Atsižvelgiant į LASF Kitų sporto disciplinų ir Ralio komiteto prašymus
siūloma pakeisti p. 3.7.9-3.7.11 .
SVARSTYTA:
LASF Tarybos posėdyje
Protokolas Nr. 2018-10
2018 m. gruodžio 19 d.

PATVIRTINTA:
LASF eiliniame Tikrųjų narių suvažiavime
2019 m. kovo 23 d.

2019/2020 METŲ LASF NARIŲ STOJAMIEJI IR NARIO MOKESČIAI,
TIKRŲJŲ IR ASOCIJUOTŲ LASF NARIŲ TIKSLINIAI ĮNAŠAI
FEDERACIJOS VEIKLAI REMTI
Nr.

Mokesčio aprašymas

1.
2.
2.1.
2.2.
3.

Stojamasis LASF tikrojo nario mokestis
Metinis LASF tikrojo nario ir LASF asocijuoto nario narystės mokestis

Mokesčio dydis
Eurais (Eur)
168 Eur

Metinis narystės mokestis LASF tikriesiems nariams
Metinis narystės mokestis LASF asocijuotiems nariams

404 Eur
263 Eur

Papildomi LASF tikrojo nario ir LASF asocijuoto nario mokesčiai:
(LASF tikrasis narys ar LASF asocijuotas narys, norėdamas dalyvauti automobilių sporto varžybose, neskaitant
LASF tikrojo nario ir LASF asocijuoto nario narystės mokesčio, moka papildomus, atitinkamus žemiau išvardintus
LASF tikrojo nario ar LASF asocijuoto nario mokesčius).

3.1.
3.1.1.

LASF tikrojo nario ir LASF asocijuoto nario Pareiškėjo licencijos mokesčiai
LASF tikrojo nario Pareiškėjo licencijos mokesčiai:
Sumokėjus metinį narystės mokestį (papunktis 2.1.), LASF tikrajam nariui nemokamai išduodama viena
Pareiškėjo licencija (vienai komandai, kurios pavadinimas negali keistis iki einamų metų pabaigos).
a) LASF tikriesiems nariams už kiekvieną kitą (t.y. antrą, trečią ir t.t.) Pareiškėjo licenciją
404 Eur
(su nauju komandos pavadinimu), kuriose reikalaujama D kategorijos vairuotojo licencija.
b)LASF tikriesiems nariams už kiekvieną kitą (t.y. antrą, trečią ir t.t.) Pareiškėjo licenciją
69 Eur
(su nauju komandos pavadinimu), kuriose reikalaujama E kategorijos vairuotojo licencija.

3.1.2.

LASF asocijuoto nario Pareiškėjo licencijos mokesčiai:
Sumokėjus metinį narystės mokestį (papunktis 2.2.), LASF asocijuotam nariui, dalyvaujančiam varžybose, kuriose
reikalaujama E kategorijos vairuotojo licencija, nemokamai išduodama viena Pareiškėjo licencija (vienai
komandai, kurios pavadinimas negali keistis iki einamų metų pabaigos).
a) LASF asocijuotiems nariams, už kiekvieną kitą (t.y. antrą, trečią ir t.t.) pareiškėjo
69 Eur
licenciją (su nauju komandos pavadinimu), dalyvaujantiems varžybose, kuriose
reikalaujama E kategorijos vairuotojo licencija.
b) LASF asocijuotiems nariams, dalyvaujantiems tik automobilių kroso bei ralio-kroso
168 Eur
čempionatuose, (vienai komandai, kurios pavadinimas negali keistis iki einamų metų
pabaigos), kuriose reikalaujama D ir/ar Tarptautinės C kategorijos vairuotojo licencija.
c) LASF asocijuotiems nariams dalyvaujantiems varžybose, kuriose reikalaujama D ir
404 Eur
aukštesnės kategorijos vairuotojo licencija (vienai komandai, kurios pavadinimas negali
keistis iki einamų metų pabaigos).
d) LASF asocijuotiems nariams, už kiekvieną kitą (t.y. antrą, trečią ir t.t.) pareiškėjo
468 Eur
licenciją (su nauju komandos pavadinimu), dalyvaujantiems varžybose, kuriose
reikalaujama D ir aukštesnės kategorijos vairuotojo licencija.

3.2.

3.2.1.

LASF nario mokesčiai vairuotojo licencijoms gauti*
* Už LASF vairuotojo metinės licencijos pagaminimą skubos tvarka- per 1 darbo dieną, visos kainos
nurodytos 3.2. punkte padidėja 30%.
LASF tikrojo
LASF asocijuoto
Tarptautinės vairuotojo C (krosui) , B (žiedui), R (raliui)
nario
mokestis
nario mokestis
kategorijų licencijos
a) Vairuotojams iki 18 metų amžiaus.
101 Eur
122 Eur
Buhalterinis kodas: TJ

b) Vairuotojams virš 18 metų amžiaus.

168 Eur

203 Eur

69 Eur

81 Eur

117 Eur

141 Eur

Buhalterinis kodas:T

c) Vairuotojui iki 18 amžiaus turinčiam galiojančią to paties Pareiškėjo
nacionalinę licenciją.
Buhalterinis kodas:TJp

d) Vairuotojui virš 18 metų amžiaus turinčiam galiojančią to paties
Pareiškėjo nacionalinę licenciją
Buhalterinis kodas:Tp

Nacionalinės D, D Junior kategorijų vairuotojo licencijos
3.2.2.
a) Vairuotojams iki 18 metų amžiaus (D Junior).

LASF tikrojo
nario mokestis

LASF asocijuoto
Nario mokestis

50 Eur

60 Eur

83 Eur

101 Eur

50 Eur

60 Eur

26 Eur

33 Eur

69 Eur

81 Eur

35 Eur

41 Eur

Buhalterinis kodas: DJ

b) Vairuotojams virš 18 metų amžiaus (D).
Buhalterinis kodas: D

c) Už antrąją nacionalinės D kategorijos vairuotojo licenciją, kai tas
pats vairuotojas per einamus metus pereina pas kitą Pareiškėją ir
dalyvauja automobilių varžybose skirtingų Pareiškėjų arba to paties
Pareiškėjo skirtingų komandų sudėtyse.
Buhalterinis kodas: D2

d) Už antrąją nacionalinės D Junior kategorijos vairuotojo licenciją,
kai tas pats vairuotojas per einamus metus pereina pas kitą Pareiškėją ir
dalyvauja automobilių varžybose skirtingų Pareiškėjų arba to paties
Pareiškėjo skirtingų komandų sudėtyse.
Buhalterinis kodas: DJ2

e) Už nacionalinę Dkategorijos vairuotojo licenciją, kai vairuotojas
einamais metais turi E kategorijos vairuotojo licenciją.
Buhalterinis kodas: Dp

f) Už D Junior kategorijos vairuotojo licenciją, kai vairuotojas einamais
metais turi nacionalinę E kategorijos vairuotojo licenciją
Buhalterinis kodas: DJp

3.2.3

Nacionalinė E kategorijos vairuotojo licencija
a) Už (metinę) nacionalinę E kategorijos vairuotojo licenciją
Buhalterinis kodas: E

b) Už antrąją E kategorijos vairuotojo licenciją, kai tas pats vairuotojas
per einamus metus pereina pas kitą Pareiškėją ir dalyvauja automobilių
varžybose skirtingų Pareiškėjų arba to paties Pareiškėjo skirtingų
komandų sudėtyse.

LASF tikrojo
nario mokestis

LASF asocijuoto
Nario mokestis

30 Eur

30 Eur

18 Eur

18 Eur

8 Eur

8 Eur

26 Eur

26 Eur

Buhalterinis kodas: E2

c) Už vienkartinę (išduodamą varžybų dieną) „E“ kategorijos
vairuotojo licenciją. Vairuotojas su vienkartine „E“ kategorijos licencija
dalyvauja varžybose tik asmeninėje įskaitoje.
Buhalterinis kodas: E vienkartinė

3.2.4.

d) Už (metinę) nacionalinę E Junior kategorijos vairuotojo licenciją
Drag ir Drift sporto šakose.
Buhalterinis kodas: EJ

3.2.5

Nacionalinė M kategorijos vairuotojo licencija
a) Už ( metinę) nacionalinę M kategorijos vairuotojo licenciją
Buhalterinis kodas: M

b) Už antrąją M kategorijos vairuotojo licenciją, kai tas pats
vairuotojas per einamus metus pereina pas kitą Pareiškėją ir dalyvauja

LASF tikrojo
nario mokestis

LASF asocijuoto
Nario mokestis

12 Eur

12 Eur

7 Eur

7 Eur

automobilių varžybose skirtingų Pareiškėjų arba to paties Pareiškėjo
skirtingų komandų sudėtyse.
Buhalterinis kodas: M2

c) Už vienkartinę
(išduodamą varžybų dieną) M kategorijos
vairuotojo licenciją. Vairuotojas su vienkartine „M“ kategorijos
licencija dalyvauja varžybose tik asmeninėje įskaitoje.

3 Eur

3 Eur

Buhalterinis kodas: M vienkartinė

3.2.6
3.2.7.
3.2.8.
3.3.

Kiti LASF nario mokesčiai susiję su vairuotojų licencijų
išdavimu:
a) Už vairuotojo licencijos kortelės dublikatą
LASF Teorinių žinių patikrinimo egzaminas vairuotojo licencijai gauti/
ar jo perlaikymas
LASF leidimo išdavimas LR piliečiui, kada nors turėjusiam
LASF vairuotojo licenciją, išsiimti kitos FIA ASF vairuotojo licenciją

LASF asocijuoto
Nario mokestis

11 Eur
50 Eur

11 Eur
50 Eur

150 Eur

150 Eur

LASF nario ir LASF asocijuoto nario mokesčiai už varžybų Organizatoriaus licenciją
„Tarptautinių“ arba „Nacionalinių varžybų“ varžybų organizatoriai per
LASF moka FIA‘i nustatytą FIA registracinį mokestį

Skaičiuojant mokestį prie FIA nustatytos sumos
prisumuojama 30,- Eur pavedimo ir kitų su
mokėjimu susijusių LASF išlaidų padengimui.

LASF nario mokesčiai už varžybų Organizatoriaus licenciją:

LASF tikrojo
nario mokestis

a) automobilių kroso čempionato etapo
b) automobilių ralio–kroso čempionato etapo
c) automobilių ralio čempionato etapo
d) ralio sprinto čempionato etapo
e) Žiedinių lenktynių

trumpų distancijų žiedinių lenktynių
čempionato etapo
ilgų distancijų žiedinių lenktynių čempionato
etapo
1000 km lenktynių
žiedinių lenktynių pirmenybių etapo

f) automobilių kroso pirmenybių etapo
g) slalomo čempionato etapo, greituminio slalomo čempionato etapo,
žiemos treko čempionato etapo, 4x4 čempionato ir taurės varžybų etapo,
Drag ir Drift‘o čempionato etapo.
h) „C“ lygos ir kitų varžybų.

3.4.

LASF tikrojo
nario mokestis

LASF asocijuoto
Nario mokestis

404 Eur
268 Eur

482 Eur
321 Eur

736 Eur
50 Eur
268 Eur

884 Eur
60 Eur
321 Eur

335 Eur

436 Eur

501 Eur
50 Eur
50 Eur
35 Eur

602 Eur
60 Eur
60 Eur
41 Eur

18 Eur
18 Eur
LASF narių mokestis už komercinės kompanijos, organizacijos, produkto, ženklo (emblemos) ar
vardo naudojimą varžybų (renginio ar įskaitos) pavadinime
PASTABA: Čempionatų ir jo įskaitų pavadinimai priklauso tik LASF ir negali būti be LASF
raštiško sutikimo pavadinti komerciniais vardais.
a) A lygos ralio, žiedinių lenktynių, kroso ir ralio-kroso varžybų/renginio, 1000 km
319 Eur
lenktynių ir kitų A lygos lenktynių ar jų serijos pavadinime
b) B ir C lygos slalomo, ralio sprinto, „Drag”,„Drift“, 4x4, greituminio slalomo, ralio,
kroso, žiedinių lenktynių, treko ir kitų B ir C lygos varžybų ar jų serijų pavadinime.

64 Eur/už vienas
varžybas
120 Eur/už
varžybų seriją
(daugiau nei 1
etapą)

3.5.

LASF narių mokesčiai už nacionalinę trasos licenciją *:
* autokroso, ralio-kroso ir žiedinių lenktynių trasos, kai nesikeičia trasos konfigūracija, apmokestinamos vieną
kartą per metus, neatsižvelgiant į vykdomų varžybų skaičių

50 Eur
101 Eur
19 Eur

a) automobilių kroso, ralio-kroso, žiedinių lenktynių čempionato trasa
b) automobilių ralio čempionato etapo trasa
c) Slalomo, ralio sprinto, greituminio slalomo ir kalnų lenktynių, „Drag”, „Drift“
čempionatų etapo, automobilių kroso pirmenybių, žiedinių lenktynių pirmenybių, žiemos
treko čempionato, žiemos kroso, super sprinto pirmenybių ir kitų varžybų.

3.6.

LASF narių mokesčiai teisėjo licencijai gauti:
50 Eur
25 Eur
30 Eur
15 Eur
22 Eur
11 Eur
3 Eur

Tarptautinės kategorijos
Tarptautinės kategorijos teisėjams nuo 65 iki 75 metų amžiaus
Nacionalinės kategorijos teisėjams
Nacionalinės kategorijos teisėjams nuo 65 iki 75 metų amžiaus
I,II,III kategorijos teisėjams
I,II,III kategorijos teisėjams nuo 65 iki 75 metų amžiaus
Teisėjams „stažuotojams“
Teisėjams virš 75 metų amžiaus

3.7.
3.7.1

Kiti niekur aukščiau nepriskirti LASF narių ir kitų asmenų mokesčiai:
LASF mokestis už LASF ar FIA sportinio
automobilio techninį pasą (toliau- pasas):*

a) naujo LASF ar FIA
paso išdavimas

LASF nariams 50 Eur/ kitiems
asmenims 69 Eur

b) naujo FIA paso
išdavimas

LASF nariams 103 Eur/ kitiems
asmenims 122 Eur

c) FIA paso išdavimas,
turint galiojantį LASF
pasą
d) paso dublikatas,
grąžinant išduotą LASF
senąjį pasą
e) paso dublikatas,
grąžinant išduotą FIA
senąjį pasą
*Už sportinio automobilio techninio paso
pagaminimą skubos tvarka- per 1 darbo dieną,
visos kainos, nurodytos 3.7.1. a)-g) punktuose,
padidėja 30%.

3.7.2
3.7.3

76 Eurai
19 Eur

76 Eur

f) LASF paso dublikatas

LASF nariams 50 Eur/ kitiems
asmenims 69 Eur

g) FIA paso dublikatas

LASF nariams 103 Eur/ kitiems
asmenims 122 Eur

LASF nario mokestis saugos rėmų montuotojui, gamintojui

168 Eur

Ne LASF nariams mokestis saugos rėmų montuotojui, gamintojui

263 Eur
12 Eur

LASF nario mokestis už antro, trečio ir t.t. asmens, atliekančio
automobilių saugos rėmų gaminimą (montavimą), pažymėjimą
Ne LASF nario mokestis už antro, trečio ir t.t. asmens, atliekančio
automobilių saugos rėmų gaminimą (montavimą), pažymėjimą

3.7.4
3.7.5

Išduodama nemokamai

Apeliacijos mokestis
Už FIA aprobavimo formas (homologationform) per LASF mokama į FIA
Homologacija forma A+N, A/N+R
Homologacija forma A,C,T,ST,B, GT, R
Homologacija forma N
Formos praplėtimas
Sena homologacijos forma

21 Eur
1000 Eur
56 Eur

3.7.6
3.7.7
3.7.8

LASF ir SKK skiriamos baudos
Pagal atitinkamą LASF arba konkrečių varžybų SKK sprendimą, neviršijant atitinkamos sporto šakos reglamentuojančiuose
dokumentuose ir LASK 12 straipsnyje nurodytos sumos.

Bet kokie kiti FIA nustatyti mokesčiai ir baudos.

Pagal FIA nutarimus

3.7.11

Greituminio slalomo čempionato dalyvio registracijos mokestis

150 Eur
42 Eur
60 Eur
21 Eur
40 Eur
10 Eur

3.7.12

„Ilgų distancijų“ lenktynių komandos registracijos mokestis

50 Eur

3.7.13

Kroso ir ralio-kroso čempionato dalyvio registracijos mokestis

83 Eur

3.7.14

Komandinis mokestis už LARČ etapą pravedamą ne Lietuvoje

83 Eur

3.7.9.
3.7.10

LARČ dalyvio registracijos mokestis
LARSČ dalyvio registracijos mokestis
LARSČ dalyvio registracijos mokestis nuo 2020 m.
Mini ralio čempionato dalyvio registracijos mokestis
Mini ralio čempionato dalyvio registracijos mokestis nuo 2020 m.

