
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS Nr. 3 

PROTOKOLAS 

2022-09-13, Kaunas 

 
Posėdyje dalyvauja:  

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

Vilmantas Bobinas, Rasa Balčiauskienė, Vidas Bruţas, Anatolijus Kriukovas, Egidijus 

Rutkauskas ir Donatas Mačianskas. 

Remiantis LBF Įstatų 3.22.3 punktu, LBF Vykdomojo komiteto posėdţiams 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. Įstatų ir naujai išrinktų LBF VK narių registracija, LBF naudos gavėjai ir kt. bendra 

informacija. 

2. ŠMSM rekomendacijų aptarimas, nepriklausomo LBF auditoriaus pasirinkimas. 

3. EUBC rinkiminis kongresas Italijoje, ir IBA rinkiminis kongresas Turkijoje bei neeilinis IBA 

rinkiminis kongresas Armėnijoje. 

4. Suaugusiųjų moterų ir vyrų rinktinės sport. rezultatų aptarimas. 

5. Dėl trenerių ir teisėjų IBA kursų. 

6. Teisinis, melagingos informacijos skleidimo LBF atţvilgiu, vertinimas. 

7. Dėl privalomų sutarčių su rinktinių nariais. 

8. Dėl LBF komunikacijos atstovo ir LBF viešinimo plano. 

9. Dėl maistpinigių skyrimo, Europos jaunimo bokso čempionato prizininkei, K. Aglinskaitei. 

10. D. Mačiansko prašymas.   

11. Vilniaus bokso federacijos prašymas. 

 

Lietuvos bokso federacijos Vykdomojo komiteto posėdyje balsuojama „UŢ“. 

Vykdomasis komitetas (toliau tekste – VK). 
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1. Įstatų ir naujai išrinktų LBF VK narių registracija, LBF naudos gavėjai ir kt. bendra 

informacija. 

SVARSTYTA: D. Mačianskas LBF VK pristatė ataskaitą dėl uţregistruotų LBF įstatų, naujų 

VK narių, o taip pat informavo, kad remiantis nauju įstatymu, naudos gavėjais uţregistruoti 

aštuoni LBF VK nariai 

BALSAVIMAS (7/7). 

NUTARTA: ataskaitą patvirtinti.   

 

2. ŠMSM rekomendacijų aptarimas, nepriklausomo LBF auditoriaus pasirinkimas. 

SVARSTYTA: aptartos ŠMSM rekomendacijos ir įgyvendinimo priemonių planas. 

BALSAVIMAS (7/7). 

NUTARTA: patvirtinti pristatytą rekomendacijų, pateiktų 2022 m. birţelio 6 d., paţymoje 

prie lėšų, skirtų aukšto meistriškumo sporto programos įgyvendinimui skyrimo, naudojimo ir 

atsiskaitymo uţ lėšų panaudojimą audito  ataskaitos (Lietuvos bokso federacija) įgyvendinimo 

priemonių planą. Su ŠMSM rekomendacijomis ir rekomendacijų įgyvendinimo planu 

supaţindinti LBF narius sekančia tvarka: parengti apţvalgą bei paaiškinimą ir pristatyti juos 

artimiausioje LBF narių konferencijoje įtraukiant atskiru punktų į dienotvarkę. 

 

BALSAVIMAS (7/7). 

NUTARTA: LBF auditoriumi 2021 m. ir ateinantiems metams patvirtinti Lino Bruţo 

audito įmonę ,,Finansų klinika“, įm. k. 125332926. 

 

3. EUBC rinkiminis kongresas Italijoje, ir IBA rinkiminis kongresas Turkijoje bei neeilinis 

IBA rinkiminis kongresas Armėnijoje. 

SVARSTYTA: D. Šaluga LBF VK pateikė ataskaitą apie 2022 m. vykusius kongresus. 

BALSAVIMAS (7/7). 

NUTARTA: ataskaitą patvirtinti. 

 

4. Suaugusiųjų moterų ir vyrų rinktinės sport. rezultatų aptarimas. 

SVARSTYTA: V. Bruţas pristatė 2022 m. suaugusiųjų moterų ir vyrų rinktinių pasiruošimo 

planą, atsiskaitė uţ pasiektus rezultatus. V. Bruţas pristatė naujas TOK patvirtintas svorio 

kategorijas (8 vyrų, 7 moterų), kuriose vyks 2024 m. Paryţiaus OŢ. Pagal šias kategorijas vyks ir 

kitais metais Lenkijoje vyksiančios Europos ţaidynės, kurios bus pirmoji atranka į OŢ. D. 

Mačianskas inforamavo LBV VK, kad uţ šiuos savo auklėtinių pasiekimus, V. Bruţui iš 

valstybės jokia premija nenumatyta, todėl uţ Eimanto Stanionio ir Gabrielės Stonkutės, šiais 

metais pasiektus rezultatus, pasiūlyta V. Bruţui skirti premiją.  

BALSAVIMAS (6/7, V. Bruţas nuo balsavimo nusišalino). 

NUTARTA: V. Bruţui skirti 5000,00 Eur (atskaičius mokesčius) piniginę premiją. 
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5. Dėl trenerių ir teisėjų IBA kursų.  

SVARSTYTA: V. Bruţas informavo LBF VK, kad šiais metais LBF į 1 ţvaigţdės IBA kursus, 

vykusius nuotoliniu būdu, delegavo keturis trenerius iš kurių trys įgijo tarptautinę kategoriją. V. 

Bruţas informavo, kad planuojama ir toliau siųsti trenerius į kvalifikacijos kėlimo kursus. A. 

Kriukovas informavo LBF VK, kad nuotoliniai teisėjų kursai kol kas nevykdomi, bet, kai tokia 

galimybė atsiras, į juos bus deleguoti LBF teisėjai (vienos ir dviejų ţvaigţdţių). 

BALSAVIMAS (7/7). 

NUTARTA: patvirtinti Trenerių tarybos ir Teisėjų kolegijos ataskaitas dėl kvalifikacijos 

kėlimų kursų. 

 

6. Teisinis, melagingos informacijos skleidimo, LBF atţvilgiu, vertinimas. 

SVARSTYTA: LBF VK pristatyta teisininkų parengta analizė dėl LR piliečio Vytauto Binkio 

melagingų viešų pasisakymų LBF atţvilgiu. 

BALSAVIMAS (7/7). 

NUTARTA: kreiptis į teismą dėl paţeidimo pripaţinimo, įpareigojimo V. Binkiui  pašalinti 

informaciją, ją paneigti ir kt.   

BALSAVIMAS (7/7). 

NUTARTA: klausimą derinti su advokatų kontora ir LBF atstovauti įpareigoti D. Mačianską. 

 

7. Dėl privalomų sutarčių su rinktinių nariais. 

SVARSTYTA: LBF VK pristatytas sutarties tarp LBF ir rinktinių boksininkų, kuriems 

skiriamas LBF (valstybės biudţeto lėšos) projektas. Pasirašyti sutartis privalės visi boksininkai, į 

kuriuos valstybė investuoja lėšas. 

BALSAVIMAS (7/7). 

NUTARTA: patvirtinti sutarties projektą. 

 

8. Dėl LBF komunikacijos atstovo ir LBF viešinimo plano. 

SVARSTYTA: D. Mačianskas informavo LBF VK, kad ilgametis LBF atstovas viešiesiems 

ryšiams Tautvydas Vencevičius nutraukė bendradarbiavimą su LBF. D. Mačianskas pasiūlė LBF 

VK, bandomajam laikotarpiui, priimti komunikacijos specialistą Domą Kamandulį. D. 

Mačianskas LBF VK pristatė D. Kamandulio parengtą 2022 – 2023 m. LBF komunikacijos 

planą.  

BALSAVIMAS (7/7). 

NUTARTA: trijų mėnesių bandomajam laikotarpiui priimti D. Kamandulį (mėnesis paslaugų 

pirkimo įkainis bandomuoju laikotarpiu – 500 Eur). 

BALSAVIMAS (7/7). 

NUTARTA: tvirtinti D. Kamandulio parengtą 2022 – 2023 m. LBF komunikacijos planą. 



 

 

4 

 

BALSAVIMAS (7/7). 

NUTARTA: patvirtinti D. Kamandulio parengtą 2022 m. LBF komunikacijos planą. 

BALSAVIMAS (7/7). 

NUTARTA:  100-to metų LBF jubiliejaus proga, Tautvydą Vencevičių pagerbti LBF 

medaliu ,,Uţ nuopelnus Lietuvos boksui“. 

 

 

9. Dėl maistpinigių skyrimo Europos jaunimo bokso čempionato prizininkei K. 

Aglinskaitei. 

SVARSTYTA: V. Bruţas informavo, kad Europos jaunimo bokso čempionato prizininkė K. 

Aglinskaitė, su suaugusiųjų moterų komanda, ruošiasi šių metų pasaulio jaunimo čempionatui. 

Pasiūlė skirti jai 200 Eur/mėn. dydţio maistpinigius.  

BALSAVIMAS (7/7). 

NUTARTA: K. Aglinskaitei skirti 200 Eur/mėn. dydţio maistpinigius.  

 

10. D. Mačiansko prašymas. 

SVARSTYTA: D. Mačianskas LBF VK pristatė savo ir LBF referentės R. Palionyės prašymus 

dėl darbo uţmokesčių didinimo. Prašymai motyvuoti nacionalinių federacijų finansavimo 

valstybės biudţeto lėšomis pakeitimais, LBF, kaip perkančiosios organizacijos registravimu, 

viešųjų pirkimų būtinybe, kasmetinio privalomo nepriklausomo audito būtinybe ir kt. atsiradusiu 

papildomu administraciniu krūviu bei atsakomybių gausa, susijusia su nauju sporto įstatymu.  

BALSAVIMAS (6/7, D. Mačianskas nuo balsavimo nusišalino). 

NUTARTA: nuo 2022 m. lapkričio 1 d., D. Mačianskui patvirtinti 1600,00 Eur/mėn. 

atlyginimą (atskaičius mokesčius). 

BALSAVIMAS (7/7). 

NUTARTA: nuo 2022 m. rugsėjo 14 d., imtinai, R. Palionytei patvirtinti minimalų 549,00 

Eur/mėn. atlyginimą (atskaičius mokesčius). 

 

11. Vilniaus bokso federacijos prašymas. 

SVARSTYTA: VBF prašymas LBF skirti 14.500,00 eurų paramą Vilniaus miesto bokso 

varţyboms. D. Mačianskas informavo LBF VK, kad nacionalinės federacijos neturi galimybės 

perskirstyti valstybės biudţeto lėšų, skirtų programiniam finansavimui, o kitų finansavimo 

šaltinių LBF šiuo metu neturi 

BALSAVIMAS (7/7). 
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NUTARTA: paramos neskirti.  

 

KITI KLAUSIMAI 

 

12. R. Balčiauskienės siūlymas perţvelgti atsiskaitymo su rinktinių treneriais tvarką 

ir atsiskaitymų dydţius. 

SVARSTYTA: pasiūlyta klausimo svarstymą atidėti kitam LBF VK posėdţiui. 

BALSAVIMAS (7/7). 
NUTARTA: klausimo svarstymą atidėti kitam LBF VK posėdţiui. 

 

 

 

 

Posėdţio pirmininkas       Darius Šaluga 

 

Posėdţio sekretorius       Donatas Mačianskas 


