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LIETUVOS BOKSO FEDERACIJOS
ĮSTATAI

I.

SKYRIUS. BENDROJI DALIS

1.1. Lietuvos bokso federacija (toliau - Federacija) yra ribotos civilinės atsakomybės
juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.
1.2. Federacijos pavadinimas – Lietuvos bokso federacija.
1.3. Federacija turi savo antspaudą, atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos bei užsienio
bankuose ar kitose kredito įstaigose. Federacija turi savo simboliką, kuri naudojama išskirtinai
Federacijos veiklos tikslais.
1.4. Federacija yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kuris už savo prievoles
atsako tik Federacijai priklausančiu turtu. Federacija neatsako už savo narių prievoles, o jos
nariai neatsako už Federacijos prievoles.
1.5. Federacija yra vienintelė organizacija Lietuvos Respublikoje, atstovaujanti Lietuvą
tarptautinėse bokso sporto organizacijose, asociacijose ir sąjungose.
1.6. Federacija atsakinga už bokso, tame tarpe už tarptautinių bokso organizacijų ir
federacijų (IBA ir pan. ), programų įgyvendinimą ir koordinavimą Lietuvoje.
1.7. Federacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos asociacijų įstatymu ir kitais įstatymais bei teisės aktais, šiais įstatais, pripažįsta
Tarptautinės bokso asociacijos (IBA) įstatus bei bendruosius nuostatus, kiek jie neprieštarauja
LR galiojantiems teisės aktams. Federacija pripažįsta Olimpinę chartiją ir vykdo jos
reikalavimus.
1.8. Federacija gali būti kito juridinio asmens, kurio civilinė atsakomybė už juridinio
asmens prievoles yra ribota, steigėju ir/ar dalyviu.
1.9. Federacija, teisės aktų nustatyta tvarka, yra paramos gavėja.
1.10. Federacijos veiklos terminas - neribojamas.
1.11. Federacijos finansinių metų pradžia – sausio 1 d. Finansinių metų pabaiga – gruodžio
31 d.
1.12. Federacijos interneto svetainės adresas: www.boksofederacija.lt
II.

SKYRIUS. FEDERACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR
FUNKCIJOS

2.1.
Federacijos veiklos tikslais ir uždaviniai yra:
2.1.1.
Rengti ilgalaikę bokso plėtotės programą ir bendradarbiaujant su Lietuvos
Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei kitomis valstybinėmis institucijomis, ją
įgyvendinti;
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2.1.2.
Įgyvendinti vienintelės IBA (Tarptautinės bokso asociacijos) narės Lietuvos
Respublikoje teises ir pareigas;
2.1.3.
Atstovauti Federacijos narių interesus ir juos ginti;
2.1.4.
Skatinti Lietuvos boksą, jo istoriją, populiarinti bokso sportą šaką Lietuvoje;
2.1.5.
padėti Federacijos nariams panaudoti bokso sporto šaką gyventojų fiziniam
lavinimui, sveikai gyvensenai bei sveikatinimui;
2.1.6.
Vystyti vyrų bei moterų boksą pagal IBA (Tarptautinės bokso asociacijos) kaip
vienintelės teisėtos ir Tarptautinio olimpinio komiteto pripažintos bokso asociacijos
programas, tame tarpe IBA Open Boxing, IBA Professional Boxing bei World Series of
Boxing;
2.1.7.
Sudaryti Federacijos nariams kuo palankesnes sąlygas savarankiškai vystyti ir
plėtoti bokso sportą Lietuvoje, padėti jiems rūpinantis bokso sporto materialine, technine baze;
2.1.8.
Pagal Federacijos galimybes teikti Lietuvos bokso sportininkams, treneriams bei
teisėjams materialinę, techninę, finansinę, metodinę pagalbą;
2.1.9.
Palaikyti tarpusavio santykius su Lietuvos Respublikos valstybinėmis
institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, užsienio bokso sporto organizacijomis bei
jose sportuojančiais Lietuvos Respublikos piliečiais;
2.2.
Įgyvendindama savo veiklos tikslus bei uždavinius, Federacija vykdo šias
funkcijas ir veiklas:
2.2.1.
Koordinuoja savo narių veiklą, teikia jiems informaciją apie bokso sporto renginių
(čempionatų, pirmenybių turnyrų ir kt.) Lietuvoje bei užsienyje organizavimą ir pasiruošimą
šiems renginiams;
2.2.2.
Konsultuoja Federacijos narius bei boksininkus, trenerius ir teisėjus, teikia
metodinę pagalbą bokso vystymo ir plėtros klausimais;
2.2.3.
Atstovauja bei gina Federacijos narių interesus šalies bei užsienio valstybinėse ir
privačiose institucijose, teismuose bei arbitražo teisme, jei tai tiesiogiai susiję su bokso
vystymo ir plėtros klausimais;
2.2.4.
Tarpininkauja Federacijos nariams, boksininkams, treneriams bei teisėjams,
sudarant ir vykdant sutartis su įvairiomis bokso sporto organizacijomis užsienyje, bei esant
kitiems jų civiliniams santykiams su šiomis organizacijomis;
2.2.5.
Vadovaudamasi tarptautinių bokso asociacijų ir organizacijų patvirtintais
reikalavimais, tvarko sportininkų ir kitų bokso specialistų, išvykstančių sportuoti, rungtyniauti
ar dirbti užsienio bokso sporto organizacijose, taip pat užsieniečių, atvykstančių sportuoti ar
dirbti Lietuvos bokso organizacijose, registravimo dokumentus, tvarko bokso sporto šakos
trenerių, teisėjų ir sportininkų Lietuvos Respublikoje apskaitą, tarpininkauja išduodant bokso
trenerių licencijas;
2.2.6.
Kartu su Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, kitomis
valstybinėmis institucijomis bei sporto organizacijomis, rūpinasi kūno kultūros ir sporto
specialistų poreikio tyrimu, jų rengimu, tobulinimu, teikia joms pasiūlymus bokso sporto
propagavimo ir plėtojimo klausimais;
2.2.7.
Sudaro ir formuoja Lietuvos bokso nacionalines rinktines, rūpinasi Lietuvos bokso
nacionalinių rinktinių pasirengimu ir dalyvavimu varžybose;
2.2.8.
Rengia ir organizuoja oficialias Lietuvos ir tarptautines bokso varžybas,
organizuoja šalies bokso čempionatus, pirmenybes, kitus sportinius renginius bei juose
užtikrina reikiamą teisėjavimo lygį, įgyvendina vienintelio oficialių bokso varžybų Lietuvoje
organizatoriaus, koordinatoriaus teises bei pareigas;
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2.2.9.
Atstovauja bokso sporto šakos interesus Lietuvos tautiniame olimpiniame
komitete, Tarptautiniame olimpiniame komitete, IBA bei kitose nacionalinėse ir tarptautinėse
vyriausybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose
2.2.10. Įgyvendina vienintelės IBA (Tarptautinės bokso asociacijos) narės Lietuvos
Respublikoje teises ir pareigas;
2.2.11.
Rengia ilgalaikes ir trumpalaikes bokso plėtojimo programas ir jas įgyvendina;
2.2.12. Vykdo kitas funkcijas, susijusias su bokso sporto šaka.
2.3.
Federacija savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti įstatymų nustatyta tvarka turi
teisę:
2.3.1. Nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą,
propaguoti Federacijos tikslus ir uždavinius;
2.3.2. Užsiimti ūkine – komercine veikla;
2.3.3. Steigti ribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis, būti jų dalyviu;
2.3.4. Samdyti asmenis įstatuose numatytoms veikloms vykdyti;
2.3.5. Gauti lėšų ar kitokio turto iš valstybės bei savivaldybių, valstybinių įstaigų bei
organizacijų, savivaldybės institucijų, tarptautinių organizacijų, juridinių bei fizinių asmenų,
gauti paramą, užsiimti rėmėjų paieška;
2.3.6. Turėti sąskaitas bankuose ir kitose kredito ir finansų įstaigose;
2.3.7. Sudaryti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis, prisiimti įsipareigojimus;
2.3.8. Jungtis į asociacijas, sąjungas, konfederacijas ir išstoti ir jų, stoti į tarptautines
organizacijas;
2.3.9. Įstatymų nustatyta tvarka užsiimti kitokia, įstatuose numatytiems tikslams ir
uždaviniams įgyvendinti reikalinga veikla, išskyrus tą, kurią draudžia Lietuvos Respublikos
įstatymai.
III.

SKYRIUS. FEDERACIJOS ORGANŲ STRUKTŪRA IR VALDYMAS

3.1. Federacijos organai yra:
3.1.1. visuotinis narių susirinkimas – Konferencija;
3.1.2. valdymo organai - Vykdomasis komitetas, Prezidentas.
3.1.3. patariamieji organai – Trenerių taryba, Teisėjų kolegija.
3.2. Konferencija yra aukščiausias Federacijos organas, turintis visas visuotinio narių
susirinkimo teises.
3.3. Konferencijos sprendimai yra privalomi visiems Federacijos nariams ir Federacijos
valdymo organams ir jų nariams.
3.4. Konferencija atlieka šias funkcijas:
3.4.1. Keičia Federacijos įstatus;
3.4.2. Renka ir atšaukia Prezidentą;
3.4.3. Renka ir atšaukia Vykdomojo komiteto narius: Pirmąjį viceprezidentą, Antrąjį
viceprezidentą, Trečiąjį viceprezidentą, Generalinį sekretorių bei Sporto klubų atstovą;
3.4.4. Tvirtina Vykdomojo komiteto narius: Trenerių tarybos pirmininką bei Teisėjų
kolegijos pirmininką;
3.4.5. Renka auditorių ar audito įmonę arba paveda tą atlikti Vykdomajam komitetui.
3.4.6. Tvirtina Vykdomojo komiteto pateiktą Lietuvos bokso vystymo strategiją, metinę
veiklos programą ir projektus;
3.4.7. Nustato Federacijos narių stojamųjų įnašų ir nario mokesčio dydžius, nustato jų
mokėjimo tvarką;
3.4.8. Priima sprendimus dėl Federacijos jungimosi į sąjungas (konfederacijas) bei
Federacijos stojimo į nacionalines ir tarptautines organizacijas bei išstojimo iš jų;
3.4.9. Priima sprendimus dėl Federacijos pertvarkymo ar pabaigos;
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3.4.10. Tvirtina Vykdomojo komiteto pateiktus Federacijos metinių finansinių ataskaitų
rinkinį bei veiklos ataskaitą;
3.4.11. Svarsto bei tvirtina auditoriaus išvadą;
3.4.12. Tvirtina Trenerių tarybos metinę veiklos ataskaitą;
3.4.13. Tvirtina Teisėjų kolegijos metinę veiklos ataskaitą;
3.4.14. Tvirtina Vykdomojo komiteto pateiktą Federacijos metinį biudžetą (pajamų ir
išlaidų sąmatą);
3.4.15. Priima sprendimą dėl Federacijos filialų ar atstovybių steigimo bei jų veiklos
nutraukimo, tvirtina filialų bei atstovybių nuostatus;
3.4.16. Teikia pasiūlymus Federacijos nariams, Federacijos organams, padaliniams,
įpareigoja juos atlikti konkrečias užduotis bei funkcijas;
3.4.17. Sprendžia kitus šiuose įstatuose, LR Asociacijų įstatyme ir kituose teisės aktuose
Konferencijos kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal esmę tai nėra valdymo organo
funkcijos.
3.5. Konferencijos turi būti protokoluojamos. Protokolą pasirašo Konferencijos
pirmininkas bei sekretorius. Konferencijos sekretorius renkamas kiekvienos Konferencijos
pradžioje. Protokolas pasirašomas per 10 (dešimt) dienų po Konferencijos pabaigos.
3.6. Eilinė konferencija turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių
metų pabaigos, Vykdomojo komiteto nustatytu laiku.
3.7. Konferencijos darbotvarkę tvirtina Vykdomasis komitetas, išskyrus šiuose įstatuose
numatytus atvejus.
3.8. Apie šaukiamos Konferencijos datą, vietą, darbotvarkę ir kitas aplinkybes
Federacijos nariams pranešama iki šaukiamos eilinės Konferencijos pradžios likus ne mažiau
kaip 20 kalendorinių dienų. Pranešimai nariams siunčiami elektroniniu paštu, kuris nurodytas
Federacijai pateiktuose ir jos turimuose dokumentuose.
3.9. Neeilinės Konferencijos sušaukimo iniciatyvos teisę turi ne mažiau kaip 1/3
Federacijos narių, Vykdomasis komitetas arba Prezidentas. Neeilinė Konferencija sušaukiama
Vykdomojo komiteto arba, šių įstatų 3.11 punkte nurodytu atveju, Prezidento sprendimu.
3.10. Neeilinės konferencijos sušaukimo iniciatoriai (išskyrus atvejus, kai neeilinė
konferencija šaukiama Vykdomojo komiteto iniciatyva) Vykdomajam komitetui pateikia
paraišką, kurioje turi būti nurodyta Konferencijos sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti
pasiūlymai dėl Konferencijos darbotvarkės, konferencijos datos ir vietos. Konferencija turi
įvykti ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas nuo paraiškos gavimo dienos. Konferencijos
sušaukti neprivaloma, kai siūlomi darbotvarkės klausimai neatitinka Konferencijos
kompetencijos.
3.11. Jei Vykdomasis komitetas nepriėmė sprendimo sušaukti Neeilinę konferenciją per
10 kalendorinių dienų nuo paraiškos gavimo dienos, konferencija šaukiama Prezidento
sprendimu. Tokiu atveju Konferencijos darbotvarkę tvirtina Prezidentas.
3.12. Konferencijos darbotvarkė gali būti pildoma Vykdomojo komiteto, Prezidento, taip
pat 1/5 visų Federacijos narių siūlymu. Darbotvarkę papildo valdymo organas, kuris ją
patvirtino. Toks pasiūlymas turi būti pateiktas raštu ar elektroniniu paštu. Konferencijos
darbotvarkė papildoma, jeigu pasiūlymas atitinka šiuose įstatuose numatytus reikalavimus bei
yra gautas ne vėliau, kaip likus 10 kalendorinių dienų iki Konferencijos.
3.13. Konferencijos darbą organizuoja Generalinis sekretorius, tame tarpe organizuoja
Konferencijoje dalyvaujančių narių registraciją.
3.14. Konferencijai pirmininkauja Prezidentas. Prezidentui negalint pirmininkauti,
Konferencijos pirmininkas renkamas iš dalyvaujančių Federacijos narių atstovų arba
Vykdomojo komiteto narių.
3.15. Kiekvienas Federacijos narys Konferencijoje turi vieną balsą. Konferencijose,
kuriose yra renkami Federacijos valdymo organai, renkama balsų skaičiavimo komisija.
3.16. Konferencijoje sprendimai priimamai atviru balsavimu, išskyrus šiuose įstatuose
nurodytus atvejus. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems nariams, jeigu tam pritaria ne
mažiau kaip 1/2 Konferencijoje dalyvaujančių narių. Kai balsai pasiskirsto po lygiai, lemia
Konferencijos pirmininko balsas;
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3.17. Konferencija gali priimti sprendimus ir laikoma įvykusia, jeigu joje dalyvauja
daugiau kaip 1/2 (viena antroji) Federacijos narių. Nustačius, kad Konferencijos pradžioje
kvorumas yra, laikoma, kad jis yra visos Konferencijos metu. Jei kvorumo nėra, Konferencija
laikoma neįvykusia ir per 30 kalendorinių dienų turi būti sušaukta pakartotinė Konferencija.
Pakartotinė Konferencija gali priimti sprendimus tik pagal neįvykusios Konferencijos
darbotvarkę, netaikant kvorumo reikalavimo. Neįvykusios Konferencijos darbotvarkėje
neįtraukti klausimai pakartotinėje Konferencijoje nesvarstomi. Pakartotinėje Konferencijoje
sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių narių balsų dauguma.
3.18. Konferencijoje sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių narių balsų dauguma, t.y.
kai už juos gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų, negu prieš, išskyrus
sprendimus dėl įstatų keitimo, Federacijos pertvarkymo ar pabaigos, kurie priimami kai už juos
balsuoja ne mažiau kaip 2/3 konferencijoje dalyvaujančių narių balsų.
Vykdomasis komitetas
3.19. Vykdomasis komitetas yra kolegialus Federacijos valdymo organas, kurį sudaro 8
(aštuoni) nariai. Vykdomojo komiteto nariai renkami keturių metų kadencijai. Tas pats asmuo
vykdomojo komiteto nariu gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Dvejoms iš eilės
kadencijoms pasibaigus, sekančiai kadencijai tas pats asmuo Vykdomojo komiteto nariu gali
būti ne mažiau kaip po keturių metų pertraukos.
3.20. Vykdomąjį komitetą sudaro:
3.20.1. Prezidentas
3.20.2. Pirmasis viceprezidentas;
3.20.3. Antrasis viceprezidentas;
3.20.4. Trečiasis viceprezidentas;
3.20.5. Generalinis sekretorius;
3.20.6. Trenerių tarybos pirmininkas;
3.20.7. Teisėjų kolegijos pirmininkas;
3.20.8. Sporto klubų atstovas.
3.21. Vykdomasis komitetas atlieka šias funkcijas:
3.21.1. Priima sprendimus dėl Konferencijų sušaukimo, tvirtina Konferencijų
darbotvarkes, siūlo nutarimų projektus;
3.21.2. Ruošia, teikia tvirtinti Konferencijai Lietuvos bokso vystymo strategiją,
Federacijos metinę veiklos programą, bokso vystymo projektus ir tai įgyvendina;
3.21.3. Trenerių tarybos rašytiniu teikimu tvirtina nacionalinių bokso rinktinių sąrašus,
pasirengimo programas, varžybų nuostatus, kalendorinius grafikus ir tvirtina finansavimą
Federacijos veiklos programose numatytų atskirų priemonių įgyvendinimui, pagal
Konferencijos patvirtintą biudžetą;
3.21.4. tvirtina Federacijos organizuojamų renginių bei kvalifikacijos kėlimo programas,
vykdo šalyje rengiamų bokso renginių priežiūrą;
3.21.5. Tvirtina Federacijos organizuojamų oficialių varžybų dokumentus;
3.21.6. Nustato etatų skaičių ir atlyginimų Federacijoje dydį;
3.21.7. Skiria Federacijos apdovanojimus bei paskatinimus, nustato jų suteikimo tvarką;
3.21.8. Nustato sportininkų perėjimo iš klubo į klubą tvarką bei sąlygas;
3.21.9. Nustato drausminių nuobaudų rūšis bei skiria šias nuobaudas Federacijos nariams,
sportininkams, treneriams bei teisėjams už šių įstatų, ABA, EUBC ir APB (IBA Profesionalaus
sporto) bei WSB (Pasaulio bokso serijos) statutų nuostatų, etikos ir drausmės taisyklių, bei
kitų, veiklą reglamentuojančių dokumentų, pažeidimus arba paveda tai atlikti paskirtam
komitetui;
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3.21.10. Rašytiniu teisėjų kolegijos teikimu, suteikia pirmas ir nacionalines teisėjų
kategorijas, rekomenduoja IBA, EUBC ir APB Profesionalaus bokso bei WSB asociacioms
suteikti tarptautines kategorijas, rekomenduoja šioms organizacijoms teisėjus naujam varžybų
sezonui;
3.21.11. Nustato reikalavimus ir sąlygas, kurioms esant, boksininkai įgyja ar praranda
profesionalų ar mėgėjų kvalifikaciją, Federacijos vardu išduoda kvalifikacinius pažymėjimus;
3.21.12. Sudaro ir tvirtina geriausių Lietuvos boksininkų, trenerių ir teisėjų metinius
sąrašus;
3.21.13. Sprendžia Federacijos atributikos bei simbolikos gamybos ir naudojimo
klausimus;
3.21.14. Generalinio sekretoriaus teikimu, tvirtina parengtus metinių finansinių ataskaitų
rinkinių bei veiklos ataskaitų projektus bei teikia juos tvirtinti Konferencijai;
3.21.15. Generalinio sekretoriaus teikimu, tvirtina Federacijos metinio biudžeto (pajamų
ir išlaidų sąmatos) projektą ir teikią jį tvirtinti Konferencijai;
3.21.16. Trenerių tarybos teikimu, tvirtina Trenerių tarybos metinės veiklos ataskaitos
projektą bei teikia jį tvirtinti Konferencijai;
3.21.17. Teisėjų kolegijos teikimu, tvirtina Teisėjų kolegijos metinės veiklos ataskaitos
projektą bei teikia jį tvirtinti Konferencijai;
3.21.18. Svarsto bei tvirtina auditoriaus išvadą bei teikia ją tvirtinti Konferencijai.
3.21.19. Nustato konkrečias užduotis Federacijos nariams bei kitiems, su jos veikla
susijusiems asmenims, valdymo organams (Prezidentui, Generaliniam sekretoriui),
padaliniams ir kt., skiria lėšas šių užduočių įgyvendinimui;
3.21.20. Priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar tapimo kitų juridinių
asmenų dalyviu;
3.21.21. Keičia Federacijos buveinės adresą;
3.21.22. Nustato Federacijos nariams ir tretiesiems asmenims teikiamų paslaugų įkainius;
3.21.23. Šių įstatų nustatyta tvarka svarsto kandidatų į Federacijos narius paraiškas ir
priima sprendimus dėl naujų narių priėmimo bei narių išstojimo ir pašalinimo;
3.22. Vykdomojo komiteto posėdžiams pirmininkauja Prezidentas, jam nesant arba
negalint vykdyti pareigų - vienas iš Viceprezidentų arba Generalinis sekretorius. Jeigu
atšaukiama daugiau nei 1/2 Vykdomojo komiteto narių arba daugiau kaip 1/2 Vykdomojo
komiteto narių nėra išrinkta, Prezidentas vykdo Vykdomojo komiteto funkcijas iki bus išrinktas
naujas Vykdomasis komitetas arba atskiri jo nariai.
3.23. Vykdomasis komitetas dirba pagal Vykdomojo komiteto patvirtintą darbo
reglamentą. Vykdomojo komiteto posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip
1/2 narių. Vykdomojo komiteto sprendimai priimami paprasta, posėdyje dalyvaujančių
Vykdomojo komiteto narių balsų dauguma, t.y. kai „už“ gauta daugiau balsų, negu „prieš“.
Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Prezidento arba pirmininkaujančio balsas. Kiekvienas
Vykdomojo komiteto narys turi vieną balsą. Vykdomojo komiteto nariai posėdžiuose
dalyvauja asmeniškai. Vykdomojo komiteto narys savo valią – „už“ ar „prieš“ balsuojamą
sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu. Iš anksto
raštu balsavę Vykdomojo komiteto nariai laikomi dalyvaujančiais Vykdomojo komiteto
posėdžiuose.
3.24. Vykdomojo komiteto posėdžiai privalo būti šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per
kalendorinį ketvirtį. Iniciatyvos teisę sušaukti Vykdomojo komiteto posėdį turi Prezidentas
arba ne mažiau kaip pusė Vykdomojo komiteto narių. Vykdomojo komiteto posėdžius šaukia
Generalinis sekretorius. Vykdomojo komiteto posėdis privalo būti sušauktas per 10
kalendorinių dienų, jeigu to reikalauja sušaukimo iniciatyvos teisę turintys asmenys.
Generaliniam sekretoriui laiku nesušaukus Vykdomojo komiteto posėdžio, jį sušaukia
iniciatyvos teisę turintys asmenys. Apie posėdžio datą, vietą ir laiką Vykdomojo komiteto
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nariai informuojami elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki
posėdžio pradžios.
Prezidentas
3.25.
Prezidentas yra vienasmenis Federacijos valdymo organas. Prezidentu gali būti tik
fizinis asmuo. Prezidentas yra Vykdomojo komiteto narys ir pirmininkas.
3.26.
Prezidentą renka ir atšaukia Konferencija. Prezidentas renkamas ketverių metų
laikotarpiui. Tas pats asmuo Prezidentu gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
Dvejoms iš eilės kadencijoms pasibaigus, sekančiai kadencijai tas pats asmuo Prezidentu gali
būti ne mažiau kaip po keturių metų pertraukos. Prezidento kandidatūrą turi teisę siūlyti tik
Federacijos nariai. Pasiūlymas dėl Prezidento kandidatūros Federacijai pateikiamas raštu, ne
vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki Konferencijos, kurioje yra renkamas Prezidentas,
dienos. Vėliau pasiūlyti asmenys į kandidatų sąrašą nėra įtraukiami. Kartu su pasiūlymu turi
būti pateikiamas rašytinis asmens sutikimas būti renkamu į Prezidentus bei jo veiklos
programa. Kandidatų į Prezidentus sąrašą tvirtina Vykdomasis komitetas.
3.27.
Prezidentas vykdo šias funkcijas:
3.27.1. Vadovauja Federacijos darbui;
3.27.2. Atstovauja Federaciją Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijoje, Lietuvos Tautiniame Olimpiniame komitete ir jo asamblėjose bei struktūriniuose
padaliniuose, valdymo organų posėdžiuose ir susirinkimuose, taip pat atstovauja Federaciją
santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
3.27.3. Pirmininkauja Vykdomojo komiteto posėdžiams;
3.27.4. Pasirašo ir tvirtina Federacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį, veiklos
ataskaitą, kitus finansinius dokumentus, sudaro ir pasirašo sutartis, kitus veiklos dokumentus;
3.27.5. Atstovauja Federacijai valstybinėse, tarptautinėse
institucijose ir kitose
organizacijose, šalies ir tarptautiniuose renginiuose;
3.27.6. Atstovauja Federacijai teismuose;
3.27.7. Sudaro darbo sutartis su Federacijos Generaliniu sekretoriumi, finansininku bei
kitais asmenimis, nustato jų sąlygas;
3.27.8. Organizuoja ir vykdo bokso plėtros programų įgyvendinimą bei darbą su
Federacijos rėmėjais;
3.27.9. Vadovauja Federacijos Prezidiumo darbui;
3.28. Prezidentui negalint eiti savo pareigų, jį Prezidento pavedimu pavaduoja Pirmasis
viceprezidentas.
Pirmasis viceprezidentas mėgėjų boksui
3.29. Pirmąjį viceprezidentą renka ir atšaukia Konferencija. Pirmasis viceprezidentas
renkamas ketverių metų (Vykdomojo komiteto kadencijos) laikotarpiui. Pirmasis
viceprezidentas yra Vykdomojo komiteto narys.
3.30. Pirmojo viceprezidento kandidatūrą gali siūlyti Prezidentas arba bet kuris
Federacijos narys. Pasiūlymas dėl Pirmojo viceprezidento kandidatūros Federacijai
pateikiamas raštu ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki Konferencijos, kurioje yra
renkamas Pirmasis viceprezidentas, dienos. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas rašytinis
asmens sutikimas būti renkamu Pirmuoju viceprezidentu bei jo veiklos programa. Kandidatų į
Pirmąjį viceprezidentą sąrašą tvirtina Vykdomasis komitetas.
3.31. Pirmasis viceprezidentas vykdo šias funkcijas:
3.31.1. Dalyvauja Vykdomojo komiteto darbe;

8
3.31.2. Prezidentui negalint eiti savo pareigų, Prezidento pavedimu laikinai vykdo jo
funkcijas;
3.31.3. Kuruoja Federacijos viešųjų ryšių programų įgyvendinimą;
3.31.4. Kuruoja bokso plėtros ir marketingo programų ir projektų rengimą, įgyvendina ir
koordinuoja bokso plėtros ir marketingo programas bei projektus;
3.31.5. Padeda Prezidentui ir Federacijai organizuoti ir vykdyti bokso plėtros programų
įgyvendinimą bei darbą su Federacijos rėmėjais.
Antrasis viceprezidentas mėgėjų boksui
3.32. Antrąjį viceprezidentą renka ir atšaukia Konferencija. Antrasis viceprezidentas
renkamas ketverių metų (Vykdomojo komiteto kadencijos) laikotarpiui. Antrasis
viceprezidentas yra Vykdomojo komiteto narys.
3.33. Antrojo viceprezidento kandidatūrą gali siūlyti Prezidentas arba bet kuris
Federacijos narys. Pasiūlymas dėl Antrojo viceprezidento kandidatūros Federacijai
pateikiamas raštu ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki Konferencijos, kurioje yra
renkamas Antrasis viceprezidentas, dienos. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas rašytinis
asmens sutikimas būti renkamu Antruoju viceprezidentu bei jo veiklos programa. Kandidatų į
Antrąjį viceprezidentą sąrašą parengia Vykdomasis komitetas.
3.34. Antrasis viceprezidentas vykdo šias funkcijas:
3.34.1. Dalyvauja Vykdomojo komiteto darbe;
3.34.2. kuruoja mėgėjų boksą ir jo plėtrą bei vystymą Lietuvoje ir užsienyje, teikia pagalbą
šiais klausimais Federacijai.
Trečiasis viceprezidentas profesionaliam boksui
3.35. Trečiąjį viceprezidentą renka ir atšaukia Konferencija. Trečiasis viceprezidentas
renkamas ketverių metų (Vykdomojo komiteto kadencijos) laikotarpiui. Trečiasis
viceprezidentas yra Vykdomojo komiteto narys.
3.36. Trečiojo viceprezidento kandidatūrą gali siūlyti Prezidentas arba bet kuris
Federacijos narys. Pasiūlymas dėl Trečiojo viceprezidento kandidatūros Federacijai
pateikiamas raštu ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki Konferencijos, kurioje yra
renkamas Trečiasis viceprezidentas, dienos. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas rašytinis
asmens sutikimas būti renkamu Trečiuoju viceprezidentu bei jo veiklos programa. Kandidatų į
Trečiuosius viceprezidentus sąrašą tvirtina Vykdomasis komitetas.
3.37. Trečiasis viceprezidentas vykdo šias funkcijas:
3.37.1. Dalyvauja Vykdomojo komiteto darbe;
3.37.2. Kuruoja profesionalų boksą, jo plėtrą bei vystymą Lietuvoje ir užsienyje, teikia
pagalbą šiais klausimais Federacijai.
Generalinis sekretorius
3.38. Generalinis sekretorius yra Federacijos sekretoriato vadovas. Generalinį sekretorių
renka ir atšaukia Konferencija. Generalinis sekretorius renkamas ketverių metų (Vykdomojo
komiteto kadencijos) laikotarpiui. Generalinis sekretorius yra Vykdomojo komiteto narys.
3.39. Generalinio sekretoriaus kandidatūrą gali siūlyti Prezidentas arba bet kuris
Federacijos narys. Pasiūlymas dėl Generalinio sekretoriaus kandidatūros Federacijai
pateikiamas raštu ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki Konferencijos, kurioje yra
renkamas Generalinis sekretorius, dienos. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas rašytinis
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asmens sutikimas būti renkamu Generaliniu sekretoriumi bei jo veiklos programa. Kandidatų
į Generalinius sekretorius sąrašą parengia Vykdomasis komitetas.
3.40. Generalinis sekretorius vykdo šias funkcijas:
3.40.1. Atstovauja Federaciją Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijoje, Lietuvos Tautiniame Olimpiniame komitete ir jo asamblėjose bei struktūriniuose
padaliniuose, valdymo organų posėdžiuose ir susirinkimuose;
3.40.2. Organizuoja Federacijos sekretoriato darbą, užtikrina vidaus dokumentacijos
tvarkymą, raštvedybos reikalavimų laikymąsi bei materialinių vertybių apskaitos vykdymą;
3.40.3. Ruošia Federacijos veiklos dokumentus, sutarčių, nutarimų ir sprendimų projektus,
teikia juos tvirtinimui ar derinimui šių įstatų numatytiems subjektams;
3.40.4. Vykdo šiuose įstatuose numatytas funkcijas, organizuojant bei šaukiant
Konferencijas, Vykdomojo komiteto posėdžius;
3.40.5. Kuruoja Federacijos rengiamų varžybų sekretoriatų darbą;
3.40.6. Vykdo Federacijos narių, trenerių ir teisėjų apskaitą;
3.40.7. Kuruoja Trenerių tarybos ir Teisėjų kolegijos darbą, derina jų veiklos programas;
3.40.8. Ruošia Federacijos veiklos strategiją, veiklos programas, biudžeto projektą,
Federacijos Vykdomojo komiteto veiklos ataskaitą, Federacijos veiklos ataskaitą ir teikia šiuos
dokumentus Vykdomajam komitetui suderinimui;
3.40.9. Organizuoja Federacijos viešuosius pirkimus;
3.40.10. Organizuoja Lietuvos Respublikos bokso rinktinių aprūpinimą pagal patvirtintą
rengimo programą, tvarko išvykstančių į užsienį Lietuvos Respublikos komandų dokumentus;
3.40.11. Suteikia ir tvirtina sportininkų kvalifikacines kategorijas;
3.40.12. Trenerių tarybos teikimu tvirtina trenerių kvalifikacines kategorijas;
3.40.13. Ruošia bei užtikrina kitų asmenų paruoštų vidaus tvarką reglamentuojančių
dokumentų tvarkymą, teikia juos Vykdomajam komitetui;
3.40.14. Vykdo kitas jam pavestas funkcijas.
3.41. Su Generaliniu sekretoriumi sudaroma darbo sutartis. Darbo sutartį pasirašo ir jos
sąlygas nustato Prezidentas. Generalinio sekretoriaus darbo užmokestį nustato Vykdomasis
komitetas.
Sporto klubų atstovas
3.42. Sporto klubų atstovą renka ir atšaukia Konferencija. Sporto klubų atstovas renkamas
ketverių metų (Vykdomojo komiteto kadencijos) laikotarpiui. Sporto klubų atstovas yra
Vykdomojo komiteto narys.
3.43. Sporto klubų atstovo kandidatūrą gali siūlyti Prezidentas, Pirmasis viceprezidentas,
Antrasis viceprezidentas, Trečiasis viceprezidentas arba bet kuris Federacijos narys.
Pasiūlymas dėl Sporto klubų atstovo kandidatūros Federacijai pateikiamas raštu ne vėliau kaip
likus 10 kalendorinių dienų iki Konferencijos, kurioje yra renkamas Sporto klubų atstovas,
dienos. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas rašytinis asmens sutikimas būti renkamu
Sporto klubų atstovu bei jo veiklos programa. Kandidatų į Sporto klubų atstovo sąrašą tvirtina
Vykdomasis komitetas.
3.44. Sporto klubų atstovas atstovauja bokso sporto klubų interesus Federacijoje ir
Vykdomajame komitete.
Trenerių Taryba
3.45. Trenerių taryba yra Federacijos struktūrinis patariamasis organas, kurį sudaro 5
nariai. Trenerių tarybos narius renka ir atšaukia Trenerių bendruomenės susirinkimas šiuose
įstatuose nustatyta tvarka.
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3.46. Trenerių bendruomenės susirinkimo nario statusą suteikia Vykdomasis komitetas.
Trenerių bendruomenės susirinkime turi teisę dalyvauti tik Trenerių bendruomenės nario
statusą turintys Vykdomojo komiteto patvirtinti treneriai. Nariai turi atitikti Vykdomojo
komiteto nustatytus kriterijus. Trenerių bendruomenės susirinkimo narių sąrašą tvarko
Generalinis sekretorius, remiantis Vykdomojo komiteto sprendimais. Asmuo trenerių
bendruomenės susirinkimo nario statuso netenka ir iš sąrašo šalinamas Vykdomojo komiteto
sprendimu.
3.47. Trenerių bendruomenės susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip
1/2 trenerių bendruomenės susirinkimo narių sąraše nurodytų trenerių. Nesant kvorumo,
šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuriame kvorumo reikalavimas netaikomas. Trenerių
bendruomenės susirinkimą šaukia ir organizuoja Generalinis sekretorius. Trenerių
bendruomenės surinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Prezidentas, Generalinis sekretorius,
Trenerių tarybos pirmininkas arba ne mažiau kaip 1/10 trenerių bendruomenės susirinkimo
narių sąraše nurodytų asmenų. Sprendimai priimami paprasta susirinkime dalyvaujančių
trenerių balsų dauguma.
3.48. Trenerių bendruomenės susirinkimas atviru balsavimu renka ir atšaukia bokso
rinktinių vyriausiuosius trenerius: jaunių rinktinės vyriausiąjį trenerį, jaunimo rinktinės
vyriausiąjį trenerį, vyrų rinktinės vyriausiąjį trenerį ir moterų rinktinės vyriausiąjį trenerį.
Kandidatus į vyriausiuosius rinktinės trenerius gali siūlyti Prezidentas, Generalinis sekretorius,
taip pat deleguotų trenerių sąraše esantys treneriai.
3.49. Trenerių bendruomenės susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per
kalendorinius metus. Metiniame Trenerių bendruomenės susirinkime išklausomos, įvertinamos
ir tvirtinamos rinktinių vyriausiųjų trenerių metinės veiklos ataskaitos bei priimami sprendimai
dėl kiekvienos rinktinės vyriausiojo trenerio veiklos įvertinimo, o taip pat teikiami siūlymai ir
pastabos Federacijos Vykdomajam komitetui dėl šių struktūrinių vienetų veiklos ir jos
organizavimo.
3.50. Trenerių tarybą sudaro jaunių rinktinės vyriausiasis treneris, jaunimo rinktinės
vyriausiasis treneris, vyrų rinktinės vyriausiasis treneris, moterų rinktinės vyriausiasis treneris
bei Generalinis sekretorius.
3.51. Trenerių taryba iš trenerių Tarybos narių renka ir atšaukia Trenerių tarybos
pirmininką. Trenerių tarybos pirmininkas Vykdomojo komiteto nariu tampa nuo jo
patvirtinimo Vykdomojo komiteto nariu Konferencijoje momento. Trenerių tarybos
pirmininkas Vykdomojo komiteto nariu Konferencijoje tvirtinamas Prezidento teikimu.
3.52. Trenerių taryba veikia pagal savo patvirtintą reglamentą. Trenerių tarybos posėdžiai
vykdomi ne rečiau, kaip kartą per kalendorinius metus. Metiniame Trenerių tarybos posėdyje
tvirtinama metinė Trenerių tarybos veiklos ataskaita.
3.53. Trenerių tarybos sprendimai yra teisėti, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 1/2
Trenerių tarybos narių. Trenerių tarybos sprendimai priimami paprastąja posėdyje
dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Trenerių tarybos
pirmininko balsas. Trenerių tarybos posėdžiai protokoluojami, juos privalo pasirašyti posėdžio
pirmininkas ir sekretorius. Trenerių tarybos posėdžiai pateikiami Generaliniam sekretoriui ir
saugomi sekretoriate.
3.54. Trenerių taryba vykdo šias funkcijas:
3.54.1. Ruošia ir teikia Vykdomajam komitetui tvirtinti Lietuvos nacionalinių bokso
rinktinių narių ir kandidatų sąrašus;
3.54.2. Ruošia ir teikia Vykdomajam komitetui tvirtinti ir įgyvendina Lietuvos
nacionalinių bokso rinktinių rengimo planus;
3.54.3. Ruošia ir teikia Vykdomajam komitetui tvirtinti Federacijos sportinių varžybų
kalendorinį planą
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3.54.4. Teikia Vykdomajam komitetui Lietuvos nacionalinių bokso rinktinių trenerių
asistentų kandidatūras;
3.54.5. Teikia siūlymus Vykdomajam komitetui dėl Federacijos veiklos gerinimo ir
efektyvumo didinimo;
3.55. Trenerių tarybos pirmininkas vykdo šias funkcijas:
3.55.1. Vadovauja Trenerių tarybos darbui;
3.55.2. Organizuoja Trenerių tarybos veiklą, susijusią su Federacijos programos
įgyvendinimu;
3.55.3. Patvirtinus konferencijoje Vykdomojo komiteto nariu, dalyvauja Vykdomojo
komiteto darbe ir posėdžiuose, vykdo Vykdomojo komiteto nurodymus;
3.55.4. Ruošia Lietuvos nacionalinės bokso rinktinės rengimo planus ir sąmatas, teikia jas
tvirtinti Vykdomajam komitetui;
3.55.5. Atstovauja Lietuvos bokso trenerių interesus Federacijos Vykdomajame komitete;
3.55.6. Protokoluoja ir Generaliniam sekretoriui perduoda saugoti Trenerių tarybos
susirinkimų protokolus, pateikia informaciją, kurią reikia paskelbti;
3.56. Trenerių tarybos nariai dalyvauja Trenerių tarybos darbe, teikia siūlymus Trenerių
tarybai Federacijos veiklos efektyvumo didinimo klausimais, vykdo Konferencijos ir/ar
Vykdomojo komiteto įpareigojimus.
Teisėjų kolegija
3.57. Teisėjų kolegija yra Federacijos struktūrinis patariamasis organas, kuris atstovauja
Lietuvos bokso teisėjus Federacijoje. Teisėjų kolegiją sudaro 5 nariai. Teisėjų bendruomenės
susirinkimas šiuose įstatuose nustatyta tvarka ketverių metų laikotarpiui renka keturis Teisėjų
kolegijos narius. Generalinis sekretorius Teisėjų kolegijos nariu yra pagal pareigas.
3.58. Teisėjų bendruomenės susirinkimo nario statusą suteikia Vykdomasis komitetas.
Teisėjų bendruomenės susirinkime turi teisę dalyvauti tik Teisėjų bendruomenės nario statusą
turintys Vykdomojo komiteto patvirtinti teisėjai. Nariai turi atitikti Vykdomojo komiteto
nustatytus kriterijus. Teisėjų bendruomenės susirinkimo narių sąrašą tvarko Generalinis
sekretorius, remiantis Vykdomojo komiteto sprendimais. Teisėjas teisėjų bendruomenės
susirinkimo nario statuso netenka ir iš sąrašo šalinamas Vykdomojo komiteto sprendimu.
3.59. Teisėjų bendruomenės susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip
1/2 teisėjų bendruomenės susirinkimo narių sąraše nurodytų teisėjų. Nesant kvorumo,
šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuriame kvorumo reikalavimas netaikomas. Teisėjų
bendruomenės susirinkimą šaukia ir organizuoja Generalinis sekretorius. Teisėjų
bendruomenės surinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Prezidentas, Generalinis sekretorius,
Teisėjų kolegijos narys arba ne mažiau kaip 1/10 teisėjų bendruomenės susirinkimo narių
sąraše nurodytų teisėjų. Sprendimai priimami paprasta susirinkime dalyvaujančių teisėjų balsų
dauguma. Teisėjų bendruomenės susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per
kalendorinius metus.
3.60. Teisėjų bendruomenės susirinkimas atviru balsavimu renka ir atšaukia Teisėjų
kolegijos narius. Teisėjų kolegijos nariai renkami ketverių metų laikotarpiui. Kandidatus į
teisėjų kolegijos narius gali siūlyti Prezidentas, Generalinis sekretorius, taip pat Teisėjų
bendruomenės susirinkimo nariai.
3.61. Teisėjų kolegija renka ir atšaukia Teisėjų kolegijos Pirmininką. Teisėjų kolegijos
pirmininkas Vykdomojo komiteto nariu tampa nuo jo patvirtinimo Vykdomojo komiteto nariu
Konferencijoje momento. Teisėjų kolegijos pirmininkas Vykdomojo komiteto nariu
Konferencijoje tvirtinamas Prezidento teikimu.
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3.62. Teisėjų kolegija veikia pagal savo patvirtinta reglamentą. Teisėjų kolegijos
posėdžiai vykdomi ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus. Metiniame Teisėjų kolegijos
posėdyje tvirtinama metinė teisėjų kolegijos veiklos ataskaita.
3.63. Teisėjų kolegijos sprendimai yra teisėti, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 1/2
Teisėjų kolegijos narių. Teisėjų kolegijos sprendimai priimami paprastąja posėdyje
dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Teisėjų kolegijos
Pirmininko balsas. Teisėjų kolegijos posėdžiai protokoluojami, juos privalo pasirašyti posėdžio
pirmininkas ir sekretorius. Teisėjų kolegijos posėdžiai pateikiami Generaliniam sekretoriui ir
saugomi sekretoriate.
3.64. Teisėjų kolegijos pirmininkas vykdo šias funkcijas:
3.64.1. Organizuoja Teisėjų kolegijos darbą;
3.64.2. Vykdo Konferencijos ir Vykdomojo komiteto sprendimus;
3.64.3. Patvirtinus Konferencijoje Vykdomojo komiteto nariu, dalyvauja Vykdomojo
komiteto darbe ir posėdžiuose, vykdo Vykdomojo komiteto nurodymus;
3.64.4. Atstovauja bokso teisėjų interesus Vykdomajame komitete, tarptautinėse bokso
organizacijose;
3.64.5. Rengia, teikia Vykdomajam komitetui tvirtinti ir įgyvendina Lietuvos bokso teisėjų
kvalifikacijos kėlimo programą;
3.64.6. Teikia Federacijos Generaliniam sekretoriui duomenis apie Lietuvos bokso
teisėjus;
3.64.7. Teikia siūlymus Vykdomajam komitetui ir ruošia sprendimų projektus dėl teisėjų
kvalifikacinių kategorijų suteikimo;
3.64.8. Pagal savo kompetenciją atstovauja ir gina viešuosius Federacijos interesus
tarptautinėse bokso teisėjų asociacijose bei organizacijose;
3.64.9. Perduoda saugoti Teisėjų kolegijos susirinkimų protokolus Generaliniam
sekretoriui bei informaciją, kurią reikia paskelbti.
Prezidiumas
3.65. Prezidiumas yra patariamasis Federacijos organas, kurį sudaro Prezidento, Pirmojo
Viceprezidento arba Federacijos narių pasiūlyti ir Vykdomojo komiteto sprendimu patvirtinti
fiziniai asmenys už indėlį plėtojant Federacijos veiklą, Federacijos rėmėjai ar jų atstovai.
3.66. Prezidiumo darbui vadovauja Prezidentas, jam negalint dalyvauti - Pirmasis
Viceprezidentas. Prezidiumo posėdžiai ir sprendimai protokoluojami, protokolai saugomi
Federacijos sekretoriate.
3.67. Prezidiumo nariai turi Federacijos garbės Viceprezidento vardą.
3.68. Prezidiumo narių - garbės Viceprezidentų skaičius neribojamas.
3.69. Prezidiumo nariai turi teisę dalyvauti Konferencijose, Vykdomojo komiteto
posėdžiuose, teikti siūlymus Federacijai dėl jos veiklos gerinimo.
3.70. Prezidiumo darbo tvarką ir veiklos prioritetus nustato Pirmasis viceprezidentas.
3.71. Prezidiumas vykdydamas savo veiklą:
3.71.1. Teikia bokso plėtros ir vystymo projektus Federacijos Konferencijai ir Vykdomajam
komitetui;
3.71.2. Kitais būdais ir formomis remia Federacijos veiklą;
3.71.3. Vykdomojo komiteto sprendimu įgyvendina Federacijos ir bokso sporto šakos
veteranų bei pasižymėjusių sportininkų pagerbimus atitinkamomis progomis.
3.72. Prezidiumo nariai už savo veiklą nėra atskaitingi Konferencijai. Už Prezidiumo
veiklą Konferencijai yra atsakingi Prezidentas ir Pirmasis viceprezidentas.
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Federacijos Komisijos ir komitetai
3.73. Federacijoje nustatyta tvarka gali būti sudaromos laikinos ar nuolatinės komisijos ar
komitetai (tame tarpe etikos ir drausmės komitetas), kurie nėra valdymo organai. Šių komisijų
ar komitetų sudarymą, narių skaičių ir sudėtį, funkcijas, teises bei pareigas nustato Vykdomasis
komitetas. Komisijos ir komitetai veikia pagal Vykdomojo komiteto patvirtintą reglamentą ir
Vykdomojo komiteto nustatytus įgaliojimus.
3.74. Komisijų ar komitetų sprendimai, kuriuos patvirtina Vykdomasis komitetas yra
privalomi visiems Federacijos nariams ir su nariais susijusiems sportininkams, treneriams,
teisėjams ir kitiems asmenims.
3.75. Etikos ir drausmės komitetas gali taikyti Vykdomojo komiteto patvirtintame
komiteto veiklos reglamente numatytas sankcijas nariams, su nariais susijusiems
sportininkams, teisėjams, treneriams ir kitiems susijusiems asmenims.

IV.

SKYRIUS. FEDERACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Federacijos nariais gali būti tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka
įregistruoti juridiniai asmenys – bokso sporto organizacijos (sporto klubai, federacijos,
asociacijos, viešosios įstaigos ir kt.), kurių veikla susijusi su bokso sportu, pripažįstantys
Federacijos įstatus bei neturintys priešiškų Federacijai tikslų.
4.2. Federacijos nariai savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos teisės aktais, šiais
įstatais, taip pat jų veiklą reglamentuojančiais dokumentais bei IBA statutu ir privalo laikytis
šio statuto, IBA konstitucijos, IBA patvirtintų ir atnaujintų bokso ir bokso varžybų vykdymo
taisyklių, IBA etikos kodekso, IBA drausmės kodekso ir IBA antidopingo kodekso, kiek jie
neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.
4.3. Asmenis į Federacijos narius priima bei iš narių šalina Vykdomasis komitetas.
4.4. Juridinis asmuo, pageidaujantis tapti Federacijos nariu, privalo pateikti Vykdomajam
komitetui dokumentus, patvirtinančius jo tinkamą įregistravimą juridinių asmenų registre,
registro tvarkytojo patvirtintų įstatų nuorašą, juridinio asmens dalyvių susirinkimo sprendimą
dėl stojimo į Federaciją bei užpildo Vykdomojo komiteto nustatytos formos prašymą ir
patvirtina, kad yra susipažinęs su Federacijos įstatais, stojamojo ir nario mokesčių mokėjimo
tvarka bei įsipareigoja laikytis šių reikalavimų.
4.5. Sprendimą dėl naujo nario priėmimo Vykdomasis komitetas priima artimiausiame
Vykdomojo komiteto posėdyje po visų reikiamų dokumentų pateikimo. Vykdomasis komitetas
turi teisę kviesti pareiškėjo atstovą dalyvauti posėdyje nagrinėjant gautą prašymą. Nauji nariai
moka stojamąjį bei nario mokesčius ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Vykdomojo komiteto
sprendimo (nebent Vykdomasis komitetas nusprendžia kitaip) dėl nario priėmimo į Federaciją
dienos. Federacijos nariu tampama tik sumokėjus stojamąjį ir nario mokesčius, jeigu
Vykdomasis komitetas nenusprendžia kitaip. Jeigu per nurodytą terminą stojamasis mokestis
ir nario mokestis nėra sumokami, Vykdomojo komiteto sprendimas dėl asmens priėmimo į
Federacijos narius automatiškai netenka galios.
4.6. Federacijos narys gali laisvai išstoti iš Federacijos pateikdamas prašymą
Vykdomajam komitetui. Juridinis asmuo Federacijos nariu iki Vykdomojo komiteto sprendimo
dėl šio nario išstojimo iš Federacijos priėmimo dienos.
4.7. Narys Vykdomojo komiteto sprendimu yra pašalinamas iš Federacijos narių, jeigu:
4.7.1. Narys ar jam priklausantis sportininkas, treneris, teisėjas pažeidžia Lietuvos
Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus, Federacijos įstatus ar kitus jos dokumentus,
Federacijos organų nutarimus;
4.7.2. Narys kenkia Federacijos reputacijai ar ją blogina, diskredituoja Federacijos veiklą
Lietuvoje ir/ar užsienyje, diskredituoja boksą ir/ar Federacijos veiklą žiniasklaidoje.;
4.7.3. Narys tiesiogiai ar netiesiogiai trukdo Federacijos veiklai, taip pat siekti Federacijai
tikslų ir vykdyti uždavinius;
4.7.4. Narys ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius vėluoja sumokėti nario mokestį arba pavėluotai
jį moka du kartus iš eilės;
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4.7.5. Narys neatitinka narystei keliamų reikalavimų, tame tarpe nevykdo su boksu
susijusios veiklos.
4.8. Sprendimą dėl nario pašalinimo iš Federacijos narių priima Vykdomasis komitetas ne
mažesne kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių Vykdomojo komiteto narių balsų dauguma. Narys
laikomas pašalintu iš Federacijos narių nuo Vykdomojo komiteto sprendimo priėmimo
momento.
4.9. Federacijos Nariui išstojus ar pašalinus jį iš Federacijos, jo sumokėti mokesčiai nėra
grąžinami.
4.10. Federacijos narių apskaitą tvarko Generalinis sekretorius. Federacijos narių sąrašas
turi būti laisvai prieinamas kiekvienam Federacijos nariui ir Vykdomojo komiteto nariams.
Generalinis sekretorius privalo nedelsdamas raštu informuoti Vykdomąjį komitetą ir
Prezidentą, jeigu Federacijoje liko mažiau kaip 3 nariai.
4.11. Federacijos narys turi teisę:
4.11.1. Dalyvauti ir balsuoti Konferencijoje. Kiekvienas Federacijos narys balsuojant
Konferencijoje turi vieną balsą.
4.11.2. Ginčyti teisme Konferencijos bei Vykdomojo komiteto nutarimus, kitus
Federacijos organų bei atstovų veiksmus;
4.11.3. Vykdomojo komiteto nustatyta tvarka ir sąlygomis dalyvauti Federacijos
organizuojamose varžybose bei renginiuose, Vykdomojo komiteto nustatyta tvarka naudotis
Federacijai priklausančiu turtu ir jos teikiamomis paslaugomis;
4.11.4. Šiuose įstatuose nustatyta tvarka gauti informaciją apie Federacijos veiklą, teikti
pasiūlymus šiai veiklai gerinti;
4.11.5. Vykdomojo komiteto nustatyta tvarka naudotis Federacijos turima informacija;
4.11.6. Išstoti iš Federacijos;
4.11.7. Teikti Federacijos organams prašymus dėl tarpininkavimo, atstovavimo ir kitų šių
organų kompetencijai priskirtų funkcijų atlikimo.
4.12. Federacijos nariai privalo:
4.12.1. Laikytis Federacijos įstatų, vykdyti Federacijos organų priimtus sprendimus,
laikytis etikos ir drausmės taisyklių, užtikrinti, kad jų laikytųsi nariui priklausantys ar su juo
susiję sportininkai, treneriai, teisėjai ir kiti asmenys;
4.12.2. Laiku mokėti stojamąjį mokestį, laiku mokėti nario mokesčius;
4.12.3. Tausoti Federacijai priklausantį turtą;
4.12.4. Ginčus su Federacija spręsti sąžiningu ir geros valios derybų būdu, laikantis visiško
konfidencialumo bei siekiant apsaugoti Federacijos ir Lietuvos bokso bendruomenės interesus;
4.12.5. Nevykdyti Federacijai priešiškos veiklos bei neturėti bokso bendruomenei
priešiškų tikslų;
4.12.6. Saugoti Federacijos nario ir Federacijos garbę, nežeminti Federacijos nario ir
Federacijos, jos valdymo organų narių autoriteto, dalykinės reputacijos, tarpusavio konfliktų ir
nesutarimų nespręsti viešai, nekenkti bokso sporto šakos prestižui, neskleisti negatyvios
informacijos apie Federaciją, jos narius, valdymo organus bei boksą kaip sporto šaką;
4.12.7. Vykdomojo komiteto nustatyta tvarka informuoti Federaciją apie nario buveinės
adreso, elektroninio pašto adreso bei kitų rekvizitų ir duomenų pasikeitimus, taip pat apie visas
aplinkybes, turinčias ar galinčias turėti įtakos Federacijos, jos organų ir narių veiklai,
priimtiems nutarimams bei sprendimams. Nepranešus apie minėtų duomenų pasikeitimus,
pranešimai siunčiami paskutiniuoju Federacijai nurodytu elektroninio pašto adresu ir yra
laikomi įteiktais tinkamai.
4.12.8. Teikti Federacijos valdymo organų reikalaujamą informaciją, kuri būtina vykdant
Federacijos veiklą.
V.

SKYRIUS. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

5.1. Federacijos finansinės veiklos kontrolę atlieka šių įstatų nustatyta tvarka parinktas
auditorius ar audito įmonė.
5.2. Sutartį su auditoriumi ar audito įmone pasirašo Prezidentas.
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5.3. Auditorius ar audito įmonė surašo bei pateikia Federacijai auditoriaus išvadą.
5.4. Auditoriaus išvada pateikiama Vykdomajam komitetui bei Konferencijai tvirtinti.
Auditoriaus išvada rengiama už kiekvienus finansinius metus.
5.5. Auditorius ir/ar audito įmonė turi teisę įstatymo nustatyta tvarka susipažinti su
Federacijos veiklos buhalterine – finansine dokumentacija.
5.6. Federacija privalo pateikti auditoriui ir/ar audito įmonei jos reikalaujamus
finansinius, buhalterinius dokumentus bei pateikti kitą, susijusią su Federacijos veikla
informaciją.
5.7.
Auditorius ar audito įmonė privalo neatskleisti gautos informacijos tretiesiems
asmenims, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.
VI.

SKYRIUS. FEDERACIJOS LĖŠOS IR PAJAMŲ ŠALTINIAI

6.1. Federacijai nuosavybės teise ir bet kokiomis kitokiomis teisėmis gali priklausyti
daiktai, pinigai, vertybiniai popieriai ir kitas kilnojamas ir nekilnojamas turtas bei turtinės
teisės, intelektinės veiklos rezultatai, prekių ženklai, dizainas, informacija bei kitos turtinės ir
neturtinės vertybės.
6.2. Federacija gali nuosavybės teise ar kitokiomis teisėmis valdomu bet kokiu turtu,
lėšomis ir teisėmis disponuoti, juo naudotis ir valdyti įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka
6.3. Federacijos pajamų šaltiniai:
6.3.1. stojamieji narių įnašai, narių mokesčiai;
6.3.2. Tiksliniai įnašai atskiroms programoms ir projektams vykdyti, Federacijos
organizuojamų renginių dalyvių registravimo mokesčiai ir kiti Vykdomojo komiteto patvirtintų
dydžių vienkartiniai įnašai bei mokesčiai;
6.3.3. Piniginės lėšos ir kitas turtas, kurį tiesiogiai ir netiesiogiai skiria valstybė ar
savivaldybės, valstybinės valdžios ir valdymo institucijos, savivaldybės įstaigos ar
organizacijos;
6.3.4. Fizinių ar juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas, įstatymo
nustatyta tvarka pasiskolintos lėšos;
6.3.5. Paramos davėjų perduotos lėšos ir kitas turtas bei parama;
6.3.6. Palikimai, pagal testamentą tenkantys Federacijai;
6.3.7. Federacijos įsteigtų juridinių asmenų pelnas bei lėšos, gautos iš jų vykdomos
veiklos;
6.3.8. Pajamos iš Federacijos vykdomos veiklos;
6.3.9. Kitos teisėtai gautos ar įgytos lėšos.
6.4. Valstybės kontrolė turi teisę tikrinti gautų valstybės ir savivaldybės lėšų panaudojimą.
VII.

SKYRIUS. FEDERACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI
JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

7.1. Sprendimą steigti Federacijos filialus bei atstovybes, nutraukti jų veiklą priima
Konferencija.
7.2. Filialas bei atstovybė savo veikloje vadovaujasi Federacijos įstatais bei filialo ar
atstovybės nuostatais. Filialo bei atstovybės nuostatus tvirtina Vykdomasis komitetas.
7.3. Filialo bei atstovybės veiklą organizuoja ir vykdo filialo ar atstovybės vadovas. Filialų
bei atstovybių vadovus skiria ir atleidžia Vykdomasis komitetas.
VIII. SKYRIUS. FEDERACIJOS PERTVARKYMO IR LIKVIDAVIMO
TVARKA
8.1. Federacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama arba likviduojama) Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka.
8.2. Federacija pertvarkoma ar pasibaigia Konferencijos sprendimu, priimtu
Konferencijoje dalyvaujančių narių 2/3 dauguma arba Lietuvos Respublikos įstatymuose
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numatytų institucijų sprendimu.
8.3. Visi klausimai, susiję su Federacijos pertvarkymu ir pasibaigimu, sprendžiami atskirai
Konferencijos nustatyta tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu bei kitais teisės aktais.
IX.

SKYRIUS. PRANEŠIMŲ, DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS
PASKELBIMO TVARKA

9.1. Pranešimai bei informacija, susijusi su šaukiama Konferencija, nariui pateikiami
siunčiant oficialiu nario elektroniniu paštu arba siunčiant laišką paštu šiuose įstatuose nustatyta
tvarka.
9.2. Informacija apie Federacijos veiklą, taip pat informacija, kuri yra vieša, pateikiama
Federacijos internetinėje svetainėje.
9.3. Federacijos nariui raštu pareikalavus, Generalinis sekretorius ne vėliau kaip per 14
darbo dienų nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti Federacijos nariui galimybę
susipažinti ir/ar pateikti kopijas šių dokumentų: Federacijos įstatų, metinio finansinių ataskaitų
rinkinio, veiklos ataskaitos, auditoriaus išvadų, Trenerių tarybos metinių ataskaitų, Teisėjų
kolegijos metinių ataskaitų, konferencijos protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti
Konferencijos sprendimai, Federacijos narių sąrašo, kitų Federacijos dokumentų, kurie turi būti
vieši pagal įstatymus. Narių susipažinimo su kitais dokumentais tvarką nustato Vykdomasis
komitetas.
9.4. Vieši skelbimai, kai to reikalaujama pagal LR civilinį kodeksą ir kitus teisės aktus,
skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“.
X.

SKYRIUS. ĮSTATŲ KEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA

10.1. Federacijos įstatai keičiami Konferencijos sprendimu, priimtu Konferencijoje
dalyvaujančių narių 2/3 balsų dauguma, išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos
teisės aktuose.
10.2. Pakeistus Federacijos įstatus pasirašo Konferencijos įgaliotas asmuo.
10.3. Pakeisti įstatai įsigalioja po to, kai jie įregistruojami juridinių asmenų registre.
10.4. Vykdomojo komiteto narių, Prezidento kadencijų skaičius pradedamas skaičiuoti juos
naujai išrinkus po 2022 balandžio 13 d. Konferencijoje patvirtintų Federacijos įstatų pakeitimų
įsigaliojimo.
Lietuvos bokso federacijos įstatai patvirtinti 2022 m. balandžio 13 d. įvykusioje Federacijos
Konferencijoje.
Lietuvos bokso federacijos Prezidentas Darius Šaluga

__________________

