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2023.GADA DIFERENCĒTO BIEDRA MAKSU NOLIKUMS 

 

Vispārīgie noteikumi 

1. Tikai LAF licence dod tiesības piedalīties LAF, FIA un citu ASN rīkotajās autosporta sacensībās. 

2. Lai saņemtu LAF licenci, tās pieteicējam (sportistam, tiesnesim) ir jāreģistrējas elektroniskajā licenču sistēmā 

www.laflicences.lv un ievērojot laflicences.lv lietošanas noteikumus jāpasūta nepieciešamā licence. 

3. Ja sportists vēlas saņemt FIA startptautisko licenci un tam līdz šim nav bijusi starptautiskā licence viņam 

jānokausās FIA kurss par drošību un jānokārto pārbaudes eksāmens, par kura nokārtošanu jāieisniedz sertifikāts.  

4. Sportistiem licences saņemšanai jāisniedz:  

- ģimenes ārsta zīme, vai medicīnas deklarācija kuru parakstījis ārsts ar norādītu datumu, kas izdota tekošajā gadā 

par kuru tiek prasīta licence; 

-  apdrošināšanas polise kas derīga līdz licences derīguma termiņa beigām ( vienreizējās licences gadījumā) 

- apdrošināšanas polise kas derīga līdz licences derīguma termiņu  vismaz līdz 31.12 ( gada licences gadījumā)  

- sportistiem,kas jaunāki par 18.gv. abu vecāku rakstiska piekrišanas brīvā formā 

- sportsitiem, kas ir citu valstu piederīgie, attiecīgās vasts ASN ( federācijas) atļauju izņemt LAF licenci.  

 

5. Lai saņemtu trases licenci, tās īpašniekam vai sacensību rīkotājam jāreģistrējas sistēmā www.laflicence.lv un, 

ievērojot sistēmas  lietošanas noteikumus, jāpasūta  trases licence. 

6. Lai kļūtu par LAF biedru juridiskai personai , ievērojot laflicences.lv lietošanas noteikumus, ir jāreģistrējas sistēmā 

www.laflicences.lv . 

 

7. Visas LAF noteiktās maksas ir diferencētās biedru maksas. 

8. Pasūtītās licences tiks apstiprinātas pēc noteiktās diferencētas maksas ieskaitīšanas LAF 

 

Saskaņā ar LAF SK noteikto, LAF prezidijs ir apstiprinājis  šādas diferencētās biedru maksas : 

BIEDRU NAUDA JURIDISKAJAI PERSONAI EUR 

Juridiskajiem biedriem - iestāšanas maksa  200 

Juridiskajiem biedriem - gada maksa 220 

NACIONĀLĀS SPORTISTU LICENCES  

RALLIJA KOMISIJA  

Rallijs gada licence (līmenis R) 225 

Rallijs vienreizējā licence (līmenis R; His R)  60 

Rallijsprints gada (RS) 115 

Rallijsprints vienreizējā  35 

Rallijs vēsturiskā sporta regularitāte, gada ( H līmenis ) 115 

Rallijs vēsturiskā sporta- regularitāte, vienreizējā ( H līm) 35 

  

STANDARTA AUTOMOBIĻU KOMISIJA   

SAK Gada licence visām disciplīnām 150 

SAK Vienreizējā licence ( autosprints)  10 

SAK Vienreizējā licence ( minirallijs) 25 

  

ŠOSEJAS KOMISIJA   

Šosejas gada licence( licences kategorija - Nacionālā) 150 

Šosejas vienreizējā licence  90 

  

DRIFTA  UN DRAGREISA KOMISIJA  

http://www.laflicences.lv/
http://www.laflicence.lv/
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Drifta gada licence (Pro) 110 

Drifta vienreizējā licence (Pro) 40 

Drifta gada licence (Street un  SemiPro) 100 

Drifta  vienreizējā licence (Street un SemiPro)  40 

Drifta traiku gada 10 

Drifta traiku vienreizējā 5 

Dragreisa gada licence  50 

Dragreisa vienreizējā licence  30 

Gymkhana gada licence 15 

Gymkhana vienreizējā licence 10 

  

KROSA KOMISIJA  

Kross  nacionālā visām krosa disciplīnām (A ) 260 

Kross nacionālā autokrosa  (B AX ) 160 

Kross nacionālā rallijkrosa  (B RX) 160 

Kross/rallijkross vienreizējā licence (B AX), (B RX) 90 

Kauss nacionālā gada licence (C) 125 

Kausu  vienreizējā (C) 70 

Krosa gada licence kroskarti, mini bagij ( Junior C) jauniešiem līdz 16 gadiem 

Mini bagiji, Junior Xtreme, Yaris cuo 

75 

Folkreisa, amatieru klase licence (nacionālā, līmenis D) 90 

Folkreisa vienreizējā licence (nacionālā, līmenis D) 55 

  

TROFI REIDU KOMISIJA   

Trofi – reids - gada licence ( līmenis R)  80 

Trofi reids - apļu sacensību gada licence  ( līmenis D)  60 

Trofi reids - tūrisma kausa licence ( līmenis C)  60 

Trofi - reids - vienreizējā licence (līmenis R) 15 

Trofi - reids - vienreizējā licence sacensību dienā 25 

Rallijreids (līmenis R)  140 

Rallijreids vienreizējā 60 

  

KARTINGA KOMSIJA  

Kartinga gada licence sportistiem līdz 18 g.v.( līmenis  Junior C  ) 65 

Kartinga gada licence sportistiem virs 18.g.v.( līmenis  C) 110 

Kartinga vienreizējā licence 50 

Kartinga kausa licence (licences līmenis D) 65 

Minikāru gada licence 15 

Minikāru vienreizējā licence 5 

  

STARPTAUTISKĀS SPORTISTA LICENCES  

Rallijs  , Kross, Šoseja, Kartings, Trofi reids, Rallijreids, Drifts 260 

  

PIETEICĒJU LICENCES  

Pieteicēja licence jurid. Personai ( LAF Biedram) , kuras saņēmēja 

nosaukums atšķiras no juridiskā biedra nosaukuma  

100 

Pieteicēja licences juridiskam biedram, kuram ir samaksāta biedra nauda 

par pašreizējo gadu. 

0 

Pieteicējs - fiziska persona, ja pats nav sportista licences turētājs 35 

TIESNEŠI  

Tiesneša licence 15 

Vienreizējā tiesneša licence 5 

  

KOMANDU REĢISTRĀCIJA (licence netiek izdota)  

Rallijs  500 
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Kross  100 

Folkreiss  50 

SAK minirallijs, autosprints  45 

Drifts, par vienu dalībnieku komandā  15 

Dragreiss 25 

Kartinga  komandas gada licence  60 

Šosejas komandas gada licence tikai izturības sacensībām 200 

Trofi – reids 200 

SACENSĪBU REĢISTRĀCIJA  

FIA Pasaules čempionāta posms (papildus FIA vai promotera maksai)  1500 

FIA starptautiskais rallijs  2600 

Eiropas autokrosa un rallijkrosa čempionāta posmi 750 

NEZ Čempionāta posmi  300 

Baltijas čempionāta posmi 300 

LR čempionāta posms rallijā  1400 

LR Čempionāts visas disciplīnās izņemot ralliju un minikārus 300 

LR Čempionāts minikāru sportā 25 

Kausa sacensības visās disciplīnās 150 

TRASES LICENCES  

Slēgtās trases licencēšana  Līdz  

CITI  

Izziņa fiziskām personām 50 

Izziņa juridiskām personām 100 

LAF tehniskās pases atklātām trasēm 50 

LAF tehniskās pases slēgtām trasēm 40 

FIA tehniskā pase 100 

FIA homologācija 200 

FIA Historic Technical Pass “HTP”- FIA vēsturiskajiem rallijiem  700 

FIA Historic Regularity Car Pass “HRCP”- FIA regularitātes rallijiem  50 

LAF Nacionālā homologācija 400 

LAF Nacionālās homologācijas izskatīšana 150 

Licences atjaunošana nozaudēšanas vai bojāš. gad. 15 

LAF drošības karkasa sertifikāta apstiprināšana 30 

IZM numuri uz vienām sacensībām  

100 

FIA homologācijas  papildināšanas  veidlapa par vienu lapu uz FIA papīra 2 

LAF Apelācijas maksa apelācijas tiesai 1000 

 

Nolikums, apstiprināts LAF prezidija sēde  

2023.gada  18. janvārī 

 


