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Lietuvos automobilių sporto federacija 

LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 2022-02 

2022-02-11 

 

LASF Tarybos posėdis vykęs elektroniniu paštu, pradėtas 2022-02-11 (penktadienį) 10:00 val., 

baigtas 2022-02-11 (penktadienį) 16:06 val. 

 

Dalyvavo: 

LASF Prezidentas – Egidijus Janavičius 

LASF Viceprezidentas - Vaidotas Žala 

LASF tarybos nariai – Vitoldas Milius, Mantas Babenskas, Vladas Pleskovas 

 

Posėdžio pirmininkas – Egidijus Janavičius 

Posėdžio sekretorė – Indrė Janauskaitė 

 

I. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas:  

1. LASF Tikrųjų narių tvirtinimas; 

2. 2022 m. Lietuvos automobilių sporto kalendoriaus papildymas; 

3. 2022 m. LASF Licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo tvarkos taisyklių korekcija; 

4. LASF Prezidento ir Tarybos veiklos ataskaita už 2021 m.;  

5. 2022 metų LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, tikrųjų ir asocijuotų LASF narių tiksliniai 

įnašai federacijos veiklai remti korektūros pakeitimai; 

6. Dėl Valstybės biudžeto lėšų sąmatos patvirtinimo; 

7. Tikrojo nario „Flameris racing“ narystės mokėjimo atidėjimo prašymas; 

8. Drago disciplinos saugos lankų sertifikavimas.  

 

SIŪLYTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę: 
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BALSUOTA:  UŽ- VIENBALSIAI 

NUTARTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę: 

1. LASF Tikrųjų narių tvirtinimas; 

2. 2022 m. Lietuvos automobilių sporto kalendoriaus papildymas; 

3. 2022 m. LASF Licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo tvarkos taisyklių korekcija; 

4. LASF Prezidento ir Tarybos veiklos ataskaita už 2021 m.;  

5. 2022 metų LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, tikrųjų ir asocijuotų LASF narių tiksliniai 

įnašai federacijos veiklai remti korektūros pakeitimai; 

6. Dėl Valstybės biudžeto lėšų sąmatos patvirtinimo; 

7. Tikrojo nario „Flameris racing“ narystės mokėjimo atidėjimo prašymas; 

8. Drago disciplinos saugos lankų sertifikavimas. 

 

II. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas: 

 

1.  LASF Tikrųjų narių tvirtinimas; 

SVARSTYTA: LASF Tikrųjų narių pateikti dokumentai. 

SIŪLYTA: Į LASF tikruosius narius priimti: 

Eil. Nr. Tikrojo nario pavadinimas Vadovas Nario anketa 

1 VšĮ „Koziris“  Jurgis Grigaliūnas Pateikta 

2 Projektas Dakaras VšĮ  Tomas Mickus Pateikta 

 

BALSUOTA: UŽ-VIENBALSIAI 

NUTARTA:  Į LASF tikruosius narius priimti: 

Eil. Nr. Tikrojo nario pavadinimas Vadovas Nario anketa 

1 VšĮ „Koziris“  Jurgis Grigaliūnas Pateikta 

2 Projektas Dakaras VšĮ  Tomas Mickus Pateikta 

 

2. 2022 m. Lietuvos automobilių sporto kalendoriaus papildymas; 

SVARSTYTA: 2022 m. varžybų kalendoriaus papildymas.  
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SIŪLYTA:  Papildyti LASF varžybų kalendorių šiomis varžybomis:  

2022 M. LIETUVOS AUTOMOBILIŲ ŽEMAITIJOS KROSO TAURĖ 

Et. Data Organizatorius  Vieta Papildomos varžybos 

1 2022-05-28/29 EMsport Plungė  

2 2022-06-24/25 EMsport Telšiai  

3 2022-07-16/17 ASK Extempas Akmenė  

4 2022-08-27/28 ASK Žaibas Gargždai  

 

2021 m. KITOS AUTOMOBILIŲ SPORTO VARŽYBOS 

Data Varžybų pavadinimas Vieta Organizatorius 

2022-05-27/29 Ralis “Aplink Lietuvą 2022” Lietuva Lietuvos automobilių klubas 

 

BALSUOTA: UŽ-VIENBALSIAI 

NUTARTA: Papildyti LASF varžybų kalendorių šiomis varžybomis:  

2022 M. LIETUVOS AUTOMOBILIŲ ŽEMAITIJOS KROSO TAURĖ 

Et. Data Organizatorius  Vieta Papildomos varžybos 

1 2022-05-28/29 EMsport Plungė  

2 2022-06-24/25 EMsport Telšiai  

3 2022-07-16/17 ASK Extempas Akmenė  

4 2022-08-27/28 ASK Žaibas Gargždai  

 

2021 m. KITOS AUTOMOBILIŲ SPORTO VARŽYBOS 

Data Varžybų pavadinimas Vieta Organizatorius 

2022-05-27/29 Ralis “Aplink Lietuvą 2022” Lietuva Lietuvos automobilių klubas 

 

3. 2022 m. LASF Licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo tvarkos taisyklių korekcija; 

 

SVARSTYTA: 2022m. LASF Licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo tvarkos taisyklių korekcija dėl 

D2 licencijos išdavimo tvarkos bei pareiškėjo licencijos. Atnaujinus E-LASF sistemą atsirado galimybė 

pareiškėjams tiesiogiai iš E-LASF sistemos PDF formatu atsispausdinti pareiškėjo licenciją, ši funkcija 

išspręs problemas administracinės komisijos metu, kuomet pareiškėjas nebūdavo pasiėmęs savo 

pareiškėjo licencijos iš LASF.  

SIŪLYTA:  Papildyti ir pakeisti šiuos licencijų išdavimo tvarkos punktus:  

44. LASF narys, norintis dalyvauti automobilių sporto varžybose, privalo įsigyti Pareiškėjo licenciją. 

LASF nariui sumokėjus metinį narystės mokestį, viena Pareiškėjo licencija (Tikrajam nariui pareiškėjo 

A licencija, Asocijuotam nariui pareiškėjo B licencija) išduodama nemokamai. 

45. Pareiškėjo licencijas, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, išsiimti (atsispausdinti/atsisiųsti) galima 

E-LASF sistemoje. 
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46.1. užpildytą nustatytos formos prašymą Pareiškėjo licencijai gauti. Paraiškoje turi būti nurodyti 

asmenys atstovaujantys Pareiškėją (Pareiškėjo atstovai). Vairuotojai pareiškėjo licencijoje matosi 

automatiškai, kai apmokamas nustatyto dydžio mokestis už vairuotojo licenciją. 

47. Metų eigoje Pareiškėjo atstovų bei vairuotojų sąrašas, Pareiškėjo licencijoje, gali būti papildomas 

ir/ar keičiamas. Tokiu atveju, prieš varžybas, Pareiškėjas gali atsispausdinti pareiškėjo licenciją iš E-

LASF sistemos. 

48. Pareiškėjas, norintis į savo Pareiškėjo licenciją įtraukti vairuotoją, kuris jau yra įtrauktas į kito 

Pareiškėjo licencijoje, privalo gauti Pareiškėjo, kurio Pareiškėjo licencijoje yra įrašytas vairuotojas, 

raštišką sutikimą. Ir tik gavus sutikimą per E-LASF teikti D2 licencijos prašymą, kurios pagrindu 

sportininkas bus įtrauktas į kito Pareiškėjo licenciją. 

56. Vairuotojai turintys metines D Junior, D ar Tarptautinės kategorijos vairuotojo licencijas per 

vienerius kalendorinius metus, gali nemokamai būti įtraukti į dvi skirtingas Pareiškėjų licencijas. 

Nustatytos kategorijos vairuotojo licencijos privalo galioti toje sporto disciplinoje, kurioje 

vairuotojas varžysis. Pareiškėjas, norintis į savo Pareiškėjo licenciją įtraukti vairuotoją, kuris jau yra 

įtrauktas į kito Pareiškėjo licencijoje, privalo gauti Pareiškėjo, kurio Pareiškėjo licencijoje yra įrašytas 

vairuotojas, raštišką sutikimą. Ir tik gavus sutikimą galima per E-LASF teikti D2 licencijos prašymą, 

kurios pagrindu sportininkas bus įtrauktas į kito Pareiškėjo licenciją. 

BALSUOTA: UŽ-VIENBALSIAI 

NUTARTA: Papildyti ir pakeisti šiuos licencijų išdavimo tvarkos punktus:  

44. LASF narys, norintis dalyvauti automobilių sporto varžybose, privalo įsigyti Pareiškėjo licenciją. 

LASF nariui sumokėjus metinį narystės mokestį, viena Pareiškėjo licencija (Tikrajam nariui 

pareiškėjo A licencija, Asocijuotam nariui pareiškėjo B licencija) išduodama nemokamai. 

45. Pareiškėjo licencijas, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, išsiimti (atsispausdinti/atsisiųsti) 

galima E-LASF sistemoje. 

46.1. užpildytą nustatytos formos prašymą Pareiškėjo licencijai gauti. Paraiškoje turi būti nurodyti 

asmenys atstovaujantys Pareiškėją (Pareiškėjo atstovai). Vairuotojai pareiškėjo licencijoje matosi 

automatiškai, kai apmokamas nustatyto dydžio mokestis už vairuotojo licenciją. 

47. Metų eigoje Pareiškėjo atstovų bei vairuotojų sąrašas, Pareiškėjo licencijoje, gali būti 

papildomas ir/ar keičiamas. Tokiu atveju, prieš varžybas, Pareiškėjas gali atsispausdinti pareiškėjo 

licenciją iš E-LASF sistemos. 

48. Pareiškėjas, norintis į savo Pareiškėjo licenciją įtraukti vairuotoją, kuris jau yra įtrauktas į kito 

Pareiškėjo licencijoje, privalo gauti Pareiškėjo, kurio Pareiškėjo licencijoje yra įrašytas vairuotojas, 

raštišką sutikimą. Ir tik gavus sutikimą per E-LASF teikti D2 licencijos prašymą, kurios pagrindu 

sportininkas bus įtrauktas į kito Pareiškėjo licenciją. 

56. Vairuotojai turintys metines D Junior, D ar Tarptautinės kategorijos vairuotojo licencijas per 

vienerius kalendorinius metus, gali nemokamai būti įtraukti į dvi skirtingas Pareiškėjų licencijas. 

Nustatytos kategorijos vairuotojo licencijos privalo galioti toje sporto disciplinoje, kurioje 

vairuotojas varžysis. Pareiškėjas, norintis į savo Pareiškėjo licenciją įtraukti vairuotoją, kuris jau 
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yra įtrauktas į kito Pareiškėjo licencijoje, privalo gauti Pareiškėjo, kurio Pareiškėjo licencijoje yra 

įrašytas vairuotojas, raštišką sutikimą. Ir tik gavus sutikimą galima per E-LASF teikti D2 licencijos 

prašymą, kurios pagrindu sportininkas bus įtrauktas į kito Pareiškėjo licenciją. 

 

4. LASF Prezidento ir Tarybos veiklos ataskaita už 2021 m.; 

SVARSTYTA:  LASF Prezidentas pateikė Tarybos nariams LASF Tarybos ir Prezidento veiklos ataskaitą 

(Priedas Nr.1) už 2021 metus, kuri bus teikiama 2022 m. LASF Tikrųjų narių suvažiavimui.  

SIŪLYTA:  Patvirtinti 2021 m. LASF Prezidento ir Tarybos veiklos ataskaitą už 2021 m.  

BALSUOTA: UŽ-VIENBALSIAI 

NUTARTA: Patvirtinti 2021 m. LASF Prezidento ir Tarybos veiklos ataskaitą už 2021 m. 

  

5. 2022 metų LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, tikrųjų ir asocijuotų LASF narių tiksliniai 

įnašai federacijos veiklai remti korektūros pakeitimai; 

SVARSTYTA:  Atsižvelgiant į licencijų išdavimo tvarką ir tai, kad atsisakyta fiziškai gaminti D2 

licencijas (sportininkas per E-LASF sistemą pateikęs D2 vairuotojo licenciją automatiškai pateks į 

naujo pareiškėjo licenciją) panaikinti M2, E2, D2, DJ2 mokesčius, įtraukti kroso pirmenybių ir baja 

čempionatinius mokesčius, patikslinti 3.3 d, f punktus.  

SIŪLYTA:  Patvirtinti 2022 metų LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, tikrųjų ir asocijuotų LASF 

narių tiksliniai įnašai federacijos veiklai remti mokesčius.  

Nr. Mokesčio aprašymas 
Mokesčio dydis 
Eurais (Eur) 

1. Stojamasis LASF tikrojo nario mokestis   170 Eur 

2. Metinis LASF tikrojo nario ir LASF asocijuoto nario narystės mokestis 

2.1. Metinis narystės mokestis LASF tikriesiems nariams 400 Eur 

2.2. Metinis narystės mokestis LASF asocijuotiems nariams 260 Eur 

3. 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. LASF tikrojo nario ir LASF asocijuoto nario Pareiškėjo licencijos mokesčiai 

3.1.1. 
 

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 (su nauju komandos pavadinimu) dalyvaujantiems A lygos varžybose. 

400 Eur 

b) LASF tikriesiems nariams už kiekvieną kitą (t.y. antrą, trečią ir t.t.) Pareiškėjo 
licenciją (su nauju komandos pavadinimu) dalyvaujantiems B ir C lygų varžybose. 

70 Eur 

3.1.2. 
 

LASF asocijuoto nario Pareiškėjo licencijos mokesčiai: 
Sumokėjus metinį narystės mokestį (papunktis 2.2.), LASF asocijuotam nariui, dalyvaujančiam B ir C 
lygų varžybose, 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 
licenciją (su nauju komandos pavadinimu), dalyvaujantiems B ir C lygų varžybose. 

70 Eur 
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b) LASF asocijuotiems nariams, dalyvaujantiems tik automobilių kroso bei ralio-
kroso čempionatuose, (vienai komandai, kurios pavadinimas negali keistis iki 
einamų metų pabaigos) dalyvaujantiems A lygos arba Tarptautinėse varžybose. 

170 Eur 

c) LASF asocijuotiems nariams už kiekvieną pareiškėjo licenciją, dalyvaujantiems 
A lygos arba Tarptautinėse varžybose. 

400 Eur 

3.2 LASF nario mokesčiai vairuotojo licencijoms gauti* 
* Už licencijos pagaminimą skubos tvarka (per 1 darbo dieną), kainos nurodytos  
3.2. punkte didinamos 30%. 

 

3.2.1 Tarptautinės vairuotojo ITA, ITB, ITC-C, ITC-R, ITD-C, ITD-R, 

ITE, ITF, ITG kategorijų licencijos 
LASF tikrojo 

Nario mokestis 
LASF asocijuoto 

Nario mokestis 

 a) Vairuotojams iki 18 metų amžiaus.   

Buhalterinis kodas: IT 

100 Eur 120 Eur 

 b) Vairuotojams virš 18 metų amžiaus.  

Buhalterinis kodas: IT 

170 Eur 205 Eur 

 c) Vairuotojui iki 18 amžiaus turinčiam galiojančią to paties 

Pareiškėjo nacionalinę licenciją. 

Buhalterinis kodas: ITp 

70 Eur 80 Eur 

 d) Vairuotojui virš 18 metų amžiaus turinčiam galiojančią to 

paties Pareiškėjo nacionalinę licenciją  

Buhalterinis kodas: ITp  

120 Eur 140 Eur 

3.2.2 
Nacionalinės D, D Junior kategorijų vairuotojo licencijos  

LASF tikrojo 

Nario mokestis 

LASF asocijuoto 

Nario mokestis 

 a) Vairuotojams iki 18 metų amžiaus (D Junior) 

Buhalterinis kodas: DJ 

50 Eur 60 Eur 

 b) Vairuotojams virš 18 metų amžiaus (D). 

Buhalterinis kodas: D 

85 Eur 100 Eur 

 c) Už nacionalinę D kategorijos vairuotojo licenciją, kai 

vairuotojas einamais metais turi E kategorijos vairuotojo 

licenciją. 

Buhalterinis kodas: Dp 

70 Eur 80 Eur 

 d) Už D Junior kategorijos vairuotojo licenciją, kai vairuotojas 

einamais metais turi nacionalinę E kategorijos vairuotojo 

licenciją 

Buhalterinis kodas: DJp 

35 Eur 40 Eur 

3.2.3 
Nacionalinė E kategorijos vairuotojo licencija 

LASF tikrojo 

Nario mokestis 

LASF asocijuoto 

Nario mokestis 

 a) Už nacionalinę E kategorijos vairuotojo licenciją  

Buhalterinis kodas: E 

40 Eur 40 Eur 
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 b) Už vienkartinę (išduodamą varžybų dieną) E kategorijos 

vairuotojo licenciją. Vairuotojas su vienkartine E kategorijos 

licencija dalyvauja varžybose tik asmeninėje įskaitoje.   

Buhalterinis kodas: E vienkartinė 

20 Eur 20 Eur 

3.2.4 Nacionalinė M kategorijos vairuotojo licencija  
 

LASF tikrojo 

Nario mokestis 

LASF asocijuoto 

Nario mokestis 

 a) Už nacionalinę M kategorijos vairuotojo licenciją  
 

Buhalterinis kodas: M 

20 Eur 20 Eur 

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

10 Eur 10 Eur 

 c) Už (metinę) individualią nacionalinę M kategorijos 
vairuotojo licenciją (ne LASF nariams) 

30 Eur  

3.2.5 Kiti LASF nario mokesčiai susiję su vairuotojų licencijų 
išdavimu: 

LASF tikrojo 

Nario mokestis 

LASF asocijuoto 

Nario mokestis 

 
a) Už vairuotojo licencijos dublikatą 

10 Eur 10 Eur 

3.2.6 LASF Teorinių žinių patikrinimo egzaminas vairuotojo licencijai 
gauti  (įskaitant egzamino perlaikymą) 

50 Eur 50 Eur 

3.3 LASF nario ir LASF asocijuoto nario mokesčiai už varžybų Organizatoriaus licenciją 

 

Tarptautinių arba Nacionalinių varžybų organizatoriai FIA 
registracijos mokestį moka per LASF 

Skaičiuojant mokestį prie FIA 

nustatytos sumos pridedama 30 Eur 

suma (tarptautinis pavedimas ir kitos 

išlaidos) 

 
LASF nario mokesčiai už varžybų Organizatoriaus licenciją: 

LASF tikrojo 

Nario mokestis 

LASF asocijuoto 

Nario mokestis 

 
a) automobilių kroso čempionato etapo (A lyga) 

400 Eur - 

 
b) automobilių ralio–kroso čempionato etapo (A lyga) 

270 Eur - 

 
c) automobilių ralio čempionato etapo (A lyga) 

730 Eur - 

 d)  „B“ lygos čempionato, pirmenybių,  taurės varžybų ir kitų 
„B“ lygai prilyginamų varžybų 

50 Eur 60 Eur 

 

e)Žiedinių 
lenktynių 

trumpų distancijų žiedinių lenktynių 
čempionato etapo (A lyga) 

270 Eur - 

ilgų distancijų žiedinių lenktynių 
čempionato etapo (A lyga) 

335 Eur - 

1006 km lenktynių (A lyga) 500 Eur - 

 f) „C“ lygos čempionato, pirmenybių,  taurės varžybų ir kitų „C“ 
lygai prilyginamų varžybų 

30 Eur 40 Eur 



8 
 

3.4 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 varžybos (etapo arba vienų varžybų) 320 Eur 

 

b) B ir C lygos varžybos 

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

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

 a) automobilių kroso, ralio-kroso, žiedinių lenktynių trasa 50 Eur 

 b) automobilių ralio trasa 100 Eur 

 
c) C lygos varžybų trasa 

20 Eur (tokia pati kaina taikoma ir ne 
LASF nariams) 

3.6 LASF narių mokesčiai teisėjo licencijai gauti: 

 Tarptautinės kategorijos 60 Eur 

 Tarptautinės kategorijos teisėjams nuo 65 iki 75 metų amžiaus     30 Eur 

 Nacionalinės kategorijos teisėjams 40 Eur 

 Nacionalinės kategorijos teisėjams nuo 65 iki 75 metų amžiaus     20 Eur 

 I, II, III kategorijos teisėjams 30 Eur 

 I, II, III kategorijos teisėjams nuo 65 iki 75 metų amžiaus     20 Eur 

 Teisėjams „stažuotojams“ 10 Eur 

 Teisėjams virš 75 metų amžiaus Nemokamai 

3.7 Kiti niekur aukščiau nepriskirti LASF narių ir kitų asmenų mokesčiai: 

3.7.1 
LASF mokesčiai už LASF ar FIA sportinio automobilio 
techninį pasą (toliau- pasas):* 
 
*Už sportinio automobilio techninio paso pagaminimą 
skubos tvarka (per 1 darbo dieną) kainos, nurodytos 
3.7.1. punktuose, padidinamos 30%. 

a) LASF paso 
išdavimas 

LASF nariams 50 Eur/ 
kitiems asmenims 70 Eur 

b) naujo FIA paso 
išdavimas 

LASF nariams 105 Eur/ 
kitiems asmenims 125 
Eur 

c) LASF paso 
dublikatas 

LASF nariams 50 Eur/ 
kitiems asmenims 70 Eur 

3.7.2 
Saugos lankų gamintojo licencijos mokestis (metinis) 100 Eur 

3.7.2.1 
Nacionalinis saugos lankų sertifikatas  30 Eur 

3.7.2.2 
Tarptautinis saugos lankų sertifikatas 250 Eur 

3.7.3 
Apeliacijos mokestis 1000 Eur 

3.7.4 
FIA homologacinė knyga (forma) 75 Eur 

3.7.5 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. 

3.7.6 
Bet kokie kiti FIA nustatyti mokesčiai ir baudos FIA nutarimai 

3.7.7 LARČ  dalyvio registracijos mokestis (išskyrus Historic 
įskaita) 

150 Eur 

3.7.8 
LARČ dalyvio registracijos mokestis Historic įskaitoje 40 Eur 

3.7.9 
LARSČ  dalyvio registracijos mokestis 60 Eur 

3.7.10 
Mini ralio čempionato dalyvio registracijos mokestis 40 Eur 
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3.7.11 
Street Race čempionato dalyvio registracijos mokestis 10 Eur 

3.7.12 
Žiedo čempionato dalyvio registracijos mokestis 150 Eur 

3.7.13 „Ilgų distancijų“ lenktynių komandos registracijos 
mokestis 

50 Eur 

3.7.14 
Kroso čempionato dalyvio registracijos mokestis 50 Eur 

3.7.15 
Ralio-kroso čempionato dalyvio registracijos mokestis 50 Eur 

3.7.16 
Kroso pirmenybių dalyvio registracijos mokestis 10 Eur 

3.7.17 Komandinis mokestis už LARČ etapą pravedamą ne 
Lietuvoje 

80 Eur 

3.7.18 
Slalomo čempionato dalyvio registracijos mokestis 10 Eur 

3.7.19 
Baja čempionato dalyvio registracijos mokestis 50 Eur 

 

BALSUOTA:  UŽ-VIENBALSIAI 

NUTARTA: Patvirtinti 2022 metų LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, tikrųjų ir asocijuotų LASF 

narių tiksliniai įnašai federacijos veiklai remti mokesčius.  

Nr. Mokesčio aprašymas 
Mokesčio dydis 
Eurais (Eur) 

1. Stojamasis LASF tikrojo nario mokestis   170 Eur 

2. Metinis LASF tikrojo nario ir LASF asocijuoto nario narystės mokestis 

2.1. Metinis narystės mokestis LASF tikriesiems nariams 400 Eur 

2.2. Metinis narystės mokestis LASF asocijuotiems nariams 260 Eur 

3. 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. LASF tikrojo nario ir LASF asocijuoto nario Pareiškėjo licencijos mokesčiai 

3.1.1. 
 

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 (su nauju komandos pavadinimu) dalyvaujantiems A lygos varžybose. 

400 Eur 

b) LASF tikriesiems nariams už kiekvieną kitą (t.y. antrą, trečią ir t.t.) Pareiškėjo 
licenciją (su nauju komandos pavadinimu) dalyvaujantiems B ir C lygų 
varžybose. 

70 Eur 

3.1.2. 
 

LASF asocijuoto nario Pareiškėjo licencijos mokesčiai: 
Sumokėjus metinį narystės mokestį (papunktis 2.2.), LASF asocijuotam nariui, dalyvaujančiam B ir C 
lygų varžybose, 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 licenciją (su nauju komandos pavadinimu), dalyvaujantiems B ir C 
lygų varžybose. 

70 Eur 

b) LASF asocijuotiems nariams, dalyvaujantiems tik automobilių kroso bei ralio-
kroso čempionatuose, (vienai komandai, kurios pavadinimas negali keistis iki 
einamų metų pabaigos) dalyvaujantiems A lygos arba Tarptautinėse varžybose. 

170 Eur 
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c) LASF asocijuotiems nariams už kiekvieną pareiškėjo licenciją, 
dalyvaujantiems A lygos arba Tarptautinėse varžybose. 

400 Eur 

3.2 LASF nario mokesčiai vairuotojo licencijoms gauti* 
* Už licencijos pagaminimą skubos tvarka (per 1 darbo dieną), kainos nurodytos  
3.2. punkte didinamos 30%. 

 

3.2.1 Tarptautinės vairuotojo ITA, ITB, ITC-C, ITC-R, ITD-C, ITD-R, 

ITE, ITF, ITG kategorijų licencijos 
LASF tikrojo 

Nario mokestis 
LASF asocijuoto 

Nario mokestis 

 a) Vairuotojams iki 18 metų amžiaus.   

Buhalterinis kodas: IT 

100 Eur 120 Eur 

 b) Vairuotojams virš 18 metų amžiaus.  

Buhalterinis kodas: IT 

170 Eur 205 Eur 

 c) Vairuotojui iki 18 amžiaus turinčiam galiojančią to paties 

Pareiškėjo nacionalinę licenciją. 

Buhalterinis kodas: ITp 

70 Eur 80 Eur 

 d) Vairuotojui virš 18 metų amžiaus turinčiam galiojančią to 

paties Pareiškėjo nacionalinę licenciją  

Buhalterinis kodas: ITp  

120 Eur 140 Eur 

3.2.2 
Nacionalinės D, D Junior kategorijų vairuotojo licencijos  

LASF tikrojo 

Nario mokestis 

LASF asocijuoto 

Nario mokestis 

 a) Vairuotojams iki 18 metų amžiaus (D Junior) 

Buhalterinis kodas: DJ 

50 Eur 60 Eur 

 b) Vairuotojams virš 18 metų amžiaus (D). 

Buhalterinis kodas: D 

85 Eur 100 Eur 

 c) Už nacionalinę D kategorijos vairuotojo licenciją, kai 

vairuotojas einamais metais turi E kategorijos vairuotojo 

licenciją. 

Buhalterinis kodas: Dp 

70 Eur 80 Eur 

 d) Už D Junior kategorijos vairuotojo licenciją, kai 

vairuotojas einamais metais turi nacionalinę E kategorijos 

vairuotojo licenciją 

Buhalterinis kodas: DJp 

35 Eur 40 Eur 

3.2.3 
Nacionalinė E kategorijos vairuotojo licencija 

LASF tikrojo 

Nario mokestis 

LASF asocijuoto 

Nario mokestis 

 a) Už nacionalinę E kategorijos vairuotojo licenciją  

Buhalterinis kodas: E 

40 Eur 40 Eur 

 b) Už vienkartinę (išduodamą varžybų dieną) E kategorijos 

vairuotojo licenciją. Vairuotojas su vienkartine E kategorijos 

licencija dalyvauja varžybose tik asmeninėje įskaitoje.   

20 Eur 20 Eur 
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Buhalterinis kodas: E vienkartinė 

3.2.4 Nacionalinė M kategorijos vairuotojo licencija  
 

LASF tikrojo 

Nario mokestis 

LASF asocijuoto 

Nario mokestis 

 a) Už nacionalinę M kategorijos vairuotojo licenciją  
 

Buhalterinis kodas: M 

20 Eur 20 Eur 

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

10 Eur 10 Eur 

 c) Už (metinę) individualią nacionalinę M kategorijos 
vairuotojo licenciją (ne LASF nariams) 

30 Eur  

3.2.5 Kiti LASF nario mokesčiai susiję su vairuotojų licencijų 
išdavimu: 

LASF tikrojo 

Nario mokestis 

LASF asocijuoto 

Nario mokestis 

 
a) Už vairuotojo licencijos dublikatą 

10 Eur 10 Eur 

3.2.6 LASF Teorinių žinių patikrinimo egzaminas vairuotojo 
licencijai gauti  (įskaitant egzamino perlaikymą) 

50 Eur 50 Eur 

3.3 LASF nario ir LASF asocijuoto nario mokesčiai už varžybų Organizatoriaus licenciją 

 

Tarptautinių arba Nacionalinių varžybų organizatoriai FIA 
registracijos mokestį moka per LASF 

Skaičiuojant mokestį prie FIA 

nustatytos sumos pridedama 30 Eur 

suma (tarptautinis pavedimas ir 

kitos išlaidos) 

 
LASF nario mokesčiai už varžybų Organizatoriaus licenciją: 

LASF tikrojo 

Nario mokestis 

LASF asocijuoto 

Nario mokestis 

 
a) automobilių kroso čempionato etapo (A lyga) 

400 Eur - 

 
b) automobilių ralio–kroso čempionato etapo (A lyga) 

270 Eur - 

 
c) automobilių ralio čempionato etapo (A lyga) 

730 Eur - 

 d)  „B“ lygos čempionato, pirmenybių,  taurės varžybų ir kitų 
„B“ lygai prilyginamų varžybų 

50 Eur 60 Eur 

 

e)Žiedinių 
lenktynių 

trumpų distancijų žiedinių lenktynių 
čempionato etapo (A lyga) 

270 Eur - 

ilgų distancijų žiedinių lenktynių 
čempionato etapo (A lyga) 

335 Eur - 

1006 km lenktynių (A lyga) 500 Eur - 

 f) „C“ lygos čempionato, pirmenybių,  taurės varžybų ir kitų 
„C“ lygai prilyginamų varžybų 

30 Eur 40 Eur 

3.4 LASF narių mokestis už komercinės kompanijos, organizacijos, produkto, ženklo (emblemos) ar vardo 
naudojimą varžybų (renginio ar įskaitos) pavadinime 



12 
 

PASTABA: Čempionatų ir jo įskaitų pavadinimai priklauso tik LASF ir negali būti be LASF raštiško 

sutikimo pavadinti komerciniais vardais. 

 a) A lygos varžybos (etapo arba vienų varžybų) 320 Eur 

 

b) B ir C lygos varžybos 

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

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

 a) automobilių kroso, ralio-kroso, žiedinių lenktynių trasa 50 Eur 

 b) automobilių ralio trasa 100 Eur 

 
c) C lygos varžybų trasa 

20 Eur (tokia pati kaina taikoma ir ne 
LASF nariams) 

3.6 LASF narių mokesčiai teisėjo licencijai gauti: 

 Tarptautinės kategorijos 60 Eur 

 Tarptautinės kategorijos teisėjams nuo 65 iki 75 metų 
amžiaus     

30 Eur 

 Nacionalinės kategorijos teisėjams 40 Eur 

 Nacionalinės kategorijos teisėjams nuo 65 iki 75 metų 
amžiaus     

20 Eur 

 I, II, III kategorijos teisėjams 30 Eur 

 I, II, III kategorijos teisėjams nuo 65 iki 75 metų amžiaus     20 Eur 

 Teisėjams „stažuotojams“ 10 Eur 

 Teisėjams virš 75 metų amžiaus Nemokamai 

3.7 Kiti niekur aukščiau nepriskirti LASF narių ir kitų asmenų mokesčiai: 

3.7.1 LASF mokesčiai už LASF ar FIA sportinio automobilio 
techninį pasą (toliau- pasas):* 
 
*Už sportinio automobilio techninio paso 
pagaminimą skubos tvarka (per 1 darbo dieną) 
kainos, nurodytos 3.7.1. punktuose, padidinamos 
30%. 

a) LASF paso 
išdavimas 

LASF nariams 50 Eur/ 
kitiems asmenims 70 Eur 

b) naujo FIA 
paso išdavimas 

LASF nariams 105 Eur/ 
kitiems asmenims 125 
Eur 

c) LASF paso 
dublikatas 

LASF nariams 50 Eur/ 
kitiems asmenims 70 Eur 

3.7.2 
Saugos lankų gamintojo licencijos mokestis (metinis) 100 Eur 

3.7.2.1 
Nacionalinis saugos lankų sertifikatas  30 Eur 

3.7.2.2 
Tarptautinis saugos lankų sertifikatas 250 Eur 

3.7.3 
Apeliacijos mokestis 1000 Eur 

3.7.4 
FIA homologacinė knyga (forma) 75 Eur 

3.7.5 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. 

3.7.6 
Bet kokie kiti FIA nustatyti mokesčiai ir baudos FIA nutarimai 

3.7.7 LARČ  dalyvio registracijos mokestis (išskyrus Historic 
įskaita) 

150 Eur 

3.7.8 
LARČ dalyvio registracijos mokestis Historic įskaitoje 40 Eur 

3.7.9 
LARSČ  dalyvio registracijos mokestis 60 Eur 

3.7.10 
Mini ralio čempionato dalyvio registracijos mokestis 40 Eur 
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3.7.11 Street Race čempionato dalyvio registracijos 
mokestis 

10 Eur 

3.7.12 
Žiedo čempionato dalyvio registracijos mokestis 150 Eur 

3.7.13 „Ilgų distancijų“ lenktynių komandos registracijos 
mokestis 

50 Eur 

3.7.14 
Kroso čempionato dalyvio registracijos mokestis 50 Eur 

3.7.15 Ralio-kroso čempionato dalyvio registracijos 
mokestis 

50 Eur 

3.7.16 
Kroso pirmenybių dalyvio registracijos mokestis 10 Eur 

3.7.17 Komandinis mokestis už LARČ etapą pravedamą ne 
Lietuvoje 

80 Eur 

3.7.18 
Slalomo čempionato dalyvio registracijos mokestis 10 Eur 

3.7.19 
Baja čempionato dalyvio registracijos mokestis 50 Eur 

 

 

6. Dėl Valstybės biudžeto lėšų sąmatos patvirtinimo;       

SVARSTYTA: Tarybos nariai informuoti, kad 2022 m. iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

„Aukšto meistriškumo sporto programai“ įgyvendinti gauta 88 629 Eur.  

SIŪLYTA: Iš gautų lėšų Kartingo federacijai skirti 12 000 eurų. 

BALSUOTA: UŽ-VIENBALSIAI 

NUTARTA: Iš gautų lėšų Kartingo federacijai skirti 12 000 eurų. 

 

7. Tikrojo nario „Flameris racing“ narystės mokėjimo atidėjimo prašymas; 

SVARSTYTA: Ilgametis LASF Tikrasis narys „Flameris racing“ pateikė LASF Tarybai prašymą dėl 

narystės mokesčio atidėjimo. 

SIŪLYTA: Patvirtinti „Flameris racing“ narystės mokesčio atidėjimą iki 2022-06-01. 

BALSUOTA:  UŽ-VIENBALSIAI 

NUTARTA: Patvirtinti „Flameris racing“ narystės mokesčio atidėjimą iki 2022-06-01. 

 

8. Drago disciplinos saugos lankų sertifikavimas. 

SVARSTYTA:  Drago komitetas prašo LASF Tarybos patvirtinti Drago disciplinos disciplinos saugos 

lankų sertifikavimo tvarką (Priedas Nr. 2).  

SIŪLYTA: Patvirtinti Drago disciplinos disciplinos saugos lankų sertifikavimo tvarką. (Priedas Nr. 2) 

BALSUOTA:  UŽ-VIENBALSIAI 
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NUTARTA: Patvirtinti Drago disciplinos disciplinos saugos lankų sertifikavimo tvarką. (Priedas Nr. 

2) 

 

       Protokolo lapų- 14. 

Posėdžio pirmininkas Egidijus Janavičius 

Posėdžio sekretorė Indrė Janauskaitė 

 


