VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS Nr. 1
PROTOKOLAS
2021-04-01, Kaunas
Posėdyje dalyvauja:
LBF Vykdomojo komiteto nariai: Darius Šaluga, Vilmantas Bobinas, Gintautas Statkevičius, Andrius
Danilaitis, Vidas Bružas, Bronislavas Šimokaitis, Anatolijus Kriukovas ir Donatas Mačianskas.
Posėdžio svečiai: LBF Prezidiumo narys Olegas Mamedovas.
Remiantis LBF Įstatų 3.22.3 punktu, LBF Vykdomojo komiteto posėdžiams pirmininkauja prezidentas
Darius Šaluga, bendru sutarimu sekretoriaujančiu išrinktas LBF generalinis sekretorius Donatas Mačianskas.
Kvorumas pakankamas (8/8).
Darbotvarkė
1.

Dėl pasikeitusios atrankos į Tokijo OŽ sistemos;

2.

Dėl LBF AM boksininkų apibrėžimo;

3.

Dėl 2018 m. Lietuvos čempiono Roberto Jokulio gydymo išlaidų kompensavimo;

4.

Dėl LBF naujienų viešinimo apimčių ir įkainių;

5.

2021 m. LBF Kalendoriaus projekto, Lietuvos čempionatų, Rajonų ir Didžiųjų miestų bendrų nuostatų
tvirtinimas;

6.

ORK ir OP boksininkų sąrašų tvirtinimas, 2021 m. maistpinigių normos;

7.

LBF eilinės-ataskaitos Konferencijos vieta ir data;

8.

LBF biudžetas 2021 m.

9.

Dėl LBF 2021-2024 m. Strateginio plano;

10. Dėl bokso klubų priėmimo į LBF tvarkos;
11. Dėl 2020 m. bokso apdovanojimų;
12. Dėl finansininkės atlyginimo;
13. Dėl LBF Etikos komisijos;
14. Dėl LBF Prezidiumo;
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15. Kiti klausimai.
Lietuvos bokso federacijos Vykdomojo komiteto posėdyje balsuojama "UŽ";
Lietuvos bokso federacija (tekste – LBF);
Vykdomasis komitetas (tekste – VK).
1. Dėl pasikeitusios atrankos į Tokijo OŽ sistemos;
SVARSTYTA: V. Bružas supažindino LBF VK narius su TOK BTF komisijos sprendimu atšaukti pasaulinę
atranką į Tokijo 2020 žaidynes. D. Mačianskas paaiškino LBF VK nariams, kad LBF nauja tvarka, pagal
kurią kelialapiai į žaidynes bus dalinami pagal TOK BTF reitingavimo sistemą, yra neparanki. D.
Mačianskas informavo, kad LBF, kartu su LTOK, oficialiai raštu kreipėsi ir į TOK BTF ir į TOK,
informuodami juos dėl to, kad kategoriškai nesutika su nauja tvarka ir pasiūlė savo kvotų dalybų sistemą. V.
Bružas paklausė kokia yra TOK BTF tvarkos skundimo tarptautiniame Sporto arbitraže galimybė. D.
Mačianskas paaiškino, kad jau konsultavosi su sporto teisės advokatu Audriumi Biguzu ir pagarsino
procedūras. Skųsti tokį sprendimą, kai jis bus patvirtintas TOK VK, galėtų konkretus sportininkas. Tokiu
atveju būtų skundžiama teorinė galimybė patekti į olimpines žaidynes. Taip pat, LBF, jei įrodytų, galėtų
apeliuoti į finansinės žalos atlyginimą. V. Bružas pasiūlė parašyti raštą TOK ir TOK BTF dėl to, kad yra
pažeidžiamos Eimanto Stanionio teisės dalyvauti atrankoje į Tokijo 2020 olimpines žaidynes.
BALSAVIMAS (8/8)
NUTARTA: padėti paruošti kreipimąsi E. Stanionio vardu į TOK ir TOK BTF dėl dalyvavimo
diskriminacijos Tokijo 2020 olimpinėse žaidynėse jo atžvilgiu.
2. Dėl LBF AM boksininkų apibrėžimo;
SVARSTYTA: D. Mačianskas informavo LBF VK, kad biudžetinės savivaldybių įstaigos iš nacionalinių
sporto šakų federacijų prašo patvirtinimo, kad jų sportininkai yra aukšto meistriškumo. Tuo siekiama
karantino metu tęsti treniruočių procesą ir ruoštis varžyboms. V. Bružas, kuris yra Sporto įstatymo darbo
rengimo grupėje, paaiškino, kad sporto federacijos aukšto meistriškumo traktavimas savivaldybių
biudžetinėms įstaigoms negali turėti jokios įtakos, leidžiant ar neleidžiant jose tarifikuotiems sportininkams
vykdyti mokomąjį treniruočių procesą. Tai yra savivaldybės tvarkos klausimas. Pasak V. Bružo išaiškinimo,
visi sportininkai, besirengiantys visų amžiaus grupių nacionaliniams čempionatams, turėtų būti
traktuojami kaip aukšto meistriškumo.
BALSAVIMAS (8/8)
NUTARTA: esant poreikiui, savivaldybių biudžetinėms įstaigoms, pateikti rekomendacinio pobūdžio LBF
prašymus leisti tęsti mokomąjį treniruočių procesą karantino metu, siekiant tinkamai pasiruošti
nacionaliniams čempionatams ir kitoms varžyboms.
3. Dėl 2018 m. Lietuvos čempiono Roberto Jokulio gydymo išlaidų kompensavimo;
SVARSTYTA: D. Šaluga informavo LBF VK, kad į jį kreipėsi 2018 m. Lietuvos čempionas su prašymu
kompensuoti, dėl traumos gydymo, patirtas išlaidas. D. Mačianskas patikslino, kad R. Jokulys kreipėsi į
LTOK, kuris kreipimąsi peradresavo LBF, o R. Jokulys, savo ruoštu, dar kartą oficialiai kreipėsi į LBF. V.
Bružas informavo, kad R. Jokulys nedalyvavo jokiose LBF varžybose nuo 2019 m ir nėra Lietuvosolimpinės
rinktinės kandidatų sąrašo narys. LBF neturi jokios informacijos R. Jokulio paskutiniųjų dvejų
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metų veiklą ir oficialios informacijos, kur jis gavo traumą. LBF neturi jokio pagrindo kompensuoti R. Jokulio
gydymo išlaidų.
BALSAVIMAS (8/8)
NUTARTA: R. Jokulio prašymo netenkinti.
4. Dėl LBF naujienų viešinimo apimčių ir įkainių;
SVARSTYTA: D. Šaluga informavo LBF VK narius, kad viešinimo apimtys pastaraisiais metais yra
išaugusios, o LBF viešųjų ryšių atstovo atlygis už darbą nekilo nuo 2015 m. D. Mačianskas paaiškino, kad
T. Vencevičius pateikė prašymą pakelti jo mėnesinį atlyginimą. A. Danilaitis pasiūlė atlikti rinkos analizę.
A. Danilaitis pasakė, kad LBF nariams gali būti mažai žinoma apie T. Vencevičiaus darbus. V. Bobinas
atsakė, kad T. Vencevičius ne kartą už savo darbą atsiskaitinėjo LBF Konferencijų metu. D. Mačianskas
informavo, kad T. Vencevičius turi didelį įdirbį, dirbdamas su bokso viešinimu. D. Šaluga pasiūlė T.
Vencevičiaus atlygį pakelti nuo 500 iki 700 Eur/ mėn.
BALSAVIMAS (8/8) NUTARTA: T. Vencevičiaus mėnesinį atlygį pakelti iki 700 Eur/ mėn.
BALSAVIMAS (8/8)
NUTARTA: atlygio pakėlimas galioja iki 2021 m. gruodžio 31 d., su galimybe jį pratęsti.
5. 2021 m. LBF Kalendoriaus projekto, Lietuvos čempionatų, Rajonų ir Didžiųjų miestų bendrų
nuostatų tvirtinimas;
SVARSTYTA: Aptarti Lietuvos Didžiųjų miestų ir Rajonų finansavimo klausimai. Svarstyta galimybė
stiprinti šių čempionatų kontrolę, nes LBF negauna tikslios ataskaitos apie čempionate dalyvaujančius
sportininkus. B. Šimokaitis informavo LBF VK, kad Kauno sporto mokykla ,,Gaja“ šiuose čempionatuose
rezultatą pasiekusiems boksininkams neskiria kategorijų. D. Mačianskas informavo LBF VK, kad Lietuvos
jaunių čempionatas perkeliamas iš Marijampolės į Kauną dėl juodos zonos karantino lygio. D. Mačianskas
informavo, kad iniciatyvą organizuoti čempionatą parodė M. Narkevičius ir M. Palionis, tačiau jų pasiūlyta
Kauno sporto mokyklos bokso salė, yra netinkama nacionalinio čempionato organizavimui.
BALSAVIMAS (8/8)
NUTARTA: Patvirtinti 2021 m. LBF Kalendoriaus projektą, varžybų nuostatus.
BALSAVIMAS (8/8)
NUTARTA: A. Kriukovas įpareigotas rasti svertus kaip stiprinti šių čempionatų kontrolę.
BALSAVIMAS (8/8)
NUTARTA: V. Bružas su Kauno bokso federacija įpareigoti pasirūpinti Lietuvos jaunių čempionato
varžybų vieta. Esant poreikiui, LBF dengs ringo gabenimo sąnaudas, salės nuomos išlaidas.
6. ORK ir OP boksininkų sąrašų tvirtinimas, 2021 m. maistpinigių normos;
SVARSTYTA: D. Mačianskas pagarsino ORK ir OP boksininkų sąrašus ir jiems mokamus mėnesinius
maistpinigių dydžius. D. Šaluga pasiteiravo iš kokios programos šie sportininkai finansuojami. D.
Mačianskas atsakė, kad iš Tokijas 2020, programa patvirtinta iki 2021 m. spalio mėn.
BALSAVIMAS (8/8)
NUTARTA: Tvirtinti sąrašus.
BALSAVIMAS (8/8)
NUTARTA: tvirtinti mėnesines maistpinigių normas.
7. LBF eilinės-ataskaitos Konferencijos vieta ir data;
SVARSTYTA: D. Mačianskas informavo LBF VK, kad vadovaujantis LBF galiojančiais įstatais, LBF
eilinės – ataskaitos Konferencijos turi būti šaukiamos kartą metuose, pirmame ketvirtyje. D. Mačianskas
informavo LBF VK, kad sušaukti Konferencijos pirmame ketvirtyje nebuvo galimybės dėl pandeminės
situacijos. D. Mačianskas pasiūlė šaukti Konferenciją, karantino ribojimams pasibaigus. V. Bružas
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informavo, kad galimybė šaukti Konferenciją yra Lietuvos sporto universitete, jo didelėje auditorijoje,
laikantis saugumo reikalavimų. Aptarta galimybė šaukti nuotolinę Konferenciją.
BALSAVIMAS (8/8)
NUTARTA: planuoti šaukti LBF eilinę – ataskaitos Konferenciją 2021 m.antrame ketvirtyje. Apie
Konferencijos vietą ir laiką nuspręsti kitame LBF VK posėdyje.
8. LBF biudžetas 2021 m.
SVARSTYTA: D. Mačianskas LBF VK nariams pristatė preliminarias 2021 m. LBF biudžeto programų
pajamas: 2021 m. valstybės biudžeto finansavimas - 168.879,00 Eur, LTOK programų finansavimas 118500,00 Eur, 2020 m. likutis 2021 m. sausio 1 d. (programos kurias galime perkelti į kitus metus) 140427,60 Eur. Taip pat D. Mačianskas informavo, kad yra rezervuoti 9000,00 Eur Sporto rėmimo fondo
lėšų trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo lėšų, o spalio – gruodžio mėn. bus tvirtinama Paryžiaus 2024
olimpinių žaidynių programa ir nacionalinės federacijos gaus papildomų lėšų šiai programai. Taip pat, D.
Mačianskas informavo, kad patvirtinus naują sporto įstatymą, valstybė nacionalinėms federacijoms šiais
metais planuoja paskirstyti papildomus du milijonus eurų.
BALSAVIMAS (8/8)
NUTARTA: detalų LBF 2021 m. biudžetą tvirtinti kitame LBF VK posėdyje, teikimui Konferencijai.
9. Dėl LBF 2021-2024 m. Strateginio plano;
SVARSTYTA: B. Šimokaitis informavo LBF VK, kad yra rengiamas 2021-2024 m. Strateginio plano
projektas, kurį šiais metais LBF VK turėtų teikti Konferencijos tvirtinimui. B. Šimokaitis informavo, kad
projektą rengia LBF gen. sekretorius su LBF sporto klubų atstovu, taip pat LBF revizoriumi. Galutinis
projektas bus derinamas ir tvirtinamas LBF VK.
BALSAVIMAS (8/8)
NUTARTA: galutinį projektą el. paštu, iš anksto, suderinti su LBF VK. Suderintą projektą tvirtinti LBF VK,
teikti Konferencijos tvirtinimui.
10. Dėl bokso klubų priėmimo į LBF tvarkos;
SVARSTYTA: B. Šimokaitis informavo LBF VK, kad LBF Konferencija 2020 m. įpareigojo LBF VK
parengti bokso klubų priėmimo į LBF tvarką, kuri bus teikiama Konferencijos tvirtinimui 2021 m.
BALSAVIMAS (8/8)
NUTARTA: galutinį projektą tvirtinti LBF VK, teikti Konferencijos tvirtinimui.
11. Dėl 2020 m. bokso apdovanojimų;
SVARSTYTA: D. Mačianskas informavo LBF VK, kad reikia priimti sprendimą dėl 2020 m. LBF
apdovanojimų, t.y. organizuoti juos ar ne. D. Mačianskas informavo LBF VK, kad kai kurios nacionalinės
federacijos apdovanojimus vykdė, kai kurios nevykdė. Tai pat, informavo, kad 2020 m. sporto apdovanojimų
nevykdė ir Lietuvos tautinis olimpinis komitetas. D. Mačianskas informavo LBF VK, kad
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dėl pandemijos ir tarptautinė federacija apdovanojimų nevykdė arba perkėlė į 2021 m., pvz. pasaulio jaunimo
čempionatą.
BALSAVIMAS (7/8).
NUTARTA: 2020 m. Lietuvos bokso apdovanojimų nevykdyti.
12. Dėl finansininkės atlyginimo;
SVARSTYTA: D. Mačianskas informavo LBF VK, kad LBF finansininkės atlyginimas nekilo nuo 2016 m.,
o šiuo metu jis yra mažesnis nei minimalus darbo užmokestis (darbo vietos kaina LBF - 597,39 Eur per
mėnesį arba 423,91 Eur į rankas). Kadangi, jis yra 55,97 Eur mažesnis nei minimalus atlyginimas, pasiūlyta
darbo vietos kainą pakelti 100 Eur. V. Bružas paklausė ar finansininkė kreipėsi su prašymu pakelti
atlyginimą ir nurodė konkrečią sumą. D. Mačianskas atsakė, kad finansininkė apie atlyginimo didinimą
užsimena jau antrus metus, bet konkretaus atlyginimo dydžio nenurodė. V. Bobinas pasiūlė atlyginimą
pakelti iki minimalaus atlyginimo dydžio.
SIŪLYMAS: darbo vietos kainą pakelti iki 697.36 Eur.
BALSAVIMAS (3/8).
SIŪLYMAS: darbo vietos kainą pakelti iki 653.36 Eur.
BALSAVIMAS (5/8).
NUTARTA: darbo vietos kainą finansininkei pakelti iki 653.36 Eur (468,41 Eur į rankas), per mėnesį.
13. Dėl LBF Etikos komisijos;
SVARSTYTA: D. Mačianskas informavo, kad LBF įstatai numato galimybę LBF VK formuoti Etikos
komisiją, uždavinius jai. Toks organas nacionalinių federacijų viduje yra reikalingas, todėl pasiūlė
suformuoti komisijos sudėtį. D. Šaluga pasiūlė, kad komisiją sudarytų po vieną trenerių ir teisėjų atstovą.
A. Danilaitis į komisiją pasiūlė sportininkų atstovą. B. Šimokaitis į komisiją, kaip sportininkų atstovą, pasiūlė
T. Tamašauską. A. Danilaitis, išsakė nuomonę, kad komisija turėtų būti didesnė, ją turėtų sudaryti daugiau
žmonių. G. Statkevičius pasiūlė po du trenerių ir du teisėjų atstovus.
BALSAVIMAS (8/8).
NUTARTA: komisiją sudarys po du trenerių ir teisėjų atstovus ir vienas sportininkų atstovas. Komisijos
narių sudėtis bus tvirtinama kitame LBF VK posėdyje.
14. Dėl LBF Prezidiumo;
SVARSTYTA: D. Mačianskas informavo, kad reiktų apsibrėžti LBF Prezidiumo narių kadencijų trukmę,
atskaitingumą. D. Šaluga pasiūlė, kad LBF Prezidiumo nariai turėtų būti renkami ne ilgiau kaip LBF VK
kadencija, nepriklausomai nuo nario patvirtinimo. V. Bružas pasiūlė, kad LBF Prezidiumo nariai
atsiskaitinėtų kartą per metus, LBF VK.
BALSAVIMAS (8/8).
NUTARTA: LBF Prezidiumo nariai (viceprezidentai) tvirtinami ne ilgesniam nei keturių metųlaikotarpiui.
Ne ilgesniam laikui, nei jį patvirtinusio LBF VK kadencija.
BALSAVIMAS (8/8).
NUTARTA: LBF Prezidiumo nariai atsiskaito LBF VK, ne rečiau kaip kartą per metus.

Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorius

Darius Šaluga
Donatas Mačianskas
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