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VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS Nr. 3 

PROTOKOLAS 

2021-10-01, Kaunas 

 
Posėdyje dalyvauja:  

Lietuvos bokso federacijos (toliau tekste – LBF) Vykdomojo komiteto (toliau tekste – VK) nariai: Darius 

Šaluga, Gintautas Statkevičius, Vilmantas Bobinas, Vidas Bruţas, Bronislavas Šimokaitis, Anatolijus 

Kriukovas ir Donatas Mačianskas. 

LBF VK svečias - Vilniaus bokso federacijos vadovas Olegas Mamedovas. 

Remiantis LBF Įstatų 3.22.3 punktu, LBF Vykdomojo komiteto posėdţiams 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 bokso salės, adresu Sandėlių g. 4C, Kauno mieste. 

2. Dėl Lietuvos tautinio olimpinio komiteto nacionalinių federacijų finansavimo. 

3. Dėl Etikos komisijos ir etikos kodekso svarstymo. 

4. Dėl Vilniaus apskrities bokso federacijos teisminio skundo LBF atţvilgiu. 

5. Dėl svorio kategorijų ir prievolės turėti galimybių pasus Lietuvos bokso čempionato metu.  

6. Dėl trišalių sutarčių su Vilniaus ir Visagino sporto centrais ir jų boksininkais Saimonu Baniu ir Aleksandr 

Trofimčuk. 

7. Dėl LBF narių dalyvavimo ne LBF renginiuose. 

8. Olimpinės rinktinės kandidatų ir Olimpinės pamainos sportininkų sąrašų pristatymas ir tvirtinimas. 

9. Dėl VšĮ Šiaulių bokso akademijos stojimo į LBF. 

10.  Dėl bokso renginių, finansuojamų LBF lėšomis, derinimo (rėmėjai, globėjai ir marketingas). 
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Lietuvos bokso federacijos Vykdomojo komiteto posėdyje balsuojama „UŢ“. 

 

1. Dėl bokso salės, adresu Sandėlių g. 4C, Kauno mieste. 

SVARSTYTA: D. Mačianskas LBF VK informavo, kad 2021 m. pabaigoje baigsis 10 metų trukusi 

panaudos sutartis tarp Kauno miesto savivaldybės ir LBF nario, asociacijos Kauno Šančių sporto ir 

sveikatingumo centro. Į LBF kreipėsi klubo vadovas Raimundas Plukas, prašydamas tarpininkauti tarp 

klubo ir savivaldybės, pratęsiant besibaigiančią sutartį.  

Kiek ankščiau, Kauno bokso federacija informavo LBF atstovus, kad salę ruošiamasi perduoti Kauno SM 

„Gaja“. Prieš LBF VK posėdį, LBF prezidentas D. Šaluga ir gen. sekretorius D. Mačianskas susitiko su 

Kauno sporto mokyklos ,,Gaja“ direktoriumi Ţilvinu Galimovu. Susitikimo metu, Ţ. Galimovas LBF 

atstovams paaiškino, kad Kauno miesto savivaldybė pratęsti nuomos tomis pačiomis sąlygomis, Kauno 

Šančių sporto ir sveikatingumo centrui negalės, nes panaudos sutartis, pagal miesto tarybos nutarimą, gali 

būti pasirašomos tik su medicinos ir karo paskirties subjektais. Ţ. Galimovas taip pat paţymėjo, kad 

patalpas adresu Sandėlių g. 4C, Kauno miesto savivaldybė pasiūlė klubui nuomotis rinkos kaina. R. Plukas 

nuomotis patalpas uţ rinkos kainą, Ţ. Galimovo ţiniomis, atsisakė, todėl salė, greičiausiai, bus perduota 

Kauno sporto mokyklos ,,Gaja“ ţinion. LBF atstovai susitikimo metu pasiteiravo Ţ. Galimovo ar gandai, 

kad perdavus Sandėlių g. 4C esančias patalpas Kauno sporto mokyklai ,,Gaja“, bokso salė Baršausko g. 

66B bus graţinta Kauno miesto savivaldybei, o sporto mokyklos treneriai bus perkelti į Sandėlių g. 4C. Ţ. 

Galimovas informavo LBF atstovus, kad tokių planų nėra, o treneriai iš patalpų Baršausko g, 66B bus 

iškelti tik tuo atveju, jei miestas pastatys naują ir šiuolaikišką bokso salę.  

D. Mačianskui pristačius klausimą dėl patalpų Sandėlių g. 4C, LBF VK nariai pritarė pozicijai laikytis 

strategijos, jog bokso salių skaičius (Sandėlių g. 4C ir Baršausko g. 66B) mieste nemaţėtų. Baršausko salę 

iškelti tik tuo atveju, jei bus pastatyta nauja, moderni ir visus standartus atitinkanti bokso salė. Kadangi 

bokso salė Sandėlių g. 4C liks Kauno sporto mokyklos ,,Gaja“ ţinioje, o bokso treniruočių procesas 

nenutruks, LBF priimtina Kauno savivaldybės pozicija bokso salę perduoti Kauno sporto mokyklai ,,Gaja“. 

BALSAVIMAS (7/7). 

NUTARTA: dėl bokso salių Sandėlių g. 4C ir Baršausko g. 66B Kaune, LBF atstovai, artimiausiu metu, 

susitiks su Kauno vicemeru Mantu Jurgučiu, kuruojančiu sporto sritį. R. Plukui ir kitiems suinteresuotiems 

asmenims, suteiks visą reikalingą informaciją ir padės rasti geriausius sprendimus Kauno mieste, pritariant 

LBF ir LBF nariams.   

 

2.  Dėl Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (toliau tekste – LTOK) nacionalinių federacijų 

finansavimo. 

SVARSTYTA: D. Šaluga informavo LBF VK apie LR Seime biudţeto ir finansų komiteto uţregistruotą 

loterijų įstatymo apmokestinimo tvarkos pakeitimą. Pritarus pakeitimo projekte numatytiems siūlymams, 

lėšos iš LTOK įmonės ,,Olifėja“ būtų nukreiptos ne į LTOK (paramos statusu), o keliautų į Valstybės 

biudţetą. LTOK netektų didelės dalies savo kasmetinio finansavimo. Jo netektų ir olimpinių sporto šakų 

federacijos. Pakeitimai gali įsigalioti arba nuo 2022 m., arba nuo 2023 m. sausio 1 d. LBF LTOK 

finansavimas kasmet sudaro 40-50 proc. viso metinio finansavimo. D. Šaluga informavo, kad valstybė ţada 

didinti biudţetinį nacionalinių federacijų finansavimą, bet kaip tai atrodys praktiškai, šiai dienai 

informacijos nėra pateikusi.  

BALSAVIMAS (7/7). 

NUTARTA: LBF pateiks savo siūlymus atsakingoms institucijoms dėl valstybės finansavimo sportui 

modelio kūrimo ir kitomis priemonėmis aktyviai dalyvaus, kuriant naują finansavimo sistemą. 

 

 

 

 



 

 

3 

 

3. Dėl Etikos komisijos ir etikos kodekso svarstymo. 

SVARSTYTA: D. Mačianskas informavo, kad 2021 m. geguţės 20 d. LBF atidėjo klausimo svarstymą, 

kurio metu turėjo tvirtinti LBF Etikos komisiją, todėl prie klausimo grįţtama dabar. D. Mačianskas LBF 

VK nariams priminė, kad pagal ankstesnį LBF nutarimą, LBF Etikos komisiją turi sudaryti du trenerių, du 

teisėjų ir, B. Šimokaičio siūlymu, vienas sportininkų atstovas. D. Mačianskas informavo, kad B. Šimokaitis 

į LBF Etikos komisiją pasiūlė boksininką Tadą Tamašauską. Tuo pačiu D. Mačianskas į LBF Etikos 

komisiją pasiūlė LBF teisėjų kolegijos ir LBF trenerių tarybos pirmininkus - Anatolijų Kriukovą ir Vidą 

Bruţą. A. Kriukovas į LBF Etikos komisiją pasiūlė bokso teisėją Gintarą Šniukštą, o V. Bruţas pasiūlė 

bokso trenerį Vitalijų Vasiljevą. B. Šimokaitis pastebėjo, LBF Etikos komisijoje daugumos nesudarys LBF 

VK nariai, todėl sudėtis yra sveikintina ir jo manymu objektyvi. 

D. Mačianskas pasiūlė tvirtinti LBF Etikos komisiją ir tuo pačiu įpareigoti parengti naują LBF Etikos 

kodeksą. 

BALSAVIMAS (7/7). 

NUTARTA: LBF Etikos komisijos nariais tvirtinami: boksininkas T. Tamašauskas, treneriai - V. Bruţas ir 

V. Vasiljevas, teisėjai - A. Kriukovas ir G. Šniukšta. Įpareigoti Etikos komisiją parengti LBF Etikos 

kodeksą. 

 

4. Dėl Vilniaus apskrities bokso federacijos teisminio skundo LBF atţvilgiu. 

SVARSTYTA: D. Mačianskas priminė LBF VK nariams, kad Vilniaus apskrities bokso federacija (toliau 

tekste - VABF) Vilniaus apylinkės teismui yra apskundusi LBF VK nutarimą VABF pašalinti iš LBF narių. 

D. Mačianskas informavo, kad įvyko du posėdţiai, kurių metu buvo apklausta po keletą abiejų asociacijų 

(VABF ir LBF) atstovų. Teismas siūlė šalims susitaikyti, bet VABF nepriėmė LBF siūlymo iš savo narių 

pašalinti Romualdą Lukošių ir Antaną Arėšką, tokiu būdu išsaugant reputaciją ir susitaikant. Šalims 

neradus kompromiso, Vilniaus apylinkės teismas sprendimą skelbs 2021 m. spalio 7 d. 16:30 val.  

D. Mačianskas taip pat informavo LBF VK narius, kad aukštesnės instancijos Vilniaus apygardos teismas 

paliko galioti Vilniaus apylinkės teismo sprendimą ir tenkino jo skundą dėl socialiniuose tinkluose VABF 

viceprezidento R. Lukošiaus paskleistos šmeiţiančios ir melagingos informacijos dėl jo, kaip fizinio 

asmens. D. Mačianskui iš R. Lukošiaus buvo priteista neturtinė ţala ir bylinėjimosi išlaidos. 

BALSAVIMAS (0/0). 

NUTARTA:  
 

5. Dėl LBF svorio kategorijų ir prievolės turėti galimybių pasus Lietuvos bokso čempionato metu. 

SVARSTYTA: D. Mačianskas informavo LBF VK, kad Pasaulio bokso čempionatas 2021 m. spalio 22 d. 

– lapkričio 7 d. bus vykdomas pagal naujas vyrų (13) ir moterų (12) kategorijas. V. Bruţas pasiūlė pritarti 

trenerių tarybos siūlymui, Lietuvos bokso čempionatą (toliau tekste – LČ) vykdyti pagal naujas svorio 

kategorijas. B. Šimokaitis informavo, kad jo ţiniomis, kitų nacionalinių federacijų renginiuose 

dalyvavimas įmanomas tik su galimybių pasais. B. Šimokaitis pasiteiravo, kokia bus LBF pozicija dėl 

dalyvavimo LČ. D. Mačianskas informavo, kad į LČ viešbutį pateikti galės tik komandų nariai, kurie turės 

galimybių pasus arba neigiamus Covid-19 testų rezultatus. A. Kriukovas informavo, kad jo manymu, 

sportininkai ir treneriai turėtų turėti viso LČ metu galiojančius galimybių pasus arba neigiamus Covid-19 

testų rezultatus. 

BALSAVIMAS (7/7). 

NUTARTA: Lietuvos bokso čempionatas bus vykdomas pagal naujas tarptautines vyrų (13) ir moterų (12) 

svorio kategorijas. 

BALSAVIMAS (7/7). 

NUTARTA: viso Lietuvos bokso čempionato metu, boksininkai, treneriai ir teisėjai privalo turėti 

galiojančius galimybių pasus arba neigiamus Covid-19 testus.  
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6. Dėl trišalių sutarčių su Vilniaus ir Visagino sporto centrais ir jų boksininkais Saimonu Baniu ir 

Aleksandr Trofimčuk; 

SVARSTYTA: D. Mačianskas informavo LBF VK, kad į LBF kreipėsi Visagino ir Vilniaus sporto centrų 

atstovai su siūlymais pasirašyti trišales sutartis tarp LBF, sporto centro ir juose besitreniruojančių 

boksininkų. Pasirašius sutartis, vyresni nei 19 m. boksininkai A. Triofimčuk ir S. Banys gali likti tarifikuoti 

biudţetinėse savivaldybių įstaigose. 

BALSAVIMAS (7/7). 

NUTARTA: pasirašyti metų trukmės trišalę sutartį su A. Trofimčuk ir Visagino sporto centru bei S. Baniu 

ir Vilniaus miesto sporto centru.   

 

7. Dėl LBF narių dalyvavimo ne LBF renginiuose. 

SVARSTYTA: D. Šaluga LBF VK nariams pasiūlė patvirtinti reguliavimą, pagal kurį, LBF priklausančių 

klubų narių atstovai, boksininkai, treneriai, teisėjai ir kiti su LBF susiję nariai, turėtų derinti savo 

dalyvavimą ne LBF renginiuose bet kokia forma, su LBF.  

BALSAVIMAS (7/7). 

NUTARTA: LBF nariai dalyvavimą ne LBF bokso ir kituose susijusiuose sporto renginiuose privalo 

derinti su LBF. 

BALSAVIMAS (7/7). 

NUTARTA: jei narys, iš anksto su LBF nesuderinęs ir negavęs leidimo dalyvauti renginyje, imasi 

iniciatyvos, klausimas gali būti svarstomas LBF Etikos komisijoje ir gali būti taikomos drausminės 

priemonės ar šalinimas iš LBF narių. 

 

8. Olimpinės rinktinės kandidatų ir Olimpinės pamainos sportininkų sąrašų pristatymas ir tvirtinimas. 

SVARSTYTA: V. Bruţas LBF VK pristatė Lietuvos olimpinės kandidatų rinktinės sąrašą. Sąraše yra 

devyni boksininkai: Eimantas Stanionis, Tadas Tamašauskas, Iveta Lešinskytė, Gabrielė Stonkutė, Edgaras 

Skurdelis, Vytautas Balsys, Algirdas Baniulis, Jonas Jazevičius ir Saimonas Banys. Olimpinės pamainos 

sąraše yra devyni boksininkai: Aras Dūdėnas, Robertas Liorančas, Modestas Ţmuidina, Aleksandr 

Trofimčuk, Nedas Gudomskas, Simonas Zelenkas, Justas Jocius, Simonas Urbonavičius ir Gelmius 

Adomkevičius.  

D. Mačianskas informavo LBF VK narius, kad VK pritarus, šie sąrašai būtų teikiami LTOK Ekspertų 

komisijos tvirtinimui. D. Mačianskas taip pat informavo, kad į LTOK teikiamą finansavimą galėtų 

pretenduoti penki boksininkai. Likę - į sąrašą patektų, bet finansavimo negautų. Šie boksininkai būtų 

finansuojami finansavimą gavusių boksininkų sąskaita. D. Mačianskas pasiūlė patvirtini sąrašus, kuriuos 

LTOK Ekspertų komisija svarstys 2021 m. spalio 5 d. 

BALSAVIMAS (7/7). 

NUTARTA: patvirtinti LBF Olimpinės rinktinės kandidatų ir Olimpinės pamainos sąrašuose esančių 

boksininkų kandidatūras. 

 

9. Dėl VšĮ Šiaulių bokso akademijos stojimo į LBF. 

SVARSTYTA: D. Mačianskas informavo LBF VK, kad VšĮ Šiaulių bokso akademija pateikė prašymą 

LBF priimti ją į LBF bandomajam laikotarpiui. Su prašymu taip pat pateiktos trys - Pasvalio, Panevėţio r. 

ir Birţų r. bokso klubų rekomendacijos.  

BALSAVIMAS (7/7). 

NUTARTA: priimti VšĮ Šiaulių bokso akademiją bandomajam, metų laiko trukmės, laikotarpiui. VšĮ 

Šiaulių bokso akademijos galutinio priėmimo į LBF klausimas bus svarstomas po 2022 m. spalio 1 d. 

 

 



 

 

5 

 

10. Dėl bokso renginių, finansuojamų LBF lėšomis, derinimo (rėmėjai, globėjai ir marketingas).  

SVARSTYTA: D. Šaluga LBF VK pasiūlė pritarti siūlymui, kad visi LBF lėšomis (pilnai/dalinai)  

finansuojami renginiai  būtų derinami su LBF. T.y. derinami rėmėjai, globėjai, marketingo ir kiti klausimai. 

BALSAVIMAS (7/7). 

NUTARTA: D. Šalugos siūlymui pritarti. 

 

 

 

 

 

Posėdţio pirmininkas          Darius Šaluga 

 

Posėdţio sekretorius             Donatas Mačianskas 


