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Vilnius

 
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, Martynas Tankevičius. 
 
Posėdis vyksta gyvai Motorų g. 6, Vilnius. Posėdžio pradžia 2022 12 06 09:30 val.  jame dalyvauja 
6 (šeši) tarybos nariai: gyvai: K. Šikšnelis, E. Grabliauskas, M.Tankevičius, U.Čaplikas, 
P.Paškevičius, K.Razas. 
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 Brigita Vazgytė. 
 
Darbotvarkė: 
1. Varzybos 2023: 
    1.1. Formatas 
    1.2. Kategorijos 
    1.3. Infrastruktura 
    1.4. Kalendorius 
2. Mokesciai: licenciju, startiniu, baudos, protestai jr pan. 
3. Šiaulių taurė 2023 
4. Aukštadvario kartodromas 
5. Kiti klausimai 
 

Svarstyti klausimai: 

1. Varžybos 2023 
1.1. Formatas:  
Vyko diskusija, buvo pastebėta jog galėtų varžybose būti trumpesnė diena, sunku tilpti į dalyvių parką 
visiems. 
Diskutuota idėja daryti greitu laiku susitikimą su trasomis ir organiztoriais, chronometruotojais, 
teisėjais, greitąja ir kalbėti apie du variantus: A) atskirais savaitgaliais LKČ (ir Retro, FIA karting, 
ART-120) ir Rotax (ir Briggs) arba B) vieną savaitgalį (šeštadienį ir sekmadienį). 
Edvardas Grabliauskas pristatė idėją jog Briggs važiuoti patogiau su Rotax ir atskirai savaitgalį nuo 
LKČ, kadangi turi KZ2 driverius, tad nesidubliuotų. 
Prisiminta idėja surasti kas organizuotų varžybas.  
1.2 Kategorijos 
Nebuvo diskutuota 
1.3 Infrastruktūra 
Nebuvo diskutuota 
1.4 Kalendorius 



Nebuvo diskutuota 
 
2. Mokesciai: licenciju, startiniu, baudos, protestai ir pan. 
Vyko diskusija dėl mokesčių keitimo dėl padidėjusiųjų išlaidų. 
Mokesčių pasiūlymai: 

 Siloma padidinti tarptautinės licencijos, nacionalinės retro, baby licencijos mokesčius 
+20Eur. 

 Pareiškėjo licencijos mokestį siūloma palikti nekeistą (300Eur). 

 Trasos licencijos mokestį siūloma pakelti iki 200Eur (buvo 60Eur), kad būtų galima apmokėti 
2 asmenų kelionės ir laiko išlaidas trasos inspekcijai. 

 Varžybų organizatoriaus mokestis: siūloma pakelti mokestį iki 200Eur. LKF Taryba turi teisę 
nuspręsti  sumažinti esant prašymui (pvz. Žiemos taurės etapui). 

 Pavesti generalinei sekretorei peržiūrėti poreikį išlaidoms ir įvertinti situaciją bei pateikti 
pasiūlymą Tarybai dėl kitų mokesčių keitimo. 

 Prašymas vizai išduoti iki šios buvo nemokamas – siūloma taip ir palikti jei prašymas 
pateikiamas 2 savaitės iki varžybų (nemokamai), o likus mažiau nei 2 savaitės nustatyti - 
20Eur.  

 Pavesta susiderinti daviklių naudojimo nuomos tvarką su varžyų organizatoriais ir RG timing.  
 
SIŪLYMAS BALSAVIMUI: Dėl padidėjusių įkainių, išlaidų teikti atnaujintą mokesčių pasiūlymą 
tvirtinimui LKF visuotiniam susirinkimui. 
BALSAVIMAS: 
Už: 6  
NUTARTA: Teikti atnaujintą mokesčių pasiūlymą tvirtinimui LKF visuotiniam susirinkimui. 
 
3. Šiaulių taurė 2023 
Buvo pateiktas prašymas organizuoti 2023 Kartingo sezono atidarymo varžybos – Šiaulių miesto 
taurei laimėti – 2023 03 26 – Bačiūnų kartodrome. 
Pavesta Generalinei sekretorei informuoti prašymo teikėją Bačiūnų kartodromą kas priklauso 
padaryti organizatoriui: teisėjai turintys licencijas, greitoji (būtina pateikti sutartis), WC, būtina 
pateikti draudimą, apmokėti trasos ir organizatoriaus licencijas.  Taip pat pateikti visus reikiamus 
dokumentus: prašymus, taisykles, papildomus nuostatus, tvarkaraščius ir t.t.bei susderinti su LKF 
Taryba. 
SIŪLYMAS BALSAVIMUI: Įtraukti į varžybų kalendorių 2023 Kartingo sezono atidarymo 
varžybas – Šiaulių miesto taurei laimėti – 2023 03 26 – Bačiūnų kartodrome. 
BALSAVIMAS: 
Už: 6  
NUTARTA: Įtraukti į varžybų kalendorių 2023 Kartingo sezono atidarymo varžybas – Šiaulių miesto 
taurei laimėti – 2023 03 26 – Bačiūnų kartodrome. 
 
4. Diskusija dėl Aukštadvario kartodromo 
Karolis Šikšnelis papasakojo susitikimo su meru kalbėtas temas. Trakų sporto centras ir Trakų 
savivaldybė ieškos nuomininko - investitoriaus. 
Ugnius  Čaplikas siūlo Anykščių kartodromą perimti LKF pvz. pridedant sportininkui 200Eur prie 
licencijos ir tokiu būdu investuoti į infrastruktrą. 
Vyko diskusija kas turėtų būti įtraukta į konkurso sąlygas kartingo sporto reikmėms. Sutarta kitame 
posėdyje sudėlioti poreikius. 
 

5. Kiti klausimai 



SIŪLYMAS BALSAVIMUI: Sekantis LKF Tarybos posėdis gruodžio 21 d.  
BALSAVIMAS: Už 5 Prieš 0  
NUTARTA: Sekantis LKF Tarybos posėdis gruodžio 21 d. 
 
 
Posėdžio sekretorius 

 

Brigita Vazgytė 

 

 


