
VILNIAUS BOKSO FEDERACIJA
Juridinio asmens kodas 305586082
Buveinė V. Nagevičiaus g. 3, Vilnius

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

EILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO 
KONFERENCIJOS PROTOKOLAS

2021-04-12 Nr. K-1

Vilnius

Visuotinio narių susirinkimo (toliau – Konferencija) data: 2021-04-12.

Konferencijos vieta: Kalvarijų g. 143, Vilnius.

Konferencijos pradžia: 14:00

Konferencijos pabaiga: 15:30
    

Konferencijoje dalyvavo visi 4 Federacijos nariai, kurie turi po 1 balsavimo teisę. 

Konferencijos kvorumas – 4 nariai.

Apie Konferenciją kiekvienas narys buvo informuotas Vilniaus bokso federacijos įstatų 3.7. punkto

nustatyta tvarka - elektroninėmis ryšio priemonėmis.

I. PROCEDŪRINIŲ KLAUSIMŲ SVARSTYMAS

1. SVARSTYTA: Konferencijos pirmininko rinkimai

NUSPRĘSTA: Konferencijos pirmininku išrinkti Olegą Mamedovą.

BALSAVO: 
už – 4 balsai;
prieš – 0 balsai;
susilaikė – 0 balsai.

2. SVARSTYTA: Konferencijos sekretoriaus rinkimai

NUSPRĘSTA: Susirinkimo sekretoriumi išrinkti Viktoriją Mironovą.

BALSAVO: 
už – 4 balsai;
prieš – 0 balsai;
susilaikė – 0 balsai.
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II. DARBOTVARKĖS KLAUSIMŲ SVARSTYMAS

Konferencijos darbotvarkė:

1. 2021 m. Lietuvos bokso čempionato, vyksiančio Vilniuje (2021m. lapkričio 16-20d.)

organizacinių klausimų aptarimas;

2. 2020 m. VBF veiklos rezultatų aptarimas;

3. 2020 m. finansinių ataskaitų tvirtinimas;

4. Jaunių ir jaunučių atviro ringo varžybų grafiko aptarimas einamiems metams;

5. 2021 m. vasaros stovyklų projektų finansavimo iš VMS klausimas;

6. Problema dėl Vilniaus m. sporto centro boksininkų bei salių uždarymo.

1. SVARSTYTA: 2021 m. Lietuvos bokso čempionato, vyksiančio Vilniuje organizacinių klausimų
aptarimas.

    NUSPRĘSTA: pradėti pasiruošimo ir derinimo darbus, paskirstytai VBF organizacinei daliai,
apskaičiuoti preliminariai numatomi kaštai, paskirstyti darbai.

  BALSAVO: už – 4 balsai;
            prieš – 0 balsai;
            susilaikė – 0 balsai.

2. SVARSTYTA: 2020 m. VBF veiklos rezultatų aptarimas.
NUSPRĘSTA: Dėl pandemijos situacijos pravestas tik vienas Atviro ringo vaikams renginys
(2020 m. spalio 4d.), nors buvo gauti dviejų projektų finansavimai, vienas iš jų nukeltas į 2021
metus, jį nuspręsta organizuoti, kai tik Vyriausybės bus leista vykdyti tokio pobūdžio renginius. 

BALSAVO: 
už – 4 balsai;
prieš – 0 balsai;
susilaikė – 0 balsai.

3. SVARSTYTA: 2020 m. finansinių ataskaitų tvirtinimas.
NUSPRĘSTA: Patvirtinti sudarytą pagal supaprastinos buhalterinės apskaitos tvarkos aprašą VBF
metinę finansinę ataskaitą už 2020 metus (pridedama) bei pelno mokesčio deklaraciją PLN204N
(pridedama). Pateikti patvirtintus dokumentus VMI ir Registrų centrui (atsakinga Viktorija
Mironova). 
  
BALSAVO: 

       už – 4 balsai;
         prieš – 0 balsai;
         susilaikė – 0 balsai.

4. SVARSTYTA: Jaunių ir jaunučių Atviro ringo varžybų grafiko aptarimas einamiems metams.
NUSPRĘSTA: Vykdyti ir laikytis tęstinumo rengiant Atviro ringo jaunių ir jaunučių bokso
varžybas Vilniuje kas 2 mėnesius. Nutarta tai pradėti įgyvendinti, kai tokio pobūdžio renginius bus
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leista vykdyti Vilniuje dėl pandemijos apribojimų, sudaryti ir patvirtinti metams varžybų grafiką,
vykdant Atviro ringo varžybas kas 2 mėnesius. 

BALSAVO: 
       už – 4 balsai;

         prieš – 0 balsai;
         susilaikė – 0 balsai.

5. SVARSTYTA: 2021 m. vasaros stovyklų projektų finansavimo iš VMS klausimas.
NUSPRĘSTA: Iki š.m. balandžio 30 d. vykdomas dar vienas konkursas dėl vasaros stovyklų
projektų rėmimo iš VMS lėšų, informaciją apie šio konkurso sąlygas išsiųsti visiems VBF nariams
el. laišku (atsakinga Viktorija Mironova), kurie skatinami pateikti savo paraiškas šiam konkursui,
kurio galima finansavimo suma iki 7000 EUR. Taip pat aptarta galimybė susijungti keliems
klubams ir iš jau gautų rėmimo lėšų vasaros stovykloms vykdyti, surengti bendrą vaikų stovyklą
(šis klausimas dar bus aptariamas arčiau vasaros, atsižvelgiant į būsimas pandemijos ribojimų
aplinkybes). 

BALSAVO: 
       už – 4 balsai;

         prieš – 0 balsai;
         susilaikė – 0 balsai.

    
6. SVARSTYTA: Problema dėl Vilniaus m. sporto centro boksininkų bei salių uždarymo.

Iškelta problema dėl nevienodų galiojančių taisyklių tarp savivaldybių, Vilniuje aukšto
meistriškumo sportininkams nėra kur sportuoti, kadangi Vilniaus m. sporto centras
paprasčiausiai užsidarė ir nesprendžia šios problemos, todėl aukšto meistriškumo
sportininkams, kurie priklauso Vilniaus m. sporto centrui, tenka ieškoti sau vietos ruoštis
čempionatams skirtinguose privačiuose klubuose, nors jais turėtų pasirūpinti Sporto centras.
Kitų miestų savivaldybėse aukšto meistriškumo sportininkai ruošiasi varžyboms be apribojimų,
jų salės veikia.

NUSPRĘSTA: Bandyti VBF prezidentui iškelti šį klausimą atsakingoje institucijoje.

BALSAVO: 
       už – 4 balsai;

         prieš – 0 balsai;
         susilaikė – 0 balsai.

PRIEDAI: 
1. Konferencijoje dalyvavusių narių registravimo sąrašas, 1 lapas.
2. 2020 m. VBF metinė ataskaita, 2 lapai.
3. 2020 m. VBF pelno mokesčio deklaracija - PLN204N, 2 lapai.

   
Oleg Mamedov

Konferencijos pirmininkas                      ____________                  ________________
(parašas)                                    (Vardas, pavardė)

              
Viktorija Mironova

Konferencijos sekretorius                      ____________            ________________                
(parašas)                                  (Vardas, pavardė)           
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Priedas prie eilinės Konferencijos protokolo Nr.1

VILNIAUS BOKSO FEDERACIJA
2021 m. balandžio 12 d. EILINĖS KONFERENCIJOS

NARIŲ REGISTRAVIMO SĄRAŠAS 
Eil. Nr. Nario duomenys Balsų

skaičius
N a r i o v a r d u
v e i k i a n č i o a r j į
atstovaujančio
a s m e n s v a r d a s ,
pavardė 

N a r i o p a r a š a s ,
antspaudas

1. VšĮ „Vilniaus bokso 
akademija“, juridinio 
asmens kodas 304550884,
buveinės adresas Lvovo g.
13-12, Vilnius, Lietuvos 
Respublika, atstovaujama 
vadovo Aleksandro 
Baranovo, veikiančio pagal
įstaigos įstatus.

1
VšĮ „Vilniaus bokso
akademija“ vadovas
Aleksandras Baranovas

2. Viešoji įstaiga „Vilniaus
boksas“, juridinio asmens
kodas 304838363, 
buveinės adresas Rygos g.
37-27, Vilnius, Lietuvos 
Respublika, atstovaujama 
vadovo Valentin Mironov, 
veikiančio pagal įstaigos 
įstatus.

1
Viešoji įstaiga

„Vilniaus boksas“
vadovas Valentin

Mironov

3. VšĮ Bokso ir fitneso 
klubas „City 
Boxing“, juridinio asmens 
kodas 303040686, buveinės 
adresas Vydūno g. 2-96, 
Vilnius, Lietuvos Respublika, 
atstovaujama vadovo 
Vitalijaus Vasiljevo, veikiančio
pagal įstaigos įstatus.

1
VšĮ Bokso ir fitneso
klubas „City Boxing“

vadovas Vitalijus
Vasiljevas

4. VšĮ „Karališkasis bokso 
klubas“, juridinio asmens 
kodas 304698032, buveinės 
adresas Apolinaro Juozo 
Povilaičio g. 20, Vilnius, 
Lietuvos Respublika, 
atstovaujama vadovo 
Andriaus Pusvaškio, 
veikiančio pagal įstaigos 
įstatus.

1
VšĮ „Karališkasis bokso
klubas“ vadovas Andrius

Pusvaškis

Oleg Mamedov
Susirinkimo pirmininkas                   _____________                         ________________
(parašas)                                    

Viktorija Mironova
Susirinkimo sekretorius                   _____________                         ________________
(parašas)                                    
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