EILINĖS–ATASKAITOS KONFERENCIJOS
PROTOKOLAS
2020-10-03
Kėdainiai
Konferencija įvyko 2020-10-03, 11.00 val., viešbutyje „Grėjaus namas“, Kėdainiuose.
Posėdžio pirmininkas – LBF prezidentas Darius Šaluga;
Posėdžio sekretorė – LBF referentė Raimonda Palionytė;
Dalyvių sąrašas pridedamas.
DARBOTVARKĖ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Įžanginis LBF prezidento žodis (pranešėjas D. Šaluga);
2019 m. LBF finansinė ataskaita (pranešėjas D. Mačianskas);
2019 m. LBF trenerių Tarybos ataskaita (pranešėjas V. Bružas);
2019 m. LBF teisėjų Kolegijos ataskaita (pranešėjas A. Kriukovas);
2019 m. LBF revizoriaus ataskaita (pranešėjas M. Mačius);
Naujų LBF klubų tvirtinimas (pranešėjas B. Šimokaitis);
Dėl LBF metinių narystės mokesčių (pranešėjas B. Šimokaitis);
2020 m. LBF biudžeto tvirtinimas (pranešėjas D. Mačianskas).

Dalyvauja 24 iš 45 narių. Kvorumas yra.
SVARSTYTA: D. Šaluga pasiūlė sekretoriaujančia išrinkti Raimondą Palionytę.
BALSAVIMAS: Vienbalsiai (24/24).
NUSPRĘSTA: įgalioti Raimondą Palionytę sekretoriauti Konferencijos posėdžio metu.
SVARSTYTA: B. Šimokaičio pasiūlyta balsų skaičiavimo komisija: Andrius Gudomskas (sutinka),
Kęstutis Bagdanavičius (sutinka).
BALSAVIMAS: Vienbalsiai (24/24).
NUSPRĘSTA:
Bagdanavičius.

patvirtinti

balsų

skaičiavimo

komisiją:

Andrius

Gudomskas,

Kęstutis
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SVARSTYTA: D. Šaluga pasiūlė Konferencijos protokolą pasirašyti Gintautą Statkevičių
(sutinka).
BALSAVIMAS: Vienbalsiai (24/24).
NUSPRĘSTA: įgalioti Gintautą Statkevičių pasirašyti Konferencijos protokolą.
SVARSTYTA: D. Šaluga pasiūlė patvirtinti LBF Konferencijos darbotvarkę.
BALSAVIMAS: Vienbalsiai (24/24).
NUSPRĘSTA: patvirtinti LBF Konferencijos dabotvarkę.
1. 2019 m. LBF finansinė ataskaita (pranešėjas D. Mačianskas).
SVARSTYTA: detaliai apžvelgta 2019 m. biudžeto ataskaita, išaiškintos pajamos ir sąnaudos, jų
(pa)naudojimas, pokytis per pastaruosius ketverius metus (2016-2020 m.)
BALSAVIMAS:
Už: 24.
Prieš: 0.
Susilaikė: 0.
NUSPRĘSTA: patvirtinti 2019 m. LBF finansinę ataskaitą.
2. 2019 m. Trenerių tarybos ataskaita (pranešėjas V. Bružas).
SVARSTYTA: detaliai apžvelgta 2019 m. Lietuvos nacionalinių rinktinių (jaunučiai, jauniai,
jaunimas, moterys, vyrai) ataskaita, bokso rinktinių dalyvavimo ataskaita, išaiškinti pasiekti
rezultatai. Pristatyti įvairių amžiaus grupių ir lyčių boksininkų pasiekimai per pastaruosius ketverius
metus (2016-2019 m.), įvairiose nacionalinėse ir tarptautinėse varžybose (Europos, Pasaulio
čempionatai, kiti tarptautiniai turnyrai). Taip pat paminėta, kiek ir kokiose mokomosiose treniruočių
stovyklose dalyvavo Lietuvos boksininkai. Apibendrinti pasiekti rezultatai bei paminėtos silpnosios
ir stipriosios pusės. Pateiktas situacijos vertinimas. Taip pat V. Bružas numatė prognozes ir tikslus
2021 m. V. Bružo nuomone, 2019 m. bokso sportininkų rezultatai ir pasiekimai yra vertintini gerai.
BALSAVIMAS:
Už: 24.
Prieš: 0.
Susilaikė: 0.
NUSPRĘSTA: patvirtinti 2019 m. Trenerių tarybos ataskaitą.
3. 2019 m. Teisėjų kolegijos ataskaita (pranešėjas A. Kriukovas).
SVARSTYTA: detaliai apžvelgtas LBF teisėjų darbas 2019 m. tarptautinėse ir nacionalinėse
varžybose, teisėjų darbo specifika ir su juo susijusios detalės. Taip pat aptartas dalyvavimas teisėjų
seminaruose ir kvalifikacijos kėlimo kursuose. Teisėjų darbas, A. Kriukovo nuomone, vertinamas
gerai.
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BALSAVIMAS:
Už: 24.
Prieš: 0.
Susilaikė: 0.
NUSPRĘSTA: patvirtinti 2019 m. Teisėjų kolegijos ataskaitą.
4. 2019 m. revizoriaus ataskaita (pranešėjas M. Mačius).
SVARSTYTA: detaliai apžvelgta 2019 m. revizoriaus rezultatų analizė, trūkumai, pastebėjimai,
siūlymai. M. Mačius siūlo tvirtinti 2019 m. revizoriaus ataskaitą. D. Mačianskas atsako į pastabas ir
komentuoja pastebėjimus.
BALSAVIMAS:
Už: 23.
Prieš: 1.
Susilaikė: 0.
NUSPRĘSTA: patvirtinti 2019 m. LBF revizoriaus ataskaitą.
5. Dėl LBF metinių narystės mokesčių ir naujų LBF narių (pranešėjas B. Šimokaitis).
SVARSTYTA: B. Šimokaitis pranešė apie naujai priimtus LBF narius. Taip pat informuoja apie
galimybę padidinti stojamąjį mokestį (1000 eurų), argumentuojant tuo, kad prieš rinkimines
Konferencijas, suinteresuoti asmenys ima stoti į LBF. Taigi didinant mokesčius, bus išvengta
galimybės naudotis situacijomis. Pasiūlymas – padidinti LBF stojamąjį mokestį nuo 500 iki 1000
eurų. E. Kutujevas siūlo nustatyti bandomąjį laikotarpį naujai stojamam (iki dvejų metų), siekiant
išsiaiškinti klubo efektyvumą bokso sporto srityje. D. Šaluga siūlo, esantt daugiau nei vienam
pasiūlymui, balsuoti renkantis tik vieną pasiūlymą, balsuojant „už“.
SIŪLYMAS Nr. 1. padidinti LBF stojamąjį mokestį nuo 500 iki 1000 eurų.
BALSAVIMAS:
Už: 3.
SIŪLYMAS Nr. 2: esant esamam stojamąjam mokesčiui (500 eurų), nustatyti bandomąjį
laikotarpį naujai stojamam klubui (dveji metai), siekiant išsiaiškinti klubo efektyvumą bokso
sporto srityje.
BALSAVIMAS:
Už: 8.
SIŪLYMAS Nr. 3: esant esamam stojamąjam mokesčiui (500 eurų), nustatyti bandomąjį
laikotarpį naujai stojamam klubui (dveji metai), siekiant išsiaiškinti klubo efektyvumą bokso
sporto srityje ir pateikti trijų, jau esančių klubų, rekomendacijas.
BALSAVIMAS:
Už: 13.
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NUSPRĘSTA: esant esamam stojamąjam mokesčiui (500 eurų), nustatyti bandomąjį laikotarpį
naujai stojamam klubui (dveji metai), siekiant išsiaiškinti klubo efektyvumą bokso sporto srityje ir
pateikti trijų, jau esančių klubų, rekomendacijas.
SVARSTYTA: D. Šalugos siūlymas – įgalioti LBF Vykdomąjį komitetą sukurti kriterijus ir aprašą,
pakeistai tvarkai numatyti. Parengimo terminas – iki kitos Ataskaitinės Konferencijos.
BALSAVIMAS: Vienbalsiai (24/24).
NUSPRĘSTA: įgalioti LBF Vykdomąjį komitetą sukurti kriterijus ir aprašą, pakeistai tvarkai
numatyti įgyvendinti. Parengimo terminas – iki kitos Ataskaitinės Konferencijos.
6. 2020 m. Lietuvos bokso federacijos biudžeto projekto pristatymas (pranešėjas D.
Mačianskas).
SVARSTYTA: detaliai apžvelgtas 2020 m. Lietuvos bokso federacijos biudžeto (pajamos ir
sąnaudos) planavimas ir panaudojimas, jo principai ir detalės.
BALSAVIMAS:
Už: 24.
Prieš: 0.
Susilaikė: 0.
NUSPRĘSTA: patvirtinti 2020 m. Lietuvos bokso federacijos biudžeto projektą.
Lietuvos sporto vystymo asociacijos „Nugalėtojas“ atstovas pristatė vizijas, planus ir galimybes,
sudaryti LBF sportininkų registrus, interaktyvius sprendimus ir funkcijas, privačias ir viešas
sportininkų duomenų bazes, taip pat sistemas, susijusias su mandatinių komisijų darbo efektyvesniu
nuotoliniu veikimu, susijusius su LBF veiklos efektyvesniu ir platesniu naudojimu.

Eilinės-ataskaitos Konferencijos pirmininkas – Darius Šaluga
Eilinės-ataskaitos Konferencijos sekretorė – Raimonda Palionytė
Eilinės-ataskaitos Konferencijos įgaliotas asmuo, pasirašantis protokolą – Gintautas Statkevičius
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