VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS Nr. 1
PROTOKOLAS
2018-01-19, Vilnius
Posėdyje dalyvauja:
Vykdomojo komiteto nariai: Darius Šaluga, Vilmantas Bobinas, Gintautas Statkevičius, Vidas Bružas,
Anatolijus Kriukovas, Bronislavas Šimokaitis ir Donatas Mačianskas.
Remiantis LBF įstatų 3.22.3 punktu, LBF VK posėdžiams pirmininkauja prezidentas, bendru sutarimu
sekretoriaujančiu išrinktas D. Mačianskas.
Kvorumas pakankamas (7/8).
D a r b o t v a r k ė:
2018 m. LBF kalendoriaus tvirtinimas (pranešėjas V. Bružas).
2018 m. LBF biudžeto projekto tvirtinimas (pranešėjas D. Mačianskas).
Dėl trenerio įdarbinimo LBF (pranešėjas D. Mačianskas).
Dėl geriausių 2017 m. Lietuvos boksininkų, trenerių, teisėjų ir renginio apdovanojimų (pranešėjas
D. Mačianskas).
5. Dėl Lietuvos profesionalų bokso federacijos (pranešėjas D. Šaluga).
6. Dėl D. Pozniako, A. Šociko ir R. Tamulio bokso turnyrų vykdymo (pranešėjas D. Mačianskas).
7. Dėl 2018 m. LBF eilinės – ataskaitos konferencijos datos ir vietos (pranešėjas D. Mačianskas).
8. Dėl LBF Trenerių tarybos ir Teisėjų kolegijos 2018 m. susirinkimų datos ir vietos (pranešėjas D.
Mačianskas).
9. Dėl 2018 m. komercinių – tarptautinių susitikimų organizavimo ir vykdymo (pranešėjas V. Bružas,
G. Statkevičius).
10. Kiti klausimai.
1.
2.
3.
4.
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Lietuvos bokso federacijos Vykdomojo komiteto posėdyje balsuojama "UŢ";
Lietuvos bokso federacija (tekste - LBF);
Vykdomasis komitetas (tekste - VK).
1. LBF kalendoriaus tvirtinimas (pranešėjas V. Bruţas).
SVARSTYTA: V. Bružas LBF VK pristatė 2018 m. LBF kalendoriaus projektą. V. Bružas pasakė, kad
aktualiausias klausimas šiuo metu – Lietuvos jaunimo čempionato vykdymo vieta. V. Bružas pasakė, kad
yra du interesantai – Panevėžio ir Klaipėdos sporto centrų atstovai. D. Mačianskas pasakė, kad reiktų
įvertinti tris pagrindinius kriterijus – nakvynės kainą, varžybų vykdymo vietos bei maitinimo kokybę.
A. Kriukovas įvardijo viešbučio kainą, nurodė sporto salę kurioje galėtų būti vykdomas Lietuvos jaunimo
čempionatas Panevėžyje. Taip pat, pažymėjimo, kad maitinimas Panevėžyje sulaukia gerų atsiliepimų. Tą
patvirtino kiti LBF VK nariai. V. Bružas susisiekė su Klaipėdos atstovu E. Vaitkumi ir įvardijo Lietuvos
jaunimo čempionato vykdymo Klaipėdoje galimas aplinkybes. D. Šaluga reziumavo sąlygas ir pasiūlė
balsuoti.
BALSAVIMAS (4/7).
a) Lietuvos jaunimo čempionatą vykdyti Panevėţyje.
BALSAVIMAS (0/7).
b) Lietuvos jaunimo čempionatą vykdyti Klaipėdoje.
NUSPRĘSTA: Lietuvos jaunimo čempionatą vykdyti Panevėţyje.
2. 2018 m. LBF biudţeto projekto tvirtinimas (pranešėjas D. Mačianskas).
SVARSTYTA: D. Mačianskas LBF VK pristatė 2018 m. LBF biudžeto projektą. D. Mačianskas pasakė,
kad po šių metų Lietuvos olimpinio sporto centro (toliau – LOSC) reformos, finansavimas skirtas Lietuvos
olimpinei rinktinei, įskaitant trenerių atlyginimus vyks tiesiogiai per nacionalines sporto šakų federacijas.
D. Mačianskas pasakė, kad Valstybės finansavimas skirtas trylikai LOSC strateginių sporto šakų dabar yra
perskirstomas ir išdalinamas visoms sporto šakų federacijoms pagal naują Kūno kultūros ir sporto
departamento prie LRV (toliau – KKSD) sukurtą formulę. D. Mačianskas pasakė, kad dėl to bokso sporto
šaka, lyginant su 2017 m. patiria ~25.000 Eur nuostolį. A. Kriukovas pasakė, kad sulaukė daug priekaištų
iš bokso teisėjų, dėl jų nuomone, per mažų maistpinigių teisėjams. A. Kriukovas pasakė, kad norėtų mokėti
didesnius maistpinigius teisėjams, bet kviestų mažesnį teisėjų skaičių teisėjauti nacionalinėse varžybose.
D. Mačianskas LBF VK pasiūlė patvirtinti 2018 m. LBF biudžeto projektą, kuris bus teikiamas LBF
konferencijos tvirtinimui.
NUSPRĘSTA:
BALSAVIMAS (7/7).
a) Mokėti didesnius maistpinigius teisėjams nacionalinių čempionatų vykdymo metu.
NUSPRĘSTA:
BALSAVIMAS (7/7).
b) patvirtinti 2018 m. LBF biudţeto projektą, kuris bus teikiamas LBF konferencijos
tvirtinimui.
3. Dėl trenerio įdarbinimo LBF (pranešėjas D. Mačianskas).
SVARSTYTA: D. Mačianskas informavo LBF VK, kad po antrame darbotvarkės klausime aprašytos
LOSC restruktūrizacijos, nuo 2018 m. sausio 31 d., visi LOSC treneriai bus atleisti iš darbo, o federacijos
pačios galės įdarbinti arba neįdarbinti sau reikalingus atskirų sporto šakų olimpinės rinktinės narių
trenerius, nuomotis bazes, samdyti med. personalą ir pirkti kitas su olimpinės rinktinės narių ruošimu
susijusias paslaugas. D. Mačianskas pasakė, kad LOSC dirbo bokso treneris Vladimiras Bajevas, kuris
treniravo šiuos Lietuvos olimpinės rinktinės ir olimpinės pamainos sportininkas – E. Petrauską,
E. Skurdelį, T. Olberkį, L. Petrauską. Minėtų boksininkų dabartinis treneris yra V. Bajevas. D. Mačianskas
pasakė, kad KKSD rekomendacija yra darbinti trenerius pagal individualios veiklos darbo sutartis,
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rekreacijos ir švietimo profilį. Šia veikla užsiimantys asmenys turi mokestinių lengvatų, dėl ko federacijos
sutaupytų dalį lėšų mokesčiams. D. Mačianskas pasakė, kad Lietuvos bokso federacija neturėtų palikti
E. Petrausko ir kitų pajėgių LBF boksininkų be trenerio. D. Mačianskas pasiūlė balsuoti už E. Petrausko,
E. Skurdelio, T. Olberkio ir L. Petrausko trenerio įdarbinimą.
BALSAVIMAS (7/7).
NUSPRĘSTA:
a) Samdyti bokso trenerį pagal individualios veiklos sutartį.
b) Samdyti trenerį terminuotam laikotarpiui – metams nuo 2018 m. vasario 02 d. iki 2019 m.
sausio 31 d., šį punktą įtraukiant į sutartį.
c) Samdyti bokso trenerį uţ 1565/mėn Eur atlyginimą neatskaičius mokesčių, kas sudarys 1300
Eur ,,į rankas“.
d) Treneris įsipareigoja pats deklaruoti ir sumokėti LR įstatymais nustatytus mokesčius:
gyventojų pajamų mokestį, privalomojo sveikatos draudimo mokestį, socialinio draudimo
mokestį.
BALSAVIMAS (7/7).
NUSPRĘSTA:
a) Darbinti bokso trenerį Vladimirą Bajevą.
4. Dėl geriausių 2017 m. Lietuvos boksininkų, trenerių, teisėjų ir renginių apdovanojimų (pranešėjas
D. Mačianskas).
SVARSTYTA: D. Mačianskas LBF VK informavo, kad pagal 2017 m. lapkričio mėn. LBV VK
susirinkime patvirtintus kriterijus, geriausių 2017 m. Lietuvos boksininkų, trenerių, teisėjų ir renginių
rinkimuose teisę balsuoti turėjo kiekvienas juridinis federacijos narys, kuris galėjo reitinguoti geriausius.
D. Mačianskas patikslino, kad šia teise pasinaudojo 5 iš 45 LBF narių ir LBF VK pateikė vertinimo
suvestinę. LBV VK nariai analizavo pateiktus duomenis, išklausė LBF Trenerių tarybos ir Teisėjų
kolegijos nuomones (LBF komisijos) ir diskutavo apie nominantus. D. Mačianskas pasiūlė patvirtinti
atrinktus kandidatus oficialiu balsavimu.
BALSAVIMAS (7/7).
NUSPRĘSTA:
a) 2017 m. LBF apdovanojimus vykdyti 2018 m. vasario 01 d. Vilniuje.
b) LBF Trenerių tarybos ir LBF Teisėjų kolegijos sprendimu patvirtinti ir apdovanoti geriausių
penketukus.
5. Dėl Lietuvos profesionalų bokso federacijos (pranešėjas D. Šaluga).
SVARSTYTA: D. Šaluga LBF VK nariams paaiškino susidariusią situaciją tarp LBF ir Lietuvos
profesionalų bokso federacijos (toliau – LPBF). LPBF siekia iš LBF gauti įgaliojimą atstovauti visus
profesionalaus bokso klausimus Europos bokso sąjungoje (toliau EBS) kaip juridinis asmuo. D. Šaluga
priminė kad įgaliojimą, kaip fizinis asmuo, jau yra gavęs LPBF vadovas Romas Gudžiauskas. D. Šaluga
patikslino, jog Kūno kultūros ir sporto įstatyme numatoma, jog pripažinta nacionalinė sporto šakos
federacija yra atsakinga už pilną jos plėtrą. Lietuvos bokso federacija yra vienintelė AIBA, jungiančios
profesionalų ir mėgėjų boksą, bei EUBC tarptautinių organizacijų nare. LBF negali skatinti ar įgalioti vieno
ar kito profesionalaus bokso klubo/ asociacijos/ federacijos kitų tarptautinių profesionalų bokso
organizacijų atžvilgiu. Lietuvos bokso federacijos strateginiai tikslai numato ateityje siekti visų mėgėjų ir
profesionalų bokso teisių perėmimo.
BALSAVIMAS (7/7).
NUSPRĘSTA:
a) Lietuvos bokso federacija svarstydama LPBF pasiūlytą galimybę pakartotinai kreiptis į
tarptautinę bokso sąjungą (EBU) su prašymu įgalioti LPBF rūpintis visais profesionalų
plėtros klausimais Lietuvoje, nutaria palikti Lietuvos bokso federacijos R. Gudţiauskui
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individualiai suteiktą raštišką įgaliojimą atstovauti profesionalų bokso interesus Lietuvoje ir
nesikreipti į EBU dėl įgaliojimo suteikimo trečiajam juridiniam asmeniui.
6. Dėl D. Pozniako, A. Šociko ir R. Tamulio bokso turnyrų vykdymo (pranešėjas D. Mačianskas).
SVARSTYTA: D. Mačianskas LBF VK pristatė LBF klubus, kurie Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo
(toliau – KKSR) ,,Aukšto meistriškumo“ programai teikė projektus dėl atskirų tarptautinės kategorijos
bokso turnyrų Lietuvoje vykdymo. D. Mačianskas pasakė, jog siekiant išvengti situacijų, kai tą patį turnyrą
siekia vykdyti daugiau nei vienas LBF priklausantis arba nepriklausantis juridinis vienetas, LBF VK reikia
suteikti teisę konkretiems LBF nariams vykdyti pagrindinius LBF tarptautinius turnyrus, apie tokią LBF
sprendimą informuoti KKSRF tarybą.
BALSAVIMAS (7/7).
NUSPRĘSTA:
Lietuvos bokso federacija suteikia teisę vykdyti tarptautinius turnyrus ţemiau išvardintiems LBF
nariams. Apie šį sprendimą LBF informuoja KKSRF tarybą.
a) Vilniaus bokso akademija organizuoja Dano Pozniako jaunimo turnyrą;
b) Kauno bokso federacija tarptautinį Algirdo Šociko vyrų turnyrą;
c) Kauno bokso klubas ,,Gongas“ organizuoja tarptautinį Ričardo Tamulio jaunių turnyrą;
d) Panevėžio bokso federacija organizuoja tarptautinį Vitalijaus Karpačiausko turnyrą.
7. Dėl 2018 m. LBF eilinės – ataskaitos konferencijos datos ir vietos (pranešėjas D. Mačianskas).
SVARSTYTA: D. Mačianskas pasakė, kad vadovaujantis įstatais, LBF privalo vykdyti LBF eilinę –
ataskaitos konferenciją per pirmą metų ketvirtį. D. Mačianskas pasiūlė 2018 m. LBF eilinę – ataskaitos
konferenciją vykdyti pasibaigus D. Pozniako turnyrui, nes turnyro pasirengimo ir vykdymo metu
federacijos darbuotojai bus apsikrovę darbais ir gali nespėti tinkamai pasiruošti svarbiam metų įvykiui.
D. Mačianskas, sutinkamai su LBF įstatais, pasiūlė konferenciją rengti paskutinę kovo savaitę.
BALSAVIMAS (7/7).
NUSPRĘSTA:
a) LBF eilinę – ataskaitos konferenciją rengti paskutinę kovo savaitę.
8. Dėl LBF Trenerių tarybos ir Teisėjų kolegijos 2018 m. susirinkimų datos ir vietos (pranešėjas
D. Mačianskas).
SVARSTYTA: D. Mačianskas priminė, kad LBF Trenerių tarybos ir Teisėjų kolegijos susirinkimus
privalu rengti metų pradžioje, Lietuvos čempionatų metu. Reikalinga patvirtinti trenerių tarybos ir teisėjų
kolegijos sudėtis, suderinti kitus aktualius klausimus. D. Mačianskas pasiūlė susirinkimus rengti Lietuvos
jaunimo čempionato metu 2018 m. vasario mėn. vasario 20-24 d. Panevėžyje.
BALSAVIMAS (7/7).
NUSPRĘSTA:
a) LBF Trenerių tarybos ir Teisėjų kolegijos susirinkimus rengti Lietuvos jaunimo čempionato
pusfinalių arba finalų metu.
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9. Dėl 2018 m. komercinių – tarptautinių susitikimų organizavimo ir vykdymo (pranešėjas
V. Bruţas, G. Statkevičius).
SVARSTYTA: G. Statkevičius pasakė, kad praėjusių metu pabaigoje surengti turnyrai ne tik paliko
neišdildomą įspūdį Marijampolės sporto fanams bet ir kainavo daug lėšų bei organizacinių pastangų.
G. Statkevičius išreiškė susirūpinimą, kad tokių miestų ar rajonų Lietuvoje, kurie pajėgūs organizuoti ir
vykdyti tokio lygio renginius yra vos keli. D. Mačianskas pasakė, kad interesą organizuoti tarptautinį
susitikimą yra išreiškusi Baltarusijos bokso federacija. V. Bružas papildė, kad S. Balčiauskas (Pasvalys)
yra suinteresuotas vykdyti tokį turnyrą 2018 m. G. Statkevičius įsipareigojo kuruoti tarptautinio susitikimo
organizacinius klausimus.
BALSAVIMAS (7/7).
NUSPRĘSTA:
a) Planuoti vykdyti tarptautinį susitikimą 2018 m., Pasvalyje.

KITI KLAUSIMAI:
10. Dėl rinktinių sudarymo 2018 m. ir vėlesnių metų, jaunučių, jaunių, jaunimo ir saugusiųjų vyrų ir
moterų pagrindinėms tarptautinėms varţyboms ir čempionatams (pranešėjas D. Mačianskas ir V.
Bruţas).
SVARSTYTA: D. Mačianskas pasakė, kad Kūno kultūros ir sporto departamento formalūs reikalavai
nacionalinėms sporto šakų federacijoms pretenduojančioms į Valstybės biudžeto finansavimą įpareigoja
pasitvirtinti objektyvius sporto šakų, visų amžiaus grupių ir lyčių rinktinių sudarymo kriterijus. Kriterijus
reikia pasitvirtinti valdančiajame nacionalinės sporto asociacijos organe, šiuo atveju LBF Vykdomajame
komitete.
LBF trenerių Tarybos pirmininkas, nacionalinės rinktinės vyr. treneris V. Bružas LBF VK pristatė visų
amžiaus grupių ir lyčių kandidatūras dalyvauti svarbiausiuose 2018 m. startuose. V. Bružas taip pat pasakė,
kad tiksli rinktinių sudėtis dalinai kinta po einamų metų visų amžiaus grupių ir lyčių čempionatų, o
sprendimus dėl atskirų tarptautinių varžybų ir čempionatų rinktinių kompozicijų sudarymo pasiūlė palikti
LBF visų amžiaus grupių vyr. rinktinių trenerių prerogatyvai.
BALSAVIMAS (7/7).
NUSPRĘSTA:
a) Patvirtinti preliminarius 2018 m. Lietuvos jaunučių, jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų vyrų ir
moterų rinktinių sąrašus.
b) Pirmumo teisę dėl dalyvavimo tarptautinėse varţybose ir čempionatuose turi paskutinio
Lietuvos čempionato, savo amţiaus grupės ir lyties bei rungies čempionas.
c) Prerogatyvą dėl rinktinių sudarymo atskiroms visų amţiaus grupių ir lyčių grupėms
paliekama tos amţiaus grupės ir lyties LBF vyr. treneriui.
d) Esant ginčytinoms situacijoms dėl rinktinių dalyvavimo/komandiravimo į skirtingus visų
amţiaus grupių ir lyčių rinktinėms, galutinę rinktinės sudėtį svarsto ir tvirtina LBF VK, LBF
trenrių Tarybos teikimu.
Darius Šaluga

Posėdžio pirmininkas

Donatas Mačianskas

Posėdžio sekretorius
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