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Lietuvos kartingo federacijos Tarybos narių posėdis 

 
Lietuvos kartingo federacijos (toliau LKF) Taryba turi 6 (šešis) narius: Karolis Šikšnelis, Karolis Razas, 
Paulius Paškevičius, Edvardas Grabliauskas, Ugnius Čaplikas. 
 
Posėdis vyksta nuotoliniu būdu per WhatsApp programėlę. Posėdžio pradžia 2021 08 04 17:00 val., posėdžio 
pabaiga 17:51 val., jame dalyvauja 5 (penki) tarybos nariai: K. Šikšnelis, M. Tankevičius, P. Paškevičius, E. 
Grabliauskas, U. Čaplikas. 
LKF įstatuose numatyta, kad Taryba gali priimti sprendimus, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip ½ Tarybos 
narių, todėl priimti sprendimai galiojantys. 
Posėdžiui pirmininkauja Karolis Šikšnelis, sekretoriauja Edvardas Grabliauskas. 
 
Darbotvarkė: 

1. LKF čempionato dviejų paskutinių etapų organizavimo klausimai; 
2. LKF bendruomenės įtraukimas į Federacijos veiklą 
3. Generalinio sekretoriaus paieška. 

 
Svarstyti klausimai: 

1. Pagal pirminį LKF čempionato ir kartu organizuojamų Taurių kalendorių, 5-asis etapas buvo 
numatytas rugsėjo 11 d. Elektrėnų „Speedway“ kartodrome, 6-asis etapas – spalio 9 d. Anykščių 
kartodrome „Motorsportas“. Kadangi Elektrėnų trasoje organizuoti renginio neįmanoma, svarstyta abu 
likusius etapus perkelti į naujas trasas, potencialiai galinčias organizuoti tokius renginius: 5-asis etapas 
preliminariai planuojamas Šiaulių „DRMC“ trasoje, o 6-asis – naujajame Šiaulių kartodrome. 
Galutiniams sprendimams priimti laukiamas patikslinimas dėl saugumo užtikrinimo galimybių 
„DRMC“ ir naujojo Šiaulių kartodromo pasirengimo varžybų organizavimui tik pradėjus operuoti 
trasa. Balsavimas ir galutinis sprendimas dėl etapų datų ir renginio organizavimo vietos bus priimtas 
artimiausiame Tarybos posėdyje (rugpjūčio 9 d.) 
 

2. Tarybos nariai diskutavo ir sutarė, kad į Tarybos posėdžius reikia dažniau kviesti ir į LKF organizacinę 
– administracinę veiklą įtraukti aktyvius kartingo bendruomenės narius, kurie gali pagelbėti 
dokumentų ruošimo, techniniais ir administraciniais bei organizaciniais klausimais. 
 

3. Visuotinio LKF narių susirinkimo metu buvo konstatuota, kad generalinis sekretorius negali būti ir 
LKF Tarybos narys, o dabartinis generalinis sekretorius Karolis Razas yra perrinktas į naują LKF 
Tarybą, todėl diskutuota, kad surasti naują generalinį sekretorių. Prioritetas kandidatams – galimybė 
dirbti visu etatu, kandidatui gali būti siūloma nuotolinio darbo vieta arba fizinė darbo vieta Vilniuje 
(Karolio Šikšnelio įmonės patalpos) arba Kaune (Baltic Karting Academy dirbtuvių patalpos).  
Sutarta, kad bus atlikti paruošiamieji darbai atrankai startuoti: 
- Išanalizuotos finansinės LKF galimybės naujo darbuotojo samdai (atsakingas – Karolis Šikšnelis); 



- Paruoštas patrauklus naujos pozicijos skelbimas į socialinius tinklus (atsakingas – Karolis 
Šikšnelis). 

 
4. Artimiausias Tarybos posėdis numatytas rugpjūčio 9 dieną (pirmadienį) 10:00 nuotoliniu būdu. 
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