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VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS Nr. 2 

PROTOKOLAS 

2021-05-20, Kėdainiai 

 
Posėdyje dalyvauja:  

LBF Vykdomojo komiteto nariai: Darius Šaluga, Vilmantas Bobinas, Andrius Danilaitis, Vidas Bružas, 

Bronislavas Šimokaitis, Anatolijus Kriukovas ir Donatas Mačianskas. 

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 (7/8). 

 

 

D a r b o t v a r k ė 

1. Dėl LBF eilinės – ataskaitinės Konferencijos vietos ir datos; 

2. Dėl Romualdo Lukošiaus dalyvavimo LBF Konferencijose ir kt. LBF organizuojamuose renginiuose; 

3. LBF 2021 – 2024 m. Strateginio veiklos plano projekto apžvalga ir tvirtinimas; 

4. 2021 m. LBF biudžeto projekto apžvalga ir tvirtinimas; 

5. LBF Etikos komisijos tvirtinimas, Etikos kodekso rengimo aptarimas; 

6. Į LBF stojančių klubų priėmimo tvarkos projekto aptarimas; 

7. Dėl teisėjavimo LBF organizuojamuose renginiuose, naujų teisėjų pritraukimo, teisėjų kvalifikacijos 

kėlimo kursų ir teisėjų, LBF komandiruojamų į pagrindinius čempionatus ir TV; 

8. Dėl starto mokesčių nacionalinių čempionatų dalyviams; 

9. Dėl nacionalinių čempionatų pusfinalių ir finalų dalyvių maitinimo; 

10. Dėl bokso registro; 

11. Dėl LBF autobuso; 
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Lietuvos bokso federacijos Vykdomojo komiteto posėdyje balsuojama "UŽ"; 

Lietuvos bokso federacija (tekste – LBF); 

Vykdomasis komitetas (tekste – VK). 

 

 

1. Dėl LBF eilinės – ataskaitinės Konferencijos vietos ir datos; 

SVARSTYTA:  

BALSAVIMAS (7/7) 

NUTARTA: Lietuvos bokso federacijos eilinę – ataskaitinę Konferenciją šaukti 2021 m. birželio 12 d., 

11:00 val., adresu Sporto g. 6, Kaunas (Lietuvos sporto universiteto 215 auditorija).  

 

2.  Dėl Romualdo Lukošiaus dalyvavimo LBF Konferencijose ir kt. LBF organizuojamuose renginiuose; 

SVARSTYTA:  

BALSAVIMAS (7/7) 

NUTARTA: Klausimo svarstymą atidėti. 

 

3. LBF 2021 – 2024 m. Strateginio veiklos plano projekto apžvalga ir tvirtinimas; 

SVARSTYTA: D. Mačianskas ir B. Šimokaitis pristatė Strateginio veiklos plano projektą. A. Danilaitis 

pasiūlė į projektą įtraukti papildomą strateginės veiklos kryptį – profesionalų boksą.  

BALSAVIMAS (7/7) 

NUTARTA: Į LBF 2021 – 2024 m. Strateginio veiklos plano projektą įtraukti papildomą veikos kryptį – 

profesionalų boksą.  

BALSAVIMAS (7/7) 

NUTARTA: Tvirtinti LBF 2021 – 2024 m. Strateginio veiklos plano projektą ir teikti jį LBF 

Konferencijos tvirtinimui 2021 m. birželio 12 d. 

 

4. 2021 m. LBF biudžeto projekto apžvalga ir tvirtinimas; 

SVARSTYTA: D. Mačianskas LBF VK pristatė 2021 m. LBF biudžeto projektą. A. Danilaitis pasiūlė 

numatyti lėšų LBF organizuojamiems komerciniams turnyrams.  

BALSAVIMAS (7/7) 

NUTARTA: Numatyti lėšų LBF organizuojamiems komerciniams turnyrams.  

BALSAVIMAS (7/7) 

NUTARTA: 2021 m. LBF biudžeto projektą tvirtinti ir teikti jį LBF Konferencijos tvirtinimui 2021 m. 

birželio 12 d. 

 

5. LBF Etikos komisijos tvirtinimas, Etikos kodekso rengimo aptarimas; 

SVARSTYTA:  

BALSAVIMAS (7/7) 

NUTARTA: Klausimo svarstymą atidėti. 

 

6. Į LBF stojančių klubų priėmimo tvarkos projekto aptarimas; 

SVARSTYTA: B. Šimokaitis LBF Konferencijos tvirtinimui pasiūlė klubų priėmimo tvarką. 

BALSAVIMAS (7/7) 

NUTARTA: LBF Konferencijos tvirtinimui siūlyti tokią naujų bokso klubų priėmimo į LBF tvarką: 

Naujiems klubams taikomas vienerių metų bandomasis laikotarpis, reikalingos trijų LBF priklausančių 



 

 

3 

 

klubų rekomendacijos ir stojamasis įnašas. Po metų LBF VK priima sprendimą dėl naujo klubo pilnaverčio 

legitimumo. Iki tol, klubas dalyvauja LBF organizuojamose čempionatuose, bet LBF Konferencijose 

dalyvauja be balso teisės.   

 

 

7. Dėl teisėjavimo LBF organizuojamuose renginiuose, naujų teisėjų pritraukimo, teisėjų kvalifikacijos 

kėlimo kursų ir teisėjų, LBF komandiruojamų į pagrindinius čempionatus ir TV; 

SVARSTYTA: A. Kriukovas LBF VK atsakė į klausimus susijusius su LBF teisėjais. A. Kriukovas 

informavo, kad Lietuvoje yra 15-20 aktyviai veikiančių bokso teisėjų. Pavasarį LBF vykdo devynis 

nacionalinius, Rajonų ir Didžiųjų miestų čempionatus. Tenka operatyviai spręsti kur kokie teisėjai vyks, 

nes grafikas labai įtemptas. Ne visi teisėjai turi galimybę pasiimti atostogas savo darbuose, atsisako vykti 

teisėjauti dėl objektyvių priežasčių. Todėl LBF neturi galimybės atsisakyti ir mažesnę patirtį turinčių 

teisėjų pagalbos. A. Kriukovas paminėjo, kad geriausia bokso teisėjų kvalifikacijos kėlimo patirtis varžybų 

metu. T.y. miestų pirmenybėse, atviruose ringuose bei Rajonų ir Didžiųjų miestų čempionatuose. 

Reitinguoti ir žemesnę kvalifikaciją turinčių teisėjų nekviesti į varžybas LBF šiai dienai neturi galimybės. 

V. Bružas pasidalino įžvalga, kad A. Kriukovas turi kontroliuoti teisėjų paskirstymo procesą, kad žemesnę 

kvalifikaciją turinys teisėjai varžybų metu dirbtų su kompetentingų teisėjų dauguma, taip išvengiant 

galimybės kovos baigtį nulemti mažesnę patirtį turtintiems teisėjams. Taip pat paprašė užtikrinti, kad 

nacionaliniuose čempionatuose, o ypač suaugusiųjų būtų kviečiami tik patyrę ir tarptautinę kategoriją 

turintys teisėjai. A. Kriukovas patikino, kad teisėjų mokymai ir supažindinimas su naujausiomis 

taisyklėmis bei teisėjavimo tendencijomis, kur patyrę teisėjai dalijasi savo patirtimi ir įžvalgomis, moko 

jaunesnius teisėjus, vyksta kiekvienais metais, nacionalinių čempionatų metu.  

BALSAVIMAS (7/7) 

NUTARTA: A. Kriukovas turi užtikrinti teisėjų paskirstymą nacionalinių čempionatų metu taip, kad 

mažesnę patirtį turintys bokso teisėjai nei vienos kovos metu nesudarytų kritinės daugumos priimant 

galutinį sprendimą. 

BALSAVIMAS (7/7) 

NUTARTA: Teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai turi būti vykdomi kas met, ne mažiau kaip po kartą.  

 

 

8. Dėl starto mokesčių nacionalinių čempionatų dalyviams; 

SVARSTYTA: Aptarta B. Šimokaičio siūlymas rinkti starto mokesčius iš nacionalinių čempionatų 

dalyvių. B. Šimokaitis svarstė, kad tokiu būdu LBF galėtų sugeneruoti papildomų pajamų kurias galėtų 

skirti pvz. bokso teisėjų kvalifikacijai kelti. V. Bružas pasakė, kad jo manymu rezultatas turėtų daugiau 

probleminių vietų nei sukurtų naudos LBF. 

BALSAVIMAS (7/7) 

NUTARTA: Klausimo svarstymą atidėti ateičiai.  

 

 

9. Dėl nacionalinių čempionatų pusfinalių ir finalų dalyvių maitinimo; 

SVARSTYTA: B. Šimokaitis LBF VK informavo, kad yra keletas nepatenkintų trenerių dėl to, kad jų 

netenkina LBF maitinimo nacionalinių čempionatų metu kokybė. D. Mačianskas pasakė, kad federacija 

neturi galimybės rinktinis iš patikrintų tiekėjų pasiūlos, nes čempionatų vykdymo vietos keičiasi, dažnai 

tenka dirbti su naujais tiekėjais. V. Bružas paklausė kokios galimybės yra mokėti maistpinigius grynais. D. 

Mačianskas pagarsino Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atsakymą į LBF užklausą, kuriuo 

informuojama, kad maistpinigius mokėti grynais arba sportininkų maistpinigius pervedant į trenerių 

sąskaitas, šiandien galiojantys teisės aktai nenumato. Tai yra Valstybės biudžeto lėšos ir atskaitomybė 

griežta. B. Šimokaitis pasakė, kad kai kurios sporto mokyklos iki šiol maistpinigius treneriams išmoka 

grynais. D. Mačianskas pasvarstė, kad gal būt, kitokia situacija yra savivaldybių biudžetinės sporto 
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įstaigose, kur tvarką nustato miestų tarybos. B. Šimokaitis pasvarstė, kad gal būt, vietoj maitinimo, galima 

būtų apmokėti dalyvių nakvynės išlaidas. D. Mačianskas pasakė, kad federacija nerenka startų mokesčių, 

todėl centralizuoto maitinimo galima būtų apskritai atsisakyti. A. Kriukovas atsakė, kad jo manymu būtų 

teisinga ir toliau maitinti centralizuotai. V. Bružas pasakė, kad dėl kelių nepatenkintų negalime keisti 

nusistovėjusios ir daugumai priimtinos tvarkos bei pasiteiravo kokios galimybės yra pervesti maistpinigius 

dalyviams į asmenines sąskaitas. D. Mačianskas atsakė, kad tokia praktika buvo taikoma ankščiau, tačiau 

nepasiteisino dėl kelių priežasčių: 1) LBF nežino kas papuls į čempionatų pusfinalius, todėl maistpinigių 

negali pervesti iš anksto; 2) boksininkai nepilnamečiai neturi asmeninių banko sąskaitų, todėl reikalingi 

tėvų/ globėjų prašymai pervesti maistpinigius į jų sąskaitas 3) net ir dalis pilnamečių sąskaitų neturi arba 

turi sąskaitas užsienio bako sąskaitose. D. Mačianskas pasakė, kad norint atlikti vienkartinius maistpinigių 

mokėjimus jaunimo ar suaugusių amžiaus grupių pusfinalių dalyviams ir jų treneriams, LBF turi atlikti apie 

80 pavedimus iš kurių dalis grįžta dėl netiksliai pateiktų duomenų, juos reikia nuolat tikslinti. Sumos už 

dviejų dienų maitinimą nėra didelis, bet LBF apkrautų didele administracine našta.  

BALSAVIMAS (7/7) 

NUTARTA: Lietuvos čempionatuose pusfinalių ir finalų dalyvius bei jų trenerius maitinti centralizuotai.  

 

 

10. Dėl bokso registro; 

SVARSTYTA: B. Šimokaitis iškėlė klausimą dėl bokso registro. V. Bružas jam atsakė, kad Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerija kuria centralizuotą sporto registrą prie kurio turės adaptuotis visos nacionalinės 

sporto šakų federacijos, o kurti individualų nėra tikslinga. D. Mačianskas pasvarstė, kad dubliuoti 

valstybinį registrą šiai dienai nėra tikslinga, juolab tokio registro kūrimas LBF ne mažai kainuotų. 

BALSAVIMAS (7/7) 

NUTARTA: Klausimo svarstymą atidėti ateičiai.  

 

 

11. Dėl LBF autobuso; 

SVARSTYTA: D. Mačianskas informavo LBF VK, kad LBF priklausančio autobuso MB Sprinter (2007 

m.) techninė apžiūra baigsis birželio 5 d. Autobusiuko rida yra apie 450000 km, o jo techninė būklė nuolat 

reikalauja sąlyginai didelių investicijų. D. Mačianskas informavo LBF VK, kad jo preliminariais 

skaičiavimais LBF sutaupys, jei esant poreikiui autobusiuką nuomosis ir pasiūlė nebeinvestuot į seną LBF 

priklausantį MB Sprinter.  

BALSAVIMAS (7/7) 

NUTARTA: LBF autobuso MB Sprinter neberemontuoti, nebedrausti ir tech. Apžiūros nepereidinėti. MB 

Sprinter parduoti pagal rinkos vertę arba detalėms, nepavykus parduoti, parduoti į laužo supirktuvę.  

 

KITI KLAUSIMAI: 

 

12. Dėl atstovavimo Lietuvos nacionaliniuose čempionatuose;  

SVARSTYTA: B. Šimokaitis iškėlė klausimą, kad nacionalinių čempionatų metų, varžybų protokoluose, 

kai kurie treneriai įrašo ne miestus, bet rengiančias organizacijas. Jo nuomone reiktų rašyti visur vienodai, 

arba miestus arba rengiančias organizacijas (klubus arba biudžetines savivaldybių įstaigas). 

BALSAVIMAS (7/7) 

NUTARTA: Protokoluose turi atsispindėti tik miestas (ne daugiau kaip vienas), bet ne sportininką 

rengianti organizacija.  
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Posėdžio pirmininkas          Darius Šaluga 

 

Posėdžio sekretorius             Donatas Mačianskas 


