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VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS Nr. 4 

PROTOKOLAS 

2019-09-05, Kaunas 

 
Posėdyje dalyvauja:  

Vykdomojo komiteto nariai: Darius Šaluga, Vilmantas Bobinas, Vidas Bružas Bronislavas Šimokaitis, 

Gintautas Statkevičius, Anatolijus Kriukovas ir Donatas Mačianskas. 

Posėdžio svečiai: Kauno bokso federacijos prezidentas Rimantas Rutkauskas. 

Remiantis LBF įstatų 3.22.3 punktu, LBF VK posėdžiams pirmininkauja prezidentas Darius Šaluga, bendru 

sutarimu sekretoriaujančiu išrinktas LBF generalinis sekretorius Donatas Mačianskas. 

Kvorumas pakankamas (7/8). 

 

D a r b o t v a r k ė: 

1. Neeilinės LBF Konferencijos data ir vieta (pranešėjas D. Mačianskas); 

2. Neeilinės LBF Konferencijos darbotvarkės tvirtinimas (pranešėjas D. Mačianskas); 

3. Dėl VšĮ ,,Aisčių bokso agentūra“ šalinimo iš LBF narių (pranešėjas D. Šaluga). 

 

Lietuvos bokso federacijos Vykdomojo komiteto posėdyje balsuojama "UŢ", "PRIEŠ" ir 

"SUSILAIKIUS"; 

Lietuvos bokso federacija (tekste – LBF); 

Vykdomasis komitetas (tekste – VK). 

 

 

1. Neeilinės LBF Konferencijos data ir vieta (pranešėjas D. Mačianskas). 

SVARSTYTA: D. Mačianskas LBF VK paaiškino priežastis, kodėl yra būtina artimiausiu metu šaukti 

neeilinę LBF Konferenciją: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) įvertino LBF eilinėje – 

ataskaitos Konferencijoje 2019 m. kovo 22 d. patvirtintą ir 2019 m. birželio 17 d. užregistruotą LBF įstatų 

redakciją ir pateikė savo pastabas. ŠMSM pastebėjo, kad naujausias sporto įstatymas numato: „sporto šakos 

federacijos steigimo ar kituose dokumentuose yra įtvirtinta sporto šakos federacijos valdymo organų narių 

rotacija, numatant maksimalų galimą iš eilės einančių kadencijų skaičių tam pačiam asmeniui“. LBF valdymo 

organas yra Vykdomasis komitetas ir naujuose įstatuose rotacija numatyta tik prezidentui. ŠMSM ,,mano‘‘ kad 
to nepakanka. 
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D. Mačianskas informavo, kad LBF derėjosi su ŠMSM dėl galimybės kadencijų skaičių tvirtinti LBF VK, bet 

ŠMSM rekomendavo nerizikuoti ir kadencijų skaičių visiems LBF VK nariams tvirtinti aukščiausiame LBF 

valdymo organe – Konferencijoje bei rotaciją įtraukti į asociacijos įstatus. Priešingu atveju LBF rizikuoja 
prarasti Valstybės biudžeto programinį finansavimą 2020 m. 

D. Mačianskas informavo LBF VK, kad kartu su LBF teisininku patikslino dabartinę įstatų redakciją ir numatė 

kadencijų skaičių kiekvienam LBF VK nariui. Ši redakcija šiuo metu yra perduota ŠMSM derinimui – 
tvirtinimui.  

D. Mačianskas LBF VK pasiūlė neeilinę LBF Konferenciją šaukti 2019 m. rugsėjo 28 d. 11:00 val., 

Kėdainiuose. Sutinkamai su dabar galiojančia LBF įstatų redakcija kvietimą į Konferenciją LBF nariams išsiųsti 

20 dienų iki Konferencijos. Su ŠMSM suderinta LBF įstatų redakcija LBF nariams bus išsiųsta vėliau, bet ne 
vėliau, nei iki LBF neeilinės Konferencijos. 

BALSAVIMAS (7/7). 

NUTARTA: LBF neeilinę Konferenciją šaukti 2019 m. rugsėjo 28 d. 11:00 val., Kėdainiuose. 

 

2. Neeilinės LBF Konferencijos darbotvarkės tvirtinimas (pranešėjas D. Mačianskas). 

SVARSTYTA: D. Mačianskas pasiūlė į LBF neeilinės Konferencijos darbotvarkę įtraukti vienintelį 

klausimą: ,,Naujos LBF įstatų redakcijos tvirtinimas“. 

BALSAVIMAS (7/7).  

NUTARTA: Į LBF neeilinės Konferencijos darbotvarkę įtraukti vienintelį klausimą: ,,Naujos LBF įstatų 

redakcijos tvirtinimas“. 

 

3. Dėl VšĮ ,,Aisčių bokso agentūra“ šalinimo iš LBF narių (pranešėjas D. Šaluga); 
SVARSTYTA: D. Šaluga LBF VK nariams pagarsino surinktą fiksuotą informaciją apie LBF nario 

viešosios įstaigos ,,Aisčių bokso agentūra“ direktoriaus Vytauto Binkio veiksmus viešoje erdvėje, kuriais 

viešai diskredituojama LBF, jos veikla, valdymo organų nariai, naudojami necenzūriniai įžeidžiančio tono 

ir retorikos žodžiai, taip sąmoningai kenkiama tiek LBF, tiek atskiriems jos nariams, sportininkams. Tokia 

veikla yra tęstinė ir visiškai nesuderinama su naryste LBF, prieštarauja keliamiems tikslams bei 

standartams, akivaizdžiai kenkia boksui, kaip sporto šakai, šiurkščiai pažeidžia LBF įstatus. LBF VK 

išanalizavus surinktą informaciją ir po diskusijų buvo pasiūlyta balsuoti dėl viešosios įstaigos ,,Aisčių 

bokso agentūra“ šalinimo iš LBF pagal įstatų 4.7.2. punktą ,,Narys kenkia Federacijos reputacijai ar ją 

blogina, diskredituoja Federacijos veiklą Lietuvoje ir/ar užsienyje, diskredituoja boksą ir/ar Federacijos 

veiklą žiniasklaidoje.“.  

BALSAVIMAS UŢ: 5; PRIEŠ: 0; SUSILAIKĖ 2;  

NUTARTA: Pašalinti VšĮ ,,Aisčių bokso agentūra“ iš LBF narių. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas          Darius Šaluga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posėdžio sekretorius             Donatas Mačianskas 


