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LAUKO KARTODROMŲ NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS KARANTINO METU  
 

Lietuvos Kartingo Federacija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos 
įstatymo 8 straipsniu, 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, 28 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios 
situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų 
situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 
d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 
paskyrimo“ atsižvelgiant į 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 207 
„Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ bei 2020 m. balandžio 22 d. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 398 „Dėl  karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje 
paskelbimo pakeitimo“, o taip pat Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, bei Lietuvos 
Respublikos Sveikatos Apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 
operacijos vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimą Nr. V-970 „Dėl reikalavimų laisvalaikio 
užsiėmimams atviroje erdvėje“ ir sprendimą Nr. V-973 „Dėl COVID-19 ligos valdymo priemonių 
aukšto meistriškumo sporto pratybų vietose“ nustatome šias kartodromų veiklos taisykles. 

Šios taisyklės yra taikomos Lietuvos Kartingo Federacijos išduotą Trasos licenciją 
turintiems kartodromams: 

1. Vilniaus Plytinės kartodromas. Plytinės g. 27, Vilnius. Trasos licencija Nr. 
TL2020/01; 

2. Smalininkų kartodromas. Stoties g. 13, Smalininkai. Trasos licencija Nr. TL2020/02; 
3. Aukštadvario kartodromas. Technikumo g. 26, Aukštadvaris. Trasos licencija Nr. 

TL2020/03; 
4. Anykščių kartodromas. A. Vienuolio g. 38, Anykščiai. Trasos licencija Nr. TL2020/04; 
5. Speedway kartodromas. Strošiūnų k. 7A, Elektrėnų raj.. Trasos licencija Nr. 

TL2020/05. 
 
 
Siekiant užtikrinti COVID-19 ligos plitimo prevenciją nuo 2020 m. balandžio 27 d. iki 

karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje pabaigos kartodromai užtikrina: 
1. Riboti lankytojų srautus siekiant išvengti grūsčių: 
1.1. Vienu metu kartodrome gali sportuoti ne daugiau kaip 10 sportininkų; 
1.2. Vieną sportininką gali aptarnauti ne daugiau kaip vienas mechanikas / treneris; 
1.3. Sportininką lydintys asmenys (tėvai, artimi giminaičiai ar pan.) į kartodromą 

neįleidžiami; 
1.4. Pašaliniai asmenys į kartodromus neįleidžiami; 
1.5. Bendravimas, išlaikant nustatytą saugų atstumą galimas ne didesnėse nei 2 

asmenų grupėse;  
2. Visi asmenys į kartodromą leidžiama įeiti tik su apsauginėmis kaukėmis arba 

apsauginėmis veido priemonėmis, bei pirštinėmis: 
2.1. Jei vairuotojas po važiavimo nusiima šalmą jis nedelsiant privalo užsidėti 

apsauginę kaukę; 
2.2 Treneriams, dirbančiam ir aptarnaujančiam personalui bei medicinos 

darbuotojams kaukės yra privalomos visą laiką. 
3. Kartodromo operatorius privalo pateikti visą saugumo užtikrinimo informaciją. 

Sudaryti galimybę tinkamai lankytojų rankų higienai ir dezinfekcijai. Prie įėjimo ir kitose vietose 
padėti dezinfekcijai skirtas priemones.  



 

 

LIETUVOS KARTINGO FEDERACIJA A/s LT14 7044 0600 0331 1135 Tel.: +370 618 40002 
Įmonės kodas 191976944 SWIFT kodas CBVILT2X El. paštas: lkf@kartingas.lt 
Žemaitės g. 6, Vilnius AB SEB bankas http://www.kartingas.lt 

   
 

LIETUVOS 
KARTINGO 
FEDERACIJA 

4. Kartodromo lankytojai laiką važiavimams ir grafiką derina individualiai su 
kartodromo administracija, rekomenduojama atsiskaityti pavedimu pagal išrašytą sąskaitą, jei tai 
neįmanoma mokėti bankine kortele. Lankytojams užeiti į administracines patalpas yra draudžiama.  

5. Kartodromo teritorijoje treniruočių metu draudžiama statyti komandų paviljonus, 
palapines, išskyrus stogines be šonų, kurioje gali būti ne daugiau vieno vairuotojo ir vieno 
mechaniko/trenerio.  

6. Uždarame parke tarp pastatytų vienos komandos kartų išlaikomas ne mažesnis kaip 
2 metrų atstumas, o tarp skirtingų komandų – ne mažesnis kaip 10 metrų atstumas. Kartodromo 
operatoriui rekomenduojama pažymėti skirtas vietas. 

7. Tiek kartodromo darbuotojams, tiek vairuotojams, tiek pagalbiniam personalui 
draudžiama būti kartodrome, jei jam pasireiškia  viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno 
infekcijų ir kitų susirgimo požymių (pvz., karščiavimas 37,3 C ir daugiau, sloga, kosulys, čiaudulys, 
pasunkėjęs kvėpavimas). 

8. Vairuotojams privaloma naudotis tik asmenines apsaugos priemones ir įrangą 
(šalmus, pošalmius, kombinezonus, pirštines). 

9. Kartingai po kiekvieno važiavimo privalo būti valomi ir dezinfekuojami. 
10. Po treniruotės valomas ir dezinfekuojamas visas sportinis inventorius. 
11. Kartodromo teritorijoje draudžiama valgyti ar užkandžiauti bei rūkyti. 
 
Saugokime save ir vieni kitus! 
 

Visus operacijų vadovo sprendimus galite rasti čia: 
http://sam.lrv.lt/lt/koronavirusas/operaciju-vadovo-
sprendimai?fbclid=IwAR3g8NPEkMof3iYl5EzZDWiUbfjwf_QAGCoJSPDNxmhR_x4nHWSbICsR9FU 
 
Sportininkų treniruotės atviroje erdvėje: 
http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/D%C4%96L%20COVID-

19%20LIGOS%20(KORONAVIRUSO%20INFEKCIJOS)%20VALDYMO%20PRIEMONI%C

5%B2%20AUK%C5%A0TO%20MEISTRI%C5%A0KUMO%20SPORTO%20PRATYB%C5

%B2%20VIETOSE%20(V-973).pdf 
 
Laisvalaikio užsiėmimams atviroje erdvėje: 
http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/D%C4%96L%20REIKALAVIM%C5

%B2%20LAISVALAIKIO%20U%C5%BDSI%C4%96MIMAMS%20ATVIROJE%20ERDV%

C4%96JE%20(V-970).pdf 
 
 
 
 
LIETUVOS KARTINGO FEDERACIJOS 
Prezidentas      Karolis Šikšnelis 
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