
 

 
PROTOKOLAS  
2023 01 12 Nr. 01020230112 
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 vyko nuotoliniu būdu per Zoom programėlę. Posėdžio pradžia 2023 01 12 10:00 val.  jame 
dalyvauja 6 (šeši) tarybos nariai: K. Šikšnelis, E. Grabliauskas, M.Tankevičius, P.Paškevičius, 
U.Čaplikas, 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. 
 
Dienotvarkė: 

1. Anykščių kartodromo Romo Vitkaus prašymas perkelti savaite anksčiau Žiemos taurės 3 
etapo varžybas. 

2. Anykščių kartodromo Romo Vitkaus prašymas padengti dalį išlaidų  dėl NVSC sprendimo 
skundimo teismui dė garso. 

3. Diskusija dėl 2023 varžybų kalendoriaus  
4. Diskusija dėl 2023 varžybų tvarkaraščio 
5. Diskusija po susitikimo su Anykščių meru ir pavaduotoju bei Stanislovu Kalanta ir jo žmona 

dėl varžybų Anykščių kartodrome 

Svarstyti klausimai: 

1. Anykščių kartodromo Romo Vitkaus prašymas perkelti savaite anksčiau Žiemos taurės 3 
etapo varžybas. 

Pasikalbėjus su komandomis paaiškėjo kad iš dalyvaujančių Žiemos turės varžybose niekas 
nedalyvaus tuo metu vyksiančiose kartingo varžybose Italijoje. 

SIŪLYMAS BALSAVIMUI: perkelti savaite anksčiau Žiemos taurės 3 etapo varžybas. 
BALSAVIMAS: Už 0, Prieš 6 
NUTARTA: Neperkelti Žiemos taurės 3 etapo varžybų. 

2. Anykščių kartodromo Romo Vitkaus prašymas padengti dalį išlaidų  dėl NVSC sprendimo 
skundimo teismui dė garso 

Pasitarus su Anykščių vicemeru, bendru sutarimu kad rekomenduojama Anykščių kartodromui 
neskųsti teismui NVSC. 

SIŪLYMAS BALSAVIMUI: padengti dalį išlaidų  dėl NVSC sprendimo skundimo teismui dė 
garso (viso suma 850Eur). 
BALSAVIMAS: Už 0, Prieš 6 



NUTARTA: Nepadengti dalį išlaidų  dėl NVSC sprendimo skundimo teismui dė garso (viso suma 
850Eur). 

3. Diskusija dėl 2023 varžybų kalendoriaus 

Bendru sutarimu pavesta generalinei sekretorei atlikti pakeitimus  ir suderinti datas su Latvijos ir 
Estijos atstovais. 

4. Diskusija dėl 2023 varžybų tvarkaraščio 
Bendru sutarimu nutarta pastabas pateikti raštu iki sekmadienio vakaro. 

5. Diskusija po susitikimo su Anykščių meru ir pavaduotoju bei Stanislovu Kalanta ir jo žmona 
dėl varžybų Anykščių kartodrome. 

Bendru sutarimu nutarta dar kartą susitiki su Stanislovu Kalanta ir jo žmona ir pasikalbėti netik apie 
varžybas Anyščiuose, bet ir dėl treniruočių Anykščių kartodrome.Taip pat kalbėta buvo apie galimas 
priemones rasti išeitį kad neviršyti garso kaip pvz. Garslo labaratorijos pasiūlymo tyrimo, garso 
sienelės finansavimo klausimas. 

 
 

Posėdžio pirmininkas 

 

Karolis Šikšnelis 

 

Posėdžio sekretorius 

 

Brigita Vazgytė 

 

 


