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VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS Nr. 1 

PROTOKOLAS 

2016-01-14 

VILNIUS 

 

Posėdyje dalyvauja:  

Darius Šaluga, Antanas Arėška, Paulius Zabielskas, Vladimiras Bajevas, Vidas Bružas, Kęstutis 

Kišonas, Stanislavas Mižigurskis.  

VK posėdžio svečiai: Donatas Mačianskas. 

Bendru sutarimu pirmininkaujančiu išrinktas D. Šaluga, sekretoriaujančiu – Donatas Mačianskas. 

Kvorumas pakankamas (7/7). 

 

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl 2016 m. Lietuvos bokso federacijos eilinės – ataskaitinės konferencijos vykdymo vietos ir 

datos (pranešėjas - D. Šaluga). 

2. Lietuvos bokso federacijos 2016 m. finansinio plano projekto tvirtinimas (pranešėjas - D. 

Mačianskas). 

3. Dėl Lietuvos Respublikos didžiųjų miestų čempionatų vykdymo (pranešėjas - D. Mačianskas). 

4. Lietuvos bokso federacijos 2016 m. kalendoriaus projekto tvirtinimas (pranešėjas - D. 

Mačianskas).  

5. Kiti klausimai. 

 

Papildomai į darbotvarkę D. Šalugos teikimu, prašomas įtraukti klausimas „Dėl Lietuvos bokso 

trenerių skatinimo“. 

Papildomai į darbotvarkę V. Bajevo teikimu, prašomas įtraukti klausimas „Dėl olimpiečių skatinimo“. 

Darbotvarkės tvirtinimas. 

Balsavimas: 

VIENBALSIAI (7/7). 

NUSPRĘSTA: įtraukti papildomą klausimą „Dėl Lietuvos bokso trenerių skatinimo“. 
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1. Dėl 2016 m. Lietuvos bokso federacijos eilinės – ataskaitinės konferencijos vykdymo vietos ir 

datos (pranešėjas - D. Šaluga). 

SVARSTYTA: 2016 metų eilinės – ataskaitinės konferencijos data. Rinkiminės konferencijos data. 

SVARSTYTA: LBF narių sąrašo tvirinimas. 

Balsavimas: 

VIENBALSIAI (7/7). 

NUSPRĘSTA: Lietuvos bokso federacijos eilinę – ataskaitinę konferenciją vykdyti 2016 m. sausio 29 

d., Vilniuje, Lietuvos bokso čempionato metu. 

Balsavimas: 

VIENBALSIAI (7/7). 

NUSPRĘSTA: Lietuvos bokso federacijos eilinės – ataskaitinės konferencijos metu iškelti du 

siūlymus dėl rinkiminės konferencijos vykdymo datos: 2016 metų III ketvirtis ir 2017 m. I ketvirtis. 

Balsavimas: 

VIENBALSIAI (7/7). 

NUSPRĘSTA: Patvirtinti eilinės – ataskaitinės konferencijos narių sąrašą (53 nariai). 

 

 

2. Lietuvos bokso federacijos 2016 m. finansinio plano projekto tvirtinimas (pranešėjas - D. 

Mačianskas). 

SVARSTYTA: Lietuvos bokso federacijos 2016 m. finansinis planas. 

Balsavimas: 

VIENBALSIAI (7/7) 

NUSPRĘSTA: Lietuvos bokso federacijos 2016 m. finansinį planą tvirtinti konferencijoje 2016 m. 

sausio 29 d. 

 

3. Dėl Lietuvos Respublikos didžiųjų miestų čempionatų vykdymo (pranešėjas - D. Mačianskas). 

SVARSTYTA: 2016 m. Lietuvos didžiųjų miestų jaunimo ir suaugusiųjų, jaunių bei jaunučių 

čempionatų vykdymas. 

Balsavimas: 

VIENBALSIAI (7/7)  

NUSPRĘSTA: leisti Kauno miesto sporto mokyklai „Gaja“, Panevėžio miesto kūno kultūros ir sportui 

centrui, Marijampolės sporto centrui „Sūduva“ Lietuvos rajonų bokso čempionatų metu vykdyti ir 

2016 m. Lietuvos didžiųjų miestų jaunimo ir suaugusiųjų, jaunių bei jaunučių čempionatus. 

SVARSTYTA:  2016 m. Lietuvos didžiųjų miestų jaunimo ir suaugusiųjų, jaunių bei jaunučių 

čempionatų įtraukimas į 2016 m. LBF kalendorių. 

Balsavimas: 

VIENBALSIAI (7/7)  

NUSPRĘSTA: Įtraukti 2016 m. Lietuvos didžiųjų miestų jaunimo ir suaugusiųjų, jaunių bei jaunučių 

čempionatus į 2016 m. Lietuvos bokso federacijos kalendorių, patvirtinti bei išsiųsti čempionatų 

nuostatus didiesiems Lietuvos miestams. 

SVARSTYTA: pagrindinių teisėjų maistpinigių ir nugalėtojų apdovanojimo išlaidas apmokėjimo 

tvarka. 

Balsavimas: 

VIENBALSIAI (7/7)  

NUSPRĘSTA: Pagrindinių teisėjų maistpinigių ir nugalėtojų apdovanojimo išlaidas apmoka varžybų 

organizatoriai (Kauno miesto sporto mokyklai „Gaja“, Panevėžio miesto kūno kultūros ir sportui 

centrui, Marijampolės sporto centrui „Sūdva“).  
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SVARSTYTA: Lietuvos bokso federacijos kompensavimo išlaidos Lietuvos didžiųjų miestų jaunimo 

ir suaugusiųjų, jaunių bei jaunučių čempionatuose. 

Balsavimas: 

VIENBALSIAI (7/7)  

NUSPRĘSTA: Lietuvos bokso federacija kompensuos Lietuvos didžiųjų miestų jaunimo ir 

suaugusiųjų, jaunių bei jaunučių čempionatų diplomų bei medalių pirkimo išlaidas. 

 

4. Dėl Lietuvos bokso federacijos 2016 m. kalendoriaus projekto tvirtinimas (pranešėjas - D. 

Mačianskas) 

SVARSTYTA: 2016 m. LBF kalendoriaus projekto tvirtinimas. 

Balsavimas: 

VIENBALSIAI (7/7)  

NUSPRĘSTA: Patvirtinti 2016 m. Lietuvos bokso federacijos kalendoriaus projektą. 

 

KITI KLAUSIMAI: 

 

5. Dėl Lietuvos bokso trenerių skatinimo (pranešėjas - D. Šaluga). 

SVARSTYTA: Kriterijai, kuriais remiantis, už 2015 m. pasiektus rezultatus bokso sporto šakoje ir jos 

plėtroje, bus paskatinti treneriai.  

Balsavimas: 

VIENBALSIAI (7/7)  

NUSPRĘSTA: Įpareigoti Lietuvos bokso federacijos trenerių tarybos pirmininką V. Bružą suformuoti 

kriterijus, kuriais remiantis, būtų skatinami treneriai, dirbantys su aukšto meistriškumo sportininkais ir 

treneriai, populiarinantys bokso sporto šaką, skatinantys masiškumą, jaunų boksininkų pritraukimą.  

 

5. Dėl olimpiečių skatinimo (pranešėjas - V. Bajevas). 

SVARSTYTA: Boksininkų, kuriemns pavyktų iškovoti kelialapius į 2016 m. Rio De Žaneiro 

Olimpines žaidynes piniginis skatinimas.  

Balsavimas: 

VIENBALSIAI (7/7)  

NUSPRĘSTA: Lietuvos bokso federacijos boksininkus, kuriems pavyks iškovoti kelialapius į 2016 m. 

Rio De Žaneiro olimpines žaidynes, paskatinti 3000 eurų vertės finansavimu. Jų trenerius paskatinti 

1500 eurų vertės finansavimu. 

 

Posėdžio sekretorius    Donatas Mačianskas 

Posėdžio pirmininkas     Darius Šaluga 
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Priedas Nr. 1 LBF eilinės – ataskaitinės konferencijos narių sąrašas (53): 

 

1. Aisčių bokso agentūra , viešoji įstaiga 

2. Akmenės rajono sporto centras, biudžetinė įstaiga 

3. Akmenės rajono sporto klubas „Akmeninis kumštis“ , asociacija 

4. Alytaus sporto ir rekreacijos centras, viešoji įstaiga 

5. Baltijos ringas , asociacija 

6. Bokso klubas „Boksininkas”, asociacija 

7. Bokso sporto klubas „Vulkanas“ , asociacija 

8. Jonavos bokso klubas „Raundas“ , asociacija 

9. Kalvarijos bokso klubas, asociacija 

10. Kalvarijos sporto centras, savivaldybės biudžetinė įstaiga 

11. Karių bokso klubas, asociacija 

12. Kauno apskrities bokso veteranų klubas, asociacija 

13. Kauno bokso federacija, asociacija 

14. Kauno bokso klubas „Gongas”, asociacija 

15. Kauno lietuviškosios savigynos asociacija, asociacija 

16. Kauno miesto bokso teisėjų asociacija, asociacija 

17. Kauno Šančių sporto ir sveikatingumo centras , asociacija 

18. Kėdainių bokso federacija , asociacija 

19. Kėdainių bokso klubas „Vikondos liūtai“ , asociacija 

20. Klaipėdos miesto bokso federacija, asociacija 

21. Klaipėdos miesto bokso sporto klubas „Čempionas“ , asociacija 

22. Kretingos sporto mokykla, savivaldybės biudžetinė įstaiga 

23. Laisvalaikio ir sporto klubas „Auksinė pirštinė“ , asociacija 

24. Marijampolės apskrities bokso federacija, asociacija 

25. Pabradės bokso klubas “Boksior”, asociacija 

26. Palangos sporto centras, biudžetinė įstaiga  

27. Panevėžio apskrities bokso veteranų klubas, asociacija 

28. Panevėžio bokso klubas „Olimpietis“ , asociacija 

29. Pasvalio sporto mokykla, savivadlybės biudžetinė įstaiga 

30. Panevėžio miesto bokso federacija, asociacija 

31. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras, savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

32. Sparta Gym , asociacija 

33. Sporto klubas „Bronas“ , asociacija 

34. Sporto klubas „Fortis“ , asociacija 

35. Sporto klubas „Hitoras“ , asociacija 

36. Sporto klubas „Olimpinis ringas“ , viešoji įstaiga 

37. Status Vilniaus universalios kovos sporto klubas, asociacija 

38. Šiaulių miesto bokso federacija, asociacija 

39. Šiaulių miesto savivaldybės sporto mokykla „Dubysa“ , savivaldybės biudžetinė įstaiga 

40. Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykla, biudžetinė įstaiga 

41. Šilutės bokso klubas „Kovotojas“ , asociacija 

42. Šilutės sporto mokykla, biudžetinė įstaiga 

43. Tai bokso ir kik bokso sporto klubas „Skorpionas“ , asociacija 

44. Tauragės dvikovinių sporto šakų klubas „SC KOVA“ , asociacija 

45. Tauragės vaikų ir jaunių sporto mokykla, biudžetinė įstaiga 

46. Telšių bokso mokykla , viešoji įstaiga 

47. Ukmergės sporto klubas „Vilkas“, asociacija 
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48. Vilniaus apskrities bokso federacija, asociacija 

49. Vilniaus bokso klubas „Viksoras“ , asociacija 

50. Vilniaus bokso klubas PB, viešoji įstaiga 

51. Vilniaus miesto bokso klubas „Gintarinė pirštinė“ , asociacija 

52. Vilniaus miesto sportinių dvikovų klubas „Geležinis vilkas“, asociacija 

53. Vilniaus miesto sporto centras, biudžetinė įstaiga 
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