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  PATVIRTINTA LASF NARI Ų  
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2012-2013 METŲ LASF NARIŲ STOJAMIEJI IR NARIO MOKESČIAI, 

ASOCIJUOTŲ LASF NARIŲ TIKSLINIAI ĮNAŠAI 
FEDERACIJOS VEIKLAI REMTI 

Nr. Mokesčio aprašymas Mokesčio dydis 
(litais) 

1. Stojamasis LASF nario mokestis    500.00 Lt 
2. Metinis LASF nario ir LASF asocijuoto nario naryst÷s mokestis 
2.1. Metinis naryst÷s mokestis LASF nariams 1200.00 Lt 
2.2. Metinis naryst÷s mokestis LASF asocijuotiems nariams 200.00 Lt 
3. Papildomi LASF nario ir LASF asocijuoto nario mokesčiai:   

(LASF narys ar LASF asocijuotas narys, nor÷damas dalyvauti automobilių sporto varžybose, 
neskaitant LASF nario ir LASF asocijuoto nario naryst÷s mokesčio, moka papildomus, atitinkamus 
žemiau išvardintus LASF nario ar LASF asocijuoto nario mokesčius). 

3.1. LASF nario ir LASF asocijuoto nario mokesčiai Pareišk÷jo licencijoms gauti 
LASF nario mokesčiai Pareišk÷jo licencijoms gauti 
Sumok÷jus metinį naryst÷s mokestį (papunktis 2.1.), LASF nariui nemokamai išduodama viena 
Pareišk÷jo licencija (vienai komandai, kurios pavadinimas negali keistis iki einamų metų 
pabaigos). 

3.1.1
. 
 

a)LASF nariams už kiekvieną kitą (t.y. antrą, trečią ir t.t.) Pareišk÷jo licenciją 
(su nauju komandos pavadinimu), mokestis 

1200.00 Lt 

LASF asocijuoto nario mokesčiai Pareišk÷jo licencijoms gauti 
Sumok÷jus metinį naryst÷s mokestį (papunktis 2.2.), LASF asocijuotam nariui, dalyvaujančiam 
varžybose, kuriose reikalaujama E kategorijos vairuotojo licencija, nemokamai išduodama 
viena Pareišk÷jo licencija (vienai komandai, kurios pavadinimas negali keistis iki einamų metų 
pabaigos). 
a) Pareišk÷jo licencijos mokestis asocijuotiems LASF nariams, už kiekvieną 
kitą (t.y. antrą, trečią ir t.t.) pareišk÷jo licenciją (su nauju komandos 
pavadinimu), dalyvaujantiems varžybose, kuriose reikalaujama E kategorijos 
vairuotojo licencija. 

200.00 Lt 

b) Pareišk÷jo licencijos mokestis (vienai komandai, kurios pavadinimas negali 
keistis iki einamų metų pabaigos) LASF asocijuotiems nariams, 
dalyvaujantiems tik automobili ų kroso bei rali-kroso čempionatuose, 
kuriose reikalaujama D kategorijos vairuotojo licencija. 

500.00 Lt 

c) Pareišk÷jo licencijos mokestis (vienai komandai, kurios pavadinimas negali 
keistis iki einamų metų pabaigos) LASF asocijuotiems nariams 
dalyvaujantiems varžybose, kuriose reikalaujama D ir aukštesn÷s kategorijos 
vairuotojo licencija. 

1200.00 Lt 

3.1.2
. 
 

d) Pareišk÷jo licencijos mokestis LASF asocijuotiems nariams, už kiekvieną 
kitą (t.y. antrą, trečią ir t.t.) pareišk÷jo licenciją (su nauju komandos 
pavadinimu), dalyvaujantiems varžybose, kuriose reikalaujama D ir 
aukštesn÷s kategorijos vairuotojo licencija. 

1400.00 Lt 

3.2. LASF Nario mokesčiai vairuotojo licencijoms gauti  
Tarptautin ÷s vairuotojo C (krosui) , B (žiedui), R 
(raliui) kategorijų licencijos 

LASF Nario 
mokestis  

LASF asocijuoto 
Nario mokestis 

a) Vairuotojams iki 18 metų amžiaus.   

Buhalterinis kodas: TJ 

300.00 Lt 360.00 Lt 

 
3.2.1
. 

b) Vairuotojams virš 18 metų amžiaus.  500.00 Lt 600.00 Lt 



Buhalterinis kodas: T  

c) Vairuotojui iki 18 amžiaus turinčiam galiojančią 
nacionalinę licenciją. 

Buhalterinis kodas: TJp 

200.00 Lt 240.00 Lt 

d) Vairuotojui virš 18 metų amžiaus turinčiam galiojančią 
nacionalinę licenciją  

Buhalterinis kodas: Tp  

350.00 Lt 420.00 Lt 

Nacionalin÷s D, D Junior kategorijų vairuotojo 
licencijos  

LASF Nario 
mokestis  

LASF asocijuoto 
Nario mokestis 

a) Vairuotojams iki 18 metų amžiaus (D Junior).  

Buhalterinis kodas: DJ 

150.00 Lt 180.00 Lt 

b) Vairuotojams virš 18 metų amžiaus (D). 

Buhalterinis kodas: D 

250.00 Lt 300.00 Lt 

c) Už antrąją nacionalin÷s D kategorijos vairuotojo licenciją, 
kai tas pats vairuotojas per einamus metus pereina pas kitą 
Pareišk÷ją ir dalyvauja automobilių varžybose skirtingų 
Pareišk÷jų arba to paties Pareišk÷jo skirtingų komandų 
sud÷tyse.  

Buhalterinis kodas: D2 

150.00 Lt 180.00 Lt 

d) Už antrąją nacionalin÷s D Junior kategorijos vairuotojo 
licenciją,  kai tas pats vairuotojas per einamus metus pereina 
pas kitą Pareišk÷ją ir dalyvauja automobilių varžybose 
skirtingų Pareišk÷jų arba to paties Pareišk÷jo skirtingų 
komandų sud÷tyse.  

Buhalterinis kodas: DJ2 

80.00 Lt 96.00 Lt 

e) Už nacionalinę D kategorijos vairuotojo licenciją, kai 
vairuotojas einamais metais turi E kategorijos vairuotojo 
licenciją. 

Buhalterinis kodas: Dp 

200.00 Lt 240.00 Lt 

 
3.2.2
. 

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

Buhalterinis kodas: DJp 

100.00 Lt 120.00 Lt 

Nacionalin÷ E kategorijos vairuotojo licencija  LASF Nario 
mokestis  

LASF asocijuoto 
Nario mokestis 

a) Už nacionalinę E kategorijos vairuotojo licenciją  
Buhalterinis kodas: E 

90.00 Lt 90.00 Lt 

b) Už antrąją E kategorijos vairuotojo licenciją,  kai tas pats 
vairuotojas per einamus metus pereina pas kitą Pareišk÷ją ir 
dalyvauja automobilių varžybose skirtingų Pareišk÷jų arba to 
paties Pareišk÷jo skirtingų komandų sud÷tyse.  

Buhalterinis kodas: E2  

50.00 Lt 50.00 Lt 

3.2.3 

c) Už vienkartinę  (išduodamą varžybų dieną) „E“ 
kategorijos vairuotojo licenciją. Vairuotojas su vienkartine 
„E“ kategorijos licencija dalyvauja varžybose tik asmenin÷je 
įskaitoje.   

Buhalterinis kodas: E vienkartin÷ 

25.00 Lt 25.00 Lt 

Nacionalin÷ M kategorijos vairuotojo licencija  
 

LASF Nario 
mokestis  

LASF asocijuoto 
Nario mokestis 

a) Už nacionalinę M kategorijos vairuotojo licenciją  
Buhalterinis kodas: M 

30.00 Lt 30.00 Lt 

3.2.4 

b) Už antrąją M kategorijos vairuotojo licenciją,  kai tas pats 
vairuotojas per einamus metus pereina pas kitą Pareišk÷ją ir 
dalyvauja automobilių varžybose skirtingų Pareišk÷jų arba to 

20.00 Lt 20.00 Lt 



paties Pareišk÷jo skirtingų komandų sud÷tyse.  

Buhalterinis kodas: M2  
 c) Už vienkartinę  (išduodamą varžybų dieną) M kategorijos 

vairuotojo licenciją. Vairuotojas su vienkartine „M“ 
kategorijos licencija dalyvauja varžybose tik asmenin÷je 
įskaitoje.   

Buhalterinis kodas: M vienkartin÷ 

10.00 Lt 10.00 Lt 

Kiti LASF Nario ir LASF asocijuoto nario mokesčiai 
susiję su vairuotojų licencijų išdavimu: 

LASF Nario 
mokestis  

LASF asocijuoto 
Nario mokestis 

a) Už vairuotojo licencijos kortel÷s dublikatą 30.00 Lt 30.00 Lt 

3.2.5 

b) Už naujos vairuotojo licencijos kortel÷s pagaminimą, kai 
vairuotojas nekeisdamas Pareišk÷jo (ir komandos 
pavadinimo), pareiškia norą dalyvauti turimoje licencijoje 
nenurodytoje automobilių sporto šakoje. 

70.00 Lt 84.00 Lt 

3.3. 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 100,- Lt pavedimo 
ir kitų su mok÷jimu susijusių LASF 
išlaidų padengimui. 

LASF nario ir LASF asocijuoto nario mokesčiai už 
klasifikuojamų varžybų Organizatoriaus licenciją: 

LASF nario 
mokestis  

LASF asocijuoto 
Nario mokestis 

a) automobilių kroso čempionato etapo 1200.00 Lt 1440.00 Lt 

b) automobilių rali–kroso čempionato etapo 800.00 Lt 960.00 Lt 

c) automobilių ralio čempionato etapo 2200.00 Lt 2640.00 Lt 
žiedinių lenktynių čempionato etapo 800.00 Lt 960.00 Lt d) Žiedinių 

lenktynių 
4 valandų žiedinių lenktynių 1000.00 Lt 1200.00 Lt 

 1000 km lenktynių 1500.00 Lt 1800.00 Lt 
e) Slalomo, rali-sprinto, sprinto,  „Drag”,„Drift“, 4x4,  
greituminio slalomo ir kalnų lenktynių, automobilių  LASF 
taur÷s ralio varžybų, automobilių kroso pirmenybių,  mini 
žiedinių lenktynių pirmenybių, žiemos treko čempionato, 
žiemos kroso varžybų ir kitų varžybų 

100.00 Lt 100.00 Lt 

 

f) automobilių kroso pirmenybių 200.00 Lt 200.00 Lt 
3.4. LASF Narių ir LASF asocijuotų narių mokestis už komercin÷s kompanijos, 

organizacijos, produkto, ženklo (emblemos) ar vardo naudojimą varžybų pavadinime 
a) automobilių ralio čempionato, kroso ir rali-kroso čempionato, žiedinių 
lenktynių čempionato, 1000 km lenktynių kitų nečempionatinių  žiedinių 
lenktynių pavadinime 

1000.00 Lt  

b) Slalomo, rali-sprinto, sprinto,  „Drag”,„Drift“, 4x4,  greituminio slalomo ir 
kalnų lenktynių, automobilių  LASF taur÷s ralio varžybų, automobilių kroso 
pirmenybių, mini žiedinių lenktynių pirmenybių, žiemos treko čempionato, 
žiemos kroso ir kitų varžybų pavadinime 

200.00 Lt 

3.5. LASF narių mokesčiai už nacionalinę trasos licenciją *: 
* autokroso, rali-kroso ir žiedinių lenktynių trasos, kai nesikeičia trasos konfigūracija,  
apmokestinamos vieną kartą per metus, neatsižvelgiant į vykdomų varžybų skaičių 
a) automobilių kroso, rali-kroso, žiedinių lenktynių čempionato trasa  150.00 Lt 
b) automobilių ralio čempionato etapo trasa 300.00 Lt 

 

c) Slalomo, rali-sprinto, sprinto,  „Drag”,„Drift“, 4x4,  greituminio slalomo ir 
kalnų lenktynių, automobilių  LASF taur÷s ralio varžybų, automobilių kroso 
pirmenybių, mini žiedinių lenktynių pirmenybių, žiemos treko čempionato, 
žiemos kroso ir kitų varžybų . 

50.00 Lt 

3.6. LASF narių ir LASF asocijuotų narių mokesčiai teis÷jo licencijai gauti:  



Teis÷jams virš 75 metų amžiaus  Išduodama 
nemokamai 

I,II,III ir nacionalin÷ kategorijos teis÷jams 65.00 Lt 
Teis÷jams nuo 65 iki 75 metų amžiaus     30.00 Lt 

 

Teis÷jams „stažuotojams“ 10.00 Lt 

3.7.  Kiti niekur aukščiau nepriskirti LASF nari ų mokesčiai: 
a) paso išdavimas 150.00 Lt 3.7.1 LASF nario mokestis už sportinio 

automobilio techninį pasą: b) paso dublikatas 50.00 Lt 

3.7.2 LASF nario mokestis saugos r÷mų montuotojui, gamintojui 500.00 Lt 
3.7.3 Apeliacijos mokestis  2000.00 Lt 
3.7.4 Už FIA aprobavimo formas (homologation form) 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 prapl÷timas 
Sena homologacijos forma 

 
208.00 Lt 
166.00 Lt 
113.00 Lt 
96.00 Lt 
208.00 Lt 

3.7.5 LASF ir SKK skiriamos baudos  
Pagal atitinkamą LASF arba konkrečių varžybų SKK sprendimą, neviršijant atitinkamos sporto šakos  
reglamentuojančiuose dokumentuose ir LASK 155 straipsnyje nurodytos sumos. 

3.7.6 Bet kokie kiti FIA nustatyti mokesčiai ir baudos. Pagal FIA 
nutarimus 

3.7.7 LARČ čempionato dalyvio registracijos mokestis 300.00 Lt 

3.7.8 „Ilg ų distancijų“ žiedinių lenktynių komandos registracijos mokestis  150.00 Lt 

 
 

 

LASF prezidentas                                                        

 

 

 

Gintaras J.Furmanavičius 

 

 

 


