
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS Nr. 4 

PROTOKOLAS 

2017-09-13, Vilnius 

 
Posėdyje dalyvauja:  

Vykdomojo komiteto nariai (toliau Darius Šaluga, Vilmantas Bobinas, Kęstutis Kišonas, Gintautas 

Statkevičius, Vidas Bružas, Anatolijus Kriukovas, Bronislavas Šimokaitis ir Donatas Mačianskas, 

posėdžio svečiai Romas Gudžiauskas, Roberta Gudžiauskienė, Rolandas Jasevičius, Stanislovas 

Juocevičius ir Jaroslavas Mackevičius. 

Remiantis LBF įstatų 3.22.3 punktu, LBF VK posėdžiams pirmininkauja prezidentas, bendru sutarimu  

sekretoriaujančiu išrinktas D. Mačianskas. 

Kvorumas pakankamas (8/8). 

 

D a r b o t v a r k ė: 

 

1. 2017 m. rugpjūčio 26 d. ir rugsėjo 09 d. Vilniuje vykusių, profesionalaus bokso renginių aptarimas; 

profesionalaus bokso Lietuvoje ateitis (pranešėjai V. Bobinas, J. Mackevičius ir R. Gudžiauskas).  

2. Dėl Nacionalinės Lietuvos bokso komandos premijavimo už pasiektus rezultatus Europos 

čempionate, Charkove (Ukraina) 2017 m. birželio 16 – 24 d (pranešėjas V. Bružas).  

3. Dėl LBF pozicijos tarptautinio bokso skandalo atžvilgiu (pranešėjas D. Mačianskas).  

4. Dėl darbo sutarties pasirašymo su LBF referentu (pranešėjas D. Šaluga). 

5. Kiti klausimai. 
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Lietuvos bokso federacijos Vykdomojo komiteto posėdyje balsuojama "UŢ"; 

Lietuvos bokso federacija (tekste - LBF); 

Vykdomasis komitetas (tekste - VK). 

 

 

1. 2017 m. rugpjūčio 26 d. ir rugsėjo 09 d. Vilniuje vykusių, profesionalaus bokso renginių 

aptarimas; profesionalaus bokso Lietuvoje ateitis (pranešėjai V. Bobinas, J. Mackevičius ir R. 

Gudţiauskas). 

SVARSTYTA: V. Bobinas, kuris, kaip LBF atstovas, dalyvavo aukščiau įvardintuose profesionalaus 

bokso renginiuose (2017 m. rugpjūčio 26 d. J. Mackevičius ir 2017 m. rugsėjo 09 d. R. Gudžiausko) LBF 

VK pateikė savo nuomonę: J. Mackevičius renginio pliusai – kokybiškas renginio turinys (pagrindinių, 

keturių kovų kovotojų meistriškumas); R. Gudžiausko – pavyzdinga renginio sklaida, informacijos 

prieinamumas viešojoje erdvėje, reklama, kokybiškas renginio apipavidalinimas (VIP sektorius, šou 

programa, kiti spec. efektai, susiję su aplinka). 

LBF VK kvietimu, posėdyje dalyvavo J. Mackevičius. J. Mackevičius pasakė, kad posėdyje dalyvauja 

atstovaudamas Lietuvos profesionalų bokso lygos (toliau – LPBL) ir savo, kaip boksininkų profesionalų  

vadybininko, interesus. J. Mackevičius pasakė, kad su profesionaliu boksu ir LPBL dirba jau 6 m. ir su 

LPBL Lietuvoje yra organizavęs tris profesionalius bokso renginius (2 Vilniuje ir 1 Molėtuose). J. 

Mackevičius pasakė, yra pasirašęs kontraktus su penkiais Lietuvos boksininkais, kurių interesus šiuo metu 

atstovauja, taip pat įvardino A. Starovoitovą, V. Stapulionį, V. Firidunovą (3). J. Mackevičius pasakė, kad 

jam/LPBL reikalingas LBF įgaliojimas prieš tarptautinę profesionalų bokso sąjungą (toliau – EBU), 

siekiant visapusiškai atstovauti profesionalų boksą (kontraktai su Lietuvos boksininkais, tarptautinių 

profesionalų bokso turnyro organizavimas). D. Šaluga, pasakė, kad toks įgaliojimas yra suteiktas R. 

Gudžiauskui, kaip fiziniam asmeniui, atstovauti Lietuvos profesionalų bokso interesus prieš EBU, nes R. 

Gudžiauskas įvykdė visas procedūras, LBF atžvilgiu, susijusias su to įgaliojimo gavimu. J. Mackevičius 

pasakė, kad R. Gudžiauskas dirba blogai (maža patirtis, mažai ryšių, priešingų EBU organizacijai interesų 

grupių  atstovavimas [EBU diskvalifikuotos Latvijos profesionalų bokso federacijos], prisidengiant LPBF 

vardu ir t.t.) ir kad įgaliojimą reiktų anuliuoti, o atstovavimo teises suteikti jam. V. Bobinas paklausė J. 

Mackevičiaus, ar jis galėtų dirbti kartu su LPBF. J. Mackevičius pasakė, kad negalėtų ir dirbs nebent su 

LPBL arba su savo, planuojamu steigti, nauja, juridine organizacija. 

LBF VK kvietimu, posėdyje dalyvavo R. Gudžiauskas. R. Gudžiauskas pasakė, kad yra patenkintas savo 

organizuotu profesionalų bokso renginiu 2017 m. rugsėjo 09 d., o renginys būtų dar 40% kokybiškesnis, jei 

nebūtų, jo atžvilgiu, kenkėjiško darbo iš LPBL, pasitelkus neformalius ryšius ir pažintis EBU, atšaukiant 

kviestinius boksininkus – profesionalus, dėl ko galutinis porų sąrašas, likus dviem dienoms, keitėsi net tris 

kartus. R. Gudžiauskas pateikė LBF VK tris porų sąrašus. R. Gudžiauskas detalizavo situaciją, taip pat 

pateikė susirašinėjimą su EBU, kuriame nuginčijamas R. Gudžiausko, kaip LBF atstovo, atstovavimas. R. 

Gudžiauskas informavo, kad jo, kaip LBF atstovo įgaliojimai EBU yra sustabdyti iki tol, kol LBF EBU 

nepateiks dar vieno raštiško patvirtinimo, kuriuo anuliuotų visų kitų, Lietuvoje veikiančių, organizacijų, 

kaip LPBL įgaliojimus prieš EBU, taip, dar kartą, visas atstovavimo teises EBU suteikiant vienintelei 

profesionalus atstovausiančiai organizacijai – Lietuvos profesionalų bokso federacijai (toliau – LPBF), 

kurios vadovas yra R. Gudžiauskas. V. Bobinas R. Gudžiausko paklausė, ar jis galėtų dirbti kartu su J. 

Mackevičiumi. R. Gudžiauskas pasakė, kad galėtų ir norėtų. R. Gudžiauskas pasakė, kad EBU, kaip savo 

narį, Lietuvoje gali pripažinti tik vieną juridinį asmenį. 

Prezidentas D. Šaluga, turėdamas omenyje, kad atstovauti EBU Lietuvoje gali tik vienas juridinis narys, o 

J. Mackevičius galimybės bendradarbiauti su R. Gudžiausku svarstyti nesiruošia, reziumuodamas pasiūlė J. 

Mackevičiui ir R. Gudžiauskui, artimiausiu metu (iki 2017 m. spalio 02 d., imtinai), raštu, pateikti jų, kaip 

juridinių organizacijų atstovų, galimybės bendradarbiauti su LBF, ilgalaikius strateginius planus, kuriuos 

LBF VK operatyviai išanalizuos ir elektroniniu balsavimu, daugumos LBF VK narių balsų persvara, 

pripažins labiau priimtinu LBF atžvilgiu.  

BALSAVIMAS (8/8).  

NUSPRĘSTA:  

1) Pritarti D. Šalugos siūlymui. 
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2) Klausimą dėl LBF atstovavimo EBU įgaliojimo suteikimo LPBL/J. Mackevičiui arba 

LPBF/R. Gudţiauskui atidėti kitam LBF VK posėdţiui arba elektroniniam balsavimui, po to, 

kai aukščiau minėtos organizacijos pateiks savo bendradarbiavimo strategijos su LBF planus 

(iki 2017 m. spalio 02 d., imtinai). Pagrindinė klausimo esmė: 

a) Anuliuoti R. Gudţiausko įgaliojimą, taip pripaţįstant J. Mackevičiaus 

atstovaujamos organizacijos/ų legatyvumą EBU (priklausys nuo J. Mackevičiaus 

strateginio bendradarbiavimo su LBF pasiūlymo). 

b) Dar kartą EBU patvirtinti R. Gudţiauską, kaip vienintelį LBF interesus 

atstovaujantį fizinį asmenį LBF vardu, nepripaţinti LPBL atstovavimo EBU teisių 

(priklausys nuo R. Gudţiausko strateginio bendradarbiavimo su LBF pasiūlymo). 

 

*2. Dėl Nacionalinės Lietuvos bokso komandos premijavimo uţ pasiektus rezultatus Europos 

čempionate, Charkove (Ukraina) 2017 m. birţelio 16 – 24 d (pranešėjas V. Bruţas). 

SVARSTYTA: V. Bružas pasakė, kad už E. Petrausko pasiektą sportinį rezultatą 2017 m. Europos 

čempionate, sportininkui, jo treneriui/treneriams ir kitiems komandos nariams priklauso tokio dydžio 

premijos: sportininkui – 4340 Eur, treneriui – 2170 Eur ir kitiems komandos nariams (aptarnaujančiam 

personalui) – 1085 Eur, bei pasiūlė premijuoti bokso komandą tokia tvarka: E. Petrauskas – 100% 

premijos, V. Bajevas – 100% premijos, aptarnaujančio personalo premijavimą skirstyti tokia tvarka: 

kineziterapeutas A. Trofimovas – 60% premijos, sportininko vadybininkai R. Mėlinis (LOSC) – 20% 

premijos, D. Mačianskas – 20% premijos. D. Šaluga pasakė, jog nemano, kad sportininkų vadybininkai 

nusipelnė premijų, nes jie dirba už atlyginimą, kuris mokamas iš biudžeto lėšų. B. Šimokaitis pasakė, kad 

treneris taip pat dirba už biudžetinius pinigus. V. Bobinas, premiją, skirtą kitiems komandos nariams, 

pasiūlė dalinti per pusę – 50% kineziterapeutui ir 50% Lietuvos bokso federacijai. 

BALSAVIMAS (1/8). 

Uţ V. Bruţo siūlymą. 

BALSAVIMAS (7/8). 

Uţ V. Bobino siūlymą. 

NUSPRĘSTA: Prašymą premijuoti Lietuvos bokso komandą uţ pasiektą rezultatą Europos bokso 

čempionate Charkove (Ukraina) Kūno kultūros ir sporto departamentui teikti tokia tvarka: E. 

Petrauskas – 100% premijos sportininkui, V. Bajevas – 100% premijos treneriui, – 50% premijos 

aptarnaujančiam personalui kineziterapeutui A. Trofimovui ir 50% premijos aptarnaujančiam personalui 

Lietuvos bokso federacijai. 

BALSAVIMAS (8/8). 

NUSPRĘSTA: Premijos dalį, skirtą LBF, panaudoti Nacionalinių Europos bokso federacijų 

suvaţiavimui, Albenoje (Bulgarija) 2017 m. rugsėjo 25 d. išlaidoms dengti. 

 

3. Dėl LBF pozicijos tarptautinio bokso skandalo atţvilgiu (pranešėjas D. Mačianskas). 

SVARSTYTA: D. Mačianskas LBF VK supažindino su skandalu pasaulio bokso federacijoje (toliau -  

AIBA). D. Mačianskas pasakė, kad AIBA VK išreiškė nepasitikėjimą dabartiniu AIBA prezidentu Dr. Vu 

dėl blogos vadybos ir korupcinių schemų, o kaip atsvarą AIBA VK įkūrė kitą darinį – „International 

Management Committee“  (toliau – IMC). D. Mačianskas pasakė, kad didžiosios Europos bokso 

federacijos (Ukraina, Italija, Rusija ir kt.) vienijasi prieš Dr. Vu ir palaiko IMA. D. Mačianskas pasakė, kad 

iš Europos bokso konfederacijos direktoriaus Aleksandro Egorvo gavo kvietimą prisidėti prie palaikančiųjų 

IMA. D. Mačianskas pasakė, kad lapkričio mėnesį vyks AIBA kongresas, kuriame sąjungininkai sieks 

atstatydinti Dr. Vu. Tokiu atveju, iki rinkiminio kongreso 2018 m. Dr. Vu vietą užimtų pirmasis AIBA 

Viceprezidentas, Italas Frankas Facinellis. V. Bružas pasakė, kad galima būtų palaikyti IMA, bet reiktų 

tartis dėl Lietuvos pozicijų valdančiuose AIBA/EUBC organuose. D. Šaluga pasakė, kad dabartinė AIBA 

vadovybė dirba Azijai, bet ne Europai, tame tarpe ir ne Lietuvai, todėl turėtume būti vieningi, jei Europa 

palaiko europietį. D. Mačianskas pasakė, kad AIBA turi finansinių įsiskolinimų Lietuvai už 2015-2016 m. 

APB (Aiba Professional Boxing) sezonus. 

BALSAVIMAS (8/8).  
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NUSPRĘSTA: Palaikyti Europos kandidatūras ir kitaip remti sąjungininkus iki ir per AIBA 

rinkimus 2018 m. 

 

4. Dėl darbo sutarties pasirašymo su LBF referentu (pranešėjas D. Šaluga). 

SVARSTYTA: D. Šaluga pasakė, kad LBF veiklų sritys plečiasi, organizacija auga ir, kad D. Mačianskui 

tenka didelis darbo krūvis visose LBF veiklose, kurių nuolat daugėja, o jis kaip LBF prezidentas jaučia 

poreikį plėsti LBF administracinį korpusą. D Šaluga pasakė, kad jo iniciatyva D. Mačianskas gavo 

pavedimą surasti žmogų, su kuriuo galėtų pasidalinti tenkantį ir nuolat augantį administracinio darbo krūvį. 

D. Mačianskas atsakė, kad šiuo metu, LBF sekretoriate referento praktiką, nuo 2017 m. rugpjūčio 01 d., 

atlikinėja praktikantė Aušra Lukšienė. K. Kišonas paklausė kokio dydžio ir iš kokių lėšų jai bus mokamas 

atlyginimas. D. Šaluga pasakė, kad iš rėmėjų lėšų jai bus mokamas 300 Eur atlyginimas (į rankas). V. 

Bružas paklausė, kas pritrauks rėmėjų lėšų naujam darbuotojui ir paklausė ar rėmimas federacijoje 

egzistuotų, jei naujo žmogaus federacijoje nebūtų. D. Šaluga pasakė, kad į federaciją atkeliaus tikslinės 

lėšos naujam darbuotojui išlaikyti. B. Šimokaitis pasakė, kad 2016 m. balandžio mėnesio konferencijoje D. 

Mačianskas įsipareigojo perimti abidvi funkcijas (generalinio sekretoriaus ir referento) už sujungtą 

atlyginimą (999 Eur/ į rankas), tad jei norime priimti papildomą žmogų, tai padaryti turime jo atlyginimo 

sąskaita. D. Mačianskas pasakė, kad federacijos administruojamos lėšos nuo 2016 m. išaugo 40%, kas 

reiškia tiek pat daugiau darbo krūvio. G. Statkevičius pasakė, kad ekonomika auga, darbo užmokestis 

didėja ir normalu, jog LBF vadovas uždirba daugiau nei minimalus atlyginimas, nors ir tai, jo manymu, yra 

mažai. V. Bobinas pasakė, kad darbo krypčių švytuoklė nuolat auga ir aprėpia vis daugiau sričių, tad 

tvarkytis su krūviu vienam yra pakankamai sunku. D. Šaluga pasakė, kad, jo nuomone, reikalingas žmogus, 

kuris ligos, kelionių ir kitais ,,ekstra“ atvejais galėtų perimti generalinio sekretoriaus funkcijas. 

BALSAVIMAS (7/8).  

NUSPRĘSTA:  

1) Palaikyti referento įdarbinimą iki sekančios LBF eilinės - ataskaitinės konferencijos. 

2) Klausimą dėl papildomo LBF darbuotojo ir jo atlyginimo spręsti kitoje LBF eilinėje - 

ataskaitinėje konferencijoje. 

 

KITI KLAUSIMAI: 

 

5. Dėl trenerių kursų AIBA ţvaigţdėms gauti (pranešėjas V. Bruţas). 

SVARSTYTA: V. Bružas pasakė, kad būtų gerai surengti AIBA 1-2 žvaigždžių kursus Lietuvoje ir 

paklausė D. Mačiansko, kada galima būtų juos organizuoti. D. Mačianskas pasakė, kad rengti galima arba 

vienos arba dviejų žvaigždžių kursus. Abiejų kursų, vienu metu rengti negalima. D. Mačianskas pasakė, 

kad aktualiau yra rengti vienos žvaigždės kursus, nes Lietuvoje yra daugiau tų trenerių, kurie neturi AIBA 

žvaigždžių apskritai, nei tų, kurie turi 1 žvaigždę. Tarptautinė federacija reikalauja turėti bent vieną 

žvaigždę, norint sekunduoti tarptautinėse varžybose. D. Mačianskas pasakė, kad ne visi Lietuvos rinktinių 

treneriai turi žvaigždes ir kad pirmiausia reikia investuoti į juos. D. Mačianskas pasakė, kad paraiška 

organizuoti vienos žvaigždės kursams jau nusiųsta į AIBA trenerių komisiją, o preliminarios datos yra 

2017 m. gruodžio 03-11 d., Vilniuje.  

BALSAVIMAS (8/8).  
NUSPRĘSTA: Gavus AIBA trenerių komisijos pritarimą, organizuoti kursus 2017 m. gruodžio 03-11 d., 

Vilniuje. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas          Darius Šaluga 

 

 

 

Posėdžio sekretorius         Donatas Mačianskas 
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* 1.1. olimpinių sporto šakų olimpinių individualiųjų ir komandinių rungčių, sportinių žaidimų sportininkams, 

neatsižvelgiant į varžovų skaičių; 

1.2. olimpinių sporto šakų neolimpinių individualiųjų ir komandinių rungčių sportininkams, jeigu sporto varžybose 

dalyvavo ne mažiau kaip 16 varžovų, ne mažiau kaip 16 valstybių atstovai, ir neolimpinių sporto šakų individualiųjų ir 

komandinių rungčių sportininkams, jeigu sporto varžybose dalyvavo ne mažiau kaip 32 varžovai, ne mažiau kaip 16 valstybių 

atstovai. Ši pastaba netaikytina universiados sportininkams; 

1.3. neįgaliesiems sportininkams, kai tarptautinės neįgaliųjų sporto organizacijos apriboja komandų ar dalyvių skaičių, 

jeigu varžybose dalyvauja organizatorių nustatytas maksimalus komandų ar dalyvių skaičius; 

1.4. neįgaliesiems sportininkams, kai tarptautinės neįgaliųjų sporto organizacijos neapriboja komandų ar varžovų 

skaičiaus, jeigu varžybose dalyvauja ne mažiau kaip 12 komandų ar varžovų. Jeigu komandų ar varžovų yra mažiau nei 12, 

premijos dydis apskaičiuojamas, lentelėje nurodytą dydį mažinant tokiomis proporcijomis, kiek komandų (varžovų) trūksta iki 

12. 

2. Premijos individualiųjų sporto šakų treneriams, rengusiems sportininką, dydis – 50 procentų lentelėje už atitinkamą 

sporto laimėjimą nustatyto premijos dydžio. Jeigu sportininką rengė keli treneriai, premija padalijama treneriams, atsižvelgiant į 

tai, koks jų indėlis į sportininko rengimą (šią informaciją pateikia atitinkama sporto (šakos) federacija). 

3. Olimpinių sporto šakų olimpinių individualiųjų rungčių sporto varžybose, parolimpinėse, kurčiųjų, specialiosios 

olimpiados žaidynėse atitinkamą vietą užėmusio sportininko rinktinės nariams, išskyrus trenerius, visa skiriamos premijos suma 

– 25 procentai lentelėje už atitinkamą sporto laimėjimą nustatyto premijos dydžio. Visa premijos suma padalijama sportininko 

rinktinės nariams, išskyrus trenerius, atsižvelgiant į tai, koks jų indėlis į pergalę (šią informaciją pateikia atitinkama sporto 

(šakos) federacija). 

4. Premijos sportinių žaidimų komandų ir komandinių rungčių nariams (sportininkams ir kitiems rinktinės nariams) 

dydis apskaičiuojamas, lentelėje nurodytą premijos dydį dauginant iš oficialaus komandos arba komandinės rungties sportininkų 

skaičiaus. Premijos sportinių žaidimų komandų ir komandinių rungčių nariams suma paskirstoma komandos arba komandinės 

rungties nariams (sportininkams ir kitiems rinktinės nariams), atsižvelgiant į tai, koks jų indėlis į pergalę (šią informaciją 

pateikia atitinkama sporto (šakos) federacija). 

5. Premijomis vertinamos tik tos komandinės rungtys, kurių sporto varžybų rezultatai nėra suminė individualiųjų 

rungčių rezultatų išraiška (tai yra už kurias sportininkas nėra gavęs premijos). 

6. Jeigu pasaulio, Europos čempionatai rengiami dažniau nei kas dveji metai, premijos dydis apskaičiuojamas, lentelėje 

nurodytą premijos dydį dalijant iš dviejų. 

 

 
 


