
 

Lietuvos kartingo federacijos visuotinio narių susirinkimas 
 

Lietuvos kartingo federacija (toliau – LKF) turi 18 (aštuoniolika) pilnateisių narių. 

Susirinkime dalyvauja 17 (septyniolika) narių (sąrašas pridedamas). 

LKF įstatuose numatyta, kad visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja 

daugiau kaip ½ asociacijos narių, todėl sprendimai galiojantys. 

SVARSTYTA: Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus paskyrimas. 

Karolis Šikšnelis buvo pasiūlytas susirinkimo pirmininku, Karolis Razas buvo pasiūlytas susirinkimo 

sekretoriumi. 

BALSAVO: Už – 17, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUTARTA: patvirtinti Karolį Šikšnelį susirinkimo pirmininku, o Karolį Razą susirinkimo 

sekretoriumi. 

SVARSTYTA: Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai 

Į balsų skaičiavimo komisiją buvo pasiūlyti 2 (du) kandidatai: Joana Survilaitė ir Vytautas Surdokas 

BALSAVO: Už – 17, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUTARTA: Patvirtinti skaičiavimo komisijos nariais Joaną Survilaitę ir Vytautą Surdoką. 

SVARTSTYTA: Darbotvarkės patvirtinimas. 

Preliminari susirinkimo dienotvarkė buvo pateikta LKF įstatų numatyta tvarka – elektroniniu paštu 

(priedas pridedamas).  

Ąžuolas Žadeika elektoroniniu paštu pasiūlė papildyti denotvarkę klausimu: LKČ nuo 2022 metų 

klasių aptarimas ir tvirtinimas. 

Martynas Tankevičius elektoroniniu paštu pasiūlė papildyti denotvarkę klausimais: minimalūs 

lūkesčiai varžybų organizavimui ir patogumams, renginių organizatoriaus klausimas. Gal ieškoti 

vieno "UAB" organizatoriaus kuris užsiimtų renginiais bei startinis ir treniruočių mokesčiai varžybų 

dienomis. 

Taip pat Ąžuolas Žadeika pasiūlė, kad visi kandidatai į LKF Tarybą pristatytų savo veiklos programą. 

Visi nariai padiskutavo, kad kiekvieno kandidato veiklos programos pristatymas būtų labai laikui 

imlus, be to nėra tikslingas, todėl nuspręsta, kad kiekvienas kandidatas trumpai (iki 3 min.) pateiks 

pagrindines numatomų darbų gaires. 

BALSAVO: Už – 17, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUTARTA: patvirtinti darbotvarkę: 

1. 2020 m. LKF veiklos ataskaita; 

2. 2020 m. LKF finansinė ataskaita; 
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3. Trumpas kandidatų į LKF Tarybą prisistatymas 

4. LKF Tarybos rinkimai; 

5. LKČ nuo 2022 metų klasių aptarimas ir tvirtinimas. 

6. minimalūs lūkesčiai varžybų organizavimui ir patogumams, renginių organizatoriaus klausimas. 

Gal ieškoti vieno "UAB" organizatoriaus kuris užsiimtų renginiais bei startinis ir treniruočių 

mokesčiai varžybų dienomis. 

7. kiti klausimai. 

1. SVARSTYTA: 2020 m. LKF veiklos ataskaita 

Karolis Razas pristatė 2020 m. LKF ataskaitą, o Karolis Šikšnelis pristatė LKF Tarybos nuveiktus 

darbus nuo pereitų rinkimų iki dabar t.y. už paskutinius 3,5 metų. 

BALSAVO: Už – 17, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUTARTA: Patvirtinti 2020 m. LKF ataskaitą. 

2. SVARSTYTA: 2020 m. LKF finansinė ataskaita 

Regimantas Lapienis parengė ir pristatė 2020 m. LKF finansinę ataskaitą.  

BALSAVO: Už – 17, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUTARTA: Patvirtinti 2020 m. LKF finansinę ataskaitą. 

3. SVARSTYTA: Trumpas kandidatų į LKF Tarybą prisistatymas 

Iki visuotinio narių susirinkimo gauta siūlymų dėl 13 kandidatų į LKF Tarybą: 

1. K. Šikšnelis 

2. K. Razas 

3. T. Vaitkevičius 

4. M. Tankevičius 

5. U. Čaplikas 

6. E. Grabliauskas 

7. P. Paškevičius 

8. M. Šilkūnas 

9. A. Jonelis 

10. E. Janavičius 

11. P. Degtiarenka 

12. K. Pakrosnis 

13. A. Žadeika 

Trumpai pasisakė visi kandidatai išskyrus K. Pakrosnį, kuris susirinkime nedalyvavo. 
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Toliau vyko įvirūs narių ginčai, replikos bei kritikos LKF įstatams, E. Janavičius išsakė pastabą, kad 

LKF įstatai pažeidžia įstatymą, o LKF gen.sekretorius negali būti ir Tarybos narys, bei pasisiūlė iki 

sekančio narių susirinkimo parengti naujus įstatus, niekas tam nerieštaravo. 

4. SVARSTYTA: LKF Tarybos rinkimai 

Po diskusijų pereita prie slapto balsavimo, atsižvelgiant į tai, kad K. Pakrosnis susirinkime 

nedalyvavo, E. Janavičius išbraukti jį iš kandidatų sąrašo – tam niekas neprieštaravo, todėl balsuota 

tik už 12 kandidatų. 

Slaptu balsavimu prabalsavo visi 17 narių, visi balsavimo biuleteniai užpildyti teisingai ir yra 

galiojantys. 

BALSAVO: 

1. K. Šikšnelis 34 (trisdešimt keturi) balsai 

2. K. Razas 24 (dvidešimt keturi) balsai 

3. T. Vaitkevičius 11 (vienuolika) balsų 

4. M. Tankevičius 26 (dvidešimt šeši) balsai 

5. U. Čaplikas 24 (dvidešimt keturi) balsai 

6. E. Grabliauskas 25 (dvidešimt penki) balsai 

7. P. Paškevičius 30 (trisdešimt) balsų 

8. M. Šilkūnas 2 (du) balsai 

9. A. Jonelis 0 (nulis) balsų 

10. E. Janavičius 6 (šeši) balsai 

11. P. Degtiarenka 0 (nulis) balsų 

12. A. Žadeika 22 (dvidešimt du) balsai 

NUTARTA: Išrinkti LKF Tarybą: 

1) Šikšnelis Karolis, 

2) Razas Karolis, 

3) Edvardas Grabliauskas, 

4) Čaplikas Ugnius, 

5) Paškevičius Paulius, 

6) Tankevičius Martynas 

 

Išrinkta naujoji Taryba išėjo iš susirinkimo į kitą patalpą bei surengė savo pirmąjį posėdį, kuriame 

išrinko Tarybos Pirmininką – LKF Prezidentą, kurio tapo Karolis Šikšnelis. Pasibaigus Tarybos 

posėdžiui naujieji tarybos nariai grižo į susirinkimą. 

5. SVARSTYTA: LKČ nuo 2022 metų klasių aptarimas ir tvirtinimas 

Diskutuota, kodėl mono klasių nugalėtojai, nors tos klasės (tokios kaip Rotax ar ART-120) neretai yra 

gausesnės negauna Lietuvos čempiono titulo. Pasiūlyta pradėti diskusiją numatant, kad ir kitų gausių 

kategorijų nugalėtojai gautų Lietuvos kartingo čempiono titulą.  
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BALSAVO: Už – 10 (Ą. Žadeika, M. Mazinas, S. Juodviršis, J. Jankavičius, U. Čaplikas, E. 

Janavičius, A. Daunoras, P. Paškevičius, P. Degtiarenka, J. Survilaitė), prieš – 3 (K. Šikšnelis, K. 

Razas, L.Razas), susilaikė – 3 (M. Tankevičius, T. Vaitkevičius, E. Grabliauskas ), nedalyvavo 1 (T. 

Staniulis) 

NUTARTA: Pradėti diskusiją numatant, kad ir kitų gausių kategorijų nugalėtojai gautų Lietuvos 

kartingo čempiono titulą. 

6. SVARSTYTA: minimalūs lūkesčiai varžybų organizavimui ir patogumams, renginių 

organizatoriaus klausimas. Gal ieškoti vieno "UAB" organizatoriaus kuris užsiimtų renginiais bei 

startinis ir treniruočių mokesčiai varžybų dienomis 

Martynas Tankevičius atkreipė dėmesį, kad būtų patogu, kad LKF renginius. Karolis Razas atsakė, 

kad taip yra todėl, kad LKF nėra gavęs nė vieno pasiūlymo renginio organizavimui, o šiuo metu 

skaičiuojama taip, kad startiniai mokesčiai padengtų organizacinius kaštus, todėl daug darbų 

atliekama savo pajėgomis, t.y. tai nieko papildomai nekainuoja, todėl organizatoriaus samdymas 

padidins startinius mokesčius, tačiau pritaria, kad tuo būdu renginys būtų kokybiškesnis.   

BALSAVO: Už – 16, prieš – 0, susilaikė – 0, nedalyvavo 1 (T. Staniulis) 

NUTARTA: ieškoti vieno "UAB" organizatoriaus LKF renginiams. 

7. SVARSTYTA: Kiti klausimai 

Atsižvelgiant į tai, jog E. Janavičius pasisiūlė paruoši naujus LKF įstatus iki kito narių susirinkimo, o 

taip pat į tai, kad jis teigia, kad generalinis sekretorius negali būti ir LKF Tarybos narys, o K. Razas 

yra perrinktas į naują LKF Tarybą, diskutuota, kad reikia paruošti naujus LKF įstatus, bei surasti 

naują generalinį sekretorių, paliekant K. Razui pabaigti šio sezono LKČ organizavimą. 

BALSAVO: Už – 16, prieš – 0, susilaikė – 0, nedalyvavo 1 (T. Staniulis) 

NUTARTA: Įpareigoti E. Janavičių paruošti naujus LKF įstatus iki kito narių susirinkimo. Įpareigoti 

LKF Tarybą ne vėliau kaip iki 2022 m. sausio 1 d. pasirašyti darbo sutartį su nauju generaliniu 

sekretoriumi nustatant rinkos kainos darbo užmokestį, iki to laiko pareigas einant K. Razui.  

Susirinkimas baigtas. 

 

 

Pirmininkas        Karolis Šikšnelis 

 

 

Sekretorius        Karolis Razas 

 





         
 

 
 
 

2020 METŲ 
LIETUVOS KARTINGO FEDERACIJOS 

VEIKLOS ATASKAITA 
 
 
 
 

2021 08 02, Vilnius 
 

 

2020 m. LKF veiklos ataskaita  

 

 2020 metais Lietuvos kartingo federacija organizavo Lietuvos kartingo čempionatą, kurį sudarė 6 

(šeši) etapai.  

Kartu su partneriais VŠĮ Artikarta, VŠĮ Lenktynių linija ir VŠĮ Kartingo akademija  buvo vykdomos Lietuvos 

kartingo federacijos taurės varžybos, ARTkart taurės varžybos, Rotax Lithuania Challenge varžybos, bei Baltic 

Karting Academy taurės varžybos Varžybos buvo organizuojamos Vilniaus, Anykščių, Aukštadvario bei Smalininkų 

kartodromuose. Pagal patvirtintą LKF kalendorių, čempionato varžybos turėjo būti vykdomos 2020 m. balandžio 25 

– 2020 m. rugsėjo 26 d., tačiau  atsižvelgdama į šalyje įvestą karantiną, bei LR vyriausybės nurodymus dėl COVID-19 

plitimo, LKF Taryba priėmė sprendimą čempionato varžybas atidėti, todėl varžybos buvo vykdomos nuo birželio 

mėn. 

LKF Taryba aktyviai dalyvavo diskusijose su LR vyriausybe, rengiant aukšto sportinio meistriškumo 

sportininkų treniruočių organizavimo taisykles. Kartingo sportininkams, vieniems iš pirmųjų (pagal sporto šakas) 

Lietuvoje buvo leista treniruotis. Tuo tikslu buvo parengtos Lauko kartodromų naudojimosi taisyklės karantino 

metu.  

 

2020 m. pratęsta bendradarbiavimo sutartis su UAB Krasta Auto, pagal kurią varžybos organizuotos kartu su 

partneriu, o varžybų serijai suteiktas „BMW Lietuvos kartingo čempionato pavadinimas“ 

LKF organizuojamose varžybose, 2020 metais, vidutiniškai dalyvavo 104 dalyviai (20 % daugiau negu 2019 

m.) kiekviename varžybų etape. Maksimalus dalyvių skaičius 130, minimalus 66 (dėl to, kad Rotax vienas etapas 
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buvo vykdomas atskirai – Latvijoje). Papildomai buvo vykdomo „baby“ kategorijos važiavimai, kurie į oficialius 

varžybų protokolus nebuvo įtraukti.  

2020 metais buvo išduotos 143 kartingo vairuotojų licencijos. 

2020 m. LKF vienijo 16 narių (vienu daugiau negu 2019 m.). 

LKF apmokėjo Lietuvos atstovo FIA Karting academy trophy varžybose. 

 Lietuvos kartingo federacija, priėmė ir patvirtino 2020 m. Lietuvos kartingo sporto taisyklių redakciją, 

suderino ir patvirtino čempionato, LKF taurės bei kitų kartingo varžybų taisykles, papildomus varžybų nuostatus bei 

techninius reikalavimus. Parengė, suderino ir patvirtino Lietuvos kartingo federacijos varžybų kalendorių. Skyrė 

atstovus varžybų priežiūrai. Užtikrino, varžybų teisėjavimą, rezultatų fiksavimą ir publikavimą. 

Atnaujinta LKF interneto svetainė, įdiegta elektroninė registracijos į varžybas sistema bei startinio mokesčio 

apmokėjimo elektroninė parduotuvė. 

Siekiant pagerinti varžybų organizavimo kokybę įsigyta techninė nauja techninė įranga – svarstyklės ir 

biuretė. 

Pratęsta metinė sutartis su If P&C Insurance AS, apdraudžiant visas LKF organizuojamas varžybas 

Organizatorių civilinės atsakomybės draudimu. 

Pratęsta metinė sutartis su UAB Sidabrilis, užtikrinanti greitosios medicinos pagalbos budėjimą visos LKF 

organizuojamose varžybose. 

Pratęsta metinė sutartis su MB Renginių grupė, užtikrinanti laiko matavimo paslaugą LKF organizuojamose 

varžybose. 

Pratęsta padangų tiekimo sutartis su VŠĮ Artikarta. 

  

Glaudžiai bendradarbiavo su Anykščių rajono savivaldybe sprendžiant skundų dėl Anykščių kartodromo 

triukšmo klausimo.  

 

   

 

Pagarbiai, 

 

LKF prezidentas        Karolis Šikšnelis 

 

LKF generalinis sekretorius      Karolis Razas 



PATVIRTINTA
2021m. kovo mėn. 02d.

                                                                                       (data)

EUR

            

Eil.nr. STRAIPSNIAI
Pastabos 

Nr.
Ataskaitinio 
laikotarpio

 Praėjusio 
ataskaitinio 
laikotarpio 

1. I. PAJAMOS  (2+3+6) 82259           169945           

2. 1. Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes 3240             4950               
3. 2. Finansavimo pajamos (4+5) 23819           134460           
4.     2.1. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos -                    -                      
5.     2.2. Kitos finansavimo pajamos (parama, nario mokesčiai) 19000           134460           
6.     2.3. Gautos subsidijos darbo užmokesčiui kompensuoti dėl Covid 19 4819             -                      
7. 3. Kitos pajamos (licenc., starto, treniruoč. mokesč.) 55200           30535             
8. II. SĄNAUDOS  (8+9+10) 68951           173791           
9. 1. Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina -                    -                      
10. 2. Kitos sąnaudos (kompensuotos iš finansavimo pajamų) 23819           134460           
11. 3. Veiklos sąnaudos   (11+…20) 45132           39331             
12. 3.1.Pardavimo -                      
13. 3.2. Darbuotojų išlaikymo 5274             6433               
14. 3.3. Nusidėvėjimo (amortizacijos) 714               149                 
15. 3.4. Patalpų išlaikymo 1050             1314               
16. 3.5. Ryšių 143               54                   
17. 3.6. Transporto išlaikymo -                    120                 
18. 3.7. Turto vertės sumažėjimo -                      
19. 3.8. Kitos veiklos 31751           31261             
20. 3.9. Suteiktos labdaros, paramos 6200             -                      
21. 3.10. Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo
22. III. VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ (1-7) 13308           (3846)              
23. IV. PELNO MOKESTIS
24. V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS (22-23) 13308         (3846)            

                                          __________________________________________          
                 (vadovo pareigų pavadinimas)            (parašas)                               (vardas ir pavardė)            

  tikslumo lygis)

Asociacija "LIETUVOS KARTINGO FEDERACIJA"

Įmonės kodas: 191976944, Technikos g. 4A, Kaunas, LT

(ūkio subjekto pavadinimas)

(kodas, buveinės adresas)

PAGAL 2020m. gruodžio mėn. 31d. DUOMENIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2020 12 31 Nr. 

 (finansinės atskaitomybės valiuta ir jos


