
Patvirtinta: 
Visuotiniame LKF narių suvažiavime 

2015.03.19 

2015 

 

LKF narių stojamieji ir nario mokesčiai, pareiškėjo, vairuotojų licencijų išdavimo ir kt. mokesčiai 
 

Mokesčio aprašymas Mokesčio dydis, EUR 

 
  

LKF narystės mokesčiai   

Stojamasis LKF nario mokestis 60,00 EUR / 207,17 Lt 

Metinis narystės mokestis 220,00 EUR / 759,62 Lt 

 
  

Pareiškėjo licencijos išdavimo mokesčiai    

Pareiškėjo licencijos išdavimo mokestis LKF nariams * − 

Pareiškėjo licencijos išdavimo mokestis ne LKF nariams * 300,00 EUR / 1035,84 Lt 

Papildomos pareiškėjo licencijos išdavimo mokestis LKF nariams ** 200,00 EUR / 690,56 Lt 

Papildomos pareiškėjo licencijos išdavimo mokestis ne LKF nariams ** 300,00 EUR / 1035,84 Lt 

 
  

Organizatoriaus licencijos išdavimo mokesčiai   

Lietuvos kartingo čempionato etapo organizatoriaus licencijos išdavimo mokestis 145,00 EUR / 500,66 Lt 

Kitų kartingo varžybų / etapo organizatoriaus licencijos išdavimo mokestis 30,00 EUR / 103,58 Lt 

 
  

Trasų licencijų išdavimo mokesčiai   

Trasos licencijos išdavimo mokestis 60,00 EUR / 207,17 Lt 

 
  

Vairuotojų licencijų išdavimo mokesčiai   

Tarptautinės vairuotojo licencijos išdavimo mokestis *** 125,00 EUR / 431,60 Lt 

C kategorijos licencijos išdavimo mokestis *** 25,00 EUR / 86,32 Lt 

B kategorijos licencijos išdavimo mokestis *** 60,00 EUR / 207,17 Lt 

Vairuotojo licencijos keitimo mokestis keičiant pareiškėją 200,00 EUR / 690,56 Lt 

Vienkartinės licencijos išdavimo mokestis 15,00 EUR / 51,79 Lt 

Licencijos dublikatas 15,00 EUR / 51,79 Lt 

 
  

Chronometravimo įrangos nuoma 
 

Chronometravimo įrangos nuoma, pilno komplekto, vienam lenktynių savaitgaliui 150,00 EUR / 517,92 Lt  

Chronometravimo įrangos nuoma, tik daviklių, vienam lenktynių savaitgaliui 50,00 EUR / 172,64 Lt  

 
  

* Į pareiškėjo licenciją galima įtraukti nedaugiau negu 7 vairuotojus (tarptautinės arba B kategorijos 

nacionalinės licencijos) bei neribotą kiekį vairuotojų, turinčių nacionalines C kategorijos licencijas. 
 

 

** Papildomai į pareiškėjo licenciją galima įtraukti dar 7 vairuotojus (tarptautinės arba B kategorijos 

nacionalinės licencijos) susimokėjus patvirtintą LKF Tarybos pareiškėjo licencijos išdavimo mokestį. 
 

 

*** Vairuotojų licencijų išdavimo mokestis likus mažiau negu 30 d. iki varžybų mokestis didinamas 2 

kartus 
 

 

 - Tas pats pareiškėjas gali pateikti neribotą kiekį paraiškų pareiškėjo licencijai gauti (su skirtingais komandos 

pavadinimais) už kiekvieną susimokėjus patvirtintą LKF Tarybos pareiškėjo licencijos išdavimo mokestį. 

 


