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VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS Nr. 5 

PROTOKOLAS 

2022-11-28 

Nuotolinis posėdis 

 
Posėdyje dalyvauja:  

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

Vilmantas Bobinas, Rasa Balčiauskienė, Bronislavas Šimokaitis, Vidas Bružas, Anatolijus 

Kriukovas, Egidijus Rutkauskas 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 (8/8). 

 

D a r b o t v a r k ė 

1. 2023 m. Lietuvos čempionatų vietos ir datos, LBF kalendoriaus projekto tvirtinimas; 

2. Dėl sutarčių pasirašymo su rinktinių nariais, maistpinigių mokėjimo žiniaraščio tvirtinimas 

pagal pasiektus rezultatus ir perspektyvą; 

3. 2022 m. LBF bokso rinkimai (jauniai, jaunimas, elitas, proveržis, treneris, teisėjas, 

renginys); 

4. Dėl bendradarbiavimo sutarčių su biudžetinėmis savivaldybių sporto įstaigomis; 

5. Dėl LBF narių sąrašo (klubų tvirtinimas pasibaigus bandomajam laikotarpiui, pavadinimų 

keitimas, šalinimas); 

6. Dėl LBF atstovo spaudai bandomojo laikotarpio; 

7. Dėl narių mokesčių; 

8. Dėl LBF 100 metų jubiliejaus; 

9. Dėl trenerių kategorijų. 
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Lietuvos bokso federacijos Vykdomojo komiteto posėdyje balsuojama „UŽ“. 

Vykdomasis komitetas (toliau tekste – VK). 

 

1. 2023 m. Lietuvos čempionatų vietos ir datos, LBF kalendoriaus projekto tvirtinimas. 

SVARSTYTA: svarstytos nacionalinių čempionatų, potencialių organizatorių, paraiškos. 

Suaugusiųjų čempionatą pretenduoja vykdyti Kėdainių, Kauno ir Šilutės bokso atstovai. Jaunių 

amžiaus grupės čempionatą – Kauno ir Palangos. Jaunimo čempionatą – Kauno, jaunučių -

Panevėžio. Vincas Murauskas kiek ankščiau LBF informavo, kad savo kandidatūrą Šilutė 

atsiima. V. Bružas informavo, kad savo kandidatūras dėl suaugusiųjų ir jaunių čempionatų 

atsiima Kaunas.   

BALSAVIMAS (8/8). 

NUTARTA: patvirtinti šias nacionalinių čempionatų vietas ir datas: 

1. Jaunučiai – 2023 m. birželio mėn.,  Panevėžys. 

2. Jauniai – 2023 m. gegužės 2-6 d., Palanga. 

3. Jaunimas – 2023 m. vasario 7-11 d., Kaunas. 

4. Suaugusieji – 2023 m. lapkričio 14-18 d. – Kėdainiai. 

 

BALSAVIMAS (8/8). 

NUTARTA: patvirtinti 2023 m. LBF kalendoriaus projektą. 

 

2. Dėl sutarčių pasirašymo su rinktinių nariais, maistpinigių mokėjimo žiniaraščio 

tvirtinimas pagal pasiektus rezultatus ir perspektyvą. 

SVARSTYTA: sportininkų sąrašas, jų rezultatai, perspektyvos, maistpinigių dydžiai. Remiantis 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimu, nuo išmokėtų maistpinigių sumos, 

nacionalinės federacijos privalo išskaityti gyventojų pajamų mokesčius iš sportininkų ir trenerių, 

jei maistpinigiai išmokami ne aukšto sportinio meistriškumo stovyklų metu ir ne sporto renginių 

metu. 

BALSAVIMAS (8/8). 

NUTARTA: patvirtinti maistpinigių mokėjimą šiam sąrašui boksininkų, nuo 2022 m. 

lapkričio mėn., imtinai: 

1. Gabrielė Stonkutė; 

2. Kamilė Aglinskaitė; 

3. Gabrielė Sinickaitė; 

4. Beata Savickaitė; 

5. Andriejus Lavrenovas; 

6. Aras Dūdėnas; 

7. Eimantas Stanionis; 

8. Aleksandr Trofimčuk; 

9. Jonas Jazevičius; 

10. Simonas Urbonavičius; 

11. Algirdas Baniulis; 

12. Darius Voišnarovič; 

13. Robertas Liorančas; 

14. Arvydas Dainys; 

15. Arnas Kazakevičius. 

 

BALSAVIMAS (8/8). 
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NUTARTA: aukščiau įvardintiems boksininkams (rinktinės nariams) mokėti maistpinigius 

po to, kai jie su LBF pasirašys nustatytos formos, LBF VK 2022 m. rugsėjo 13 d., patvirtintas 

sutartis.  

BALSAVIMAS (8/8). 

NUTARTA: remiantis Lietuvos vyriausiojo teismo išaiškinimu, iš maistpinigių išskaityti ir 

sumokėti gyventojų pajamų mokesčius. 

 

3. 2022 m. LBF bokso rinkimai (jauniai, jaunimas, elitas, proveržis, treneris, teisėjas, 

renginys). 

SVARSTYTA: svarstytos nominacijų kategorijos 2022 m. ir kriterijai, pagal kuriuos LBF VK 

tvirtins nominacijų laimėtojus. 

BALSAVIMAS (8/8). 

NUTARTA: 2022 m. geriausiais patvirtinti: 

1. Geriausias jaunių amžiaus grupės boksininkas – Gabrielė Sinickaitė (Šiauliai). 

2. Geriausias jaunimo amžiaus grupės boksininkas – Kamilė Aglinskaitė (Pasvalys). 

3. Geriausia boksininkė moteris (suaugusieji) – Gabrielė Stonkutė (Kaunas). 

4. Geriausias boksininkas vyras (suaugusieji) – Eimanas Stanionis (Kaunas). 

5. Metų proveržis – Ana Starovoitova (Klaipėda). 

6. Geriausias treneris – Vidas Bružas (Kaunas). 

7. Geriausias teisėjas – Rytis Vasiliauskas (Vilnius). 

8. Metų bokso renginys – Tarptautinis mačas Lietuva – Ukraina ,,United Punch“. 

 

4. Dėl bendradarbiavimo sutarčių su biudžetinėmis savivaldybių sporto įstaigomis. 

SVARSTYTA: aptartas bendradarbiavimo/ partnerystės sutarčių poreikis tarp Lietuvos bokso 

federacijos ir biudžetinių savivaldybių sporto įstaigų. 

BALSAVIMAS (8/8). 

NUTARTA: įpareigoti LBF viceprezidentę Rasą Balčiauskienę parengti sutarties projektą.  

BALSAVIMAS (8/8). 

NUTARTA: projektą suderinti, tvirtinti LBF VK ir pasirašyti su biudžetinėmis savivaldybių 

įstaigomis, rengiančiomis boksininkus. 

 

5. Dėl LBF narių sąrašo (klubų tvirtinimas, pasibaigus bandomajam laikotarpiui, 

pavadinimų keitimas, šalinimas). 

SVARSTYTA: LBF Narių sąrašas, narių prašymai. 

BALSAVIMAS (8/8). 

NUTARTA: bandomajam laikotarpiui pasibaigus, patirvinti VšĮ Šiaulių bokso akademiją 

visateisiu LBF nariu. 

BALSAVIMAS (8/8). 

NUTARTA: patvirtinti Radviliškio rajono sporto klubo ,,Smūgis“ pavadinimo keitimą į 

Šiaulių bokso klubas ,,Smūgis“. 

BALSAVIMAS (8/8). 

NUTARTA: tenkinti VšĮ vadovo Marius Narkevičiaus prašymą ir pašalinti VšĮ „Ringo 

karalius“ iš LBF narių. 

 

6. Dėl LBF atstovo spaudai bandomojo laikotarpio. 

SVARSTYTA: įvertintas LBF atstovo spaudai Domo Kamandulio bandomasis laikotarpis (2022 

m. rugpjūčio – spalio mėn., imtinai). 
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BALSAVIMAS (8/8). 

NUTARTA: pratęsti bendradarbiavimą su Domu Kamanduliu. 

BALSAVIMAS (8/8). 

NUTARTA: nustatyti mėnesinį paslaugų, suteikiamų pagal verslo liudijimą, įkainį mokamą 

Domui Kamanduliui – 700 Eur. 

 

7. Dėl narių mokesčių. 

SVARSTYTA:  

BALSAVIMAS (8/8). 

NUTARTA: dar kartą raštu informuoti LBF narius apie prievolę susimokėti nario mokesčius.  

 

8. Dėl LBF 100 metų jubiliejaus. 

SVARSTYTA: D. Mačiansko siūlymas patvirtinti darbo grupę atsakingą už Lietuvos bokso 

šimtmečio organizavimą. 

BALSAVIMAS (8/8). 

NUTARTA: patvirtinti LBF VK narius: D. Šalugą, V. Bobiną, E. Rutkauską ir D. Mačianską 

bei LBF viešųjų ryšių atstovą Domą Kamandulį. 

BALSAVIMAS (8/8). 

NUTARTA: darbo grupės siūlymus teikti LBF VK tvirtinimui. 

 

7. Dėl trenerių kategorijų. 

SVARSTYTA: B. Šimokaitis informavo LBF VK, kad dabartinis LR Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos (toliau tekste – LR ŠMSM) kategorijų treneriams suteikimo aprašas yra nelogiškas ir 

pasisiūlė kartu su LBF administracija paruošti, su LBF trenerių bendruomene suderintus, 

siūlymus, kuriuos LBF pateiks LR ŠMSM svarstymui. 

BALSAVIMAS (8/8). 

NUTARTA: LBF teikti savo siūlymus LR ŠMSM, dėl kategorijų treneriams suteikimo. 

 

 

Posėdžio pirmininkas       Darius Šaluga 

 

Posėdžio sekretorius       Donatas Mačianskas 


