek sporto organizatoriams, tiek sportininkams, duos pagrindą tikėtis didesnės paramos tiek iš 

privačių rėmėjų, tiek iš valstybės biudžeto. 

Suprantama, planuojant šių tikslų realizavimą išryškėja nemažai rizikos faktorių ir 

kliūčių. Pagrindinis rizikos faktorius yra ir ateityje bus bendra ekonominė situacija Lietuvoje. 

Jeigu ji blogės tai kils pavojus normaliam žmonių gyvenimui ir veiklai, todėl bet kokia sportinė 

veikla taps labai sunki.    

Pagrindinė kliūtis beisbolo vystymuisi Lietuvoje šiuo metu yra lėšų trūkumas dėl realių 

šios dienos Lietuvos ekonomikos sąlygų. Taip pat trūksta sportinių bazių, trenerių, teisėjų, 

sportinio inventoriaus ir aprangos. Įvertinant visą tai ir siekiant sėkmingai įgyvendinti aukščiau 

išvardintus  tikslus 2023-2026 m. numatoma spręsti tokius svarbiausius uždavinius: 

1) plačiu mastu populiarinti beisbolo sportą, ypač jaunimo tarpe, geriau organizuoti 

rėmimo procesą; 

2) intensyviai formuoti reikalingą infrastruktūrą, visų pirma įkuriant beisbolo aikštes 

Kaune, Vilniuje,  Utenoje steigiant 3-4 šio sporto bazes kituose Lietuvos miestuose – 

Radviliškyje, Rukloje, Druskininkuose, Klaipėdoje ir kitur; 

3) pagerinti aprūpinimą sportiniu inventoriumi, tame tarpe ir organizuojant jo gamybą 

Lietuvoje; 

4) organizuoti sistemingą trenerių bei teisėjų ruošimą ir jų kvalifikacijos kėlimą; 

5) sukurti specialias struktūras intensyviam sporto vystymui organizuoti, beisbolo verslui 

formuoti. 

Numatomi šių uždavinių sprendimo būdai aprašyti tolimesniuose šio dokumento 

skyriuose. 

 

 

3. Beisbolo populiarinimas  

 

Nors beveik visos sporto šakos Lietuvoje atsirado maždaug tuo pačiu metu - mūsų 

amžiaus III-me dešimtmetyje, bet, kaip jau minėta, beisbolo  vystymasis vėliau atsiliko ir šiuo  

metu tiek prestižo, tiek populiarumo atžvilgiu jis negali lygintis su krepšiniu, futbolu ar rankiniu.  

Todėl norint realizuoti šiame plane numatytus tikslus būtina pakeisti situaciją, palaipsniui 

iškovojant geresnes pozicijas beisbolui kitų sporto šakų tarpe pasiekti žymiai didesnio negu 

dabar žiūrovų dėmesio ir didesnės finansinės  paramos  iš  gamybinių,  komercinių,  

finansinių,  visuomeninių organizacijų, o taip pat dalinai ir iš valstybės biudžeto. Tą galima 

padaryti tik aktyvia ir gerai organizuota marketingo veikla, kurios svarbiausia sritis - beisbolo  

populiarinimas.  Šioje  srityje  2023-2026 m.  numatomos  tokios priemonės: 



 

3.1 Beisbolo populiarinimas vaikų tarpe 

 

Beisbolas turi nemaža patrauklių bruožų, ypač vaikams: kolektyvinis žaidimo  

charakteris,  galimybė  visiems komandos  žaidėjams  vienodai aktyviai dalyvauti sportinėje 

kovoje, galimybė dalyvauti plačiam vaikų ratui, nes šis sportas nereikalauja ypatingų fizinių  

duomenų, galimybė harmoningai vystytis asmenybei, nes beisbolo žaidimas reikalauja tiek 

fizinių, tiek intelektualinių pastangų; galimybė objektyviai  įvertinti kiekvieno žaidėjo pastangas 

bei rezultatus ir dėka to sistemingai gerinti tuos rezultatus ir t. t. Be to vaikus vilioja beisbolo 

naujumas, atributika ir kiti dalykai. Šiuos beisbolo pranašumus būtina plačiai populiarinti, ypač 

mokyklose. Iš esmės ir dabar yra gana daug vaikų, norinčių žaisti beisbolą, bet šių norų 

realizavimą stabdo sportinio inventoriaus, aikščių, bazių ir trenerių stoka. Daugumai Lietuvos 

vaikų beisbolas dar nežinomas, todėl jo populiarinimo galimybės yra labai didelės, ypač 

mažesniuose miestuose. Ir būtinumas populiarinti šį sportą vaikų tarpe yra neabejotinas, nes 

vaikai yra labai svarbus kontingentas siekiant beisbolo vystymosi suintensyvinimo dėl daugelio 

priežasčių: pirma, didesnis kultivuojančių šią sporto šaką vaikų skaičius  leis  ateityje  pakelti  

Lietuvos  komandų  meistriškumą,  nes  bus didesnė  konkurencija  žaidėjų  tarpe,  

geresnės jų atrankos į  klubines  ir nacionalines komandas galimybės. Antra, gausės žiūrovų 

beisbolo varžybose - tiek vaikų, tiek suaugusių - šių vaikų tėvų. Trečia, vaikų susidomėjimas 

beisbolu gali padaryti teigiamą įtaką rėmimo procesui per jų tėvus. 

Pagrindinė beisbolo populiarinimo priemone vaikų tarpe numatyta fizinio lavinimo 

pamokų panaudojimas bendrojo lavinimo mokyklose. 

 

3.2 Beisbolo populiarinimas suaugusiųjų tarpe 

 

Pagrindinė populiarinimo priemonė šiam gyventojų kontingentui yra aukšto sportinio 

lygio varžybos. Lietuvos nacionalinė beisbolo komanda jau turi tam tikrą tarptautinių susitikimų 

patyrimą, ji šiuo metu pagal savo sportinį meistriškumą užima 15 vietą Europoje ir 39 vietą 

Pasaulyje.  Šiuo metu beisbolą oficialiai žaidžia 38 Europos valstybės. Visa tai duoda pagrindą 

tikėtis, kad  Lietuvos žiūrovai turi galimybę pamatyti įdomių beisbolo rungtynių. 

Tokių rungtynių gausėjimas Lietuvoje padės vystyti ir kitas beisbolo sporto populiarimo 

formas, ypač per masinės informacijos priemones - tai reportažai apie varžybas spaudoje, per 

radiją ir televiziją, specialios laidos ir straipsniai.  

Labai svarbi ir kol kas beveik nepanaudota populiarinimo sritis yra populiarios 

informacinės ir reklaminės literatūros leidimas.  

Taip pat populiarinimo tikslams numatoma panaudoti šią programą, skelbiant jos 

pagrindinius teiginius bei informaciją apie jos realizavimo eigą spaudoje, per radiją ir televiziją. 

Šiam tikslui bus panaudota ir speciali sportinė apranga (kepurės, marškiniai, o taip pat  įvairūs 

suvenyrai, su LBA simbolika - ženkliukai, lipdukai ir t.t.). 

 

3.3 Paramos organizavimas 

 

Beisbolo  vystymo  tempai  Lietuvoje  žymiu  mastu  priklausys  nuo turimų lėšų, 

kurių pagrindinis šaltinis - privačių asmenų ir organizacijų įnašai. Paramos procesą numatoma 

geriau organizuoti ir suintensyvinti. Tam susidaro keletas palankių sąlygų, pirmoji - laukiama 

ekonominės padėties stabilizacija bei gyventojų pragyvenimo lygio kilimas. Oficiali statistika 



rodo, kad pirmieji tokių procesų požymiai jau pasireiškia. Antroji - veikia Lietuvos Respublikos 

Labdaros ir paramos įstatymas, pagal kurį organizacijos gali skirti lėšas labdarai arba paramai, 

labdarai ir paramai skirtos materialinės vertybės, įvežamos į Lietuvos Respubliką 

neapmokestinamos muito mokesčiu. Trečioji sąlyga - beisbolo populiarinimas vaikų ir suaugusių 

tarpe, kuris aptartas aukščiau. Ypač svarbu plėsti ir gerai panaudoti neformalius kontaktus tarp 

LBA, beisbolo klubų, komandų ir įvairių  gamybinių, komercinių, finansinių,  visuomeninių 

organizacijų.  

 

 

 

 

3.4 Pagrindinio programos rodiklio prognozės 

 

Įvertinę numatytos populiarinimo ir rėmimo veiklos galimybes, o taip pat bendrą 

ekonominę situaciją prognozuojame kiek suaugusių ir vaikų galėtų žaisti beisbolą Lietuvoje 

2018-2022 m. ir vėlesniais metais, kaip atrodys šių skaičių dinamika. Tie skaičiai labai svarbūs 

programai, nes jie yra išeities taškas, norint įvertinti inventoriaus, sportinių bazių, teisėjų, 

trenerių poreikį bei su tuo susijusias išlaidas. Juos nustatant buvo išnagrinėti du kraštutiniai 

variantai. 

Pesimistinis,  jeigu  ekonominė  situacija  nepagerės,  tai  žmonių susidomėjimas 

sportu sumažės. Valstybės parama sportui nepadidės, nes biudžetas bus deficitinis. Beisbolo 

centro statyba nebus pradėta. Rėmėjai mažai tegalės padėti sportui, nes jų pačių ekonominė 

būklė bus sunki. Sporto  inventoriaus gamybos Lietuvoje nepasiseks suorganizuoti. Šiuo atveju 

išliktų esamas žaidžiančiųjų ir vaikų augimo tempas. 

Optimistinis - jis remiasi optimistinėmis ekonominėmis prognozėmis infliacija sumažės, 

mažės ir bankų palūkanos už kreditus. Tas leis vystyti gamybą (tame tarpe ir beisbolo 

inventoriaus), o tai savo ruožtu padidins lėšas, gaunamas iš rėmėjų. Pragyvenimo lygio kilimas 

padės augti žiūrovų  skaičiui  sporto  varžybose.   

 

1 lentelė 

 

 Planuojamas beisbolininkų skaičiaus augimas Lietuvoje 2023 - 2026 m. 

                           (prognozė) 

 

 

                                      

Nr. Rodikliai 2022 2023 2024  2025 2026 

1 Žaidžiančių skaičius 1000 1200 1500 1800 2000 

 

 

Beisbolininkų skaičiaus augimo kreivės formą nulėmė tokie motyvai: palankūs sporto 

vystymuisi faktoriai (ekonomikos stabilizacija, labdaros ir paramos įstatymo poveikis, užsienio 

organizacijų parama ir kt.). 

                                                                 

                           

4. Materialinė bazė, gamybinė bei komercinė veikla 



 

Beisbolo  vystymąsi  Lietuvoje  labai  stabdo  neišvystyta  šio  sporto infrastruktūra 

- kol kas nėra specialių aikštynų,  nekalbant  jau apie elementarų servisą sportininkams; taip pat 

labai  trūksta sportinio inventoriaus. Todėl materialinės  bazės  kūrimas,  aprūpinimas  

inventoriumi  yra  viena  iš pagrindinių šioje programoje numatomų darbų krypčių; tuo pačiu 

tai yra ir beisbolo verslo pagrindų formavimas. 

 

4.1 Beisbolo aikščių įrengimas Kaune, Vilniuje ir Utenoje. 

 

 

4.2. Sportinės bazės kituose miestuose 

 

2023-2026 m. planuojama pilnai įrengti beisbolo aikštes miestuose,  kuriuose  jau  

veikia  beisbolo  klubai  arba  kur  juos planuojama įkurti. 

Šie miestai turi geras sportines tradicijas juose veikia aukštosios mokyklos, ruošiantis 

trenerius ir sporto organizatorius, todėl planuojama įrengti rimtą sportinę bazę. 

Šios  sportinės  bazės bus  skiriamos  tarptautinėms  ir  Lietuvos  masto varžyboms 

organizuoti. Mokymo, treniruočių ir populiarinimo tikslams bus naudojamos mokyklų futbolo 

aikštės, atitinkamai jas pritaikant šiam tikslui. 

 

4.3. Aprūpinimas sportiniu inventoriumi 

 

Šiuo metu sportinio inventoriaus labai trūksta, jis gaunamas kaip dovana iš užsienio 

organizacijų arba perkamas už rėmėjų paaukotas lėšas. Sporto klubai kaip taisyklė patys rūpinasi 

inventoriumi, LBA jiems tik padeda, kai turi tam galimybes. 

Reikia organizuoti kai kurių beisbolo reikmenų gamybą Lietuvoje, visų pirma numatoma 

pradėti gaminti: lazdas, pirštines. Beisbolo lazdas numatoma gaminti tiek medines, tiek 

metalines. Standartinio tipo inventoriaus gamybos organizavimas yra žymiai sudėtingesnis 

klausimas, todėl numatoma spręsti kuriant bendras įmones, kurioms  užsienio  partneriai  

pateiktų savo  know-how, dalį medžiagų ir įrengimų, o Lietuvos įmonės - gamybinius plotus, 

darbo jėgą,  kitą dalį medžiagų ir įrengimų. Iš Lietuvos pusės turinčios tam reikiamas sąlygas ir 

norinčių dalyvauti tokiame versle firmų yra pakankamai, reikia tik užsienio sportinių 

organizacijų  tarpininkavimo  ieškant  partnerių  šiam  verslui Vakaruose; kaip jau minėta, 

Lietuvos įstatymai užsienio investicijoms yra palankūs.  Be  to,  būtina  pabrėžti, kad  yra  

visai  realu orientuoti  tiek treniruočių, tiek standartinio beisbolo inventoriaus gamybą ne tik 

Lietuvos, bet ir Rytų Europos šalių rinkai, nes visoms šio inventoriaus trūksta, ir tai stabdo šios 

sporto šakos plėtimą. Todėl sportinio inventoriaus gamybos apimtys Lietuvoje galėtų būti 4-5 

kartus didesnis, negu jų reikia Lietuvai, kas leistų mažinti gaminių savikainą ir gauti didesnį 

pelną; tam tikra jo dalis per rėmėjus galėtų būti panaudota tolimesnio beisbolo sporto vystymo 

finansavimui. Tuo pačiu Lietuva įtvirtintų savo pozicijas kaip šio sporto šakos centras Lietuvoje, 

ir čia palaipsniui formuotusi verslas, susijęs su beisbolu. 

 

4.4. Kita gamybinė komercinė veikla 

 

LBA numato skatinti Lietuvos gamybines ir komercines organizacijas, visų pirma savo 

rėmėjus, gaminti sportinę aprangą su LBA ir beisbolo atributika, specialius suvenyrus 



pateikdama šių prekių pavyzdžius, projektus, sudarydama sąlygas platinti šią produkciją varžybų 

metu, tame tarpe ir Lietuvos beisbolo komandų išvykų į užsienį metu. Tas leis gauti papildomai 

lėšų beisbolui vystyti. 

Visai šiai veiklai - populiarinimui sportinės bazės kūrimui, sportinio, inventoriaus 

gamybai ir kitai komercinei veiklai bus formuojamos specialios struktūros. 

 

 

5. Veiklos organizavimas valdymas ir personalas 

 

5.1 LBA ir jos funkcijos 

 

Pagrindinis  planuojamas  veiklos  organizatorius  ir ateityje  bus Lietuvos beisbolo 

asociacija, įkurta 1989 m. ir jau sukaupusi tam tikrą patyrimą dirbti šiomis sudėtingomis 

sąlygomis. LBA įstatai numato jai labai plačią veiklos sferą, nes tai vienintelė organizacija 

Lietuvoje  kuri  rūpinasi šios  sporto  šakos  populiarinimu  ir vystymu.  Šiems  tikslams  

įgyvendinti  LBA  rengia tarptautines  ir respublikines varžybas, formuoja Lietuvos beisbolo 

rinktines, jas finansuoja ir siunčia į varžybas,  moka  už  komandų  teisę  dalyvauti  

tarptautinėse varžybose, o taip pat nario mokesčius tarptautinėms sporto organizacijoms, sudaro 

sąlygas žaidėjų meistriškumui, trenerių ir teisėjų kvalifikacijai kelti, ieško visam tam finansinių 

šaltinių. LBA yra juridinis asmuo ir gali steigti ūkines-komercines įmones, dalyvauti bendrų 

įmonių veikloje. Aukščiausias asociacijos  valdymo  organas  yra  suvažiavimas.  Praktinę  

LBA  veiklą organizuoja prezidiumas ir prezidentas bei sekretorius, kurie atstovauja asociaciją 

įvairiose organizacijose ir renginiuose. 

 

5.2 LBA veikla 

 

Svarbiausi asociacijos organizuoti darbai ir renginiai yra šie: 

 

1 Lietuvos beisbolo čempionatai visose žaidėjų amžiaus grupėse. 

Lietuvoje surengtos Europos (WBSC Europe) taurės varžybos, atrankinės Europos jaunučių 

pirmenybės, Leattle League (Europos zonos) varžybos.  

2 Lietuvos komandų dalyvavimas oficialiuose Europos  tarptautiniuose turnyruose.  

3) Aktyvus dalyvavimas WBSC Europe. ir W.B.S.C. veikloje. 

4) Dalykiškų ryšių su MLB ir MLB Europos akademija  palaikymas. Ši lyga jau suteikė 

didelę paramą lėšomis, inventoriumi Lietuvos sportininkams, rems ateityje. 

5)   Ryšių palaikymas su daugelio šalių beisbolo sporto organizacijomis. Šiuo metu 

LBA bendradarbiauja su 20 šalių beisbolininkais.  

6) Ryšių užmezgimas su užsienio firmomis - sportinio inventoriaus gamintojais. 

“Rawlings” ir „Hummel“ jau suteikė LBA paramą sportiniu inventoriumi kaip labdarą, o ateityje 

planuojama ieškoti galimybių įkurti su jomis bendras įmones tokiam inventoriui gaminti 

Lietuvoje. 

7) Materialinė ir metodinė pagalba asociacijos nariams, panaudojant užsienio bei  

vietinių  organizacijų ir pavienių  asmenų  paaukotas  lėšas, sportinį inventorių, aprangą. 

8) Lietuvos nacionalinių rinktinių formavimas, jos vadovų ir trenerių skyrimas, sportinių 

stovyklų  organizavimas  bei  finansavimas,  kelionės  išlaidų apmokėjimas. 



Šią savo veiklą LBA numato tęsti ir ateityje, tačiau priėmus šią programą jos uždaviniai 

ir darbų apimtys žymiai išaugs. 

 

5.3 Valdymo tobulinimas 

 

Šioje  programoje  numatytai  veiklai  organizuoti  ir  valdyti  LBA sudėtyje  bus  

sukurtos  atitinkamos  struktūros - vykdomoji  direkcija  su specializuotomis tarnybomis. 

                                                                                  

Sportinės veiklos tarnyba: 

 

1) Visų lygių ir amžiaus grupių varžybų organizavimas. 

2) Ryšiai su užsienio beisbolo sporto organizacijomis. 

3) Bendras klubų ir mokyklų veiklos koordinavimas, metodinė pagalba jiems. 

 

Finansų, komercijos, sportinių bazių ir inventoriaus tarnyba. 

 

1) LBA finansų tvarkymas. 

2) Ryšiai su rėmėjais. 

3) Ryšiai su inventorių ir aprangą teikiančiomis užsienio ir Lietuvos firmomis, klubų ir 

mokyklų aprūpinimo sportiniu inventoriumi organizavimas. 

4) Ryšiai su sportinę aprangą, specialius suvenyrus gaminančiomis ir platinančiomis 

firmomis. 

5) Dalyvavimas projektuojant ir statant Vilniaus, Kauno ir Utenos beisbolo centrus ir  

akdemijas. 

 

Personalo ir populiarinimo tarnyba. 

 

1) Trenerių ruošimo bei jų kvalifikacijos kėlimo organizavimas. 

2) Teisėjų ruošimo bei jų kvalifikacijos kėlimo organizavimas. 

3) Metodinės ir reklaminės literatūros leidimo bei platinimo organizavimas. 

4) Beisbolo populiarinimas per masinės informacijos priemones. 

 

 

5.4 LBA nariai - beisbolo sporto klubai 

 

Asociacijos nariais gali būti visi Lietuvoje veikiantys beisbolo klubai, kiti  sporto  

klubai ir  mokyklos, turintys beisbolo  komandas.  Šiuo  metu asociaciją sudaro tokie klubai: 

 

                Lietuvos beisbolo asociacijos sudėtis 2017-12-22: 

 

1. Asociacija beisbolo klubas “Vilnius”  

2. Kauno mažoji beisbolo lyga 

3. Viešoji įstaiga “Panerio stadionas”  

4. Visuomeninė organizacija Kauno apskrities beisbolo klubas 



5. VšĮ ,,Karaliaus Mindaugo beisbolo klubas“  

6. VšĮ ,,Sporto ir sveikatos zona“  

7. Asociacija ,,Radviliškio BK Bėgiai“  

8.  Asociacija ,,Utenos BK Titanai”. 

 

2023-2026 m. numatyta toliau plėsti beisbolo geografiją Lietuvoje, įkuriant klubus 

Šiauliuose, Panevėžyje kituose miestuose. 

Sporto klubai yra visuomeninės organizacijos, savarankiškai tvarkančios savo veiklą, 

sprendžiančios  finansines  problemas. Jie  moka asociacijai  nedidelį  nario  mokestį, 

dalyvauja jos valdyme, naudojasi jos materialine parama sporto vystymui, metodine medžiaga ir 

kita informacija. 

 

5.5 Trenerių ruošimas   

 

Jau veikiančių sporto klubų veiklos plėtimui ir naujų  klubų įkūrimui, be sportinio 

inventoriaus ir bazių trūkumo, trukdo trenerių stoka. Šiuo metu dirba  5 treneriai.  

 

                                                                       

2  lentelė 

 

              Beisbolo trenerių poreikis ir jų ruošimas 2018-2022 m. 

 

                            2022  - 5  

    2023  - 6 

    2024  - 8 

    2025 – 9 

    2026 – 10 

                               

Pagrindinė trenerių ruošimo bazė yra Lietuvos Sporto Universitetas Kaune. Kelti 

Lietuvos beisbolo trenerių kvalifikaciją jau dabar padeda ir tikimės, padės ateityje MLB pagal 

specialią pagalbos programą. Patyrę šios lygos treneriai lankysis 18 Europos šalių, tame  tarpe ir 

Lietuvoje, praves čia treniruotes žaidė jams ir seminarus treneriams. Taip pat numatoma kreiptis 

į MLB, kad ji priimtų keletą perspektyvių mūsų trenerių stažuotis JAV beisbolo klubuose. 

Numatoma pagerinti trenerių darbo apmokėjimą. Manome, kad ir trenerių mainų programa padės 

LBA paruošti keletą naujų trenerių. 

 

5.6 Teisėjų ruošimas ir kvalifikacijos kėlimas 

 

Beisbolo teisėjų Lietuvoje taip pat labai trūksta, dėl to teisėjavimo kokybė nepakankama, 

nekyla teisėjų kvalifikacija, nėra konkurencijos. 

2022 m. pradžioje 1000 žaidėjų teko 4 tarptautinės ir 4 nacionalinės kategorijos teisėjai. 

Numatoma kelti teisėjų kvalifikaciją, didinti tarptautinės kategorijos teisėjų skaičių, nes tai 

būtina plečiantis tarptautiniams mūsų komandos ryšiams. 

 



                                                             

 

3 lentelė 

 

                   Beisbolo teisėjų poreikis Lietuvoje  2018-2022 m 

 

 

2022 - 9 

2023 - 10 

2024 – 11 

2025 – 12 

2026 – 13 

 

6. Finansai 

 

Siekiant prognozuoti finansinius LBA rodiklius 2023-2026 m. buvo nagrinėjama jos 

sportinė ir organizacinė veikla, t.y. pagrindinė veikla, kuri dabar yra vykdoma siekiant vystyti 

beisbolą Lietuvoje. Manoma kad ši veikla ir toliau bus visiškai savarankiška finansų atžvilgiu. 

Tai reiškia, kad jai bus išleidžiama tiek lėšų, kiek jų įplauks iš rėmėjų, bus gauta iš LBA 

savarankiškos  veiklos,  valstybės, o  taip  pat  tarptautinių  organizacijų paramos.  Jeigu  

gautų lėšų  nepakaks  visų  planų  įgyvendinimui,  išlaidų struktūra liks tokia pati, keisis tik 

veiklos mastas. 

Šioje dalyje neįvertinta Vilniaus beisbolo centro statyba ir bendrų  įmonių sporto 

inventoriaus gamybai kūrimas. Suprantama, kad visa tai turės  įtaką LBA finansinei padėčiai, 

bet dabar tie klausimai vos tepradėti spręsti  ir egzistuojantis didelis neapibrėžtumas neleidžia 

apskaičiuoti jų efektą, bei lėšų poreikį. 

Pagrindinis LBA išlaidų straipsnis yra sportinė veikla. Asociacija iš dalies apmoka  

išlaidas,  susijusias su  Lietuvos  rinktinių dalyvavimu  Europos  čempionate. LBA atlieka 

pilną Lietuvos čempionato finansavimą.   

Asociacija palaiko tarptautinius ryšius. Narystė tokiose  tarptautinėse organizacijose, 

kaip W.B.S.C., WBSC Europe . ne tik duoda privalumus, bet ir reikalauja tam tikrų, pagal mūsų 

sąlygas nemažų lėšų nario mokesčio, dalyvavimo kongresuose, konferencijose ir kitų išlaidų 

forma.  

LBA  pilnai  apmoka  teisėjų  teisėjavimo  paslaugas, siekiant pagerinti teisėjavimo 

kokybę rengia teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarus  Lietuvoje, apmoka  išlaidas,  susijusias  

su  jų  dalyvavimu tarptautiniuose seminaruose, finansuoja teisėjų išvykimą su rinktinėmis į 

tarptautinius turnyrus (šios išlaidos priskaičiuojamos prie Lietuvos rinktinių dalyvavimo Europos 

turnyruose).  

LBA gauna ir tarptautinių organizacijų paramą, bet kaip taisyklė ji gaunama ne pinigais o 

natūrine išraiška - inventoriumi, metodine pagalba. 

Europos čempionatai vykdomi kasmet. Lietuvoje yra 5 rinktinės pagal  amžiaus  grupes.  

Metuose kiekviena  rinktinė  turi  po  vieną  kartą išvažiuoti į Europos čempionato varžybas 

arba tarptautinius turnyrus. Vienos komandos išvažiavimui 10 dienų į Europos ar Pasaulio 

čempionatą, priklausomai nuo šalies-rengėjos geografinės padėties būtina turėti nuo 25 000 iki 

80 000 eurų. Į tą sumą įskaitoma kelionei, maistui ir nakvynei. Be kelionių išlaidų LBA apmoka 



už nacionalinės ringtinės sportinę aprangą, perka sportinį inventorių, rengia mokomąsias 

treniruočių stovyklas.  

Tikimasi kad 2023-2026 m. visos penkios Lietuvos rinktinės galės dalyvauti Europos 

čempionatuose ir tarptautiniuose turnyruose.  

2023 – 2026 m. beisbolo plėtojimo programos įgyvendinimui reikalingos lėšos pagal 

metus 

Programos 

dalis 

Finansavimo 

šaltiniai 

Iš viso 

tūkst.  

Finansavimas (tūkst. eurų) 

eurų 2023 2024 2025 2026 

Berniukų 

Europos 

čempionatas 

Valstybės 

lėšos 

40 10 10 10 10 

Nuosavos, 

rėmėjų lėšos 

20 5 5 5 5 

Jaunučių 

Europos 

čempionatas 

Valstybės 

lėšos 

48 12 12 12 12 

Nuosavos, 

rėmėjų lėšos 

24 6 6 6 6 

Jaunių 

Europos 

čempionatas 

Valstybės 

lėšos 

60 15 15 15 15 

Nuosavos, 

rėmėjų lėšos 

40 10 10 10 10 

Jaunimo 

Europos 

čempionatas 

Valstybės 

lėšos 

100 20 20 20 20 

Nuosavos, 

rėmėjų lėšos 

50 10 10 10 10 

Vyrų 

Europos 

čempionatas 

 

Valstybės 

lėšos 

250 50 50 50 50 

Nuosavos, 

rėmėjų lėšos 

250 25 25 25 25 

Suaugusiųjų 

Europos 

Baseball5 

čempionatas 

 

Valstybės 

lėšos 

60 15 15 15 15 

Nuosavos, 

rėmėjų lėšos 

30 7,5 7,5 7,5 7,5 

Jaunių 

Europos 

Baseball5 

čempionatas 

 

Valstybės 

lėšos 

40 10 10 10 10 

Nuosavos, 

rėmėjų lėšos 

20 5 5 5 5 

 

 LBA pasiryžusi siekti šios programos įgyvendinimo. 

 

 

Patvirtinta 2022 m. lapkričio 28 d. Lietuvos beisbolo asociacijos narių suvažiavime. 


