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VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS Nr. 2 

PROTOKOLAS 

2018-09-21, Kaunas 

 
Posėdyje dalyvauja:  

Vykdomojo komiteto nariai: Darius Šaluga, Vilmantas Bobinas, Gintautas Statkevičius, Andrius 

Danilaitis, Vidas Bružas, Anatolijus Kriukovas 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: 

 

1. Nebegaliojančių LBF Vykdomojo komiteto sprendimų, 2016 m. gegužės 20 d. – 2018 m. 

kovo 23 d. imtinai, tvirtinimas (pranešėjas D. Mačianskas). 

2. Dėl boksininkų, neturinčių Lietuvos Respublikos pilietybės, bet turinčių leidimą gyventi 

Lietuvoje, galimybės dalyvauti nacionaliniuose visų amžiaus grupių čempionatuose (pranešėjas D. 

Mačianskas). 

3. Dėl naujų narių ,,Algirdo Šociko bokso klubas‘‘ ir VšĮ ,,Vilniaus boksas“ priėmimo į LBF 

(pranešėjas D. Mačianskas). 

4. Dėl bendradarbiavimo su bokso treneriu V. Bajevu (pranešėjas D. Šaluga). 

5. Nauja Lietuvos bokso lyga (pranešėjas G. Statkevičius/ D. Mačianskas). 

6. Lietuvos regioninė bokso politika (pranešėjas G. Statkevičius). 

7. Kiti klausimai. 

 

Lietuvos bokso federacijos Vykdomojo komiteto posėdyje balsuojama "UŢ"; 

Lietuvos bokso federacija (tekste - LBF); 

Vykdomasis komitetas (tekste - VK). 
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1. Nebegaliojančių LBF Vykdomojo komiteto sprendimų, 2016 m. geguţės 20 d. – 2018 m. 

kovo 23 d. imtinai, tvirtinimas (pranešėjas D. Mačianskas). 

SVARSTYTA: D. Mačianskas LBF VK narius informavo, kad visi LBF VK sprendimai priimti 

laikotarpiu 2016 m. gegužės 20 d. – 2018 m. kovo 23 d. yra negaliojantys, dėl 2017 m. vasario 24 d. 

Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimo, pripažinti 2016 m. balandžio 30 d. LBF neeilinę konferenciją 

neteisėta ir jos metu priimtus sprendimus neteisėtus bei negaliojančius nuo jų priėmimo momento, tame 

tarpe ir LBF VK sprendimus priimtus aukščiau minėtu periodu.  

D. Mačianskas 2018 m. birželio 09 d. išrinktam LBF VK pasiūlė pasitvirtinti laikotarpiu 2016 m. 

gegužės 20 d. – 2018 m. kovo 23 d. imtinai LBF VK priimtus ir 2017 m. vasario 24 d. Vilniaus miesto 

apylinkės teismo panaikintus sprendimus išskyrus 2018 m. sausio 19 d. LBF VK sprendimą Nr. 3 ,,Dėl 

trenerio įdarbinimo LBF“, kuris bus persvarstytas šio posėdžio ketvirtu klausimu. 

BALSAVIMAS (7/7).  

NUSPRĘSTA: Patvirtinti laikotarpiu 2016 m. geguţės 20 d. – 2018 m. kovo 23 d. imtinai 

priimtus LBF VK posėdţių (9) sprendimus, išskyrus 2018 m. sausio 19 d. VK posėdţio klausimą Nr. 

3. 

 

2. Dėl boksininkų, neturinčių Lietuvos Respublikos pilietybės, bet turinčių leidimą gyventi 

Lietuvoje, galimybės dalyvauti nacionaliniuose visų amţiaus grupių čempionatuose (pranešėjas D. 

Mačianskas). 

SVARSTYTA: D. Mačianskas LBF VK nariams paaiškino, kad LBF priklausiančiuose bokso 

klubuose treniruojasi kitų valstybių piliečiai, turintys leidimą gyventi Lietuvoje, bet neturintys LR paso. 

Keletas tokių boksininkų iš LBF priklausančių bokso klubų yra išreiškę norą dalyvauti Lietuvos bokso 

čempionatuose. D. Mačianskas LBF VK narių pasiteiravo jų nuomonės dėl galimybės leisti jiems dalyvauti 

Lietuvos bokso čempionatuose.  

LBF VK nariai Darius Šaluga, Vilmantas Bobinas, Andrius Danilaitis, Vidas Bružas, Anatolijus 

Kriukovas pastebėjo, kad pagrindinis Lietuvos bokso čempionatų tikslas yra išaiškinti stipriausius Lietuvos 

boksininkus, kurie atstovaus Lietuvą svarbiausiose tarptautinėse varžybose. G. Statkevičius pasakė, kad 

konkurencija nepamaišytų. 

NUSPRĘSTA: 

BALSAVIMAS (6/7, 1 susilaikė).  

NUSPRĘSTA: Neleisti kitų valstybių piliečiams, neturintiems Lietuvos Respublikos paso 

dalyvauti nacionaliniuose visų amţiaus grupių Lietuvos čempionatuose. 

 

3. Dėl naujų narių ,,Algirdo Šociko bokso klubas‘‘ ir VšĮ ,,Vilniaus boksas“ priėmimo į LBF 

(pranešėjas D. Mačianskas). 

SVARSTYTA: D. Mačianskas informavo LBF VK, kad tapti LBF nariais prašymus yra pateikę 

trys bokso klubai: ,,Algirdo Šociko bokso klubas‘‘ ir VšĮ ,,Vilniaus boksas“, taip pat, posėdžio išvakarėse 

prašymą pateikė ir ,,Panevėžio rajono bokso klubas“. D. Mačianskas pasakė, kad šie klubai yra pateikę 

visus stojimui reikalingus dokumentus ir pasiūlė šių klubų priėmimo klausimą teikti LBF Konferencijai, 

kurioje sprendžia dėl narystės LBF. 

BALSAVIMAS (7/7).  

NUSPRĘSTA: Teikti ,,Algirdo Šociko bokso klubas‘‘, VšĮ ,,Vilniaus boksas“ ir ,,Panevėţio 

rajono bokso klubas“ prašymus kitai LBF Konferencijai, dėl narystės LBF. 

 

4. Dėl bendradarbiavimo su bokso treneriu V. Bajevu (pranešėjas D. Šaluga). 

SVARSTYTA: D. Šaluga informavo, kad LBF VK sprendimas dėl darbo sutarties tarp LBF ir 

trenerio V. Bajevo pasirašyta nebuvo dėl nebegaliojančio LBF VK sprendimo pasirašyti su juo darbo 

sutartį. D. Šaluga tai pat pastebėjo, kad V. Bajevo auklėtiniai šiemet dalyvavo tik vieneriose varžybose ir 

pažymėjo, kad LBF pasigenda bet kokios komunikacijos su šiuo treneriu. Taip pat jis, D. Šaluga, neturi 

jokios informacijos apie V. Bajevo norą tęsti bendradarbiavimą su LBF. D. Šaluga pasakė, kad jei yra 
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manančių, kad treneris yra reikalingas LBF, jei ir pats V. Bajevas norėtų dirbti su LBF, D. Šaluga 

pirmiausia pasiūlė  trenerį V. Bajevą pasikviesti į kitą LBF VK posėdį ir jį išklausyti. 

BALSAVIMAS (7/7).  

NUSPRĘSTA:  

a) Pakviesti trenerį V. Bajevą į kitą LBF VK posėdį ir išklausti jo nuomonę dėl 

noro tęsti bendradarbiavimą su LBF, dirbant vienu iš rinktinės bokso trenerių. 

b) LBF VK posėdį organizuoti artimiausiu metu. 

 

5. Nauja Lietuvos bokso lyga (pranešėjas G. Statkevičius/ D. Mačianskas). 

SVARSTYTA: G. Statkevičius ir D. Mačianskas po diskusijų su LBF rajonų bokso treneriais LBF 

VK nariams paaiškino, kad boksininkų kvalifikacijos kėlimui, boksininkų sportinės patirties kaupimui ir 

t.t., rajonuose trūksta tarprajoninių kvalifikacijos kėlimo varžybų. Tokias varžybas rajonų treneriams, 

dirbantiems sporto centruose ir mokyklose organizuoti bei į jas vykti būtų paprasčiau, jei rajonų sporto 

centrai ir mokyklos turėtų iš LBF gautus oficialius nuostatus ir varžybų kalendorių.  

D. Mačianskas pasiūlė pavesti aktyviems rajonų treneriams parašyti tokių varžybų nuostatus 2019 

m. ir vėlesniems metams, juos tvirtinti LBF VK posėdyje, varžybas įsitraukti į LBF kalendorių, o nuostatus 

ir kvietimus į varžybas išsiuntinėti į sporto centrus ir mokyklas. 

BALSAVIMAS (7/7).  

NUSPRĘSTA:  

a) Pritarti D. Mačiansko siūlymui. 

b) Atsakingu uţ nuostatų rengimą skirti Kalvarijos sporto centro trenerį A. 

Bagdonavičių. 

 

6. Lietuvos regioninė bokso politika (pranešėjas G. Statkevičius). 

SVARSTYTA: G. Statkevičius pasakė, kad tradiciškai, gruodžio mėnesį reikia surengti bent vieną 

tarptautinį bokso susitikimą Lietuvoje. G. Statkevičius pasakė, kad tokį norą išreiškė Pasvalio bokso 

bendruomenė, bet neturi tam pakankamai lėšų. V. Bružas pasakė, kad jam reikalingos tikslios datos, kad jis 

galėtų pradėti derybas su kaimyninių ir kitų valstybių bokso komandomis dėl galimybės pakviesti užsienio 

bokso komandą. Taip pat, V. Bružas informavo, kad vienas iš miestų kandidatų vykdyti tarptautinį 

susitikimą yra Kauno miestas. 

G. Statkevičius pasakė, kad Lietuvos rajonų ir mažesnių miestų savivaldos, kuriuose kultivuojama 

bokso sporto šaka, pasigenda glaudesnio bendradarbiavimo su LBF. G. Statkevičius pasiūlė šį klausimą, V. 

Bružui, išdiskutuoti su rajonų treneriais siekiant išsiaiškinti kurių regionų bokso treneriai, bendruomenės 

jaučią komunikacijos priekį tarp savivaldos/ sporto skyrių ir LBF. Išdiskutavus šį klausimą, sudaryti 

grafiką ir LBF vadovybei pasiskirsčius rajonais/ miestais juos apvažiuoti. 

BALSAVIMAS (7/7).  

NUSPRĘSTA:  

a) G. Statkevičius kartu su iniciatyvine grupe aptars galimas tarptautinio 

susitikimo vietas (miestus) Lietuvoje. 

b) G. Statkevičius informuos V. Bruţą apie galimas datas tarptautiniam 

susitikimui rengti. 

c) V. Bruţas 2018 m. Lietuvos bokso čempionato metu su treneriais išdiskutuos 

klausimą dėl rajonų ir LBF komunikacijos, išsiaiškins, kurių savivaldybių atstovai, treneriai 

jaučia poreikį susitikti su LBF. 

d) D. Mačianskas sudarys grafiką pagal kurį LBF Vadovybė susitiks su 

savivaldybių atstovais, pagal V. Bruţo pateiktą sąrašą.  

 

 

KITI KLAUSIMAI: 

 

7. Dėl galimybės apdovanoti boksininkus, nepravedusius kovų ir taip tapusiais Lietuvos 

čempionais (pranešėjas V. Brţas). 
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SVARSTYTA: V. Bružas informavo, kad yra svorio kategorijų, daugiausiai tai liečia boksininkes 

merginas, kurios nesiboksavusios nei vienos kovos Lietuvos čempionate tampa Lietuvos čempionėmis. 

Tokios merginos negauna apdovanojimų ir nėra traukiamos į varžybų ataskaitą. V. Bružas pasiteiravo, ar 

yra galimybė tokias merginas (ir vyrus), apdovanoti visų amžiaus grupių Lietuvos bokso čempionatuose. 

A. Kriukovas pasakė, kad remiantis tarptautinės bokso federacijos įstatais, boksininkai nepravedę nei 

vienos kovos, turnyre ar čempionate nėra skelbiami nugalėtojais. D. Mačianskas pasakė, kad jei 

boksininkas/ė pasisveria, atitinka visus varžyboms keliamus reikalavimus, bet rugyje yra tik viena/as, yra 

apdovanojamas, bet nėra traukiamas į varžybų protokolą. 

BALSAVIMAS (7/7).  

NUSPRĘSTA: Apdovanoti visų amţiaus grupių ir lyčių Lietuvos čempionus, laikantis 

tarptautinės bokso federacijos įstatų į protokolus jų netraukti. 

 

8. Dėl boksininkų testavimo (pranešėjas V. Bruţas). 

SVARSTYTA: V. Bružas pasakė, kad siekiant sportinių rezultatų yra prasminga testuoti 

boksininkus (jų fizines ypatybes ir kitus rodiklius). V. Bružas pasakė, kad reiktų testuoti visų amžiaus 

grupių rinktines.  

V. Bružas pasiūlė: a) LBF VK supažindinti su testuotojų brigada, kad jie galėtų pristatyti savo 

metodiką ir programą; b) kitais metais numatyti lėšų boksininkų testavimams. 

BALSAVIMAS (7/7).  

NUSPRĘSTA:  

a) kito LBF VK posėdţio metu susipaţinti LBF VK ir trenerių tarybą su testų 

programa. 

b) Kito LBF VK metu priimti sprendimą dėl 2019 m. LBF lėšų testavimams. 

 

9. Dėl darbo su rėmėjais koordinavimo (pranešėjas D. Šaluga). 

SVARSTYTA: D. Šaluga pasiūlė atsakingu už darbą su rėmėjais, jų koordinavimą, skirti LBF 

viceprezidentą A. Danilaitį. 

BALSAVIMAS (7/7).  

NUSPRĘSTA: atsakingu uţ darbą su LBF rėmėjais skirti A. Danilaitį. 

 

10. Dėl LBF narių informavimo apie paraiškų Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui teikimą 

(pranešėjas A. Danilaitis). 

SVARSTYTA: A. Danilaitis informavo LBF VK, kad jam bendraujant su LBF klubais susidarė 

įspūdis, kad jie neturi/ negauna/ neranda informacijos apie paraiškų Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui 

teikimo terminus. A. Danilaitis pasiūlė reguliariai informuoti LBF narius apie tokių paraiškų teikimo datas. 

D. Mačianskas pasakė, kad tokia informacija yra vieša, o visa gauta informacija yra persiunčiama, ja yra 

dalinamasi. D. Mačianskas taip pat pasakė, kad LBF nariams yra teikiama visa reikalinga metodinė 

paraiškų rašymo informacija, rašomos rekomendacijos. LBF VK nariai pritarė A. Danilaičio siūlymui 

užsiprotokoluoti šį punktą. 

BALSAVIMAS (7/7) 

NUPSRĘSTA:  

a) iš anksto informuoti LBF narius apie prasidėjusį paraiškų teikimą Kūno 

kultūros ir sporto rėmimo fondo projektiniam finansavimui gauti.  

b) pagal galimybes individualiai LBF nariams teikti visą metodinę su paraiškų 

teikimu susijusią informaciją. 

c) pagal galimybę teikti rekomendacijas LBF narių sporto projektams. 

 

 

Posėdžio pirmininkas        Darius Šaluga 

 

 

Posėdžio sekretorius       Donatas Mačianskas 


