
 

LKF Tarybos posėdis 

 

Lietuvos kartingo federacijos tarybą sudaro 6 (šeši) nariai: Karolis Šikšnelis, Karolis Razas, Tadas Vaitkevičius, Ugnius 

Čaplikas, Paulius Paškevičius, Martynas Tankevičius. 

Tarybos posėdyje dalyvauja 6 (šei) nariai: Karolis Šikšnelis, Karolis Razas, Tadas Vaitkevičius, Ugnius Čaplikas, Paulius 

Paškevičius, Martynas Tankevičius. 

Posėdžiui sekretoriauja LKF generalinis sekretorius Karolis Razas. 

Posėdis vyksta elektroninėmis ryšio priemonėmis. Posėdžio pradžia 2018 01 19 12:00 val., posėdžio pabaiga 2018 01 20 

24:00 val. 

 

Posėdžio darbotvarkė: 

1. padangų tiekimo konkurso 2018-2019 metų Lietuvos Kartingo čempionato dalyviams sąlygų patvirtinimas 

 

1. Klausimas: 

padangų tiekimo konkurso 2018-2019 metų Lietuvos Kartingo čempionato dalyviams sąlygų patvirtinimas 

 

Situacijos aprašymas: 

2017 11 14 LKF tarybos posėdžio metu vienbalsiai nuspręsta skelbti padangų tiekimo konkursą Lietuvos Kartingo 

čempionato dalyviams. 

Tadui Vaitkevičiui, kaip didžiausią kompetenciją šiuo klausimu turinčiam LKF Tarybos nariui, pasisiūlyta parengti konkurso 

reikalavimus. 

Padangų tiekimo sąlygų projektą Tadas Vaitkevičius pateikė kitiems LKF Tarybos nariams 2017 12 23 d. 

Paulius Paškevičius ir Ugnius Čaplikas pateikė komentarą, kad iš esmės pritaria sąlygoms, tačiau išsakė pastabas, kad reikėtų 

tiekėją įpareigoti įsteigti prizus LKČ dalyviams, į ką Karolis Šikšnelis atsakė, kad siekiant išvengti bet kokių interpretacijų 

mums reikalinga „švari“ kaina. 

Karolis Razas pateikė pastabas, kad sutarties vykdymo užtikrinimui tikslinga gauti sutarties vykdymo garantiją, taip pat reikia 

užtikrinti galimybę sportininkams įsigyti padangas treniruotėms už tą pačią kainą. Karolis Šikšnelis patikslino, kad sutarties 

vykdymo garantija iš esmės reikalinga siekiant eliminuoti vienadienius,  nepatikimus tiekėjus, į ką Tadas Vaitkevičius pasiūlė 

keisti garantiją įtraukiant punktą, kad tiekėjas turi turėti padangų tiekimo kartingo varžyboms patirtį ir tam visi nariai pritarė. 

Martynas Tankevičius pritarė klausimo dėl treniruočių padangų aktualumui, bei „švarios“ kainos principui. 

Po gautų pastabų Tadas Vaitkevičius pasiūlė pabaigti salygų ruošimą kitam Tarybos nariui, nes jis yra potencialus padangų 

tiekėjas ir nenori, kad jo sprendimai nebūtų klaidingai interpretuojami. 

Atsižvelgiant į tai, kad dėl principinių konkurso sąlygų sutarta, nuspręsta, kad galutinį konkurso sąlygų variantą paruoš 

Karolis Šikšnelis ir Karolis Razas. 

Karolis Šikšnelis ir Karolis Razas pakoreguotą konkurso sąlygų projektą pateikė kitiems LKF Tarybos nariams 2018 01 19 d.  

Martynas Tankevičius pritarė projektui be pastabų. 

Paulius Paškevičius pritarė visiems punktams ir paprašė patikslinti ar padanga turi būti pagaminta naudojimui einamiems 

metams ar būti einamųjų metų gamybos, į ką Karolis Šikšnelis atsakė, kad mums svarbu, kad padanga būtų kokybiška ir turėtų 

homologaciją einamiesiems metams. Daugiau pastabų Paulius Paškevičius neturėjo. 

Tadas Vaitkevičius paprašė patikslinti ar kaina yra LKF‘ui ar dalyviams, taip pat pritarė formuluotei dėl pagaminimo 

einamiems metams ir pateikė patikslintas formuluotes dėl mišinių skirtumo skirtingoms kategorijoms ir baudos tiekėjui 

taikymo. 

Ugnius Čaplikas jokių pastabų nepateikė. 

 

Pasiūlymas balsavimui: 

Patvirtinti padangų tiekimo konkurso 2018-2019 metų Lietuvos Kartingo čempionato dalyviams sąlygas pagal pateiktą priedą. 

 

Balsavimas: 

Už – 6, Prieš – 0. 

 

Nutarta: 

Patvirtinti padangų tiekimo konkurso 2018-2019 metų Lietuvos Kartingo čempionato dalyviams sąlygas pagal pateiktą priedą. 

 

 

Posėdžio pirmininkas      Karolis Šikšnelis 

 

 

 

 

Posėdžio sekretorius     Karolis Razas 
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