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VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS Nr. 4 

PROTOKOLAS 

2018-12-17, Vilnius  

 

Posėdžio pirmininkas – LBF Prezidentas Darius Šaluga. 

Posėdžio sekretorė – Raimonda Palionytė. 

Dalyvauja: Darius Šaluga, Donatas Mačianskas, Anatolijus Kriukovas, Gintas Statkevičius, 

Vilmantas Bobinas, Vidas Bružas. 

Dalyvauja 6 iš 8 narių. Kvorumas yra. 

 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl kvietimo tapti Lietuvos olimpinių federacijų asociacijos nariais (pranešėjas – D. Mačianskas); 

2. Informavimas dėl apeliacinio teismo sprendimo A. Arėškos byloje (pranešėjas – D. Mačianskas); 

3. Informavimas dėl V. Bajevo ieškinio LBF (pranešėjas – D. Mačianskas);  

4. Informavimas apie Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Vykdomojo komiteto sprendimą dėl 

Evaldo Petrausko (pranešėjas – D. Mačianskas); 

5. Dėl 2018 m. LBF geriausių metų sportininkų, trenerių ir teisėjų rinkimų bei apdovanojimų 

(pranešėjas – D. Mačianskas); 

6. Visuotinio trenerių susirinkimo vykusio 2018 m. lapkričio 15 d. Šilutėje nutarimų tvirtinimas 

(2019 m. nacionalinių bokso čempionatų datos ir vietos; amžiaus apribojimas suaugusiųjų 

čempionate) (pranešėjas – V. Bružas); 

7. Rinktinių sudarymo jaunučių, jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų, vyrų ir moterų tarptautinėms 

varžyboms ir čempionatams kriterijų tvirtinimas (pranešėjas – D. Mačianskas); 

8. Dėl LBF prezidento Zigmo Katiliaus mirties metinių minėjimo (pranešėjas – D. Mačianskas); 

9. Dėl 2019 m. R. Tamulio jaunių bokso turnyro organizavimo ir vykdymo (pranešėjas – D. 

Mačianskas); 

10. LBF etikos kodekso ir saugumo taisyklių tvirtinimas (pranešėjas D. Mačianskas); 

KLAUSIMAI – DISKUSIJA: 

11. Dėl LBF Prezidiumo narių (pranešėjas D. Šaluga); 

12. Dėl bokso trenerio etato Kupiškyje (pranešėjas – G. Statkevičius); 
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1.SVARSTYTA: Dėl kvietimo tapti Lietuvos olimpinių federacijų asociacijos nariais (pranešėjas – 

D. Mačianskas).  

BALSAVIMAS: Vienbalsiai (6/8). 

NUSPRĘSTA: susilaikyti stojant į asociaciją. 

 

2.SVARSTYTA: Informavimas dėl apeliacinio teismo sprendimo A. Arėškos byloje (pranešėjas – 

D. Mačianskas).  

D. Mačianskas informavo, kad Vilniaus apygardos Teismas iš dalies patenkino LBF ieškinį ir 

pakeitė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 08 d. sprendimą. A. Arėškai Teismas 

priteisė 4866 eurus darbo užmokesčio ir 600 eurų bylinėjimosi išlaidų. Klausimas - ar kreiptis į 

Aukščiausiąjį teismą, apeliuojant Apygardos Teismo sprendimą. Reikėtų paskaičiuoti galimas 

Teismo išlaidas, kurios susidarytų, teikiant apeliaciją Aukščiausiam teismui. Taip pat pasitarti su 

teisininkais dėl galimų rizikų, kurios iškiltų, teikiant apeliaciją. 

BALSAVIMAS: Vienbalsiai (6/8). 

NUSPRĘSTA: Reikėtų paskaičiuoti galimas Teismo išlaidas; pasitarti su teisininkais dėl galimų 

rizikų, kurios iškiltų, teikiant apeliaciją. 

BALSAVIMAS: Vienbalsiai (6/8). 

NUSPRĘSTA: Kreiptis į Aukščiausiąjį teismą. 

 

3. SVARSTYTA: Informavimas dėl V. Bajevo ieškinio LBF (pranešėjas – D. Mačianskas). 

V. Bajevas padavė LBF į teismą, dėl darbo sutarties sąlygų nevykdymo. Sutartis pasirašyta nebuvo.  

BALSAVIMAS: Vienbalsiai (6/8). 

NUSPRĘSTA: palaukti Teismo proceso pradžios ir tada reaguoti į susidariusią situaciją. 

 

4. SVARSTYTA: Informavimas apie Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Vykdomojo komiteto 

sprendimą dėl Evaldo Petrausko (pranešėjas – D. Mačianskas). 

E. Petrauskas yra suspenduotas LTOK, dėl Teismo sprendimo jam iškeltoje baudžiamojoje byloje, 

nors sprendimas yra neįsigaliojęs. E. Petrauskas pirmos instancijos Teismo sprendimą yra 

apskundęs aukštesnės instancijos Teismui. LBF kreipėsi į LTOK su prašymu anuliuoti 

suspendavimą iki kol bus priimtas aukštesnės instancijos Teismo sprendimas.  

BALSAVIMAS: (6/8). 

NUSPRĘSTA: Grįžti prie šio klausimo po to, kai Apeliacinis teismas priims sprendimą.  

  

5. SVARSTYTA: Dėl 2018 m. LBF geriausių metų sportininkų, trenerių ir teisėjų rinkimų bei 

apdovanojimų (pranešėjas – D. Mačianskas).  

Pasiūlyta išsirinkti geriausius trenerį, teisėją ir sportininką (-ę) bei nusimatyti formatą. Pasiūlymas: 

reikėtų apdovanoti vieną sportininkę, tris sportininkus (visose vyrų amžiaus grupėse), trenerį ir 
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teisėją. Nuspręsti pagal tarptautinius rezultatus. Taip pat siūloma rengti KKSD patalpose, kuriame 

būtų galima pagerbti sportininkus. D. Mačianskas įpareigojamas suderinti renginio detales. 

BALSAVIMAS: Vienbalsiai (6/8). 

NUSPRĘSTA: išrinkti nominuotus asmenis apdovanojimams bei pasirūpinti renginio 

organizavimu ir vykdymu. 

 

6. SVARSTYTA: Visuotinio trenerių susirinkimo vykusio 2018 m. lapkričio 15 d. Šilutėje 

nutarimų tvirtinimas (2019 m. nacionalinių bokso čempionatų datos ir vietos; amžiaus apribojimas 

suaugusiųjų čempionate) (pranešėjas – V. Bružas). 

BALSAVIMAS: Vienbalsiai (6/8). 

NUSPRĘSTA: patvirtinti Visuotinio trenerių susirinkimo vykusio 2018 m. lapkričio 15 d. Šilutėje 

nutarimus. 

 

7. SVARSTYTA: Rinktinių sudarymo jaunučių, jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų, vyrų ir moterų 

tarptautinėms varžyboms ir čempionatams kriterijų tvirtinimas (pranešėjas – D. Mačianskas). D. 

Mačianskas informavo, kad Kūno kultūros ir sporto departamento formalūs reikalavimai 

nacionalinėms sporto šakų federacijoms, pretenduojančioms į Valstybės biudžeto finansavimą  

įpareigoja pasitvirtinti objektyvius sporto šakų, visų amžiaus grupių ir lyčių rinktinių  sudarymo 

kriterijus. Kriterijus reikia pasitvirtinti valdančiajame nacionalinės sporto asociacijos organe, šiuo 

atveju, LBF Vykdomajame komitete.  LBF trenerių Tarybos pirmininkas, nacionalinės rinktinės 

vyr. treneris V. Bružas LBF VK pristatė visų amžiaus grupių ir lyčių kandidatūras dalyvauti 

svarbiausiuose 2018 m. startuose. V. Bružas taip pat informavo, kad tiksli rinktinių sudėtis dalinai 

kinta po einamų metų visų amžiaus grupių ir lyčių čempionatų, o sprendimus dėl atskirų 

tarptautinių varžybų ir čempionatų rinktinių sudarymo, pasiūlė palikti LBF visų amžiaus grupių vyr. 

rinktinių trenerių  prerogatyvai. 

BALSAVIMAS: Vienbalsiai (6/8). 

NUSPRĘSTA:  

a) Patvirtinti preliminarius 2018 m. Lietuvos jaunučių, jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų vyrų ir 

moterų rinktinių sąrašus. 

b) Pirmumo teisę dėl dalyvavimo tarptautinėse varžybose ir čempionatuose turi paskutinio 

Lietuvos čempionato, savo amžiaus grupės ir lyties bei rungies čempionas. 

c) Prerogatyvą dėl rinktinių sudarymo atskiroms visų amžiaus grupių ir lyčių grupėms 

paliekama tos amžiaus grupės ir lyties LBF vyr. treneriui.  

d) Esant ginčytinoms situacijoms dėl rinktinių dalyvavimo/komandiravimo į skirtingas visų 

amžiaus grupių ir lyčių rinktinėms, galutinę rinktinės sudėtį svarsto ir tvirtina LBF VK, LBF 

trenerių Tarybos teikimu. 

 

8. SVARSTYTA: Dėl LBF prezidento Zigmo Katiliaus 10 metų mirties metinių minėjimo 

(pranešėjas – D. Mačianskas). D. Mačianskas informuoja, kad A. Katilienė norėtų paminėti Z. 

Katiliaus mirties metines. D. Mačianskas bendravo su KKSD Generalino direktoriaus pareigas 

laikinai einančia K. Tiesnesyte ir buvo sutarta, kad yra galimybė panaudojant KKSD patalpas ir 

surengti nuotraukų parodą. Tikslios datos dar kol kas nėra, bet būtų puiki proga tuo pačiu surengti ir 

LBF 2018 m. geriausių sportininkų, trenerių ir teisėjų apdovanojimus. 

BALSAVIMAS: Vienbalsiai (6/8). 
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NUSPRĘSTA: pagalvoti dėl galimybės sportininkų pagerbimo vakarą daryti kartu su Z. Katiliaus 

nuotraukų paroda. Aptarti geriausią datą renginiui vykdyti. Prisidėti prie Z. Katiliaus pagerbimo 

mirimo metinių minėjimo finansiškai. 

 

9. SVARSTYTA: Dėl 2019 m. R. Tamulio jaunių bokso turnyro organizavimo ir vykdymo 

(pranešėjas – D. Mačianskas). 

R. Tamulio turnyrą 2018 m. vykdė LBF, S.k. „Gongas“ ir V. Bičiulaitis. Jaunių turnyras yra 

reikalingas, tam, kad jauniai prieš Europos čempionatą galėtų tinkamai pasiruošti. V. Bičiulaitis 

informavo D. Mačianską, kad R. Tamulio jaunių turnyrą 2019 m. norėtų vykdyti jaunimo amžiaus 

grupėje. V. Bičiulaitis turnyrą vykdytų jaunių amžiaus grupėje tik tuo atveju, jei LBF prisidės 

ženklesne finansine parama. V. Bružo siūlymas – suteikti galimybę Kauno bokso federacijai 

vykdyti turnyrą. V. Bičiulaičiui taip pat pasiūlyti vykdyti turnyrą jaunių amžiaus grupėje. 

BALSAVIMAS: Vienbalsiai (6/8). 

NUSPRĘSTA: pasiūlyti V. Bičiulaičiui organizuoti ir vykdyti R. Tamulio turnyrą Kaune, jaunių 

amžiaus grupėje su optimalia LBF finansine pagalba. V. Bičiulaičiui atsisakius vykdyti turnyrą LBF 

keliamomis sąlygomis, teisę vykdyti turnyrą perleisti Kauno bokso federacijai. 

 

10. SVARSTYTA: LBF Etikos kodekso ir saugumo taisyklių tvirtinimas (pranešėjas D. 

Mačianskas). Šiemet keitėsi KKSF paraiškų finansavimui pateikimo tvarka. Reikėjo pateikti daug 

naujų dokumentų, kuriuos reikėjo paruošti, norint gauti KKSD Valstybės finansavimą. D. 

Mačianskas pasiūlė patvirtinti paruoštus dokumentus. 

BALSAVIMAS: Vienbalsiai (6/8). 

NUSPRĘSTA: patvirtinti LBF Etikos kodeksą ir saugumo taisykles. 

 

11. SVARSTYTA:  Dėl LBF Prezidiumo narių (pranešėjas D. Šaluga). Prie Vykdomojo komiteto 

posėdžio prisijungia Oleg Mamedov (atstovauja „Švaros brolių“ tinklą Lietuvoje). Informuoja apie 

savo veiklą. Norėtų prisidėti prie bokso sporto populiarinimo ir skatinimo. Taip pat siūlo ir 

finansinę paramą. O. Mamedovas siūlytų finansiškai prie tarptautinio turnyro vykdymo ar vykimo į 

jį.  

BALSAVIMAS: Vienbalsiai (6/8). 

NUSPRĘSTA: patvirtinti O. Mamedov LBF Prezidiumo nariu. 

 

12. SVARSTYTA: Dėl bokso trenerio etato Kupiškyje (pranešėjas – G. Statkevičius). Galimybė 

įsteigti etatą M. Vyšniauskui. A. Kriukovui priskiriama sužinoti ar M. Vyšniauskas sutiktų ir 

kokiomis sąlygomis, taip pat sužinoti ar M. Vyšniauskas turi aukštąjį kūno kultūros išsilavinimą. 

BALSAVIMAS: Vienbalsiai (6/8). 

NUSPRĘSTA: išsiaiškinti ar M. Vyšniauskas sutiktų treniruoti Kupiškyje. Jei ne – rasti alternatyvų 

trenerį. LBF Viceprezidentas su gen. sekretoriumi nuvyks į Kupiškį susitikti su atsakingais 

savivaldybės vadovais. 
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Kiti klausimai: 

14. Dėl Lietuvos olimpinio bokso fondo (pranešėjas – D. Šaluga) 

SVARSTYTA: Dėl išstojimo ir Lietuvos olimpinio bokso fondo. Svarstyta galimybė nebetęsti 

dalyvavimo Fondo veikloje. 

BALSAVIMAS: Vienbalsiai (6/8) 

NUSPRĘSTA: išstoti iš Lietuvos olimpinio bokso fondo. 

 

 

Vykdomojo komiteto posėdžio pirmininkas – Darius Šaluga 

Vykdomojo komiteto posėdžio sekretorė – Raimonda Palionytė 

 


