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VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS Nr. 1 

PROTOKOLAS 

2018-04-13, Vilnius 

 
Posėdyje dalyvauja:  

Vykdomojo komiteto nariai: Darius Šaluga, Paulius Zabielskas, Vladimiras Bajevas, Stanislavas 

Mižigurskis, Vidas Bružas, Anatolijus Kriukovas ir Kęstutis Kišonas. 

Posėdžio svečiai: Vilmantas Bobinas, Donatas Mačianskas ir Ieva Sabeckytė. 

Remiantis LBF įstatų 3.22.3 punktu, LBF VK posėdžiams pirmininkauja prezidentas. 

Kvorumas pakankamas (8/8). 

 

D a r b o t v a r k ė: 
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Lietuvos bokso federacijos Vykdomojo komiteto posėdyje balsuojama "UŢ"; 

Lietuvos bokso federacija (tekste - LBF); 

Vykdomasis komitetas (tekste - VK). 

LBF VK narių balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Prezidento balsas (įstatų punktas 3.20). 

 

D. Šaluga pasiūlė visiems LBF VK nariams, posėdžio dalyviams, pasirašyti dėl dalyvavimo posėdyje, 

pasitvirtinti procedūrinius klausimus ir skelbti posėdžio pradžią (Priedas Nr. 1). 

 

PROCEDŪRINIAI KLAUSIMAI: 

 

1) Svarstyta posėdį skelbti atviru ar uždaru. 

4/8 – už tai, kad posėdį skelbti uždaru; 

4/8 – už tai, kad posėdį skelbti atviru (tame tarpe Prezidento D.Šalugos balsas) 

Nuspręsta: posėdis yra atviras (balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą nulėmė Prezidento balsas). 

 

2) Svarstyta kas protokoluos posėdį. A. Arėška pasiūlė I. Sabeckytę, V. Bružas pasiūlė D. Mačianską. 

4/8 – už tai, kad posėdį protokoluotų I. Sabeckytė. 

4/8 – už tai, kad posėdį protokoluotų D. Mačianskas (tame tarpe Prezidento D.Šalugos balsas) 

Nuspręsta: posėdį protokoluoja D. Mačianskas (balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą nulėmė 

Prezidento balsas). 

 

3) Svarstyta ar posėdis bus įrašinėjamas. 

4/8 – už tai, kad įrašinėti. 

4/8 – už tai, kad neįrašinėti (tame tarpe Prezidento D.Šalugos balsas) 

Nuspręsta: posėdis neįrašinėjamas (balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą nulėmė Prezidento 

balsas). 

 

Patvirtinus procedūrinius klausimus D. Šaluga LBF VK narių paklausė, ar kas nors turi pastebėjimų ar 

pasiūlymų susijusių su posėdžio darbotvarke. V. Bružas pasiūlė svarstyti tik šeštą ir septintą klausimus. 

A. Arėška pasiūlė svarstyt visus jo pateiktus darbotvarkės klausimus, papildomai įtraukti klausimą dėl 

biudžetinių įstaigų (sporto centrų) atstovavimo teisės LBF konferencijoje. 

 

4) D. Šaluga pasiūlė balsuoti už V. Bružo ir A. Arėškos pasiūlymus. 

4/8 – už A. Arėškos pasiūlymą. 

4/8 – už V. Bružo pasiūlymą (tame tarpe Prezidento D.Šalugos balsas) 

Nuspręsta: svarstyti šeštą ir septintą A. Arėškos pateiktos darbotvarkės klausimus. 

 

D. Šaluga pasiūlė pradėti posėdį. 

 

6. Neeilinės-rinkiminės LBF konferencijos nustatyta data, vieta ir laikas (pranešėjas A. Arėška). 

SVARSTYTA: A. Arėška pasakė, kad LBF įstatų suteikta prerogatyva, būsimos konferencijos datą ir vietą 

nusprendžia generalinis sekretorius ir pasiūlė Neeilinę-rinkiminę konferenciją vykdyti 2018 m. birželio 09 

d., Vilniuje. A. Arėška pasiūlė pritarti jo siūlymui. 

BALSAVIMAS (8/8 uţ).  

NUSPRĘSTA: Neeilinę-rinkiminę konferenciją vykdyti 2018 m. birţelio 09 d., Vilniuje. 

 

7. Neeilinės-rinkiminės LBF darbotvarkės tvirtinimas (pranešėjas A. Arėška). 

SVARSTYTA: A. Arėška pasakė, kad Neeilinės – rinkimų konferencijos metu jis, kaip veikiantis 

generalinis sekretorius, turėtų atsiskaityti už LBF veiklą 2012 – 2018 m. I ketvirtį imtinai, kada jis ėjo LBF 

Gen. Sekretoriaus pareigas. Už laikotarpį nuo 2016.04.30 iki 2018.03.27 turi atsiskaityti  LBF Generalinio 

sekretoriaus pareigas ėjęs D. Mačianskas. Taip pat, kad atsiskaityti už minėtą laikotarpį privalo ir Trenerių 

tarybos bei Teisėjų kolegijos pirmininkai bei LBF revizorius. Atitinkamai už laikotarpį nuo 2016.04.30 iki 
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2018.03.27 turi atsiskaityti asmenys, tuo metu ėję šias pareigas. Tad į D. Šalugos jam siųstą LBF Neeilinės 

– rinkiminės konferencijos darbotvarkę (Priedas Nr. 2) pasiūlė įtraukti keturis papildomus klausimus, 

susijusius su visapusiška LBF veiklos ataskaita. 

NUSPRĘSTA: 

BALSAVIMAS (8/8 uţ).  

a) Neeilinėje-rinkiminėje konferencijoje uţ savo veiklą atsiskaito Generalinis sekretorius, 

Trenerių tarybos ir Teisėjų kolegijos pirmininkai bei revizorius. Atitinkamai uţ laikotarpį 

nuo 2016.04.30 iki 2018.03.27 turi atsiskaityti asmenys, tuo metu ėję šias pareigas.  

NUSPRĘSTA: 

BALSAVIMAS (8/8 uţ). 

b) patvirtinti 2018 m. birţelio 09 d. LBF Neeilinės–rinkimų konferencijos darbotvarkę (Priedas 

Nr. 2).  

 

KITI KLAUSIMAI: 

 

8. Dėl narių registracijos LBF Neeilinėje – rinkiminėje konferencijoje (pranešėjas D. Šaluga).  

SVARSTYTA: D. Šaluga, LBF Neeilinės-rinkininės konferencijos registracijai pasiūlė sudaryti narių 

registracijos komisiją, kurią sudarytų LBF Prezidento ir LBF Generalinio sekretoriaus atstovai. 

BENDRU SUTARIMU NUSPRĘSTA: Pritarti D. Šalugos siūlymui. 

 

9. Dėl galutinio LBF narių sąrašo (pranešėjas P. Zabielskas). 

SVARSTYTA: P. Zabielskas paklausė, kas administruoja LBF puslapį ir pasakė, kad į narių sąrašą nėra 

įtraukti teismo atstatyti 2016 m. sausio 29 d. Eilinės-ataskaitos Konferencijos sprendimu pašalinti bokso 

klubai. P. Zabielskas pridūrė, kad vadovaujantis LBF įstatų punktu Nr. 1.1, LBF nariais negali būti 

biudžetinės įstaigos, sporto centrai ir sporto mokyklos. A. Arėška paklausė, kaip bus su klubais, kurie į 

LBF įstojo po Teismo anuliuotos 2016 m. balandžio 30 d. Neeilinės-rinkininės konferencijos. D. 

Mačianskas pasakė, kad du klubai, 2016 m. sausio 29 d. pašalinti ir vėliau teismo atstatyti, yra baigę veiklą 

(asociacija Sparta Gym likviduota, o asociacija sporto klubas ,,Fortis” nevykdo veiklos ir apie tai yra 

informavusi federaciją raštu). V. Bružas pasakė, jog jo nuomone, teisę dalyvauti LBF Neeilinėje-rinkinėje 

konferencijoje turi tik trys, bet ne visi 2016 m. sausio 29 d. pašalinti klubai. D. Šaluga P. Zabielskui atsakė, 

kad klubų sąrašas svetainėje netrukus bus atnaujintas, o Generalinis sekretorius gaus galutinį sąrašą su 

kontaktais, kad LBF nariams, turintiems balso teisę, galėtų išsiuntinėti kvietimus dalyvauti LBF Neeilinėje-

rinkimų konferencijoje. D. Šaluga atsakė A. Arėškai, kad klubų stojusių į LBF po 2016 m. balandžio 30 d. 

Neeilinės-rinkiminės konferencijos narystė yra legatyvi, nes jų narystę tvirtino ne nelegatyvus LBV VK, o 

LBF konferencijos, kurių sprendimai nėra užginčyti ar anuliuoti.  

BENDRU SUTARIMU NUSPRĘSTA: Lietuvos bokso federacijos Neeilinėje-rinkiminėje konferencijoje 

dalyvausiantys biudžetinių įstaigų atstovai balso teisės neturi. 

BENDRU SUTARIMU NUSPRĘSTA: Lietuvos bokso federacijos Neeilinėje-rinkiminėje konferencijoje 

dalyvauja visi klubai pašalinti iš LBF 2016 m. sausio 29 d. sprendimu, išskyrus du klubus kurių veikla yra 

nebevykdoma (asociacija ,,Fortis“ ir asociacija ,,Sparta Gym“). 

BENDRU SUTARIMU NUSPRĘSTA: Lietuvos bokso federacijos Neeilinėje-rinkiminėje konferencijoje 

dalyvauja klubai, į LBF priimti po 2016 m. balandžio 30 d. Neeilinės-rinkimų konferencijos. 

BENDRU SUTARIMU NUSPRĘSTA: LBF narių sąrašą sudaro 48 klubai (narių sąrašas pridedamas 

Priede Nr. 3). 

 

 

Posėdžio pirmininkas          Darius Šaluga 

 

 

 

 

Posėdžio sekretorius         Donatas Mačianskas 


