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LIETUVOS KIKBOKSINGO          
FEDERACIJA 

VALDYBOS POSĖDŽIO    
PROTOKOLAS 

2022-06-01 Vilnius 
 
LIETUVOS KIKBOKSINGO FEDERACIJA, (kodas 191608084), Valdybos posėdis vyksta 
adresu Geležinio Vilko 18A, Vilnius. 
 
Valdybos posėdyje dalyvauja valdybos nariai:  

1. Tadas Tkačiovas 
2. Tomas Korla 
3. Aleksandr Šestak 
4. Stanislav Šestak 
5. Andrius Danilaitis 
6. Simonas Kriaučiūnas 
7.   Eduard Špakov 

Valdybos posėdžio dalyvių skaičius sudaro kvorumą. 
 

Svarstyta: Posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimai. 
Balsavimas: už – 7 balsai, prieš – 0 balsų, susilaikė – 0 balsų. 
Nutarta: Valdybos posėdžio pirmininkas – Andrius Danilaitis,  Valdybos posėdžio sekretorius – 
Tomas Korla. 
 
DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl federacijai priklausančių klubų, sportininkų, trenerių ir teisėjų dalyvavimo ne WAKO 
turnyruose ir varžybose. 
2. Dėl Lietuvos 2022 m. kikbokso vaikų, jaunių ir jaunimo (K1) ir suaugusių (Low-kick), 
čempionato pravedimo laiko ir vietos. 
3. Dėl federacijos įstatų keitimo. 
4. Dėl rinktinės narių reprezentacinės aprangos. 
5. Dėl informacijos talpinimo federacijos svetainėje (rinktinės sąrašai, posėdžių protokolai, 
sąmatos). 
6. Dėl federacijos veiklos koordinavimo.  
7. Einamieji klausimai. 
Balsavimas: susirinkimo darbotvarkei pritarta bendru sutarimu. 

 
Svarstyta: 1. Dėl federacijai priklausančių klubų, sportininkų, trenerių ir teisėjų dalyvavimo 
ne WAKO turnyruose ir varžybose. 
A.Danilaitis informavo, kad Lietuvos ir Latvijos kikbosingo federacijos kreipėsi oficialiu raštu į 
WAKO ir WAKO Europe dėl situacijos, kad federacijos nariai dalyvauja kitų federacijų 
organizuojamuose kikbokso turnyruose ir varžybose be federacijos leidimo ir naudoja WAKO 
simboliką.  WAKO pateikė rekomendacijas, kurių esminė dalis yra įspėti dar kartą federacijos 
narius, kad WAKO simbolikos naudojimas federacijos nesankcionuotuose turnyruose pažeidžia 
WAKO intelektines teises, taip pat klaidina turnyro žiūrovus. Siūloma nesilaikantiems taisyklių 
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federacijos nariams taikyti drausminės nuobaudos, pakartotinai nesilaikantis taisyklių narys būtų 
šalinamas iš federacijos narių, kaip numatyta federacijos įstatų 5.4 punkte.   
Balsavimas: už – 7 balsai, prieš – 0 balsų, susilaikė – 0 balsų. 
Nutarta: dar kartą informuoti federacijos narius apie įstatų ir WAKO taisyklių laikymąsi ir 
galimas sankcijas. 
 

Svarstyta: 2.  Dėl Lietuvos 2022 m. kikbokso vaikų, jaunių ir jaunimo (K1) ir suaugusių 
(Low-kick) čempionato pravedimo laiko ir vietos. 
Siūloma čempionatą pravesti rugsėjo 16-18 d. Širvintų sporto centro patalpose, tam kad būtų 
atrinkti sportininkai, kurie vyks į pasaulio čempionatą, kuris vyks rugsėjo pabaigoje Italijoje.  
Balsavimas: už – 7 balsai, prieš – 0 balsų , susilaikė – 0 balsų. 
Nutarta: Lietuvos 2022 m. kikbokso vaikų, jaunių ir jaunimo, suaugusiųjų (Low-kick, K1) 
čempionatą pravesti rugsėjo 16-18 d. Širvintose Sporto centro patalpose. 

 
Svarstyta: 3. Dėl federacijos įstatų keitimo. 
A. Danilaitis informavo, kad naujoje sporto įstatymo redakcijoje, kurios reikalavimai įsigalios 
2023-01-01 yra numatyta nemažai naujų reikalavimų nacionalinėms federacijoms, kuriuos yra 
būtina įtraukti į federacijos įstatus: privaloma vadovų rotacija su 4 metų pertrauka tarp 
kadencijų, privalomas auditas, sutartys su aukšto sportinio meistriškumo sportininkais ir t.t. 
Siūloma parengti naują įstatų redakciją ir pateikti ją nariams pastabų pateikimui. 
Balsavimas: už – 7 balsai, prieš – 0 balsų , susilaikė – 0 balsų. 
Nutarta: Parengti iki 2022-07-01 d. naują federacijos įstatų projektą, jį pateikti federacijos 
nariams pastaboms.  
 
Svarstyta: 4. Dėl rinktinės narių reprezentacinės aprangos. 
S.Šestak informavo, kad vyksta parengiamieji darbai su gamintoju JOMA, kad būtų užsakyta 
nauja rinktinės reprezentacinė apranga (treningai, polo marškinėliai, sportiniai marškinėliai), 
kuri bus naudojama vykstant į pasaulio ir Europos čempionatus su federacijos bei rėmėjų 
logotipais. Dalis aprangos bus parengta varžyboms Pasaulio taurė, Vengrijoje. S.Šestak pristatė 
gaminių pavyzdžius.  
Balsavimas: už – 7 balsai, prieš – 0 balsų, susilaikė – 0 balsų. 
Nutarta: pritarti bendradarbiavimui su JOMA. Surinkti informaciją apie visų amžiaus grupių 
rinktinės narių aprangos dydžius ir kiekius užsakymui parengti. 
 
Svarstyta: 5. Dėl informacijos talpinimo federacijos svetainėje (rinktinės sąrašai, 
posėdžių protokolai, sąmatos). 
A.Danilaitis informavo, kad su turinio valdymo kompanijos pagalba yra tvarkoma federacijos 
internetinė svetainė, sukeliama visa informacija, kuri yra būtina valstybės finansavimą 
gaunančios federacijoms. Jau yra patalpinta didžioji dauguma informacijos, posėdžių 
protokolai, išimta nebeaktuali ir pasenusi informacija. 
 
 

Svarstyta: 6. Dėl federacijos veiklos koordinavimo.  
A.Danilaitis pasiūlė rengti kas savaitę veiklos koordinavimo aptarimus, kurių metu būtų 
operatyviai apsikeista nuomonėmis su valdybos nariais. Toks aptarimas leistų naujiems valdybos 
nariams aktyviau dalyvauti einamojoje federacijos veikloje, išsakyti savo poziciją. 
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Balsavimas: už – 7 balsai, prieš – 0 balsų, susilaikė – 0 balsų. 
Nutarta: rengti kassavaitinius veiklos koordinavimo aptarimus per Teams sistemą.  
 
Svarstyta: 7. Einamieji klausimai. 
Gruodžio 3-4 d. planuojama Vilniuje suorganizuoti tarptautinį Vilnius Cup Open 2022 
kikbokso turnyrą.  
 

 
            

 
 

Posėdžio pirmininkas                     Andrius Danilaitis 

 

Posėdžio sekretorius                     Tomas Korla 


