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LIETUVOS BOKSO FEDERACIJOS
ĮSTATAI
I skyrius. Bendroji dalis

Lietuvos bokso federacija (toliau - „Federacija") yra savanoriška visuomeninių organizacijų ir
fizinių asmenų sąjunga, narystės pagrindu vienijanti atskiras LR įstatymų nustatyta tvarka
įregistruotas bokso sporto visuomenines organizacijas (klubus, federacijas, asociacijas, centrus ir
kt.) bei fizinius asmenis atstovaujančius sportinės veiklos partnerių organizacijas, sudaryta
bendriems narių poreikiams ir tikslams, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir
LR įstatymams, tenkinti bei įgyvendinti. Federacija koordinuoja narių veiklą, atstovauja jų
interesus ir vykdo Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų jai pavestus uždavinius bei
funkcijas.
1.2 Federacija yra visuomeninė ne pelno organizacija. Savo pajamas, gaunamas iš bet kokių šaltinių,
Federacija naudoja tik įstatuose numatytiems tikslams bei uždaviniams įgyvendinti.
1.3 Federacija yra juridinis asmuo turintis savo teisę pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą,
jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti.
1.4 Federacija yra ribotos turtinės atsakomybės organas, už savo prievoles atsakanti tik savo turtu,
priklausančiu jai nuosavybės ar patikėjimo teise. Federacija neatsako už savo narių ir dalyvių
prievoles, o jos nariai ir dalyviai neatsako už Federacijos prievoles.
1.5 Federacija yra vienintelė organizacija Lietuvos Respublikoje atstovaujanti Lietuvą tarptautinėse
bokso sporto organizacijose, asociacijose ir sąjungose.
1.6 Federacija negali būti jokios bokso ar kitų dvikovinių sporto šakų profesionalaus sporto
organizacijos nare, taip pat turėti kokius nors įsipareigojimus šioms organizacijoms, išskyrus APB
ir WSB (World Series of Boxing – Pasaulinio bokso serijos) organizacijas, kurios yra patvirtintos
AIBA (Tarptautinės bokso asociacijos).
1.7 Federacija atsakinga už bokso, išskirtinai už AIBA Open Boxing (AOB arba AIBA atviro bokso), AIBA Professional
Boxing (APB arba AIBA Profesionalaus bokso) ir WSB (Pasaulio bokso serijos) programų įgyvendinimą Lietuvoje.
1.8 Federacija savarankiškai ruošia ir tvirtina savo veiklos programą. Vykdydama savo veiklą,
Federacija vadovaujasi Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Kūno kultūros ir sporto
įstatymu bei kitais įstatymais, norminiais aktais ir šiais įstatais, taip pat atsižvelgia ir taiko
galiojantiems LR teisės aktams neprieštaraujančias Tarptautinės bokso asociacijos (AIBA),
Europos bokso tarybos (EUBC) ir AIBA Profesionalaus bokso (APB ir WSB) asociacijų įstatų
bendrąsias nuostatas bei taisykles.
1.9 Federacijos veiklos terminas neribojamas.
1.10 Federacijos internetinio puslapio adresas: http://www.boksofederacija.lt
1.1

1.11 Federacijos simbolis ženklas, užpatentuotas Valstybiniame patentų biure, kurio
liudijimas Nr.38160, išduotas 2000.09.13d.

II skyrius. Federacijos veiklos tikslai, uždaviniai ir funkcijos
2.1.

Federacijos veiklos tikslai ir uždaviniai yra:
2.1.1.
parengti ilgalaikę bokso plėtotės programą ir bendradarbiaujant su Lietuvos
Respublikos Kūno kultūros ir sporto departamentu ją įgyvendinti, tuo
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2.2.

prisidedant prie Lietuvos Respublikos valstybinės kūno ir sporto programos
vykdymo;
2.1.2.
užtikrinti Federacijos narių nuomonių laisvę ir pagarbą jų teisėms, šalinti bet
kokią neteisėtą Federacijos narių diskriminaciją bei jos priežastis, įgyvendinti
savo tikslus bei uždavinius laikantis veiksmų atlikimo, nutarimų bei sprendimų
priėmimo skaidrumo, Federacijos narių lygybės bei kitais demokratiniais principais;
2.1.3.
atlikti AIBA (Tarptautinės bokso federacijos) vienintelės narės Lietuvos Respublikoje
funkcijas ir naudotis jai suteiktomis teisėmis;
2.1.4.
populiarinti, propaguoti, vystyti ir įgyvendinti vyrų bei moterų boksą pagal AIBA
(Tarptautinės bokso asociacijos), kaip vienintelės teisėtos ir Tarptautinio olimpinio
komiteto pripažintos, bokso asociacijos programas: AIBA Open Boxing, AIBA
Professional Boxing bei World Series of Boxing;
2.1.5.
padėti Federacijos nariams panaudoti šią sporto šaką gyventojų fiziniam lavinimui,
sveikai gyvensenai bei sveikatos stiprinimui;
2.1.6.
sudaryti Federacijos nariams kuo palankesnes sąlygas savarankiškai vystyti ir plėtoti
bokso sportą Lietuvoje, padėti jiems rūpintis bokso sporto materialine technine baze;
2.1.6.
pagal Federacijos galimybes teikti Lietuvos bokso sportininkams, treneriams bei
teisėjams materialinę, techninę, finansine ir metodinę pagalbą;
2.1.7.
palaikyti naudingus tarpusavio santykius su Lietuvos Respublikos valstybinėmis
institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, užsienio bokso sporto
organizacijomis bei jose sportuojančiais Lietuvos Respublikos piliečiais.
Įgyvendindama savo veiklos tikslus bei uždavinius, Federacija vykdo šias funkcijas:
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.
2.2.8.

2.2.9.

koordinuoja savo narių veiklą, teikia jiems informaciją apie bokso sporto
renginių (čempionatų, pirmenybių turnyrų ir kt.) Lietuvoje bei užsienyje
organizavimą ir pasiruošimą šiems renginiams;
konsultuoja Federacijos narius bei boksininkus, trenerius ir teisėjus, teikia
metodinę pagalbą bokso vystymo ir plėtros klausimais;
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;
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;
vadovaudamasi AIBA, EUBC ir APB (AIBA Profesionalaus bokso) bei WSB
(Pasaulinio bokso serijos) 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;
kartu su LR švietimo ministerija, Kūno kultūros ir sporto departamentu prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitomis sporto organizacijomis rūpinasi kūno
kultūros ir sporto specialistų poreikio tyrimu, jų rengimu, tobulinimu, teikia joms
pasiūlymus bokso sporto propagavimo ir plėtojimo klausimais;
sudaro Lietuvos bokso nacionalines rinktines;
rengia Lietuvos ir tarptautines bokso varžybas, organizuoja šalies bokso
čempionatus, pirmenybes, kitus sportinius renginius bei juose užtikrina reikiamą
teisėjavimo lygį;
atstovauja bokso sporto šakos interesus Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete;
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2.2.10.
2.2.11.
2.3.

2.4.

užtikrina Lietuvos bokso nacionalinių rinktinių pasirengimą ir dalyvavimą varžybose;
vykdo kitas funkcijas, susijusias su bokso sporto plėtojimu.

Federacijai 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.
steigti visuomenines informavimo priemones, užsiimti leidyba;
2.3.3.
samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti;
2.3.4.
gauti lėšų ar kitokio turto iš Lietuvos Respublikos ir tarptautinių organizacijų, akcinių
bendrovių, įstaigų, įmonių, fondų, taip pat fizinių asmenų, užsiimti rėmėjų paieška;
2.3.5.
turėti atsiskaitomąją ir valiutos sąskaitas bankuose įstatymų nustatyta tvarka;
2.3.6.
steigti įmones ir organizacijas, registruojamas ir veikiančias vadovaujantis Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
2.3.7
sudaryti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis, prisiimti įsipareigojimus;
2.3.8
jungtis į asociacijas, sąjungas, konfederacijas ir išstoti iš 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.
Lietuvos bokso federacija dalyvaudama kontinentinio ir pasaulinio lygmens APB ir WSB
renginių programose, kaip vienintelį vadybos ir marketingo atstovą pripažįsta tik AIBA įsteigtą
Boxing Marketing Arm S.A. (toliau BMA) organizaciją ir negali sudarinėti jokių susitarimų su
kitais bokso ar kitų dvikovinių sporto šakų profesionalaus sporto organizacijų atstovais, išskyrus
APB ir WSB vadybininkus, kurie yra BMA patvirtinti bei pripažinti vadybos ir marketingo
atstovai.
III skyrius. Federacijos struktūra

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

Federacijos struktūriniai valdymo organai yra Vykdomasis komitetas (VK) ir Prezidentas,
patariamieji organai - Trenerių taryba, Teisėjų kolegija, APB (AIBA Profesionalaus bokso)
komitetas, Prezidiumas ir Revizorius.
Konferencija yra aukščiausias Federacijos organas;
Konferencijos sprendimai yra privalomi visiems Federacijos nariams ir struktūriniams vienetams;
Konferencija atlieka šias funkcijas:
3.4.1.
tvirtina, keičia ir papildo įstatus;
3.4.2.
renka ir atšaukia Prezidentą, renka arba pritaria ir tvirtina arba atšaukia kitus
Vykdomojo komiteto narius, renka ir atšaukia Revizorių, Prezidento teikimu tvirtina
Federacijos APB (AIBA Profesionalaus bokso) komiteto narius;
3.4.3.
priima ir pašalina Federacijos narius, sustabdo jų narystę Federacijoje;
3.4.4.
tvirtina Vykdomojo komiteto pateiktą Lietuvos bokso vystymo strategiją, metinę
veiklos programą ir projektus;
3.4.5.
nustato Federacijos narių stojamųjų įnašų dydžius, nario mokesčių dydžius ar
nustatyto šių dydžių apskaičiavimo tvarką;
3.4.6.
priima nutarimus dėl Federacijos jungimosi į sąjungas (konfederacijas) bei stojimo į
tarptautines organizacijas;
3.4.7.
priima nutarimus dėl Federacijos reorganizavimo ir likvidavimo;
3.4.8.
išklauso ir pritaria arba nepritaria Vykdomojo komiteto pateiktoms Federacijos metinių
programų ir projektų ataskaitoms;
3.4.12. teikia pasiūlymus Federacijos nariams, kitiems Federacijos organams, padaliniams,
įpareigoja juos atlikti konkrečias užduotis bei funkcijas.
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3.5.

Kiekvienos Konferencijos metu turi būti rašomas protokolas, renkamas jos pirmininkas,
Konferencijos sekretorius, balsų skaičiavimo komisija ir Konferencijos įgaliotas asmuo
pasirašantis Konferencijos protokolą. Protokolą taip pat pasirašo Konferencijos pirmininkas
ir sekretorius. Protokolas pasirašomas per 10 (dešimt) dienų po Konferencijos pabaigos.

3.6.

Konferenciją sušaukia ir jos darbą organizuoja Generalinis sekretorius. Generalinis sekretorius
organizuoja Konferencijos dalyvių registraciją.

3.7.

Eilinė Konferencija šaukiama vieną iki einamųjų metų pirmojo ketvirčio pabaigos. Eilinės
konferencijos darbotvarkę sudaro vykdomasis komitetas. Apie šaukiamosios eilinės
Konferencijos datą, vietą, darbotvarkę ir kitas aplinkybes Federacijos nariai informuojami iki
šaukiamos eilinės Konferencijos pradžios likus ne mažiau kaip 15 dienų, kiekvieną federacijos
narį įspėjant telefonu arba elektroniniu paštu, kuris nurodytas LBF pateiktose dokumentuose.

3.8.

Neeilinė Konferencija turi būti sušaukta, jei to raštu reikalauja ne mažiau kaip 1/3 Federacijos
narių, 1/2 Vykdomojo komiteto narių arba Prezidentas. Prašymas sušaukti neeilinę
Konferenciją, nurodant siūlomus joje svarstyti darbotvarkės klausimus bei nutarimų projektus,
pateikiamas Generaliniam sekretoriui raštu. Generalinis sekretorius apie tokio prašymo gavimą
nedelsiant raštu praneša Vykdomajam komitetui (išskyrus kai Vykdomasis komitetas pats
pateikia tokį prašymą) bei informuoja jį apie siūlomą darbotvarkę ir nutarimų projektus,
šaukiamos neeilinės Konferencijos datą, vietą ir laiką. Neeilinė Konferencija šaukiama ne
anksčiau kaip po 15 dienų ir ne vėliau kaip per 60 dienų nuo Vykdomojo komiteto informavimo
apie visas aukščiau nurodytas aplinkybes.

3.9.

Kiekvienas Federacijos narys, padalinys, taip pat Vykdomasis komitetas, Prezidentas bei
garbės nariai turi teisę raštu siūlyti papildyti tiek eilinės, tiek neeilinės Konferencijos darbotvarkę
atskirais klausimais. Toks pasiūlymas turi būti pateiktas Generaliniam sekretoriui raštu ne vėliau
kaip prieš 5 dienas iki Konferencijos. Generalinis sekretorius turi užtikrinti, kad ne mažiau kaip per
3 dienas, likusias iki Konferencijos pradžios, Federacijos ir Vykdomojo komiteto nariai turėtų
galimybę susipažinti su gautais pasiūlymais. Konferencijos darbotvarkės papildymo klausimas gali
būti sprendžiamas Konferencijos nutarimu.

3.10

Konferencijai pirmininkauja Federacijos Prezidentas arba generalinis sekretorius arba vienas iš
Valdybos narių;

3.11

Sprendimų priėmimas Konferencijoje:
3.11.1

Kiekvienas Federacijos narys Konferencijoje, nepriklausomai, koks jo atstovaujamo
Federacijos nario įnašų dydis ar atstovaujamos organizacijos narių skaičius, balsuojant
turi vieną balsą.

3.11.2

Konferencijos nutarimai priimami atviru arba slaptu balsavimu paprasta Konferencijos
dalyvių balsų dauguma. Kai balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Konferencijos
pirmininko balsas.

3.11.3

Konferencijos nutarimai yra teisėti, jei joje dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Federacijos
narių ir laikomi priimtais, kai už juos gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių
balsų „už“ negu „prieš“. Sprendžiant klausimus, numatytus šių įstatų 3.4.1, 3.4.5 ir
3.4.6 punktuose, nutarimai priimami, kai už juos prabalsuoja ne mažiau kaip 2/3
Konferencijoje dalyvavusių Federacijos narių. Narių , kurie balsuodami susilaikė,
balsai neskaičiuojami, tai yra jie balsavimo metu laikomi nedalyvavusiais.
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3.12

Jei Konferencijoje nėra kvorumo arba dėl kitų priežasčių nepriimami atskiri sprendimai, ne
vėliau kaip po mėnesio turi būti sušaukta pakartotinė Konferencija, kuri laikoma
įvykusia nepriklausomai nuo joje dalyvaujančio narių skaičiaus;
Vykdomasis komitetas

3.13

Vykdomąjį komitetą sudaro 8 (aštuoni) Federacijos narių atstovai kuriuos 4 (ketverių) metų
arba olimpiniam laikotarpiui, renka arba tvirtina Konferencija. Konferencijos sprendimu
Vykdomojo komiteto nariai gali būti renkami ar perrenkami ir kitam laikotarpiui. Visas
Vykdomasis komitetas ar atskiri jos nariai gali būti atšaukiami Konferencijos nutarimu.

3.14. Kandidatas į Federacijios Vykdomojo komiteto narius, kuris kada nors turėjo teisiškai įformintų
galiojančių ryšių su bokso arba kitų dvikovinių sporto šakų profesionalaus sporto
organizacijomis, išskyrus APB (AIBA Profi Boxing arba AIBA Profesionalaus bokso) ir WSB
(World Boxing Series arba Pasaulinio bokso serijos), gali būti renkamas Federacijos Vykdomojo
komiteto nariu, jei jis sustabdė savo narystę ir atsistatydino iš šių organizacijų, ne mažiau kaip
prieš vienerius metus.
3.15. Vykdomojo komiteto narys negali turėti jokių ryšių, teisinių santykių su bokso ir kitų dvikovinių
sporto šakų profesionalaus sporto organizacijomis ir dalyvauti jų veikloje, išskyrus APB ir WSB,
kol jis yra Federacijos Vykdomojo komiteto nariu. Minėta nuostata netaikoma asmenims, kurie
turėjo ryšius su profesionalaus bokso organizacijomis iki 2007 metų sausio 1 dienos.
3.16

Vykdomąjį komitetą sudaro:
1. Prezidentas;
2. Pirmasis Viceprezidentas;
3. Antrasis Viceprezidentas mėgėjų boksui;
4. Trečiasis Viceprezidentas WSB ir APB profesionaliam AOB boksui;
5. Generalinis sekretorius;
6. Trenerių tarybos pirmininkas;
7. Teisėjų kolegijos pirmininkas;
8. Sporto klubų atstovas.

3.17

Vykdomasis komitetas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,
įstatymais, poįstatyminiais aktais, Europos sąjungos teisiniais dokumentais, Tarptau tinių
bokso organizacijų direktyvomis, šiais įstatais ir Konferencijos nutarimais .

3.18

Vykdomasis komitetas vykdo šias funkcijas:
3.18.1.
3.18.2.

3.18.3.
3.18.4.

šaukia Konferencijas, sudaro jos darbotvarkę, siūlo nutarimų projektus;
ruošia, teikia tvirtinti Konferencijai Lietuvos bokso vystymosi strategiją, Federacijos
metinę veiklos programą, bokso vystymo projektus ir Konferencijos pavedimu tai
įgyvendina;
nustatyta tvarka tvirtina ir keičia Federacijos buveinės adresą;
trenerių tarybos rašytiniu teikimu tvirtina nacionalinių bokso rinktinių sąrašus,
pasirengimo programas, varžybų nuostatus, kalendorinius grafikus ir tvirtina
finansavimą bokso federacijos veiklos programose numatytų atskirų priemonių
įgyvendinimui pagal Federacijos Konferencijos patvirtintą biudžetą;
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3.18.5.

3.18.6.
3.18.7.
3.18.8.
3.18.9.
3.18.10.
3.18.11.
3.18.12.
3.18.13.
3.18.14.

3.18.15.

3.18.16.

3.18.17.
3.18.18.
3.18.19.
3.18.20.

3.18.21.
3.18.23.
3.19

3.20

3.21

Federacijos narių teikimu tvirtina arba ne tvirtina Federacijos organizuojamų
renginių bei kvalifikacijos kėlimo programas, vykdo šalyje rengiamų bokso renginių
priežiūrą;
tvirtina Federacijos biudžetą pagal Generalinio sekretoriaus pateiktą projektą;
tvirtina Federacijos organizuojamų oficialių varžybų dokumentus;
priima sprendimą steigti Federacijai priklausančias įmones, organizacijas, visuomenės
informavimo priemones, tvirtina jų nuostatus;
tvirtina APB (AIBA Profesionalaus bokso) komiteto įstatus;
nustato samdytų darbuotojų Federacijoje pareigas, nustato etatų skaičių;
suteikia Federacijos garbės nario vardą fiziniams asmenims už nuopelnus vystant ir
plėtojant boksą;
skiria Federacijos apdovanojimus bei paskatinimus, nustato jų suteikimo tvarką;
nustato sportininkų perėjimo iš klubo į klubą tvarką bei sąlygas;
nustato drausminių nuobaudų rūšis bei skiria šias nuobaudas Federacijos nariams,
sportininkams, treneriams bei teisėjams už šių įstatų, AIBA, EUBC ir APB (AIBA
Profesionalaus bokso) bei WSB (Pasaulinio bokso serijos) statutų nuostatų
pažeidimus;
rašytiniu teisėjų kolegijos teikimu suteikia pirmas ir nacionalines teisėjų kategorijas,
rekomenduoja AIBA, EUBC ir APB bei WSB Profesionalaus bokso asociacijas
suteikti tarptautines kategorijas, rekomenduoja šioms organizacijoms teisėjus naujam
varžybų sezonui;
nustato reikalavimus ir sąlygas, kurioms esant boksininkai įgyja ar praranda
profesionalų ar mėgėjų kvalifikaciją, Federacijos vardu išduoda kvalifikacinius
pažymėjimus;
sudaro ir tvirtina geriausių Lietuvos boksininkų, trenerių ir teisėjų metinius sąrašus;
sprendžia Federacijos atributikos bei simbolikos gamybos ir naudojimo klausimus;
pritaria arba nepritaria generalinio sekretoriaus parengtai metinei Federacijos veiklos
ataskaitai ir teikia ją tvirtinti Konferencijai;
nustato konkrečias užduotis Federacijos nariams bei kitiems su jos veikla susijusiems
asmenims (Prezidentui, Generaliniam sekretoriui, padaliniams ir kt.) skiria lėšas šių
užduočių įgyvendinimui;
Konferencijos pavedimu sprendžia Federacijos veiklos klausimus, priskirtus
Konferencijos kompetencijai;
steigia Federacijos paramos fondus bei nustato šių fondų naudojimo tvarką.

Vykdomojo komiteto posėdžiams pirmininkauja Prezidentas, jam neesant
vienas iš Viceprezidentų arba Generalinis sekretorius. Jeigu atšaukiamas visas Vykdomasis
komitetas, Prezidentas vykdo Vykdomojo komiteto funkcijas iki bus išrinktas naujas
Vykdomasis komitetas.
Vykdomasis komitetas dirba pagal jo patvirtintą darbo reglamentą. Vykdomojo komiteto
posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 jo narių. Nutarimai priimami
paprasta posėdyje dalyvaujančių Vykdomojo komiteto narių balsų dauguma. Balsams
pasiskirsčius po lygiai, lemia Prezidento arba pirmininkaujančio balsas.
Vykdomojo komiteto posėdžius organizuoja, reikalingus dokumentus ruošia bei saugo
Generalinis sekretorius. Vykdomojo komiteto posėdžiai privalo būti šaukiami ne rečiau kaip
kas ketvirtį. Posėdžių šaukimo iniciatyvos teisę turi ne mažiau kaip pusė Vykdomojo
komiteto narių arba Prezidentas. Apie posėdžio datą, vietą ir laiką Vykdomojo komiteto
narius elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki posėdžio pradžios informuoja
Generalinis sekretorius.
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Prezidentas:
3.22

Prezidentas, kurio kandidatūrą turi teisę siūlyti tik Federacijos nariai, renkamas
Federacijos Konferencijoje Vykdomojo komiteto kadencijai atviru arba slaptu balsavimu .
Jis vykdo šias funkcijas:
3.22.1. vadovauja Federacijos darbui;
3.22.2. atstovauja Federaciją Lietuvos sporto departamento, LTOK posėdžiuose ir
susirinkimuose;
3.22.3. pirmininkauja Vykdomo komiteto posėdžiams;
3.22.4 pasirašo ir tvirtina Federacijos finansinius dokumentus, sutartis, veiklos dokumentus;
3.22.5. vadovauja Federacijos APB (AIBA Profesionalaus bokso) komitetui, užtikrina APB ir
WSB programų įgyvendinimą Lietuvoje;
3.22.6. atstovauja Federacijai valstybinėse, tarptautinėse institucijose ir kitose
organizacijose, šalies ir tarptautiniuose renginiuose;
3.22.7. atstovauja Federacijai teismuose kaip juridinis asmuo;
3.22.8. sudaro darbo sutartis su Federacijos Generaliniu sekretoriumi, finansininku bei kitais
samdomais asmenimis;
3.22.9. organizuoja ir vykdo bokso plėtros programų įgyvendinimą bei darbą su Federacijos
rėmėjais;
3.22.10. Vadovauja Federacijos Prezidiumo darbui.

3.23

Prezidentui nesant arba jam negalint eiti savo pareigų, jį pavaduoja Pirmasis Viceprezidentas.
Prezidento įgaliojimu jo funkcijas gali atlikti Generalinis sekretorius. Teisę pasirašinėti
finansinius dokumentus turi Prezidentas arba Prezidento įgaliotas asmuo (Generalinis
sekretorius) ir finansininkas.

Pirmasis Viceprezidentas mėgėjų boksui
3.24
3.25
3.26

Pirmasis Viceprezidentas renkamas Federacijos Konferencijoje Vykdomojo komiteto
kadencijai.
Pirmąjį Viceprezidentą visuotiniam narių susirinkimui siūlo Prezidentas arba bet kuris
Federacijos narys.
Pirmasis Viceprezidentas vykdo šias funkcijas:
3.26.1
dalyvauja Federacijos Vykdomojo komiteto darbe;
3.26.2
neesant Prezidento, laikinai vykdo jo funkcijas;
3.26.3
kuruoja Federacijos viešųjų ryšių programų įgyvendinimą;
3.26.4
kuruoja bokso plėtros ir marketingo programų ir projektų rengimą, įgyvendina ir
koordinuoja bokso plėtros ir marketingo programas bei projektus;
3.26.5
padeda Prezidentui organizuoti ir vykdyti bokso plėtros programų įgyvendinimą bei
darbą su Federacijos rėmėjais.

Antrasis Viceprezidentas mėgėjų boksui
3.27.
3.28.
3.29.

Antrasis Viceprezidentas renkamas Federacijos Konferencijoje Vykdomojo komiteto
kadencijai.
Antrąjį Viceprezidentą Konferencijai siūlo Prezidentas arba Prezidiumo nariai arba bet kuris
Federacijos narys.
Antrasis Viceprezidentas vykdo šias funkcijas:
3.29.1. dalyvauja Federacijos Vykdomojo komiteto darbe;
3.29.2. padeda generaliniam sekretoriui kuruoti AIBA mėgėjų bokso plėtotę Lietuvoje ir
užsienyje;
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3.29.3. atsako už Lietuvos nacionalinių bokso rinktinių ekipiravimą.
Trečiasis Viceprezidentas APB ir WSB
3.30.
3.31.
3.32.

Trečiasis Viceprezidentas renkamas Federacijos Konferencijoje Vykdomojo komiteto
kadencijai.
Trečiąjį Viceprezidentą Konferencijai siūlo Prezidentas arba Prezidiumas arba bet kuris
Federacijos narys.
Trečiasis Viceprezidentas vykdo šias funkcijas:
3.32.1. dalyvauja Federacijos Vykdomojo komiteto darbe;
3.32.2. padeda generaliniam sekretoriui kuruoti WSB ir APB profesionalaus AOB bokso
lygas.

Generalinis sekretorius:
3.33
3.34

3.35

Generalinis sekretorius yra Federacijos sekretoriato vadovas. Generalinis sekretorius
renkamas Federacijos Konferencijoje Vykdomojo komiteto kadencijai.
Generalinis sekretorius vykdo šias funkcijas:
3.34.1 atstovauja Federaciją Lietuvos sporto departamento, LTOK posėdžiuose ir
susirinkimuose;
3.34.2 organizuoja Federacijos sekretoriato darbą, užtikrina vidaus dokumentacijos
tvarkymą, raštvedybos reikalavimų laikymąsi bei materialinių vertybių apskaitos
vykdymą;
3.34.3 ruošia Federacijos veiklos dokumentus, sutartis, nutarimų ir sprendimų projektus,
teikia juos tvirtinimui arba derinimui šių įstatų punktuose numatytiems subjektams;
3.34.4 organizuoja Konferencijas, Vykdomojo komiteto posėdžius;
3.34.5 kuruoja Federacijos rengiamų varžybų sekretoriatų darbą;
3.34.6 vykdo Federacijos narių, trenerių ir teisėjų apskaitą;
3.34.7 kuruoja Trenerių tarybos ir Teisėjų kolegijos darbą, derina jų veiklos programas;
3.34.8 ruošia Federacijos veiklos strategiją, veiklos programas, biudžeto projektą,
Federacijos Vykdomojo komiteto veiklos ataskaitą, Federacijos veiklos ataskaitą ir
teikia šiuos dokumentus Vykdomajam komitetui suderinimui;
3.34.9 organizuoja Federacijos viešuosius pirkimus;
3.34.10 organizuoja Lietuvos Respublikos bokso rinktinių aprūpinimą pagal patvirtintą
rengimo programą, tvarko išvykstančių į užsienį Lietuvos Respublikos komandų
dokumentus;
3.34.11 suteikia ir tvirtina sportininkų kvalifikacines kategorijas;
3.34.12 Trenerių tarybos teikimu tvirtina trenerių kvalifikacines kategorijas;
3.34.13 ruošia bei užtikrina kitų asmenų paruoštų vidaus tvarką reglamentuojančių
dokumentų tvarkymą, teikia juos Vykdomajam komitetui;
3.34.14 vykdo kitas jam pavestas užduotis.
Darbo sutartį su Generaliniu sekretoriumi sudaro Prezidentas, pareiginį atlyginimą nustato
Vykdomasis komitetas.

Sporto klubų atstovas
3.36.
3.37.

Sporto klubų atstovas yra Federacijos Vykdomojo komiteto narys, kurį Vykdomojo komiteto
kadencijos laikotarpiui renka Federacijos Konferencija.
Sporto klubų atstovo kandidatūrą Konferencijai siūlo Federacijos nariai arba Prezidentas, arba
Viceprezidentai;
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3.38.

Sporto klubų atstovas:
3.38.1 ruošia bokso plėtros ir marketingo planus, teikia juos Vykdomąjam komitetui derinti ir
tvirtinti;
3.38.2 teikia metodinę pagalbą Federacijos nariams projektų rengimo ir veiklos planavimo
klausimais;
3.38.3 ruošia Federacijos narių atstovų kvalifikacijos kėlimo programas ir kuruoja jų
įgyvendinimą;
3.38.4 kuruoja Federacijos narių organizacijų ir sportinės veiklos partnerių vadybininkų veiklą
įgyvendinant bokso plėtros ir marketingo programas.

3.39.

Sporto klubų atstovą iš Vykdomojo komiteto atšaukia Federacijos Konferencija.
Trenerių taryba

3.44.
3.45.

3.46.

3.47.

3.48.
3.49.

3.50.

3.51.

Trenerių taryba tai 5 asmenų Federacijos struktūrinis patariamasis organas, kurį renka Federacijos
Konferencija.
Kandidatas, kuris kada nors turėjo teisiškai įformintų galiojančių ryšių su bokso arba kitų
dvikovinių sporto šakų profesionalaus sporto organizacijomis, išskyrus APB (AIBA Profi
Boxing arba AIBA Prafesionalaus bokso) ir WSB (World Boxing Series arba Pasaulinio bokso
serijos), gali būti renkamas Federacijos Trenerių tarybos nariu, jei šis kandidatas sustabdė savo
narystę ir atsistatydino iš šių organizacijų, ne mažiau kaip prieš vienerius metus.
Federacijos Trenerių tarybos narys negali turėti jokių ryšių, teisinių santykių su bokso ir kitų
dvikovinių sporto šakų profesionalų organizacijomis ir dalyvauti jų veikloje, išskyrus APB ir
WSB, kol jis yra Federacijos Trenerių tarybos narys. Minėta nuostata netaikoma asmenims,
kurie turėjo ryšius su profesionalaus bokso organizacijomis iki 2007 metų sausio 1 dienos.
Trenerių bendruomenės susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 atstovavimo
teisę turinčių Trenerių tarybos narių (trenerių). Trenerių tarybos sprendimai priimami atviru arba
slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma;
Trenerių tarybos visuotinį susirinkimą organizuoja ir jame pirmininkauja Generalinis sekretorius,
kuris Trenerių tarybos visuotiniame susirinkime turi balso teisę;
Visuotiniai Trenerių tarybos susirinkimai vykdomi kiekvieno Lietuvos čempionato metu. Metiniame
Trenerių tarybos susirinkime išklausomos ir įvertinamos Trenerių tarybos narių metinės veiklos
ataskaitos bei priimi sprendimai dėl kiekvieno iš Trenerių tarybos nario veiklos įvertinimo, o taip pat
teikia siūlymus ir pastabas Federacijos Vykdomajam komitetui, Trenerių tarybai ir Teisėjų kolegijai
dėl šių struktūrinių vienetų veiklos organizavimo.
Trenerių taryba renka ir atšaukia Trenerių tarybos narius visuotiniame Federacijos narių trenerių
susirinkime, kuris vyksta ne anksčiau kaip 15 dienų ir ne vėliau kaip 30 dienų iki Federacijos
Konferencijos dienos.
Trenerių taryba sudaro iš 5 (penki) asmenys:
- Trenerių tarybos pirmininkas;
- Trenerių tarybos pirmininko pavaduotojas;
- 3 nariai.

3.52.

Trenerių taryba renkama 4 metų laikotarpiui, kuris sutampa su Vykdomojo komiteto kadencijos
laikotarpiu.

3.53

Trenerių tarybos sprendimai yra teisėti, jei priimant tuos sprendimus dalyvauja ne mažiau kaip 4/5
Trenerių tarybos narių. Trenerių tarybos sprendimai priimami paprastąja balsų dauguma.

3.54.

Trenerių taryba vykdo šias funkcijas:
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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;
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 efektyvinimo;
3.54.6 teikia Trenerių tarybos pirmininko kandidatūrą Federacijos Konferencijai dėl jo delegavimo
į Vykdomąjį komitetą ir jo atšaukimo iš Vykdomojo komiteto. Konferencijai atšaukus ar
nepatvirtinus pateiktos kandidatūros, Trenerių tarybos pirmininką renka Konferencija.
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. dalyvauja Federacijos Vykdomojo komiteto darbe ir posėdžiuose, patvirtinus Konferencijai,
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 sekretorius perduota saugoti Trenerių tarybos susirinkimų
protokolus.

3.56.

Trenerių tarybos pirmininko pavaduotojas vykdo šias funkcijas:
3.56.1 atsako už Lietuvos jaunimo ir jaunių bokso rinktinių rengimo planų ir sąmatų ruošimą bei
jų pateikimą laiku tvirtinti Vykdomajam komitetui;
3.56.2 Atstovauja trenerių interesus Trenerių taryboje.

3.57.

3.58.

Trenerių tarybos nariai dalyvauja Trenerių tarybos darbe, teikia siūlymus Trenerių tarybai
Federacijos veiklos efektyvinimo klausimais, vykdo Konferencijos ir/ar Vykdomojo komiteto
įpareigojimus.
Trenerių tarybos veikla yra protokoluojama. Trenerių tarybos veiklos protokolai saugomi
Federacijos sekretoriate.

Teisėjų kolegija
3.60

Teisėjų kolegija yra Federacijos struktūrinis patariamasis 5 narių organas, kuris atstovauja Lietuvos
bokso teisėjus Federacijoje.

3.61

Teisėjų kolegiją sudaro pirmininkas ir 4 nariai, kuriuos renka visuotinis teisėjų susirinkimas.

3.62

Visuotinis teisėjų susirinkimas organizuojamas ne rečiau kai kartą per metus, ne mažiau kaip likus 15
dienų iki Federacijos Konferencijos dienos.

3.63

Visuotinis teisėjų susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 atstovavimo teisę
turinčių teisėjų. Visuotinio teisėjų susirinkimo sprendimai ir nutarimai priimami atviru arba slaptu
balsavimu paprasta balsų dauguma.
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3.64

Visuotinis teisėjų susirinkimas teikia Konferencijai Teisėjų kolegijos pirmininko kandidatūrą bei
renka Teisėjų kolegijos narius.

3.65

Teisėjų kolegijos pirmininku ir nariu gali būti asmuo, turintis bokso teisėjo kvalifikacinę kategoriją,
priklausantis Federacijos narių organizacijai, vykdantis praktinę veiklą Federacijos
organizuojamuose varžybose ir pareiškęs norą tapti Lietuvos bokso teisėjų bendruomenės nariu.
Teisėjų bendruomenės nario statusą suteikia Generalinis sekretorius Teisėjų kolegijos pirmininko
teikimu.

3.66

Federacijos Teisėjų kolegijos narys negali turėti jokių ryšių, galiojančių sutarčių ar kitų teisinių
santykių su bokso ir kitų dvikovinių sporto šakų profesionalų organizacijomis ir dalyvauti jų
veikloje, išskyrus APB ir WSB, kol jis yra Federacijos Teisėjų kolegijos narys. Minėta nuostata
netaikoma asmenims, kurie turėjo ryšius su profesionalaus bokso organizacijomis iki 2007 metų
sausio 1 dienos.

3.67

Kandidatas į Teisėjų kolegijos narius, kuris kada nors turėjo teisiškai įformintų galiojančių ryšių
su bokso arba kitų dvikovinių sporto šakų profesionalaus sporto organizacijomis, išskyrus APB
(AIBA Profi Boxing arba AIBA Prafesionalaus bokso) ir WSB (World Boxing Series arba
Pasaulinio bokso serijos), gali būti renkamas Federacijos Teisėjų kolegijos nariu, jei šis
kandidatas sustabdė savo narystę ir atsistatydino iš šių organizacijų, ne mažiau kaip prieš 1
(vienerius) metus.

3.68

Teisėjų kolegijai vadovauja Teisėjų kolegijos pirmininkas, kurį 4 (ketverių) metų laikotarpiui siūlo
Visuotinis teisėjų susirinkimas, o tvirtina Konferencija.

3.69

Teisėjų kolegijos posėdžiai protokoluojami. Teisėjų kolegijos veiklos protokolai saugomi
Federacijos sekretoriate.

3.70

Teisėjų kolegija teikia Konferencijai Teisėjų kolegijos pirmininko kandidatūrą į Vykdomojo
komiteto narius. Konferencijai atšaukus arba nepatvirtinus pateiktos kandidatūros, Teisėjų kolegija
privalo atšaukti anksčiau pateiktą Teisėjų kolegijos pirmininko kandidatūrą ir išrinkti naują Teisėjų
kolegijos pirmininką ne vėliau kaip per 15 dienų nuo Konferencijos sprendimo nepatvirtinti Teisėjų
kolegijos pateiktos kandidatūros.

3.71

Teisėjų kolegijos pirmininkas vykdo šias funkcijas:
3.71.1. organizuoja Teisėjų kolegijos darbą;
3.71.2. dalyvauja Federacijos Vykdomojo komiteto darbe ir posėdžiuose, vykdo Konferencijos ar
Vykdomojo komiteto nurodymus;
3.71.3. atstovauja bokso teisėjų interesus Federacijos Vykdomajame komitete, AIBA, EABA ir
kitose organizacijose;
3.71.4. rengia, teikia Vykdomajam komitetui tvirtinti ir įgyvendina Lietuvos bokso teisėjų
kvalifikacijos kėlimo programą;
3.71.5. teikia Federacijos Generaliniam sekretoriui duomenis apie Lietuvos bokso teisėjus;
3.71.6. teikia siūlymus Vykdomajam komitetui ir ruošia sprendimų projektus dėl teisėjų
kvalifikacinių kategorijų suteikimo;
3.71.7. pagal savo kompetenciją atstovauja ir gina viešuosius Federacijos interesus tarptautinėse
bokso teisėjų asociacijose bei organizacijose;
3.71.8. protokoluoja ir Federacijos Generaliniam sekretorius perduota saugoti Teisėjų kolegijos
susirinkimų protokolus.
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Prezidiumas
3.72.

Prezidiumas yra patariamasis Federacijos organas, kurį sudaro Federacijos Prezidento, Pirmojo
Viceprezidento arba Federacijos narių atstovų siūlyti ir Konferencijos sprendimu patvirtinti bei
deleguoti į Prezidiumą asmenys už ypatingą indėlį plėtojant Federacijos veiklą.

3.73.

Federacijos Prezidiumo narys negali turėti jokių ryšių, galiojančių sutarčių ar kitų teisinių
santykių su bokso ir kitų dvikovinių sporto šakų profesionalų organizacijomis ir dalyvauti jų
veikloje, išskyrus APB ir WSB, kol jis yra Federacijos Prezidiumo narys. Minėta nuostata
netaikoma asmenims, kurie turėjo ryšius su profesionalaus bokso organizacijomis iki 2007
metų sausio 1 dienos.

3.74.

Kandidatas į Prezidiumo narius, kuris kada nors turėjo teisiškai įformintų galiojančių ryšių su
bokso arba kitų dvikovinių sporto šakų profesionalaus sporto organizacijomis, išskyrus APB
(AIBA Profi Boxing arba AIBA Prafesionalaus bokso) ir WSB (World Boxing Series arba
Pasaulinio bokso serijos), gali būti renkamas Federacijos Prezidiumo nariu, jei jis sustabdė
savo narystę ir atsistatydino iš šių organizacijų ne mažiau kaip prieš vienerius metus.

3.75.

Prezidiumo darbui vadovauja Prezidentas ir Pirmasis Viceprezidentas. Prezidiumo posėdžiai ir
sprendimai protokoluojami, protokolai saugomi Federacijos sekretoriate.

3.76.

Prezidiumo nariai turi Federacijos garbės Viceprezidento vardą.

3.77.

Prezidiumo narių – garbės Viceprezidentų skaičius neribojamas.

3.78.

Prezidiumo nariai turi teisę dalyvauti visuose Federacijos Konferencijose ir Vykdomojo komiteto
posėdžiuose, pasisakyti, teikti pastabas ir pasiūlymus Federacijos Konferencijoje, Vykdomojo
komiteto posėdyje.

3.79.

Prezidiumo darbo tvarką ir veiklos prioritetus nustato Pirmasis Viceprezidentas.

3.80.

Prezidiumas vykdydamas savo veiklą:

3.81.

-

teikia bokso plėtros ir vystymo projektus Federacijos Konferencijai ir Vykdomajam
komitetui;

-

kitais būdais ir formomis remia Federacijos veiklą;

-

Vykdomojo komiteto sprendimu įgyvendina Federacijos ir bokso sporto šakos veteranų bei
pasižymėjusių sportininkų pagerbimus atitinkamomis progomis.

Prezidiumo nariai už savo veiklą nėra atskaitingi Konferencijai. Už Prezidiumo veiklą Konferencijai
yra atskaitingi Prezidentas ir Pirmasis Viceprezidentas.

Federacijos APB (AIBA Profesionalaus bokso) komitetas
3.82.

Federacijos APB (AIBA Profesionalaus bokso) komitetas yra patariamasis Federacijos organas,
kuris kuruoja APB programų įgyvendinimą pasauliniu, kontinentiniu ir nacionaliniu lygmeniu,
rūpinasi APB (AIBA Profesionalaus bokso) programos įgyvendinimu. APB komitetui vadovauja
Federacijos Prezidentas, kuris tiesiogiai atsakingas už APB programos įgyvendinimą Lietuvoje.

3.83.

Federacijos APB komitetą sudaro APB komiteto pirmininkas – Federacijos Prezidentas ir 4
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3.84.
3.85.

3.86.

3.87.
3.88.

Federacijos nariai.
APB komiteto narių kandidatūras siūlo Federacijos Prezidentas, kuriuos Prezidento kadencijos
laikotarpiui tvirtina Konferencija.
Federacijos Prezidento į APB komitetą siūlomas kandidatas, kuris kada nors turėjo teisiškai
įformintų galiojančių ryšių su bokso arba kitų dvikovinių sporto šakų profesionalaus sporto
organizacijomis, išskyrus APB (AIBA Profi Boxing arba AIBA Prafesionalaus bokso) ir WSB
(World Boxing Series arba Pasaulinio bokso serijos), gali būti renkamas Federacijos APB
komiteto nariu, jei šis kandidatas sustabdė savo narystę ir atsistatydino iš šių organizacijų ne
mažiau kaip prieš vienerius metus.
Federacijos APB komiteto narys negali turėti jokių ryšių, teisinių santykių su bokso ir kitų
dvikovinių sporto šakų profesionalų organizacijomis ir dalyvauti jų veikloje, išskyrus APB ir
WSB, kol jis yra Federacijos APB komiteto narys. Minėta nuostata netaikoma asmenims, kurie
turėjo ryšius su profesionalaus bokso organizacijomis iki 2007 metų sausio 1 dienos.
Federacijos APB komitetas savo veiklą grindžia įstatais, kuriuos Federacijos Prezidento teikimu
tvirtina Federacijos Vykdomasis komitetas.
Federacijos APB komitetas už savo veiklą yra atskaitingas Konferencijai. Už Federacijos APB
komiteto veiklą Konferencijai atsiskaito Federacijos Prezidentas.

Federacijos Revizorius
3.89.

3.90.
3.91.
3.92.

3.93.
3.94.
3.95.
3.96.

Federacijos revizorius renkamas Konferencijoje Vykdomojo komiteto kadencijos laikotarpiui.
Revizoriumi negali būti Vykdomojo komiteto narys arba kitas asmuo, gaunantis atlyginimą
iš Federacijos lėšų.
Pagrindinė Revizoriaus funkcija - užtikrinti Federacijos vykdomos veiklos viešumą ir
skaidrumą, Federacijos įstatų laikymąsi ir finansinės veiklos kontrolę.
Revizorius vykdo Federacijos visos veiklos kontrolę ir teikia vertinamąją ataskaitą Federacijos
Vykdomajam komitetui ir Konferencijai.
Revizorius turi teisę susipažinti su visa Federacijos veiklos dokumentacija ir ataskaitomis. Už
šio įstatų punkto vykdymą tiesiogiai atsakingas Federacijos Prezidentas ir Generalinis
sekretorius.
Revizoriaus pareigos išvardintos šių įstatų 5 skyriuje, 5.2.1 – 5.2.7 punktuose.
Už nepatenkinamą veiklą ar nepateiktą Federacijos veiklos vertinamąją ataskaitą Konferencija
atšaukia Revizorių ir skiria naują.
Už Federacijos veiklos trūkumų nuslėpimą Revizorius atsako įstatymų nustatyta tvarka.
Už darbą Revizoriui atlyginimas nemokamas, tačiau Konferencija gali įpareigoti Vykdomąjį
komitetą skirti Revizoriui kompensaciją už sugaištą laiką bei patirtas išlaidas, vykdant šiuose
įstatuose jam nustatytas pareigas.
IV skyrius. Federacijos nariai, jų teisės ir pareigos

4.1.

Federacijos nariais gali būti tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti
juridiniai asmenys - visuomeninės bokso sporto organizacijos (sporto klubai, federacijos
asociacijos, centrai ir kt.) bei fiziniai asmenys, atstovaujantys organizacijas, su kuriomis pasirašytos
sportinio bendradarbiavimo sutartys, pripažįstantys Federacijos įstatus.

4.2.

Federacijos nariai savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos teisės aktais, šiais įstatais, taip pat jų veiklą
reglamentuojančiais dokumentais bei AIBA statutu ir privalo laikytis šio statuto, AIBA Konstitucijos,
AIBA patvirtintų ir atnaujinamų bokso ir bokso varžybų vykdymo taisyklių, AIBA etikos kodekso, AIBA
drausmės kodekso ir AIBA antidopingo kodekso, kiek jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės
aktams.

4.3.

Juridinis asmuo, pageidaujantis tapti Federacijos nariu, privalo pateikti Vykdomajam
komitetui dokumentus, patvirtinančius jo tinkamą įregistravimą (juridinio asmens
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4.4.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

4.9.

4.10.

registravimo pažymėjimo originalą bei jo kopiją), registro tvarkytojo patvirtintų įstatų
nuorašą, juridinio asmens visuotinio narių susirinkimo arba įgalioto asmens nutarimą ar
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.
Fiziniai asmenys, kurie atstovauja biudžetines sporto organizacijas, su kuriomis Federacija yra
pasirašiusi sportinio bendradarbiavimo sutartis, norėdami tapti Federacijos nariais, Vykdomajam
komitetui pateikia šios organizacijos vadovo patvirtinimą, kad siūlomas asmuo šioje
organizacijoje dirba ar vykdo su bokso sporto šakos plėtojimu susijusią veiklą, įgaliojimą
atstovauti šią organizaciją, dokumentus, patvirtinančius tinkamą šios organizacijos
įregistravimą (juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją patvirtintą šios įstaigos
vadovo), registro tvarkytojo patvirtintų įstatų kopiją, 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. Fizinių asmenų priėmimo ir
atleidimo tvarką bei reikalavimus jiems nustato Vykdomasis komitetas.
Artimiausiame posėdyje po prašymo bei kitų 4.3 ir 4.4 punktuose nurodytų dokumentų
gavimo, Vykdomasis komitetas privalo priimti nutarimą dėl gauto prašymo ir informuoti
pareiškėją apie tai raštu. Vykdomasis komitetas turi teisę kviesti pareiškėjo atstovą dalyvauti
posėdyje, nagrinėjant gautą prašymą. Jeigu priimamas nutarimas prašymą tenkinti, kartu su
pranešimu apie tai Vykdomasis komitetas nurodo pareiškėjui ne vėliau kaip per jos
nustatytą terminą sumokėti Konferencijos nustatyto dydžio stojamąjį įnašą. Jei per
Vykdomojo komiteto nustatytą terminą stojamasis įnašas nėra sumokamas, Vykdomojo
komiteto nutarimas prašymą patenkinti netenka galios ir visuomeninė organizacija pašalinama iš
Federacijos kitu Vykdomojo komiteto nutarimu.
Federacijos narys gali laisvai išstoti iš Federacijos pateikdamas prašymą Vykdomajam
komitetui. Juridinis ar fizinis asmuo Federacijos nariu laikomas iki Vykdomojo komiteto nutarimo
patvirtinimo dėl šio nario išstojimo iš Federacijos.
Federacijos narys, laiku nesumokėjęs nario mokesčio, gali būti pašalinamas iš Federacijos
Vykdomojo komiteto nutarimu, priimamu paprastąja posėdyje dalyvaujančių Vykdomojo
komiteto narių dauguma.
Vykdomasis komitetas gali sustabdyti juridinio ar fizinio asmens narystę Federacijoje, jeigu
jis ne laiku ar netinkamai vykdo savo prievoles Federacijai.
Federacijos nariui išstojus ar pašalinus jį iš Federacijos, šio nario sumokėtas stojamasis įnašas,
nario mokesčiai ar tiksliniai įnašai negražinami, nebent Vykdomasis komitetas nutaria kitaip.
Šiuo atveju vykdomojo komiteto nutarimas priimamas 2/3 jo posėdyje dalyvaujančių narių balsų
dauguma.
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.
Federacijos narys turi teisę:
4.10.1. įgalioti savo atstovą atstovauti esant santykiams su Federacija bei balsuoti
Konferencijoje priimant nutarimus. Kiekvienas Federacijos narys (fizinis ar juridinis
asmuo) balsuojant Konferencijoje turi po vieną balsą;
4.10.2. ginčyti teisme Konferencijos bei Vykdomojo komiteto nutarimus, kitus Federacijos
organų bei atstovų veiksmus;
4.10.3. Vykdomojo komiteto nustatyta tvarka ir sąlygomis dalyvauti Federacijos organizuojamose
varžybose bei renginiuose, Vykdomojo komiteto nustatyta tvarka naudotis
Federacijai priklausančiu turtu ir jos teikiamomis paslaugomis;
4.10.4. gauti informaciją apie Federacijos veiklą, teikti pasiūlymus šiai veiklai gerinti;
4.10.5. naudotis Federacijos sukaupta informacija
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teikti Federacijos organams prašymus dėl tarpininkavimo, atstovavimo ir kitų šių
organų kompetencijai priskirtų funkcijų atlikimo.
4.11. Federacijos nariai privalo:
4.11.1. laikytis Federacijos įstatų, jos struktūrinių organų priimtų nutarimų bei sprendimų;
4.11.2
laiku sumokėti stojamąjį įnašą, einamuosius nario mokesčius;
4.11.3. tausoti Federacijai priklausantį turtą;
4.11.4. Vykdomojo komiteto nustatyta tvarka informuoti Generalinį sekretorių apie savo
adreso korespondencijai bei kitų rekvizitų pasikeitimus, taip pat apie visas
aplinkybes, turinčias ar galinčias turėti neigiamos įtakos Federacijos, jos
organų ir narių veiklai, jų priimamiems nutarimams bei sprendimams;
4.11.5. teikti kitą Federacijos organų reikalaujamą informaciją, kuri būtina vykdant
Federacijos veiklą.
4.10.6.

V skyrius. Finansinės veiklos kontrolė
5.1.
5.2.

5.3.

Federacijoje finansinės veiklos kontrolę vykdo Konferencija, o atlieka Federacijos Revizorius.
Federacijos Revizorius privalo:
5.2.1.
tikrinti Federacijos finansinę veiklą, buhalterinės apskaitos dokumentus;
5.2.2.
tikrinti, kaip naudojamos Federacijos lėšos ir pajamos;.
5.2.3.
atlikti kasmetinį Federacijos bei jos padalinių buhalterinių - finansinių dokumentų, ir
finansinės veiklos patikrinimus;
5.2.4.
artimiausioje Konferencijoje informuoti Federacijos narių atstovus apie Federacijos
vykdomos finansinės veiklos būklę bei atliktų patikrinimų metu nustatytus pažeidimus
ir trūkumus;
5.2.5.
eilinėje Konferencijoje pateikti Federacijos finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą;
5.2.6.
reorganizuojant Federaciją skaidymo būdu, pateikti Konferencijai Federacijos valdomo
turto įvertinimą;
5.2.7.
neatskleisti gautos informacijos tretiems asmenims, išskyrus įstatymų nustatytus
atvejus.
Revizorius pastebėti ar nustatyti Federacijos finansinės veiklos pažeidimai ir trūkumai privalo
būtų pašalinti nedelsiant.
VI skyrius. Federacijos lėšos ir pajamų šaltiniai

6.1.

6.2.

6.3.

Federacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai bei įrengimai, leidyklos,
spaustuvės, transporto priemones, socialiniai ir labdaros objektai taip pat kitas turtas,
reikalingas šiuose įstatuose numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimui ir įgytas iš teisėtų
Federacijos pajamų šaltinių arba už Federacijai teisėtai priklausančias lėšas.
Federacijos pajamų šaltiniai gali būti:
6.2.1.
narių stojamieji įnašai, nario mokesčiai;
6.2.2.
tiksliniai įnašai atskiroms programoms ir projektams vykdyti- Federacijos
organizuojamų renginių dalyvių registravimo mokesčiai ir kiti Valdybos patvirtintų
dydžių vienkartiniai įnašai;
6.2.3
valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;
6.2.4
fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;
6.2.5
kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;
6.2.6
palikimai, pagal testamentą tenkantys Federacijai;
6.2.7
Federacijos įsteigtų įmonių pelnas bei lėšos, gauti iš Federacijos įsteigtų
visuomenės informavimo bei jos vykdomos leidybinės veiklos;
6.2.8
kitos teisėtai gautos lėšos.
Federacijos pajamos, gautos iš veiklos, kuri nėra numatyta šiuose įstatuose, taip pat gautos arba
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6.4.

panaudotos pažeidžiant įstatymus, išieškomos teismo nustatyta tvarka.
Valstybės kontrolė turi teisę tikrinti gautų valstybės ir savivaldybių lėšų panaudojimą.
VII skyrius. Federacijos filialų ir padalinių steigimo bei likvidavimo tvarka

7.1.

7.2.

7.3.

7.4

7.5

7.6

Federacija gali turėti savo filialus (struktūrinius padalinių), turinčius atskiras buveines
Lietuvos miestuose. Filialas steigiamas teritoriniu ar regioniniu principu. Filialas nėra juridinis
asmuo ir veikia Federacijos, kaip juridinio asmens, vardu.
Filialas veikia vadovaudamasis šiais įstatais bei Konferencijos patvirtintais filialo nuostatais
ir atlieka jam deleguotas Federacijos funkcijas. Filialas atsako už Federacijos prievoles, o
Federacija atsako už filialo prievoles.
Filialas steigiamas ir likviduojamas Konferencijos nutarimu, kuris gali būti priimtas tik
dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 Federacijos narių absoliučiąja balsų dauguma. Filialas
registruojamas, perregistruojamas ir išregistruojamas įstatymų nustatyta tvarka. Likvidavus
filialą, jo naudotas turtas ir lėšos perduodami Federacijai, jei Konferencijos nutarimu nėra
nustatoma kitokia jų paskirstymo tvarka.
Filialo veiklą organizuoja Vykdomojo komiteto arba Konferencijos nutarimu skiriamas filialo
vadovas. Filialo vadovo veikla grindžiama šiais įstatais, filialo nuostatais, Federacijos organų
nutarimais bei sprendimais.
Filialo vadovas Federacijos organų bei auditoriaus prašymu privalo pateikti visus dokumentus,
susijusius su filialo veikla bei sudaryti sąlygas patikrinti filialo valdomas lėšas ir
materialines vertybes.
Federacija gali turėti ir kitų padalinių (komisijų), padedančių vykdyti Federacijos organų veiklą
ir įgyvendinti šiuose įstatuose nurodytus Federacijos tikslus bei uždavinius. Šios komisijos
steigiamos, likviduojamos, jų kompetencija, sudėtis, narių skaičius ir kitos jų veiklos
sąlygos nustatomos Konferencijos nutarimu. Komisijų sudėtyje turi būti bent vienas
Vykdomojo komiteto narys.

VIII skyrius. Federacijos reorganizavimo ir likvidavimo tvarka
8.1
8.2
8.3

8.4

8.5
8.6

8.7

Federacijos veikla gali pasibaigti ją reorganizuojant ar likviduojant.
Federacija gali būti reorganizuojama jungiant ją su kitomis asociacijomis arba skaidant į
kelias asociacijas.
Reorganizuoti Federaciją jungimo būdu galima:
8.3.1
prie Federacijos, kuri tęsia savo veiklą, prijungiant kitas (vieną ar kelias ) asociacijas,
kuriuos, kaip juridiniai asmenys, baigia veiklą;
8.3.2
iš asociacijų, kuriuos, kaip juridiniai asmenys, baigia veiklą, įsteigiant naują asociaciją;
Reorganizuoti Federaciją skaidymo būdu galima:
8.4.1
Federacijos, kuri baigia veiklą, turtą išdalijant kitoms asociacijoms, kurios tęsia veiklą;
8.4.2
iš Federacijos, kuri baigia veiklą, steigiant naujas asociacijas;
8.4.3
iš Federacijos, kuri tęsia veiklą, atskiriant dalis, kurios jungiamos prie kitų asociacijų
arba iš kurių steigiamos naujos asociacijos.
Jeigu Federacija reorganizuojama prijungiant ją prie kitos asociacijos, Federacijos turtas
atitenka asociacijai, prie kurios prisijungiama.
Reorganizuojant Federaciją skaidymo būdu, yra būtinas jos turto įvertinimas, apie kurį
išvadą raštu Konferencijai, kurios darbotvarkėje yra numatytas Federacijos reorganizavimo
klausimas, pateikia Federacijos Revizorius.
Priėmus nutarimą reorganizuoti Federaciją skaidymo būdu, Prezidentas rengia reorganizavimo
projektą. Jeigu būtina, Prezidentas gali pasitelkti ekspertus ir kitus specialistus. Projekte
nurodomas kiekvienos reorganizuojamos asociacijos pavadinimas, adresas, reorganizavimo
iniciatorius, reorganizavimo būdas, reorganizavimo pagrindimas, turto ir lėšų inventorizacijos
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8.8

8.9

8.10

8.11

8.12
8.13
8.14
8.15

tvarka, turto įvertinimas, prievolių bei dokumentų perėmėjai ir perėmimo terminai,
reorganizavimo terminai bei kiti su reorganizavimu susiję duomenys. Kartu su
reorganizavimo projektu turi būti parengti po Federacijos reorganizavimo veiksiančių
asociacijų įstatų projektai. Reorganizavimo projektą tvirtina Konferencija. Jos nutarimu gali
būti skirti ekspertai šio projekto ekspertizei. Ekspertai turi teisę gauti iš reorganizuojamų
asociacijų bet kokią su reorganizavimu susijusią informaciją ar dokumentus.
Federacijos likvidavimo pagrindas gali būti:
8.8.1
Konferencijos nutarimas;
8.8.2
faktas, kad Federacijoje liko mažiau kaip 3 nariai;
8.8.3
teismo sprendimas likviduoti Federaciją už įstatymo nustatytus teisės pažeidimus.
Konferencija, nutarusi likviduoti Federaciją, paveda Vykdomajam komitetui skirti
likvidatorių, nustatyti jo įgaliojimus, likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo
tvarką. Paskyrus likvidatorių, Federacija įgyja likviduojamos asociacijos statusą. Federacijos
organai netenka savo įgaliojimų valdyti Federaciją, jų funkcijas atlieka likvidatorius.
Vykdomasis komitetas privalo per 30 dienų po to, kai jam po to žinoma apie šių įstatų 8.8.2.
punkte nurodytą faktą, atlikti 8.9 punkte nurodytus veiksmus savo iniciatyva. Jei per šį
terminą išnyksta Federacijos likvidavimo pagrindas, likvidatorius negali būti skiriamas.
Vykdomasis komitetas nustato likviduojamos Federacijos turto ir lėšų, likusių sumokėjus
Federacijos skolas, naudojimo tvarką. Federacijos nariams gali būti grąžinami tik jų sumokėti
stojamieji įnašai.
Likvidatorius yra atsakingas Federacijai, jos dalyviams ir tretiesiems asmenims už nuostolius,
kurie susidarė dėl jo kaltės.
Apie Federacijos likvidavimą ar reorganizavimą du kartus (ne mažiau kaip 30 dienų intervalu)
turi būti skelbiama šalies dienraštyje “Lietuvos rytas” ir Federacijos internetiniame puslapyje.
Federaciją likvidavus, likvidatorius privalo sudaryti likvidavimo aktą, išregistruoti
Federaciją ir grąžinti Federacijos įregistravimo pažymėjimą, jį išdavusiam registro tvarkytojui.
Likviduotos Federacijos dokumentai saugomi LR Archyvų įstatymo nustatyta tvarka.
IX skyrius. Pranešimų, dokumentų ir kitos informacijos paskelbimo tvarka

9.1

9.2

9.3

Informacija apie eilinę ar neeilinę Lietuvos bokso federacijos konferenciją skelbiama vadovaujantis šių
įstatų 3.7 ir 3.8 punktuose nustatyta tvarka. Susipažinti su Konferencijos darbotvarke visi pageidaujantys
gali Federacijos buveinėje darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 valandos likus 10 dienų iki Konferencijos.
Informacija apie Konferencijos priimtus sprendimus skelbiama Federacijos internetinėje svetainėje ne
vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo įvykusios Konferencijos dienos ir skelbiama ne trumpiau, kaip 30
dienų nuo paskelbimo dienos, jei ši informacija nėra ilgalaikio ar nuolatinio pobūdžio. Atvejais, kai
Konferencijos sprendimai susiję su įstatų pakeitimais, naujai atsiradusiomis ar pasikeitusiomis narių
prievolėmis, teisėmis bei pareigomis, Federacijos reorganizavimu ar likvidavimu, informacija Federacijos
nariams išsiunčiama el. paštu ir/arba paštu. Už Federacijos narių supažindinimą su Konferencijos
sprendimais atsakingas Generalinis sekretorius. Susipažinti su Konferencijoje priimtais nutarimais galima
Federacijos buveinėje, darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 valandos.
Pranešimai ir informacija apie Vykdomojo komiteto posėdžius bei priimtus bendro pobūdžio sprendimus,
skelbiami Federacijos internetinėje svetainėje. Atvejais, kai Vykdomojo komiteto sprendimai tiesiogiai
susiję su Federacijos narių prievolėmis, drausminėmis nuobaudomis ar kitomis sankcijomis jiems, taip pat
informacija apie planuojamus renginius, Konferencijas, vidaus tvarkos taisyklių pakeitimus, sprendimai
kurie priimti tenkinant ar netenkinant atskirų Federacijos narių prašymus, sprendimai dėl sportininkų,
trenerių ar teisėjų komandiravimo ar kvietimo į varžybas, stovyklas bei kitus su sportu susijusius
renginius, Federacijos nariams ir jų atstovams išsiunčiama el. paštu ir/arba paštu ir/arba informuojama
telefonu, jei Vykdomojo komiteto sprendimu nėra nustatyta kitaip. Už Federacijos narių supažindinimą su
Vykdomojo komiteto sprendimais atsakingas Generalinis sekretorius. Susipažinti su Vykdomojo
komiteto priimtais sprendimais galima Federacijos buveinėje, darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00
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9.4

9.5

9.6

valandos.
Informacija apie šaukiamą Federacijos narių trenerių bendruomenės Visuotinį susirinkimą ir Teisėjų
kolegijos Visuotinį susirinkimą skelbiama Federacijos internetinėje svetainėje ne vėliau kaip likus 15
dienų iki susirinkimo, o apie Trenerių bendruomenės ir Teisėjų kolegijos visuotinių susirinkimų
sprendimus paskelbiama Federacijos internetiniame tinklalapyje ne vėliau kaip per 15 dienų po minėtų
susirinkimų dienos. Už šios informacijos paskelbimą atsakingas Generalinis sekretorius. Susipažinti su
Federacijos narių trenerių bendruomenės visuotinio susirinkimo ir Teisėjų kolegijos visuotinio
susirinkimo nutarimais bei kitais dokumentais visi pageidaujantys gali Federacijos buveinėje darbo
dienomis nuo 8.00 iki 12.00 valandos.
Federacijos nariai ar jų įgalioti atstovai, pageidaujantys susipažinti su Federacijos darbo dokumentais,
raštu kreipiasi į Federacijos Generalinį sekretorių ir susiderina susipažinimo su šiais dokumentais laiką ir
vietą.
Federacijos nariams pageidaujant gauti kitą informaciją susijusią su Federacijos veikla, jie raštu kreipiasi į
Generalinį sekretorių ar Prezidentą. Informacija raštu pagal pateiktą prašymą interesantui pateikiama per
14 dienų nuo gauto rašto įteikimo Prezidentui ar Generaliniam sekretoriui dienos.
X skyrius. Įstatų pakeitimo ir papildymo tvarka

10.1
10.2

Federacijos įstatų pakeitimo ar papildymo iniciatyvos teisę turi visi Federacijos nariai ar juos
atstovaujantys asmenys, Vykdomojo komiteto nariai ir Prezidentas.
Sprendimą dėl įstatų pakeitimo ar papildymo priima Konferencija dalyvaujant ne mažiau kaip
1/2 Federacijos narių ir ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių narių pritariant tokiems pakeitimams.
Lietuvos bokso federacijos įstatai patvirtinti 2015 m. balandžio mėn. 10 d. įvykusioje
Federacijos Konferencijoje.

Lietuvos bokso federacijos Prezidentas
Darius Šaluga
A.V.

