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VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS Nr. 2 

PROTOKOLAS 

2022-04-04, Vilnius 

 
Posėdyje dalyvauja:  

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

Andrius Danilaitis, Gintautas Statkevičius, Vidas Bružas, 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 (6/8). 

 

 

D a r b o t v a r k ė 

1. LBF Etikos ir drausmės komisijos tyrimo Dėl boksininkės Karinos Kazarian įrašų soc. 

tinkluose, išvados. 

2. Naujos LBF Įstatų redakcijos pristatymas. 

3. Iškeltų kandidatų į LBF VK 2022-2026 metų kadencijai, tvirtinimas. 

4. 2022 m. LBF biudžeto projekto pristatymas. 

5. Dėl Ukrainos piliečių dalyvavimo Lietuvos čempionatuose. 

6. Papildomo klausimo (12. LBF Sporto klubų atstovo rinkimai) įtraukimo į LBF eilinės – 

ataskaitos Konferencijos, balandžio 13 d., darbotvarkę. 

7. Dėl VšĮ Sostinės sporto centras narystės LBF. 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

Lietuvos bokso federacijos Vykdomojo komiteto posėdyje balsuojama „UŽ“. 

Vykdomasis komitetas (toliau tekste – VK). 

 

1. LBF Etikos ir drausmės komisijos tyrimo Dėl boksininkės Karinos Kazarian įrašų soc. 

tinkluose, išvados; 

SVARSTYTA: D. Mačianskas informavo LBF VK narius, kad LBF yra gavusi kelis skundus dėl 

boksininkės K. Kazarian, galimai, neetiškų komentarų socialiniuose tinkluose. Skundus LBF 

perdavė LBF Etikos ir drausmės komisijai, kuri įvertinusi gautą medžiagą, o taip pat gavusi K. 

Kazarian paaiškinimus, LBF tvirtinimui pateikė savo sprendimą. D. Mačianskas supažindino 

LBF VK narius su LBF Etikos ir drausmės komisijos sprendimu ir pasiūlė jį patvirtint LBF VK.  

BALSAVIMAS (6/6). 

NUTARTA: patvirtinti LBF Etikos ir drausmės komisijos sprendimą pripažįstant K. 

Kazarian pažeidus etiką bei Lietuvos bokso federacijos Etikos ir drausmės kodekso nuostatas.  

BALSAVIMAS (6/6). 

NUTARTA: skirti K. Kazarian sankciją – įspėjimą. 

BALSAVIMAS (6/6). 

NUTARTA: informuoti K. Kazarian ir skundą pateikusius asmenis apie LBF VK patvirtintą 

LBF Etikos ir drausmės komisijos sprendimą.  

BALSAVIMAS (6/6). 

NUTARTA: LBF atsiriboti nuo bet kokių neetiškų, įžeidžiančių ir kitokio pobūdžio K. 

Kazarian pasisakymų.  

 

2. LBF Įstatų redakcijos pristatymas. 

SVARSTYTA: D. Mačianskas informavo LBF VK, kad Lietuvos bokso federacija, reaguodama 

į gautą LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos raštą ,,Dėl Lietuvos Respublikos sporto 

įstatymo pakeitimo“, susijusį su 2022 metų sausio 18 d. Lietuvos Respublikos Seime priimtu 

Lietuvos Respublikos Sporto įstatymo Nr. I-1151 pakeitimo įstatymu Nr. XIV-908, kuriuo LR 

Sporto įstatymas išdėstytas nauja redakcija, parengė LBF Įstatų projektą, kurį siūlys tvirtinti LBF 

Konferencijoje balandžio 13 d. D. Mačianskas supažindino LBF VK narius su Įstatų pakeitimais. 

BALSAVIMAS (6/6). 

NUTARTA: LBF Įstatų projektą išsiųsti LBF nariams susipažinti.  

 

3. Iškeltų kandidatų į LBF VK 2022-2026 metų kadencijai, tvirtinimas. 

SVARSTYTA: D. Mačianskas išvardino iškeltas kandidatūras: Marijampolės apskrities bokso 

federacija į LBF prezidentus iškėlė Darių Šalugą. D. Šaluga, jam suteikta teise, iškėlė 

viceprezidentų kandidatūras: pirmojo – Vilmanto Bobino, antrojo – Rasos Balčiauskienės, 

trečiojo – Egidijaus Rutkausko, generalinio sekretoriaus – Donato Mačiansko, sporto klubų 

atstovo – Bronislavo Šimokaičio. D. Mačianskas informavo, kad Kalvarijos bokso klubas iškėlė 

Gintaro Statkevičiaus kandidatūrą, bet nepateikė kandidato sutikimo ir jo programos. G. 

Statkevičius LBF VK narius informavo, kad savo kandidatūros į LBF VK nekels, todėl 

Kalvarijos bokso klubo kandidatūrą atsiima. D. Mačianskas informavo, kad LBF Trenerių taryba 

savo pirmininku išrinko Vidą Bružą, o LBF Teisėjų kolegija - Anatolijų Kriukovą. D. 

Mačianskas informavo, kad šie kandidatai, prezidento teikimu, bus tvirtinami LBF 

Konferencijoje balandžio 13 d. ir pasiūlė LBF VK patvirtinti kandidatų sąrašą.  

BALSAVIMAS (6/6). 

NUTARTA: vienbalsiai patvirtinti šias kandidatūras: 

1. Prezidento – Dariaus Šalugos; 

2. Pirmojo viceprezidento – Vilmanto Bobino; 

3. Antrojo viceprezidento – Rasos Balčiauskienės; 
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4. Trečiojo viceprezidento – Egidijaus Rutkausko; 

5. Generalinio sekretoriaus – Donato Mačiansko; 

6. Sporto klubų atstovo – Bronislavo Šimokaičio.  

 

4. 2022 m. LBF biudžeto projekto pristatymas. 

SVARSTYTA: D. Mačianskas pristatė 2022 m. LBF biudžeto projektą. V. Bružas, susipažinęs 

su projektu, pažymėjo, kad 2022 m. planuojami trys, bet ne du tarptautiniai susitikimai 

Lietuvoje, todėl pasiūlė padidinti lėšų, skirtų tarptautiniams susitikimams, biudžetą.  

BALSAVIMAS (6/6). 

NUTARTA: padidinti lėšų, skirtų tarptautiniams susitikimams, biudžetą nuo 10000,00 iki 

15000,00 eurų. 

BALSAVIMAS (6/6). 

NUTARTA: biudžeto projektą teikti LBF Konferencijos tvirtinimui. 

 

5. Dėl Ukrainos piliečių dalyvavimo Lietuvos čempionatuose.  

SVARSTYTA: D. Mačianskas supažindino LBF VK narius su Lietuvos tautinio olimpinio 

komiteto rezoliucija, raginančia Ukrainos sportininkus-pabėgėlius integruoti į Lietuvos sportą. 

Taip pat pažymėjo, kad LBF sulaukia trenerių ir kitų suinteresuotų asmenų užklausų dėl 

galimybės Ukrainos piliečiams dalyvauti LBF čempionatuose (Nacionaliniuose, Didžiųjų mietų 

ir Rajonų). D. Mačianskas supažindino LBF VK narius su LR Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos pateiktu atsakymu į LBF užklausą šiuo klausimu, kuri teisę spręsti palieka 

nacionalinėms federacijoms.  

BALSAVIMAS (6/6). 

NUTARTA: neleisti Ukrainos piliečiams dalyvauti Nacionaliniuose čempionatuose.  

BALSAVIMAS (6/6). 

NUTARTA: įpareigoti V. Bružą, Lietuvos jaunių čempionato, vyksiančio balandžio 12 – 16 

d., Kaune metu, atlikti trenerių apklausą ir LBF VK pateikti išvadą dėl galimybės leisti 

Ukrainos piliečiams dalyvauti Didžiųjų miestų ir Rajonų čempionatuose. 

 

6. Papildomo klausimo (12. LBF Sporto klubų atstovo rinkimai) įtraukimo į LBF Eilinės – 

ataskaitos Konferencijos, balandžio 13 d., darbotvarkę. 

SVARSTYTA: D. Mačianskas informavo, kad LBF VK, tvirtindamas ankstesnę LBF Eilinės – 

ataskaitos Konferencijos darbotvarkę, neįtraukė klausimo dėl LBF Sporto klubų atstovo rinkimų, 

ir pasiūlė pritarti šio klausimo įtraukimui į LBF Eilinės – ataskaitos Konferencijos darbotvarkę.  

BALSAVIMAS (6/6). 

NUTARTA: įtraukti į LBF Eilinės – ataskaitos Konferencijos darbotvarkę „LBF Sporto 

klubų atstovo rinkimai“ dvyliktu klausimu. 

 

7. Dėl VšĮ Sostinės sporto centras narystės LBF. 

SVARSTYTA: D. Mačianskas informavo LBF VK narius dėl VšĮ Sostinės sporto centro 

pageidavimo tapti LBF nariu. D. Mačianskas informavo, kad viešosios įstaigos statusas 

neprieštarauja LBF Įstatams, bet pažymėjo, kad ši viešoji įstaiga turi vienintelį steigėją ir 

dalininką – Vilniaus miesto savivaldybę, todėl visiškai atitinka biudžetinės savivaldybės įstaigos 

pobūdį, kuriai, pagal LBF Įstatus, yra draudžiama tapti LBF nariais. D. Mačianskas pažymėjo, 

kad VšĮ Sostinės sporto centras ataskaitinga valdybai (nėra neaišku ar ji yra paskirta).  

BALSAVIMAS (6/6). 
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NUTARTA: prie klausimo grįžti po to, kai bus aiški VšĮ Sostinės sporto centras valdybos 

sudėtis ir joje bus arba atsiras žmonių, suinteresuotų išskirtinai bokso sporto plėtros Vilniaus 

mieste klausimais.  

 

 

 

Posėdžio pirmininkas       Darius Šaluga 

 

Posėdžio sekretorius       Donatas Mačianskas 


