
1 

 

 

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS Nr. 2 

PROTOKOLAS 

2015-07-17 

VILNIUS 

 

Posėdyje dalyvauja:  

Darius Šaluga, Antanas Arėška, , Paulius Zabielskas, Vladimiras Bajevas, Anatolijus Kriukovas, 

Vidas Bružas, Kęstutis Kišonas, Stanislavas Mižigurskis; 

VK posėdžio svečiai: Donatas Mačianskas, Nerijus Strazdas, Aivaras Škėma; 

Bendru sutarimu pirmininkaujančiu išrinktas D. Šaluga, sekretoriaujančiu – Doantas 

Mačianskas; 

 

Kvorumas pakankamas, pasiūlyta LBF Vykdomojo komiteto posėdį pradėti. 

 

 

POSĖDŢIO DARBOTVARKĖ: 

 

1. Dėl sportinio inventoriaus paskirstymo (pranešėjas Vidas Bružas); 

2. Dėl rinktinių vyr. trenerių motyvacijos (pranešėjas Vidas Bružas); 

3. Dėl Skurdelio apmokėjimo už viešbutį (pranešėjas Vladimiras Bajevas); 

4. Dėl Olimpinio centro auklėtinių sprendimo ką atstovauti varžybose (pranešėjas Vidas 

Bružas); 

5. Dėl raštiško trenerių sutikimo priimant jų auklėtinius į Olimpinį centrą (pranešėjas Vidas 

Bružas); 

6. Dėl vykdomojo komiteto priimtų sprendimų paviešinimo internetinėje svetainėje (pranešėjas 

Vidas Bružas); 

7. Dėl Federacijos transporto priemonių naudojimo tvarkos (pranešėjas Vidas Bružas); 



2 

 

8. Dėl trenerių dirbusių su rinktinėmis atsiskaitymo už pasiektus rezultatus (pranešėjas Vidas 

Bružas); 

9. Dėl sportinių kostiumų įvairaus amžiaus rinktinėms nariams, kurie atstovauja Lietuvą 

Europos ir Pasaulio čempionatuose (pranešėjas Vidas Bružas); 

10. Dėl Anos Starovoitovos diskvalifikacijos (pranešėjas Vidas Bružas); 

11. Dėl Lietuvos bokso federacijos ringo (pranešėjas Antanas Arėška); 

12. Dėl Klaipėdos SC „Viesulas“ boksininko ne sportininio elgesio (pranešėjas Donatas 

Mačianskas); 

 

1. Dėl sportinio inventoriaus paskirstymo (pranešėjas Vidas Bruţas); 

SVARSTYTA: Lietuvos,visose amžiaus grupių, bokso čempionatuose panaudoto ir nurašyto 

bokso inventoriaus (bokso pirštinių ir šalmų) skirstymas Lietuvos bokso federacijos nariams;  

VIENBALSIAI (8/8) NUSPRĘSTA: Visas inventorius dovanojamas Lietuvos čempionatą 

vykdžiusio miesto federacijai arba klubui/ams arba sporto mokyklai arba sporto centrui; 

VIENBALSIAI (8/8) NUSPRĘSTA: Ataskaitinės konferencijos metu generalinis sekretorius 

atsiskaito už inventoriaus panaudojimą; 

 

2. Dėl rinktinių vyr. trenerių motyvacijos (pranešėjas Vidas Bruţas); 

SVARSTYTA: 2016 m. sezonui skirti du atskirus trenerius Lietuvos jaunių ir jaunimo 

rinktinėms. Už jaunių rinktinės trenerio darbą numatyti kompensaciją – vyr. jaunių trenerio ir jo 

auklėtinio (1) kelionės ir dalyvavimo Pasaulio ir Europos čempionatuose išlaidų kompensavimą. 

Jaunimo rinktinės trneriu skirti Miroslav Krepštul už papildomą finansinę motyvaciją iš Lietuvos 

bokso federacijos lėšų (v. Bružo siūlymas);  

V.Bajevo siūlimu 2016 m. sezonui skirti Miroslav Krepštul Lietuvos jaunių ir jaunimo  rinktinių 

vyr. treneriu už papildomą finansinę motyvaciją iš Lietuvos bokso federacijos lėšų 

VIENBALSIAI (8/8) NUSPRĘSTA: Klausimą nukelti kitam vykdomojo komiteto posėdžiui, į 

posėdį išviesti Miroslav Krepštul. 

 

 

3. Dėl Skurdelio apmokėjimo uţ viešbutį (pranešėjas Vladimiras Bajevas); 

SVARSTYTA: V. Bajevo siūlymas lėšų dalį, kurią olimpinės rinktinės narys Edgaras Skurdelis 

už gyvenimą Lietuvos olimpinio sporto centro bendrabutyje turi apsimokėti iš privačių lėšų, 

apmokėti iš Lietuvos bokso federacijos lėšų. 

VIENBALSIAI (8/8) NUSPRĘSTA: Lėšų dalį, kurią olimpinės rinktinės narys Edgaras 

Skurdelis už gyvenimą Lietuvos olimpinio sporto centro bendrabutyje turi apsimokėti iš privačių 

lėšų, apmokėti iš Lietuvos bokso federacijos rėmėjų lėšų. 

 

4. Dėl Olimpinio centro auklėtinių sprendimo ką atstovauti varţybose (pranešėjas Vidas 

Bruţas); 

SVARSTYTA: Visų amžiaus grupių (jaunių, jaunimo, suaugusiųjų) atstovavimo savo gimtajam 

miestui klausimas. 

VIENBALSIAI (8/8) NUSPRĘSTA: Visose oficialiose varžybose visų amžiaus grupių 

(jaunučių, jaunių, jaunimo, suaugusiųjų) ir lyčių boksininkai, Lietuvos olimpinio sporto centro 

auklėtiniai atstovauja Lietuvos olimpinį sporto centrą ir savo gitmąjį miestą (pagal tai, kurio 

miesto sporto centre\mokykloje\kt. biudžetinėje įstaigoje pirmą kartą sportininkas buvo 

tarifikuotas); 

VIENBALSIAI (8/8) NUSPRĘSTA: Sportininko,  atstovavusio Lietuvos olimpinį sporto centrą 

ir savo gitmąjį miestą (pagal tai, kurio miesto sporto centre\mokykloje\kt. biudžetinėje įstaigoje 

pirmą kartą sportininkas buvo tarifikuotas) treneriais nurodomas dabartinis Lietuvos olimpinio 

sporto centro treneris bei pirmasis treneris; 
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5. Dėl raštiško trenerių sutikimo priimant jų auklėtinius į Olimpinį centrą (pranešėjas 

Vidas Bruţas); 

SVARSTYTA: Vido Bružo siūlymas prieš priimant vaiką į Lietuvos olimpinį sporto centrą, 

gauti raštišką jo pirmojo trenerio sutikimą. 

VIENBALSIAI (8/8) NUSPRĘSTA: Prieš priimant vaiką į Lietuvos olimpinį sporto centrą, 

suderinti šį klauismą su jo pirmuoju treneriu, ir esant reikalui ar pageidaujant treneriui, kviesti 

trenerį į Lietuvos bokso federacdijos Vykdomojo komiteto susirinkimą; 

 

 

6. Dėl vykdomojo komiteto priimtų sprendimų paviešinimo internetinėje svetainėje 

(pranešėjas Vidas Bruţas); 

SVARSTYTA: Viešinti Lietuvos bokso federacijos Vykdomųjų komiteto posėdžių protokolus 

Lietuvos bokso federacijos internetinėje svetainėje. 

VIENBALSIAI (8/8) NUSPRĘSTA: Viešinti Lietuvos bokso federacijos Vykdomųjų komiteto 

posėdžių protokolus Lietuvos bokso federacijos internetinėje svetainėje. 

 

 

7. Dėl Federacijos transporto priemonių naudojimo tvarkos (pranešėjas Vidas Bruţas); 

SVARSTYTA: Viešumo klausimas dėl Lietuvos bokso federacijos mikroautobuso Mercedes-

Benz Sprinter panaudos sąlygų; 

VIENBALSIAI (8/8) NUSPRĘSTA: Mikroautobusas gali būti naudojamas tik Lietuvos vyrų ir 

moterų visų amžiaus grupių (jaunučių, jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų) rinktinių kelionėms į 

tarptautines varžybas. 

VIENBALSIAI (8/8) NUSPRĘSTA: Paviešinti Lietuvos bokso federacijos mikroautobuso 

panaudos grafiką Lietuvos bokso federacijos internetiniame tinklapyje. 

 

 

8. Dėl trenerių dirbusių su rinktinėmis atsiskaitymo uţ pasiektus rezultatus (pranešėjas 

Vidas Bruţas); 

SVARSTYTA: Lietuvos bokso federacijos vyr. rinktinės treneris Vidas Bružas pareikalavo, kad 

už Lietuvos įvairių amžiaus grupių rezultatus Pasaulio, Europos ir kt. svarbiose varžybose vyr. 

treneriai atsiskaitytų Lietuvos bokso federacijos vykdomojo komiteto posėdžiuose. 

VIENBALSIAI (8/8) NUSPRĘSTA: Pritarti V. Bružo siūlymui;  

VIENBALSIAI (8/8) NUSPRĘSTA: Į sekantį Lietuvos bokso federacijos vykdomojo komiteto 

posėdį iškviesti Lietuvos jaunių bokso rintkinės vyr. trenerį Sergėjų Golubevą atsiskaityti už 

jaunių rezultatus 2015 m. Europos čempionate ir Baltijos Jūros šalių žaidynėse; 

 

 

9. Dėl sportinių kostiumų įvairaus amţiaus rinktinėms nariams, kurie atstovauja Lietuvą 

Europos ir Pasaulio čempionatuose (pranešėjas Vidas Bruţas); 

SVARSTYTA: Rasti galimybę ekipiruoti Lietuvos visų amžiaus grupių bokso rinktines, kaip tai  

numato Lietuvos bokso federacijos įstatų antrojo viceprezindeto mėgėjų boksui pareigybės; 

VIENBALSIAI (8/8) NUSPRĘSTA: Lietuvos bokso federacijos viceprezidentas mėgėjų boksui 

Stanislavas Mižigurskis įpareigotas kitam Lietuvos bokso federacijos Vykdomojo komiteto 

posėdžiui pateikti tikslius skaičius ir sąmatą dėl rinktinės narių ekipravimo. 

VIENBALSIAI (8/8) NUSPRĘSTA: Ekipiruojant jaunių bokso rinktinę, sportinius kostiumus 

dovanoti tik tiems sportininkams, kurie Europos ir Pasaulio čempionatuose pasiekia rezultatus: 

išlošia dvi kovas, arba tampa prizininkais; 
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VIENBALSIAI (8/8) NUSPRĘSTA: Dovanoti sportinius kostiumus negrąžintinai jaunimo ir 

suaugusių rinktinių nariams, kurie vyksta į Europos, Pasaulio ir kt. aukščiausio rango varžybas, 

bei jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų vyr. rinktinių treneriams; 

 

 

10. Dėl Anos Starovoitovos diskvalifikacijos (pranešėjas Vidas Bruţas); 

SVARSTYTA: Vido Bružo siūlymas anuliuoti 2015 m. Lietuvos čempionate pasiektą Anos 

Starovoitovos sportinį rezultatą – Lietuvos moterų čempionė svorio kategorijoje iki 60 kg. 

VIENBALSIAI (8/8) NUSPRĘSTA: Palikti galiojančius Anos Starovoitovos sportinius 

rezultatus; 

VIENBALSIAI (8/8) NUSPRĘSTA: Uždrausti Anai Starovoitovai dalyvauti bet kokio rango 

AOB varžybose; 

VIENBALSIAI (8/8) NUSPRĘSTA: Į sekantį Lietuvos bokso federacijos Vykdomojo komiteto 

posėdį pasiaiškinti dėl sportininkės praradimo  iškviesti jos trenerį Ivaną Minkevičių. 

 

 

11. Dėl Lietuvos bokso federacijos ringo (pranešėjas Antanas Arėška); 

SVARSTYTA: Lietuvos bokso federacijos ringo, kurį Lietuvos bokso federacija išpirko iš 

Lietuvos sportų federacijų sąjungos už likutinę vertę, perleidimo Panėvežiui; 

VIENBALSIAI (8/8) NUSPRĘSTA: Leisti Panėvežiui perpirkti ringą iš Lietuvos bokso 

federacijos su sąlyga, kad Panėvežio bokso federacija geranoriškai, nemokamai, esant reikalui 

skolins jį Lietuvos bokso federacijos vykdomiems visų amžiaus grupių  Lietuvos čempionatams. 

 

 

12. Dėl Klaipėdos SC „Viesulas“ boksininko ne sportininio elgesio (pranešėjas Donatas 

Mačianskas); 

SVARSTYTA: Klaipėdos SC „Viesulas“ boksininko Neilo Jonušo ne sportinis elgesys, jo 

bendraamžio Norberto Šneiderio atžvilgiu. Valdyba supažindinta su dokumentais: Daivos 

Šneiderienės skundu, Neilo Jonušo pasiaiškinimu, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Klaipėdos miesto antrojo policijos komiariato viešosios policijos skyriaus tyrimo 

išvadomis; 

VIENBALSIAI (8/8) NUSPRĘSTA: Diskvalifikuoti Neilą Jonušą nuo dalyvavimo oficialiose 

bokso varžybose Lietuvoje ir užsienyje vieneriems metams, sprendimas įsigalioja nuo š.m. liepos 

17 d. 

 

 

 

KITI KLAUSIMAI 

 

13. Dėl komercinių mačų rengimo (pranešėjas Vidas Bruţas); 

SVARSTYTA: Vidas Bružas išsakė viešą nuomonę dėl komercinių mačų rengimo ir galimybės 

Lietuvos bokso federacijai prisidėti prie jų vykdymo. 

VIENBALSIAI (8/8) NUSPRĘSTA: Vidui Bružui pateikti aiškią komunikaciją dėl poreikio 

vykdant tokį renginį tam tikrame mieste; 

14. Dėl trenerių skaičiaus Lietuvoje (pranešėjas Vidas Bruţas); 

SVARSTYTA: V. Bružas pareiškė, kad rugsėjo – spalio mėn. Lietuvos bokso visuomenei, 

treneriams Kaune planuoja pravesti visuotinį trenerių seminarą. Jis pasidomėjo kiek Lietuvoje 

yra oficialiai dirbančių bokso trenerių; 

VIENBALSIAI (8/8) NUSPRĘSTA: Įpareigoti generalinį sekretorių kitame Lietuvos bokso 

federacijos vykdomojo komiteto posėdyje pateikti tikslų trenerių etatų skaičių Lietuvoje; 
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15 . Dėl Lietuvos bokso federacijos Prezidiumo (pranešėjas Darius Šaluga); 

SVASTYTA: Darius Šaluga pareiškė, kad naujoje Lietuvos bokso federacijos įstatų sudėtyje yra 

numatytas jurdinis vienetas, patariamasis Lietuvos bokso federacijos Vykdomojo komiteto 

organas – Prezidiumas, ir po individualaus prisistatymo į Prezidiumą, pasiūlė patviritni 

advokatus Nerijų Strazdą ir Aivarą Škėmą viceprezidentų pareigybėms (šie viceprezidentai balso 

teisės neturi); 

VIENBALSIAI (8/8) NUSPRĘSTA: Patvirtinti Nerijų Strazdą ir Aivarą Škėmą Lietuvos bokso 

federacijos Prezidiumo nariais, Lietuvos bokso federacijos viceprezidentais; 

VIENBALSIAI (8/8) NUSPRĘSTA: Įtraukti Nerijų Strazdą ir Aivarą Škėmą į Lietuvos bokso 

federacijos internetėje svetainėje esančią KONTAKTAI>PREZIDIUMAS skiltį, aprašyme, prie 

kontaktų, nurodant Vvceprezidnetų pareigybes; 

 

 

 

 

Posėdžio sekretorius Donatas Mačianskas 

 

Posėdžio pirmininkas   Darius Šaluga 

 

 

 

 


