
 

 
PROTOKOLAS  
2023 01 27  Nr. 1 Trasos 
Vilnius

 
Lietuvos kartingo federacijos posėdis su kartodromų trasų operatoriais 

 
 
Posėdis vyksta nuotoliniu būdu per Zoom programėlę. Posėdžio pradžia 2023 01 27 14:00. 
Dalyvavo: 
Gyvai:  Darius Jonušis ir Aleksej Čerešniovyj (Vilniaus Plytinės kartodromas), Martynas ir Romutis  (Šiaulių 
kartodromai), Romas Vitkus (Anykščių kartodromas), Karolis Šikšnelis (LKF Prezidentas), Brigita Vazgytė 
(LKF Generalinė Sekretorė), Mantas Malčiauskas (ŠTMC - Šiaulių technologijų mokymo centro Kuršėnuose 
kartodromas). Posėdžiui pirmininkauja Karolis Šikšnelis, sekretoriauja Brigita Vazgytė. 
 
Darbotvarkė: 

1. 2023 metų Lietuvos kartingo varžybų datos ir vietos 
2. Kiti klausimai 

 
Svarstyti klausimai: 
1. Bendru sutarimu buvo suderintos 2023 metų Lietuvos kartingo varžybų vietos: 
Balandžio 22-23 d. (šeštadienis ir sekmadienis), 1 etapas, Anykščiai 
Gegužės 12-13 d. (penktadienis ir šeštadienis), Šiauliai *Rotax Nordic, Rotax Challenge Lietuva 2 etapas 
Geugžės 27-28 d. (šeštadienis ir sekmadienis), 2 etapas, Šiauliai 
Birželio 24-25 d. (šeštadienis ir sekmadienis), 3 etapas, Aukštadvaris 
Liepos 29-30 d. (šeštadienis ir sekmadienis), 4 etapas Kuršėnai, ŠTMC – Šiaulių technologijų mokymo 
centras.  
Rugsėjo 30 d. (šeštadienis), 6 etapas, Vilnius 
 
2. Aptarti kiti klausimai: 

Dėl kategorijų ir dayvių skaičiaus planuojama, kad varžybos vyks šeštadieniais ir sekmadieniais. 
Naujovė tokia, kad pentkadieniais vyks tik treniruotės, šeštadienį  LKČ, Briggs, ARTkart, BABY varžybos, 
o sekmadieniais Rotax ir Retro varžybos.  Šeštadienį taip pat vyks Rotax ir Retro treniruotės. Preliminariu 
tvarkaraščiu pasidalins generalinė sekretorė kai tik bus patvirtintas LFK Taryboje. 

Taip pat sutarta kad Plytinės kartodromas pasidalins PVM įstatymo išaiškinimu dėl 0% PVM tarifo 
už sporto treniruotes taikymo. 

LKF Prezidentas pasiūlė šiais metais taikyti Lietuvos kartingo čempionato dalyviams vienodą 
treniruočių mokestį visų oficialių treniruočių metu įskaitant visus mokesčius (švaros, elektros, PVM ir pan.) 
visuose kartodromuose ir kainos nekeisti nuo 2022 metų – 60Eur. Bendru sutarimu buvo pritarta pasiūlymui.  

LKF Prezidentas pristatė, kad yra pateiktas mokesčių keitimo planas LKF visuotiniam susirinkimui, 
kuris vyks sausio 30 d. pirmadienį. Tame tarpe numatyta kad trasų licencijos kaina bus 200Eur.  Šio 
mokesčio pakeitimas yra susijęs su tuo, kad galėtume apmokėti 2 asmenų kelionės išlaidas trasos 
inspektavimui. 
 
Posėdžio pirmininkas 

 
Karolis Šikšnelis 

 

Posėdžio sekretorius Brigita Vazgytė 
 

 


