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VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS Nr. 1 

PROTOKOLAS 

2023-01-25, Kaunas 

 
Posėdyje dalyvauja:  

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

Vilmantas Bobinas, Rasa Balčiauskienė (prisijungimas nuotoliu būdu), Vidas Bružas, 

Bronislavas Šimokaitis, 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. Dėl LBF Nacionalinių rinktinių dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose. 

2. 2023 m. LBF Eilinės – ataskaitos Konferencijos data ir vieta. 

3. LBF Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių projekto tvirtinimas. 

4. 2023 m. LBF biudžeto projekto aptarimas. 

5. Dėl LBF Etikos komisijos sudėties. 

6. Bendradarbiavimo sutarties tarp LBF ir savivaldybių sporto įstaigų projekto tvirtinimas. 

7. Sporto klubų (VšĮ Algirdas [LBF įstatų punktai 4.7.4. ir 4.7.5]; asociacija Kauno apskrities 

bokso veteranų klubas [4.7.5]; VšĮ Vilniaus bokso klubas PB [4.7.4. ir 4.7.5]; asociacija 

Gintarinė pirštinė, Vilniaus m. bokso klubas [4.7.5]) šalinimas iš LBF. 

8. Dėl galimybės užbaigti teisminį ginčą su Vytautu Binkiu dėl LBF dalykinės reputacijos 

pažeidimo (civ. byla Nr. e2-2245-1163/2023) ir dėl galimų taikos sutarties sąlygų šioje 

byloje.   

9. Dėl duomenų, susijusių su Lietuvos nacionaliniuose, Didžiųjų miestų ir Rajonų 

čempionatuose dalyvaujančiais boksininkais, fiksavimo ir pateikimo LBF tvarkos. 
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Lietuvos bokso federacijos Vykdomojo komiteto posėdyje balsuojama „UŽ“. 

Vykdomasis komitetas (toliau tekste – VK). 

 

1. Dėl LBF Nacionalinių rinktinių dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose. 

SVARSTYTA: aptartas LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lydraštis/ atsakymas ,,Dėl 

rekomendacijos Lietuvos bokso federacijai“. 

BALSAVIMAS (8/8). 

NUTARTA: neregistruoti Lietuvos boksininkų į visų amžiaus grupių ir lyčių tarptautines 

varžybas, įskaitant ir Europos bei pasaulio čempionatus, kuriuose bus galimybė susitikti su 

Rusijos ir Baltarusijos atstovų boksininkais ar boksininkėmis.  

BALSAVIMAS (8/8). 

NUTARTA: LBF teisėjai į renginius, kur dalyvauja Rusijos ir Baltarusijos boksininkai, 

nekomandiruojami. Į tokius renginius LBF savo teisėjams griežtai rekomenduoja nevykti ir 

savarankiškai. 

 

2. 2023 m. LBF Eilinės – ataskaitos Konferencijos data ir vieta. 

SVARSTYTA: LBF Eilinės – ataskaitos Konferencijos data ir vieta. 

BALSAVIMAS (8/8). 

NUTARTA: preliminari LBF Eilinės – ataskaitos Konferencijos data - 2023 m. balandžio 1 

d. Vieta – Kaunas.  

 

3. LBF Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių projekto tvirtinimas. 

SVARSTYTA: LBF Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių projekto 

tvirtinimas. 

BALSAVIMAS (8/8). 

NUTARTA: patvirtinti el. paštu gautus, LBF Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus 

kontrolės taisyklių bei kt. dokumentų, projektus.  

 

4. 2023 m. LBF biudžeto projekto aptarimas. 

SVARSTYTA: valstybės biudžeto finansavimas 2023 m. Aukšto meistriškumo programai – 

551.304,90 Eur. Aptartos programos įgyvendinimui planuojamos priemonės.  

BALSAVIMAS (8/8). 

NUTARTA: padidinti teisėjų maistpinigius iki maksimalios normos (49 Eur/ d.) už 

teisėjavimą Lietuvos Nacionalinių, Didžiųjų miestų ir Rajonų čempionatų metu. 

BALSAVIMAS (8/8). 

NUTARTA: teisėjams, LBF deleguotiems į tarptautines varžybas, mokėti dienpinigius pagal 

konkrečioms valstybėms, LR Įstatymu nustatytas, dienpinigių normas. 

BALSAVIMAS (8/8). 

NUTARTA: patvirtinti naują, atsiskaitymo su LBF Nacionalinių rinktinių treneriais, tvarką: 

deleguotiems treneriams į tarptautines varžybas ir mokomąsias treniruočių stovyklas, mokėti 

dienpinigius, pagal konkrečioms valstybėms LR Įstatymu numatytas dienpinigių, normas. 

BALSAVIMAS (8/8). 

NUTARTA: nustatyti pareiginius atlyginimus LBF administracijai: buhalterei ir referentei – 

633,20 Eur į rankas, generaliniam sekretoriui – 2000,00 Eur į rankas. 

BALSAVIMAS (8/8). 

NUTARTA: 2023 m. LBF biudžeto sąmatos projektą suderinti LBF VK ir tvirtinti kito LBF 

VK posėdžio metu.  
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BALSAVIMAS (8/8). 

NUTARTA: LBF VK patvirtintas projektas bus teikiamas LBF Eilinės – ataskaitos 

Konferencijos tvirtinimui. 

 

5. Dėl LBF Etikos komisijos sudėties. 

SVARSTYTA: dėl LBF Etikos komisijos sudėties. 

BALSAVIMAS (8/8). 

NUTARTA: atšaukti boksininką Tadą Tamašauską, baigusį aktyvią sportinę karjerą, iš LBF 

Etikos komisijos sudėties (sportininko vieta). 

BALSAVIMAS (8/8). 

NUTARTA: patvirtinti boksininką Algirdą Baniulį LBF Etikos komisijos nariu (sportininko 

vieta). 

 

6. Bendradarbiavimo sutarties tarp LBF ir savivaldybių sporto įstaigų projekto 

tvirtinimas. 

SVARSTYTA: bendradarbiavimo sutarties tarp LBF ir savivaldybių sporto įstaigų projekto 

tvirtinimas. 

BALSAVIMAS (8/8). 

NUTARTA: patvirtinti LBF viceprezidentės Rasos Balčiauskienės parengtą ir suderintą 

sutarties projektą. 

BALSAVIMAS (8/8). 

NUTARTA: pasiūlyti savivaldybių sporto įstaigoms, vykdančioms bokso sporto šaką, 

pasirašyti nustatytos formos bendradarbiavimo sutartis. 

 

7. Sporto klubų (VšĮ Algirdas [LBF įstatų punktai 4.7.4. ir 4.7.5]; asociacija Kauno 

apskrities bokso veteranų klubas [4.7.5]; VšĮ Vilniaus bokso klubas PB [4.7.4. ir 4.7.5]; 

asociacija Gintarinė pirštinė, Vilniaus m. bokso klubas [4.7.5]) šalinimas iš LBF. 

SVARSTYTA: sporto klubų (VšĮ Algirdas [LBF įstatų punktai 4.7.4. ir 4.7.5]; asociacija Kauno 

apskrities bokso veteranų klubas [4.7.5]; VšĮ Vilniaus bokso klubas PB [4.7.4. ir 4.7.5]; 

asociacija Gintarinė pirštinė, Vilniaus m. bokso klubas [4.7.5]) šalinimas iš LBF. 

BALSAVIMAS (8/8). 

NUTARTA: pašalinti VšĮ Algirdas iš LBF narių, remiantis LBF įstatų punktais 4.7.4 ir 4.7.5. 

BALSAVIMAS (8/8). 

NUTARTA: pašalinti asociaciją Kauno apskrities bokso veteranų klubas iš LBF narių, 

remiantis LBF įstatų punktu 4.7.5. 

BALSAVIMAS (8/8). 

NUTARTA: pašalinti VšĮ Vilniaus bokso klubas PB iš LBF narių, remiantis LBF įstatų 

punktais 4.7.4. ir 4.7.5. 

BALSAVIMAS (8/8). 

NUTARTA: pakviesti asociacijos Gintarinė pirštinė, Vilniaus m. Bokso klubas vadovą į LBF 

VK posėdį pristatyti asociacijos veiklos programas.  

 

8. Dėl galimybės užbaigti teisminį ginčą su Vytautu Binkiu dėl LBF dalykinės reputacijos 

pažeidimo (civ. byla Nr. e2-2245-1163/2023) ir dėl galimų taikos sutarties sąlygų šioje 

byloje. 

SVARSTYTA: dėl galimybės užbaigti teisminį ginčą su Vytautu Binkiu dėl LBF dalykinės 

reputacijos pažeidimo (civ. byla Nr. e2-2245-1163/2023) ir dėl galimų taikos sutarties sąlygų 

šioje byloje. 
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BALSAVIMAS (8/8). 

NUTARTA: atsižvelgiant į tai, kad po civilinės bylos iškėlimo Vytautas Binkis ir toliau tęsia 

itin neigiamos ir neteisingos informacijos tiek apie LBF, tiek apie jos darbuotojus, valdymo 

organus, atsakingus asmenis, trenerius, teisėjus, sportininkus ir kt. viešą skleidimą, socialinės 

taikos su Vytautu Binkiu šiai dienai atkūrimas neįmanomas. Taikos sutarties sudarymui, 

civilinėje byloje e2-2245-1163/2023 ir tolimesnėms deryboms su šiuo asmeniui, nepritarta. 

 

9. Dėl duomenų, susijusių su Lietuvos nacionaliniuose, Didžiųjų miestų ir Rajonų 

čempionatuose dalyvaujančiais boksininkais fiksavimo ir pateikimo, LBF tvarkos. 

SVARSTYTA: dėl duomenų, susijusių su Lietuvos nacionaliniuose, Didžiųjų miestų ir Rajonų 

čempionatuose dalyvaujančiais boksininkais fiksavimo ir pateikimo, LBF tvarkos. 

BALSAVIMAS (8/8). 

NUTARTA: varžybų vyr. teisėjai, pasibaigus Lietuvos nacionaliniams, Didžiųjų miestų ir 

Rajonų čempionatams, į čempionatų protokolus įrašo varžybų dalyvių gimimo datas. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas       Darius Šaluga 

Posėdžio sekretorius       Donatas Mačianskas 


