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VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS Nr. 1 

PROTOKOLAS 

2022-03-04, Kaunas 

 
Posėdyje dalyvauja:  

Lietuvos bokso federacijos (toliau tekste – LBF) Vykdomojo komiteto nariai: Darius Šaluga, Vilmantas 

Bobinas, Gintautas Statkevičius, Vidas Bružas, Bronislavas Šimokaitis, Anatolijus Kriukovas ir Donatas 

Mačianskas. 

Remiantis LBF Įstatų 3.22.3 punktu, LBF Vykdomojo komiteto posėdžiams pirmininkauja prezidentas 

Darius Šaluga, o 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. Individualus, suaugusiųjų vyrų ir moterų rinktinės narių, sportinių rezultatų aptarimas:  pasiruošimo ir 

kovų analizė, progresas arba regresas, siūlymai ir kt; 

2. Dėl Olimpinės rinktinės kandidatų ir Olimpinės pamainos sąrašuose esančių boksininkų maistpinigių 

dydžių; 

3. Visuotinių LBF klubų trenerių ir LBF teisėjų susirinkimų datos ir vietos;  

4. 2022 m. LBF ataskaitinės – rinkiminės Konferencijos data ir vieta; 

5. Kito, 2022 m. LBF Vykdomojo komiteto, posėdžio data ir vieta; 

6. Dėl LBF buhalterio atlyginimo; 

7. Dėl Tauragės kovų akademijos prašymo priimti į LBF narius; 

8. Dėl Olimpinės dienos Kaune, birželio 18 d.; 

9. Dėl D. Mačiansko atostogų. 
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Lietuvos bokso federacijos Vykdomojo komiteto posėdyje balsuojama „UŽ“. 

Vykdomasis komitetas (toliau tekste – VK). 

 

1. Individualus, suaugusiųjų vyrų ir moterų rinktinės narių, sportinių rezultatų aptarimas: pasiruošimo 

ir kovų analizė, progresas arba regresas, siūlymai ir kt.  

SVARSTYTA: aptartas kiekvienas rinktinės narys (vyrai ir moterys), dalyvavę 2022 m. MTS Lietuvoje, 

Bulgarijoje, TV Suomijoje, Lenkijoje ir Bulgarijoje. Svarstyta Europos U-22 čempionate dalyvausiančios 

Lietuvos rinktinės sudėtis. 

BALSAVIMAS (7/7). 

NUTARTA: patvirtinti komandos, dalyvausiančios Europos U-22 čempionate, sąrašą: 

  Andriejus Lavrenovas – LBF lėšos; 

  Nedas Gudomskas – privačios lėšos; 

  Erikas Laurikietis – privačios lėšos; 

  Aleksandr Trofimčuk – LBF lėšos; 

  Aras Dūdėnas – LBF lėšos; 

  Darius Voišnarovič – LBF lėšos; 

  Gabrielė Stonkutė – LBF lėšos; 

  Denis Naidionov – LBF lėšos; 

  Marius Palionis – LBF lėšos; 

  Vilmantas Bobinas  – LBF lėšos. 

 

2.  Dėl Olimpinės rinktinės kandidatų ir Olimpinės pamainos sąrašuose esančių boksininkų 

maistpinigių dydžių. 

SVARSTYTA: Gabrielės Stonkutės maistpinigių dydis. Saimono Banio ir Vytauto Balsio maistpinigių 

dydžiai.   

BALSAVIMAS (7/7). 

NUTARTA: nepriklausomai nuo dalyvavimo MTS ir TV, Gabrielei Stonkutei mokėti maksimalius 

maistpinigius (42 Eur/d.) už visas darbo dienas, įskaitant savaitgalius, bet ne daugiau kaip tikslinė 

mėnesinė Tarptautinio olimpinio komiteto dotacija (1500 Eur/mėn.). 

BALSAVIMAS (7/7). 

NUTARTA: S. Baniui ir V. Balsiui maistpinigių nemokėti.  

 

3. Visuotinių LBF klubų trenerių ir LBF teisėjų susirinkimų datos ir vietos. 

SVARSTYTA: D. Mačianskas informavo, kad remiantis galiojančiais LBF įstatais, prieš 2022 m. LBF 

rinkimų – ataskaitos Konferenciją turi būti sušaukti visuotiniai trenerių ir teisėjų susirinkimai.  

BALSAVIMAS (7/7). 

NUTARTA: Visuotinį trenerių susirinkimą šaukti kovo 30 d., 10:00 val., Kaune. 

BALSAVIMAS (7/7). 

NUTARTA: Visuotinį teisėjų susirinkimą šaukti kovo 30 d., 11:00 val., Kaune. 

 

4. 2022 m. LBF ataskaitinės – rinkiminės Konferencijos data ir vieta. 
SVARSTYTA: D. Mačianskas informavo, kad remiantis galiojančiais LBF įstatais, LBF ataskaitos 

Konferencija turi būti sušaukta 2022 m. sausio – balandžio mėn. imtinai. D. Mačianskas informavo, kad 

remiantis galiojančiais LBF įstatais, LBF rinkimų Konferencija turi būti sušaukta ne vėliau, kaip iki 2022 

m. birželio 9 d. 

BALSAVIMAS (7/7). 

NUTARTA: patvirtinti LBF ataskaitos ir rinkimų Konferencijos darbotvarkę. 

BALSAVIMAS (7/7). 
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NUTARTA: 2022 m. LBF ataskaitos ir rinkimų Konferencijas šaukti tuo pačiu metu. 

BALSAVIMAS (7/7). 

NUTARTA: 2022 m. LBF ataskaitos ir rinkimų Konferenciją šaukti 2022 m. balandžio 13 d., Kaune.  

 

5. Kito, 2022 m. LBF Vykdomojo komiteto, posėdžio data ir vieta. 

SVARSTYTA: D. Mačianskas informavo, kad, remiantis galiojančiais LBF įstatais, iki LBF rinkimų – 

ataskaitos Konferencijos, LBF VK turi peržiūrėti ir patvirtinti arba atmesti LBF narių pateiktus kandidatus 

į LBF VK (kandidatai teikiami ne vėliau, kaip 10 d. iki LBF ataskaitos ir rinkimų Konferencijos, t.y. iki 

balandžio 3 d. imtinai). 

BALSAVIMAS (7/7). 

NUTARTA: antrąjį 2022 m. LBF VK posėdį šaukti balandžio 4 d. 

 

6. Dėl LBF buhalterio atlyginimo. 

SVARSTYTA: D. Mačianskas informavo LBF VK, kad LBF buhalterės atlyginimas yra mažesnis už 

minimalų. D. Mačianskas informavo, kad buhalterė kreipėsi raštu į LBF VK ir prašo pakelti atlyginimą 

71,24 eurais (darbo vietos kaina asociacijai). 

BALSAVIMAS (7/7). 

NUTARTA: padidinti LBF buhalterės atlyginimą iki 814,16 Eur (darbo vietos kaina asociacijai). 

 

7. Dėl Tauragės kovų akademijos prašymo priimti į LBF narius. 

SVARSTYTA: dokumentų patikra (prašymas, įstatai, RC išrašas, rekomendacijos, stojimo įmoka). 

BALSAVIMAS (7/7). 

NUTARTA: jei Tauragės kovų akademija vienkartinį stojimo mokestį susimoka iki kito LBF VK posėdžio 

balandžio 4 d., priimti Tauragės kovų akademiją į LBF narius bandomajam laikotarpiui. 

NUTARTA: bandomąjį laikotarpį skaičiuoti nuo 2022 m. kovo 4 d. 

 

8. Dėl Olimpinės dienos Kaune, birželio 18 d. 

SVARSTYTA: -. 

BALSAVIMAS (7/7). 

NUTARTA: įpareigoti V. Bružą koordinuoti Kauno bokso federacijos bendradarbiavimą, organizuojant 

Olimpinę dieną Kaune, 2022 m. birželio 18 d. 

 

9. Dėl D. Mačiansko atostogų; 

SVARSTYTA: D. Mačianskas informavo LBF VK, kad nuo 2022 m. sausio 17 d. iki vasario 15 d. buvo 

išėjęs tėvystės atostogų. Nuo vasario 17 d. iki spalio 31 d. išėjo vaiko priežiūros atostogų. D. Mačianskas 

informavo, kad visus techninius darbus, susijusius su LBF nepertraukiama kasdiene organizacine ir ne tik 

veikla, jo koordinuojama, atlieka LBF referentė Raimonda Palionytė, dėl ko jai tenka darbo krūvis 

neproporcingas jai mokamam darbo užmokesčiui, todėl pasiūlė jo (D. Mačiansko) pareigybinį atlyginimą, 

atostogų metu, papildomai paskirti R. Palionytei.  

BALSAVIMAS (7/7). 

NUTARTA: patvirtinti D. Mačiansko atostogas.  
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BALSAVIMAS (7/7). 

NUTARTA: D. Mačiansko pareiginį atlyginimą, atostogų metu, paskirti R. Palionytei. 

KITI KLAUSIMAI: 

10. Dėl teisėjų maistpinigių dydžio Lietuvos čempionatų metu. 

SVARSTYTA: maistpinigių dydis. 

BALSAVIMAS (7/7). 

NUTARTA: Lietuvos čempionatų metų (jaunučių, jaunių, jaunimo, suaugusiųjų, vyrų ir moterų) teisėjų 

maistpinigių normą pakelti nuo 30 iki 40 Eur/d., (200 eurų už čempionatą). 

 

11. Dėl Vilniaus apygardos teismo nutarimo. 

SVARSTYTA: D. Mačianskas informavo LBF VK, kad Vilniaus apygardos teismas 2022 m. vasario 24 d., 

priėmė LBF nepalankią teismo nutartį, ir paliko galioti 2021 m. spalio 8 d. Vilniaus apylinkės teismo 

sprendimą (atstatyti Vilniaus apskrities bokso federacijos narystę LBF), bei priteisė bylinėjimosi išlaidas.  

BALSAVIMAS (7/7). 

NUTARTA: LBF VK supažindinti su priimtu sprendimu. 

 

12. Dėl Rusijos agresijos Ukrainoje. 

SVARSTYTA: pristatyta Tarptautinio olimpinio komiteto pozicija Rusijos ir Baltarusijos atžvilgiu. D. Šaluga 

informavo LBF VK narius, kad vis dar laukiama Tarptautinės bokso federacijos pavėluotos reakcijos, kuri 

turėtų būti sutinkama su TOK pozicija. 

BALSAVIMAS (7/7). 

NUTARTA: reaguojant į Rusijos agresiją Ukrainoje, solidarizuotis su kitomis sporto šakų nacionalinėms 

federacijomis ir skirti 1000 eurų LBF paramą, skirtą Ukrainos sportininkams ir jų šeimoms tiek Ukrainoje, 

tiek padedant jiems išvykti iš karo zonos bei atvykusiems į Lietuvą. 

BALSAVIMAS (7/7). 

NUTARTA: iki kito LBF VK posėdžio, svarstyti galimybę pasirašyti ir išplatinti viešą LBF rezoliuciją, 

poziciniu, agresorių Rusijos ir Baltarusijos valstybių atžvilgiu, dėl pradėto karo Ukrainoje.  

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas          Darius Šaluga 

 

Posėdžio sekretorius             Donatas Mačianskas 


