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VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS Nr. 3 

PROTOKOLAS 

2019-05-27, Kaunas 

 
Posėdyje dalyvauja:  

Vykdomojo komiteto nariai: Darius Šaluga, Vilmantas Bobinas, Vidas Bruţas Bronislavas Šimokaitis, 

Gintautas Statkevičius, Anatolijus Kriukovas ir Donatas Mačianskas bei telefonu, aptariant antrą 

darbotvarkės klausimą – Andrius Danilaitis. 

Posėdţio svečiai: Lietuvos bokso federacijos Prezidiumo nariai Nerijus Strazdas ir Olegas Mamedovas bei 

Kauno bokso federacijos prezidentas Rimantas Rutkauskas. 

Remiantis LBF įstatų 3.22.3 punktu, LBF VK posėdţiams pirmininkauja prezidentas Darius Šaluga, bendru 

sutarimu sekretoriaujančia išrinktas LBF generalinis sekretorius Donatas Mačianskas. 

Kvorumas pakankamas (7/8). 

 

D a r b o t v a r k ė 

1. Dėl Tarptautinio olimpinio komiteto sprendimų, susijusių su bokso sporto šaka Tokijo olimpinių ţaidynių 

programoje (pranešėjas – D. Mačianskas); 

2. Dėl Evaldo Petrausko pranešimo apie sportinės karjeros baigimą (pranešėjas – A. Danilaitis); 

3. Dėl nuosprendţio D. Mačiansko byloje (pranešėjas – Nerijus Strazdas); 

4. Dėl Lietuvos bokso čempionatų kontrolės (pranešėjas – D. Mačianskas); 

5. Dėl dienpinigių normų (pranešėjas – D. Mačianskas); 

6. Dėl LBF nario šalinimo iš LBF (pranešėjas – D. Mačianskas); 

7. Dėl trišalės 2018-10-01 sportinės veiklos sutarties Nr. OP 18-25 (pranešėjas – D. Mačianskas); 
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Lietuvos bokso federacijos Vykdomojo komiteto posėdyje balsuojama "UŽ"; 

Lietuvos bokso federacija (tekste – LBF ); 

Vykdomasis komitetas (tekste – VK). 

 

 

1. Dėl Tarptautinio olimpinio komiteto sprendimų susijusių su bokso sporto šaka Tokijo olimpinių 

žaidynių programoje (pranešėjas – D. Mačianskas); 

SVARSTYTA: D. Mačianskas informavo LBF VK apie TOK VK priimtus sprendimus ir kitas aplinkybes 

susijusius Tokijo 2020 OŢ:  

• Atranką į Tokijo 2020 OŢ ir bokso varţybas organizuos naujai sukurta darbo grupė ,,Task Force―, 

jai vadovauja tarptautinės gimnastikos federacijos prezidentas Morinari Watanabe;  

• Atrankos vyks tarp 2020 m. sausio 01 d. ir 2020 m. geguţės 31 d.;  

• Į OŢ pateks 286 boksininkai: 8 vyrų ir 5 moterų svorio kategorijose;  

• Atrankos pricipai ir kitos aplinkybės turėtų paaiškėti iki 2019 m. birţelio 31 d.;  

• ,,Task Force― taip pat numatys teisėjų atrankos kriterijus ir procedūrą atrankos į OŢ turnyrams ir 

bokso varţyboms Tokijo 2020 OŢ;  

• Olimpinio solidarumo programos bokso sporto šakai lieka sustabdytos;  

• Tarptautinės bokso federacijos (AIBA) pripaţinimas yra suspenduojamas ir statusas bus 

perţiūrėtas tik po Tokijo 2020 OŢ;  

• Visa aukščiau išvardinta dar turi būti patvirtinta TOK asamblėjoje š.m. birţelio 24—26 Lozanoje; 

 

2. Dėl Evaldo Petrausko pranešimo apie sportinės karjeros baigimą (pranešėjas – A. Danilaitis); 
SVARSTYTA: D. Mačianskas informavo LBF VK, kad iš E. Petrausko atstovo A. Danilaičio 2019 m. 

geguţės 23 d. gavo oficialų E. Petrausko pranešimą, kuriuo jis informuoja Lietuvos tautinį olimpinį 

komitetą ir Lietuvos bokso federaciją apie tai, kad 2019 m. geguţės 17 d. baigia sportininko karjerą, 

nedalyvaus Europos ir pasaulio čempionatuose bei olimpinėse ţaidynėse. Telefonu su LBF VK susisiekė ir 

E. Petrausko interesams atstovaujantis Vilniaus apskrities bokso federacijos prezidentas A. Danilaitis, kuris 

paaiškino galimus E. Petrausko pasitraukimo motyvus. 

BALSAVIMAS (8/8).  

NUTARTA: Įpareigoti D. Mačianską su T. Vencevičiumi parengti pranešimą LBF tinklapiui, suderinti su 

LBF VK nariais, paleisti ne vėliau kaip iki ryt dienos darbo dienos pabaigos.  

 

3. Dėl nuosprendžio D. Mačiansko byloje (pranešėjas – N. Strazdas); 
SVARSTYTA: D. Mačianskas informavo LBF VK apie jo atţvilgiu priimtą nepalankų nuosprendį pirmos 

instancijos Vilniaus miesto apylinkės teisme. D. Mačianskas pasakė, kad LBF narius apie priimtą 

sprendimą informavo 2019 m. geguţės 20 d., iškart po nuosprendţio paskelbimo. D. Mačianskas LBF VK 

priminė bylos aplinkybes, apie kurias LBF narius buvo informavęs ir pateikęs faktinius dokumentus 2017 

m. balandţio 14 d. D. Mačianskas pasakė, kad po 2016 m. balandţio 30 d. įvykusių LBF neeilinių rinkimų 

jo vardu buvo pradėti trys ikiteisminiai tyrimai, kuriuos iniciavo iki 2016 m. balandţio 30 d. LBF VK 

priklausę asmenys. Du iš trijų tyrimų buvo nutraukti ikiteisminio tyrimo stadijoje. D. Mačianskas 

patikslino, kad turėjo galimybę būti atleistu nuo bausmės dar ikiteisminio tyrimo stadijoje, vėliau 

Apylinkės teisme, bet nesutiko prisiimti svetimų veikų. D. Mačianskas padarė prielaidą, kad pradėti trys 

tyrimai dėl galimų nusikalstamų veikų 2016 m., bei dar vienas tyrimas, pradėtas Vilniaus ,,Gintarinės 

pirštinės― bokso klubo iniciatyva 2018 m., galimai yra kerštas uţ 2016 m. LBF rinkimus. D. Mačianskas 

pasakė, kad šiuo metu advokatas ruošia skundą aukštesnės instancijos Apygardos teismui. Esant reikalui 
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aukštesnės instancijos Apygardos teismo nuosprendis bus skundţiamas Aukščiausiajam teismui. 

D. Mačianską Apylinkės teisme atstovavęs N. Strazdas LBF VK nariams patikslino bylos aplinkybes bei 

procesų eigą. Pasakė, kad iš esmės byla yra labai paprasta, tačiau sprendimas maţų maţiausiai 

nesuprantamas ir jį, kaip teisininką, pribloškė. N. Strazdas pasakė, kad būtina teikti apeliaciją ir skųsti 

Apylinkės teismo nutartį. N. Strazdas pasakė, kad labai realu pasiekti norimo rezultato Apygardos teisme. 

Patikslino, kad šis procesas gali uţtrukti iki metų, taip pat, kad nuosprendis D. Mačianskui nėra įsiteisėjęs 

ir įsigalios tik po Apeliacinio teismo nutarties. D. Mačianskas pasakė, kad Apeliaciniam skundui neprašys 

LBF advokatų pagalbos nes turi asmeninį advokatą. G. Statkevičius paklausė ar neverta pasitikrinti 

pasitikėjimo LBF konferencijoje. D. Šaluga atsakė, kad narių pasitikėjimas buvo išreikštas per 2018 m. 

birţelio 09 d. rinkimų konferencijoje. B. Šimokaitis pasiteiravo, ar teistumas esant nepalankiam Apygardos 

teismo sprendimui leis D. Mačianskui uţimti generalinio sekretoriaus pareigas. N. Strazdas atsakė, kad D. 

Mačianskas nėra faktinis asociacijos vadovas ar finansininkas, jo darbas susijęs su sekretoriato 

administravimu ir renginių organizavimu, todėl sporto įstatymas ir asociacijų įstatymas bei Lietuvos bokso 

federacijos įstatai nenumato konfliktinės situacijos ir nedraudţia jam eiti uţimamų pareigų. G. Statkevičius 

pasakė, kad neverta uţbėgti įvykiams uţ akių, pridūrė, kad negalima pasiduoti provokacijoms ir 

trukdymams dirbti bei pasiūlė LBF VK išreikšti palaikymą LBF generaliniam sekretoriui D. Mačianskui.  

V. Bruţas pasakė, kad neverta tęsti šios temos kol nėra įsiteisėjęs nuosprendis ir pasiūlė prie klausimo 

grįţti po Apygardos teismo sprendimo. 

BALSAVIMAS (7/7).  

NUTARTA: Įpareigoti D. Mačianską informuoti LBF VK apie Apeliacinio teismo nuosprendį. 

 

4. Dėl Lietuvos bokso čempionatų kontrolės (pranešėjas – D. Mačianskas); 
SVARSTYTA: D. Mačianskas informavo LBF VK, kad yra gavęs skundų iš LBF narių, dėl Lietuvos 

Nacionalinių čempionatų (4), kuriuose nedalyvauja LBF VK nariai. Tokiuose čempionatuose daţnai 

nesilaikoma LBF Nacionalinių čempionatų bendruose nuostatuose reglamentuojamos tvarkos t.y. nevyksta 

mandatinės komisijos, svėrimuose galimai dalyvauja ne visi protokoluose esantys boksininkai ir kt. 

A. Kriukovas pasiūlė į visus Nacionalinius čempionatus siųsti bent po vieną LBF VK narį stebėti 

mandatinių komisijų ir svėrimų. Taip pat, A. Kriukovas pasakė, kad yra gavęs nusiskundimų dėl trenerių 

kurie dirba sekretoriais Nacionaliniuose čempionatuose. 

BALSAVIMAS (7/7).  
NUTARTA: Į Nacionalinius Lietuvos čempionatus siųsti bent po vieną LBF VK narį, kurie stebėtų 

mandatinę komisiją ir svėrimą. 

BALSAVIMAS (7/7).  
NUTARTA: Nacionalinius Lietuvos čempionatuose negali sekretoriauti bokso treneriai. 

 

5. Dėl dienpinigių normų (pranešėjas – D. Mačianskas); 

SVARSTYTA: D. Mačianskas atkreipė dėmesį į LBF revizoriaus Manto Mačiaus pastabas LBF Eilinės – 

ataskaitos konferencijos metu, kad LBF mokamų dienpinigių vykstantiems į uţsienio valstybės normos 

skiriasi, kad mokamų normų kriterijus reiktų pasitvirtinti LBF VK. D. Mačianskas pasiūlė patvirtinti tokio 

dydţio dienpinigius: suaugusiems – olimpinės rinktinės nariams, jų treneriams ir lydinčiam personalui – 

maksimalias, jauniams ir jaunimui 50% nuo maksimaliai galimos dienpinigių normos.  

BALSAVIMAS (7/7).  
NUTARTA: LBF rinktinių treneriams, informavus apie poreikį gauti dienpinigius vykstant į renginius 

(MTS TV ir kt.) uţsienyje, suaugusiems mokėti 100%, jauniams ir jaunimui 50% nuo maksimaliai leistinos 

dienpinigių normos.  

 

6. Dėl LBF nario šalinimo iš LBF (pranešėjas – D. Mačianskas); 
SVARSTYTA: D. Mačianskas informavo LBF VK, kad vienas iš trijų 2016 m. LBF neeilinės – rinkiminės 

konferencijos legitimumą teismuose uţginčijusių klubų ,,Vilkas― raštiškai kreipėsi į LBF informuodamas, 

kad nedalyvaus LBF veikloje. Taip pat, informavo, kad kitas 2016 m. LBF neeilinės – rinkiminės 
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konferencijos legitimumą teismuose uţginčijęs klubas ,,Olimpinis ringas― nepaiso raginimų ir toliau 

nemoka nario mokesčių. 

BALSAVIMAS (7/7).  
NUTARTA: Nuo 2019 m geguţės 27 d. pašalinti asociaciją ,,Vilkas― iš LBF narių. 

 

7. Dėl trišalės 2018-10-01 sportinės veiklos sutarties Nr. OP 18-25 (pranešėjas – D. Mačianskas); 
SVARSTYTA: D. Mačianskas informavo LBF VK, kad 2019 m. balandţio 30 d. informavo Vilniaus 

miesto sporto centrą dėl trišalės 2018-10-01 sportinės veiklos sutarties Nr. OP 18-25 nutraukimo, kuri 

ankščiau buvo pasirašyta tarp Lietuvos bokso federacijos, Vilniaus miesto sporto centro ir boksininko 

Marek Korolkov. D. Mačianskas paaiškino aplinkybes ir pasiūlė uţprotokoluoti šį ankščiau (2019 m. 

balandţio 30 d.) telefonu derintą kolegialų sprendimą. B. Šimokaitis LBF VK pateikė boksininko M. 

Korolkov atstovaujančio advokato pretenziją dėl sutarties nutraukimo ir boksininko trenerio lydraštį. N. 

Strazdas paklausė D. Mačiansko ar LBF yra gavusi pretenziją. D. Mačianskas pasakė, kad pretenzijos LBF 

gavusi nėra. D. Šaluga pasakė, kad šią sutartį nutraukti yra būtina, nes LBF negali dengti galimai fiktyvios 

trenerių tarifikacijos biudţetinėse įstaigose, pasiūlė B. Šimokaičiui ir D. Mačianskui visus su sutartimi ir 

jos nutraukimu susijusius dokumentus perduoti LBF advokatui N. Strazdui bei rasti teisiškai teisingą kelią 

sutartį pripaţinti negaliojančia nuo pirminio (2019 m. balandţio 30 d.) informavimo.  

BALSAVIMAS (7/7).  
NUTARTA: Nutraukti trišalę 2018-10-01 sportinės veiklos sutartį Nr. OP 18-25 nuo pirminio 

informavimo, t.y. š.m. balandţio 30 d. 

BALSAVIMAS (7/7).  
NUTARTA: Sutarties nutraukimo procedūrą kuruoja ir LBF interesus atstovauja advokatas N. Strazdas. 

 

KITI KLAUSIMAI: 

 

8. Dėl maistpinigių olimpinės rinktinės  ir olimpinės pamainos sąrašų nariams (pranešėjas 

V. Bružas); 

SVARSTYTA: V. Bruţas informavo LBF VK, kad pasitraukus E. Petrauskui reikia stabdyti jo 

maistpinigių mokėjimą. Taip pat V. Bruţas informavo LBF VK, kad 2019 m. pasiruošime EŢ ir PČ bei 

atrankoje į 2020 Tokijo OŢ nedalyvauja boksininkas Saimonas Banys. D. Mačianskas patikslino, kad LBF 

turi 545,00 Eur skolą uţ E. Petrausko stovyklą Anglijoje, kurioje jis nedalyvavo, nors buvo informavęs 

federaciją apie savo dalyvavimą. Jam buvo nupirkti kelionės bilietai ir apmokėtos akreditacijos išlaidos. 

N. Strazdas pasiūlė išskaičiuoti 545,00 Eur iš E. Petrausko maistpinigių. G. Statkevičius pasiūlė 

maistpinigių mokėjimą S. Baniui nutraukti nuo 2019 m. geguţės 31 d., jei S. Banys, po pokalbio su 

G. Statkevičiumi nepakeis savo nuomonės dėl pasiruošimo 2020 Tokijo OŢ. 

BALSAVIMAS (7/7).  
NUTARTA: Išmokėti E. Petrauskui maistpinigius iki 2019 m. geguţės 16 d. imtinai. 

BALSAVIMAS (7/7).  
NUTARTA: Išmokėti maistpinigius S. Baniui iki 2019 m. geguţės 31 d. imtinai. Maistpinigių nebemokėti, 

jei S. Banys nevyks į Mokomąją treniruočių stovyklą Minske (Baltarusija) 2019 m. birţelio 05 – 18 d. 

ruoštis Europos EŢ 2019 m. birţelio 18 – liepos 01 d. 

 

 

 

Posėdţio pirmininkas          Darius Šaluga 

 

 

 

Posėdţio sekretorius         Donatas Mačianskas  

 

 


