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The FIA supports the UN Decade of Action for Road Safety

BELT UP 
all passengers are my responsibility

RESPECT THE HIGHWAY CODE 
rules are there to protect us all

OBEY THE SPEED LIMIT 
my car is made of metal, pedestrians and children are not

CHECK MY TYRES 
both for wear and for correct inflation, including the spare

DRIVE SOBER  
when I am drunk or on drugs, I am a danger on the road

PROTECT MY CHILDREN 
keep them safe in car seats

PAY ATTENTION 
calling and texting make me dangerous

STOP WHEN I’M TIRED 
getting there late is better than not at all

WEAR A HELMET 
motorbikes and bicycles don’t protect my head

BE COURTEOUS AND CONSIDERATE 
respect other drivers

I WANT TO BE SAFE
I PROMISE TO

FIA GOLDEN RULES

Facebook.com/fiaactionforroadsafety 

www.fia.com/campaigns
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1 IEVADS> 

1.1 ORGANIZATORU UZRUNA 

Sveicināti Rally Talsi! 

Rally Talsi arī 2015. gadā saglabājis sev ierasto vietu Latvijas 

Rallija Čempionāta (LRČ) kalendārā, un iesāks čempionāta 

vasaras daļu. Rally Talsi plānojums šogad paliks nemainīgs, un 

autosportistiem sacensības sāksies ceturtdien, 14. maijā, kad 

tie veiks administratīvo pārbaudi un saņems maršruta 

dokumentus. Piektdien, 15. maijā, paredzēta iepazīšanās ar 

trasi un testa ātrumposms. Savukārt rallija ceremoniālais starts 

un pirmie ātrumposmi norisināsies sestdien, 16. maijā. Rally 

Talsi noslēgsies svētdien, 17. maijā, kad pēc vairāk kā 100 

kilometrus garas distances veikšanas, dalībnieki vēlreiz 

pulcēsies Talsu pilsētas laukumā, kur notiks svinīgā 

apbalvošanas ceremonija. 

Man un visai RA EVENTS komandai ir liels prieks, ka 

iepriekšējos gados sarīkotās sacensības ir augsti novērtētas arī 

ārpus Latvijas robežām, un rallijs Talsos arī šogad iekļauts 

Lietuvas un Ziemeļeiropas zonas čempionāta kalendārā. 

Lietuvas Automobiļu Federācija šogad atzīmē savu 25. gadskārtu, tādēļ mums ir iemesls justies īpaši 

pagodinātiem, ka savā jubilejas gadā dienvidu kaimiņu čempionāta posmu notiks tieši Talsos. 

Neiztrūkstoši, par papildus intrigu Talsos gādās arī Čempionu Rallija cīņas, kurās aicināti piedalīties 

tuvāku un tālāku valstu iepriekšējās sezonas čempioni, lai vienuviet noskaidrotu ātrāko no visiem. Tāpat, 

jau otro gadu pēc kārtas, rallija apmeklētājiem būs iespēja atskatīties nesenā vēsturē, jo, sestdien, 16. 

maijā, pirms rallija automašīnām ātrumposmos dosies Youngtimer automašīnas, kas piedalīsies 

regularitātes sacensībās. 

Visbeidzot, liels paldies Talsu novada pašvaldībai, kas savās mājās aicinājusi vairākus desmitus Latvijas, 

Lietuvas, kā arī Ziemeļeiropas un citu ārvalstu ekipāžas, lai arī 2015. gada vasara visiem rallija draugiem 

sāktos ar neaizmirstamu nedēļas nogali starp Talsu novada deviņiem pakalniem. 

Tiekamies finišā! 

>Rally Talsi direktors> 

>Raimonds Strokšs>_  

1.2 RALLIJA GIDA REGLAMENTĒJOŠĀ KĀRTĪBA 
Rallija Gids satur informāciju, kam nav reglamentējošs spēks. Informācija var tikt mainīta un papildināta, 

precīzas norādes www.rallytalsi.lv un www.autorally.lv.  

http://www.rallytalsi.lv/
http://www.autorally.lv/
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2 TALSI> 

2.1 TALSU NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA UZRUNA 
Sveicam Talsu novadā un Talsu rallijā! 

Katrs gads ir citāds – nāk jauna paaudze un atziņas, tiek 

pārskatītas vērtības. Tomēr sabiedrībā ir arī nemainīgi un 

pastāvīgi sapņi. Ātrāk, augstāk, tālāk – sens latīņu formulējums 

cilvēku sacensību garam, bet sportā apvienots tas viss. Tāpēc 

arī Talsu rallijs tik ļoti pievelk autosporta entuziastus. 

Ik pavasari atmostas daba, zaļo pļavas, skaņo un šalko meži. 

Talsos tad atplaukst vasarai ķirši, ceriņi un jasmīni. Tieši Talsu 

rallijs pamodina mūsu novadu un paver vārtus vasarai. 

Novēlu visiem neaizmirstamu šo ralliju! Izbaudiet motoru spēka 

parādi! Izbaudiet dabu un Talsu novada zaļo elpu, kas jūtama 

pāri visam! Lai jums jauka vasara un, lai šovasar viss izdodas 

ātrāk, augstāk, tālāk! 

 

 

 

>Talsu novada domes priekšsēdētājs> 

>Aivars Lācarus> 

2.2 GALVENIE FAKTI PAR TALSIEM 

Koordinātas: 57°14′48″N 

 22°35′19″E 

Platība: 7,8 km² 

Iedzīvotāju skaits: 10 825 (2013) 

Pilsētas tiesības: no 1917. gada 

Pasta indekss: LV-3201, LV-3203 

Mājaslapa: www.talsi.lv 

  

http://www.talsi.lv/


6. jūnijā brīvdabas 
sajūtu koncerts  

„Ārpasaules mūzika 
Tiguļkalnā”  Talsos 

Koncerta idejas un māksli-
nieciskās domas autors ir 
komponists un izpildītājs 
Raimonds Tiguls, kas savas 
dzimtās pilsētas augstākajā 
virsotnē, ozolu ielokā, radījis 
vietu, kur skaņās un sajūtās 
sasaukties dažādu tautu un 
pasauļu mūzikai.

    www.arpasaule.lv

2.–5. jūlijā  
Talsu pilsētas svētki  

„Vasaras vidus svinēšana”
Nepalaidiet garām iespēju pašā vasaras 
viducī izbaudītu Talsu pilsētas burvību, 
iepazīt jaunus un atpazīt slavenus 
pilsētas talantus un viesus, sajust un 
saklausīt simfoniskās mūzikas pērles 
nopietnās mūzikas koncertā, atrast 
sev tīkamāko amata meistaru darinātu 
lietiņu Amatnieku gadatirgū, uzgavilēt, 
dziedāt un dejot kopā ar visu laiku 
labākajiem Talsu dejotājiem, solistiem 
un mūziķiem, kā arī piedalīties 
atraktīvajā svētku gājienā.           

www.talsi.lv

23.–26. jūlijā 
Sabiles Vīna svētki

Sabiles Vīna svētki ir ar  
odziņu, tāpat kā pati pilsēta 
un tās cilvēki. Tas viss veido  
kopīgo svētku auru, kāda ir  
tikai tur – Sabilē. Nebeidza-
mais prieks, jautrība, sirsnīgais 
humors un ikviena apmeklētā-
ja līdzdalība veido šos neparas-
tos svētkus – pilsētā ar odziņu. 
Svētku moto „Skurbums pār-
iet, dullums nē!” katru gadu 
viennozīmīgi tiek pierādīts.
www.sabile.lv

30. maijā 
„Iegriežam 

vasaru Talsos”
Lielākais lielkoncerts – 
desmit grupas uz vienas 
skatuves!
Visa vakara un nakts 
garumā Talsu iedzīvo-
tājus un pilsētas viesus 
Sauleskalna estrādē  
priecēs Latvijā populā-
rākās grupas.
Pusnaktī grandiozs 
salūts!

www.draugiem.lv/talsi

19. jūnijā Dabas 
koncertzāle Vanagkalnā
Dabas koncertzāle ir latviešu 
mūziķu, dzejnieku, dabas 
zinātnieku, video un gaismu 
mākslinieku simbioze. Šīs 
radošās apvienības mērķis ir 
ar mūzikas palīdzību aktualizēt 
un spēcināt mijiedarbību starp 
cilvēku, mākslu un dabu. Idejas 
pirmavots meklējams mūziķu 
vēlmē rast netradicionālu telpu 
mūzikas, video mākslas un 
dzejas atskaņošanai. Šī gada 
tēma ir pļava.

www.dabaskoncertzale.lv

6. jūnijā Bānīša svētki
 Ārlavā

Svētki lauku saimniecībā „Kauli-
ņi” kļūst par bānīša ducināšanas 
prieku. Bānītis vadā interesentus 
pa 900 metru garo sliežu klāju. 
Katrs brauciens ilgst 30 minūtes, 
un to pavada galvenā mašīnista 
Igurda Baņķa stāstījums. 
www.talsi.lv

15. augustā Draugu 
diena Gruzijas zīmē un 

Dižmāras gadatirgus 
Talsos

Talsu novada pašvaldībai ir devi-
ņas ārvalstu sadarbības partneru 
pašvaldības, ar kurām notiek in-
tensīva kultūras tradīciju apmai-
ņa. Šogad Talsu Draugu diena iz-
skanēs Gruzijas zīmē, kad Talsos 
pulcēsies tirgotāji „Dižmāras” 
gadatirgus laikā. 
Jau pagājušā gadsimta sākumā 
„Dižmāra” Talsos bija laiks, kad 
visā apkārtnē darbi tika pārtrauk-
ti, svētku drēbes apvilktas un va-
sarā sapelnītā nauda ķešā salikta, 
lai dotos uz „Dižmāru” Talsos. 
Seno dienu godība nav zudusi arī 
šodien. Kā jau īstā gadatirgū, an-
deles priekus papildinās visdažā-
dākās aktivitātes. 
Šajā dienā Talsos no malu malām 
gaidīti pircēji, pārdevēji, dižoties 
gribētāji, teātra spēlētāji, dziedā-
tāji, dejotāji un vienkārši vērotāji, 
lai būtu klāt Talsu gada lielākajā 
notikumā – „Dižmāras gadatirgū”. 

www.talsi.lv, 
www.talsutautasnams.lv

Sajūti vasaras notikumu virpuli Talsu novadā!

Foto: K. Poriņš
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2.3 TALSI - DEVIŅU PAKALNU PILSĒTA 

Talsi – deviņu pakalnu pilsēta! 

Ķēniņkalna pakalnē lepni slejas Talsu 

tautas nams, tā iekšpagalmā iekārtota 

Radošā sēta, un apkārt Talsu ezeram ir 

labiekārtota pastaigu taka.  

Katrai pilsētai piemīt sava burvība, savs 

gars un ritums, sava pagātne, tagadne un 

nākotne. Talsos viss ir blakus, līdzās un 

tuvu, kopā savijies un krāsains. Talsi cauri 

gadsimtiem, pat mūsdienu steidzīgajā 

laikmetā, spējuši apvienot mūsdienīgas 

pilsētas attīstības tendences ar rimtas un mierīgas mazpilsētas savdabīgo šarmu. 

Vienreiz redzēt, izzināt, kājām izstaigāt un 

izripot, lai sajustu vēstures elpu, 

darbdienas mierīgo ritmu un dabas doto 

skaistumu. Pa bruģētajām ielām un pilsētas 

kāpņu pakāpieniem žigli uz leju, gausāk 

pret kalnu un tad no virsotnes ar jaunu 

sparu atkal lejā. Tā no kalna uz kalnu, 

garām abiem ezeriem, līdz visi deviņi 

kamolā satīti Jums savus stāstus atklātu. 

Deviņi pakalni un abi pilsētas ezeri glabā 

vairāku gadsimtu senu vēsturi - Pilskalns, 

Ķēniņkalns, Leču kalns, Tiguļu kalns, 

Sauleskalns, Baznīckalns, Krievragkalns, Vilkmuižas kalns, Dzirnavkalns – rada tikai Talsiem raksturīgo 

īpatnējo apbūvi un skatu ainas. Talsu pilskalns paceļas 32 m virs Talsu ezera līmeņa. Baznīckalna galā 

jau iztālēm redzama baltā un staltā Talsu evaņģēliski luteriskā baznīca. Lode baznīcas torņa galā 

atgādina par kristietības izplatību visā pasaulē, bet gailis aicina saglabāt modrību un tīru sirdsapziņu. 

Talsus visos laikos var salīdzināt ar lepnu 

kurzemnieci – tā ir atturīga, noslēpumaina, 

strādīga. Tādu mēs savu pilsētu redzam, 

ikdienas gaitās ejot… 
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2.4 TALSU NOVADS – IEDZĪVOTĀJIEM UN CEĻOTĀJIEM DRAUDZĪGS, 

DAUDZVEIDĪGS UN RADOŠS! 
Talsu novads ir daļa no Ziemeļkurzemes augstienes – ar augstāko virsotni Kamparkalnu, no kura skatu 

torņa paveras plaša panorāma uz četrām novada pilsētām un 14 pagastiem. 

Sabiles mazpilsēta ar savu šarmu un Vīna 

kalnu – pilsētas simbolu – pelnīti tiek 

dēvēta par pilsētu ar odziņu. Te kopš 

Hercoga Jēkaba laikiem zināmos un 

joprojām Abavas senlejā darītos dzērienus 

– vīnus un sidrus – iespējams nobaudīt pie 

vietējiem vīndariem un iegādāties Sabiles 

veikalos. Pedvāles Brīvdabas mākslas 

muzeja vārds popularitāti ieguvis sen, 

pateicoties tēlnieka Ojāra Arvīda 

Feldberga fantastiskai izdomai 

starptautisko plenēru organizēšanā un 

vides objektu radīšanā. Netradicionāla lieta, kas ieguvusi atsaucību ceļotāju vidū, ir akmens sēklas 

stādīšanas rituāls paša tēlnieka vadībā. 

Valdemārpils – liepziedu pilsēta kopš 1926. gada nes mūsu novadnieka, tautsaimnieka, Krievijas un 

Latvijas jūras kuģniecības veicinātāja, jūrskolu dibinātāja Krišjāņa Valdemāra (1825-1891) vārdu. Taču 

ezers un Baltijā resnākā liepa arvien vēl glabā šīs vietas seno vārdu – Sasmaka. Mūsdienās Valdemārpils 

vārdu spodrina Igurds Baņķis, koktēlniecības amata meistars, kurš saimnieko amatnieku sētā Kauliņi. 

Te iespējams ielūkoties un vizināties Igurda izcilajos, no koka darinātajos meistardarbos – mazbānītī 

Ronis un koka automobilī Sirmais žiperis, klausīties senos stāstos par Ārlavu un ne tik senos par 

Valdemārpili. Igurds māca arodu, dalās dzīves gudrībās arī ar puišiem un meitenēm no visas Latvijas, jo 

Valdemārpilī senajā Ārlavas lauksaimniecības biedrības namā mājvietu radusi viņa meistardarbnīca Zeļļi.  

Laumu dabas parks katru gadu viesiem 

piedāvā jaunas lietas, tā šogad līdzās 

2013.gadā atvērtajai profesionālajai disku 

golfa trasei, ir izveidota piedzīvojumu golfa 

trase, kas veidota kā lieliska aktīvā atpūtas 

vieta ikviena vecuma pārstāvim! Protams, 

ka joprojām interesentus gaida gan Bišu, 

gan Putnu, gan Sporta takas. 

Jaunākā novada pilsēta Stende ir pilsēta 

starp ceļiem un mežiem. Tā izveidojusies 

vairāk kā 100 gadus atpakaļ kā stacija pēc 

dzelzceļa Rīga – Ventspils būves. Savu vārdu atvasinājusi no tuvumā esošajām, savulaik plašajām 

Pastendes un Dižstendes muižām. Dižstendes muižas laukos tagad saimnieko Valsts Stendes 

graudaugu selekcijas institūta zinātnieki un selekcionē jaunas kviešu, miežu un auzu šķirnes.  
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3 KONTAKTINFORMĀCIJA> 

3.1 RALLY TALSI RĪKOTĀJS 
RA EVENTS, SIA 

Vienotais Reģ. Nr.: 41203049203 

Juridiskā adrese:  Celtnieku iela 23, Talsi, LV-3201, Latvija 

Banka:  AS DNB banka 

SWIFT:  RIKO LV 2X 

Konta numurs: LV86 RIKO 0002 9301 5748 5 

Raimonds Strokšs Direktors +371 29247514 raimonds@raevents.lv 

Inga Brūdere Mārketings +371 27072012 inga@raevents.lv 

Karlīne Štāla Projektu vadītāja  +371 26317179 karline@raevents.lv 

Kaspars Ērkulis Tehnisko darbu direktors +371 22309446 kaspars@raevents.lv 

Jānis Unbedahts Sabiedriskās attiecības +371 26557801 janis@raevents.lv 

3.2 RĪKOTĀJA BIROJS 
Adrese:  Melnsila iela 13, Rīga, LV-1046, Latvija 

Darba laiks:  Pirmdiena – Piektdiena 10:00 līdz 17:00 

E-pasts:  info@raevents.lv 

Interneta mājaslapa:  www.raevents.lv 

3.3 RALLY TALSI INTERNETA MĀJASLAPA UN SOCIĀLO TĪKLU KONTI 
Interneta mājaslapa:  www.rallytalsi.lv, www.rallyofchampions.com 

Oficiālā elektroniskā informācijas vietne: www.autorally.lv 

Twitter: @RallyTalsi 

Draugiem.lv:  /rallytalsi 

Facebook:  /RallyTalsi 

  

mailto:raimonds@raevents.lv
mailto:inga@raevents.lv
mailto:karline@raevents.lv
mailto:kaspars@raevents.lv
mailto:janis@raevents.lv
mailto:info@raevents.lv
http://www.raevents.lv/
http://www.rallytalsi.lv/
http://www.rallyofchampions.com/
http://www.autorally.lv/
https://twitter.com/RallyTalsi
http://www.draugiem.lv/rallytalsi/
https://www.facebook.com/RallyTalsi
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4 RALLY TALSI PROGRAMMA UN TERMIŅI> 
Precīza norises vieta tiks publicēta Rallija Gidā 2. 

LAIKS DARBĪBA VIETA 

Ceturtdiena, 14. maijs 
Maršruta dokumentu izsniegšana un 

dalībnieku dokumentu pārbaude 
Talsi 

Piektdiena, 15. maijs 
Maršruta dokumentu izsniegšana un 

dalībnieku dokumentu pārbaude 
Talsi 

Piektdiena, 15. maijs Iepazīšanās ar trasi Talsi 

Piektdiena, 15. maijs Testa ātrumposms Talsi 

Sestdiena, 16. maijs Iepazīšanās ar trasi Talsi 

Sestdiena, 16. maijs 
Rally Talsi Ceremoniālais starts, 

Rallija pirmā diena 
Talsi 

Svētdiena, 17. maijs  
Rallija otrā diena 

Rally Talsi Svinīgā apbalvošanas ceremonija 
Talsi 

5 INFORMĀCIJA DALĪBNIEKIEM> 

5.1 ČEMPIONĀTI, KUROS IESPĒJAMS SAŅEMT PUNKTUS 
2015. gada Latvijas rallija čempionāta (LRČ) 4. posms 

2015. gada Lietuvas autorallija čempionāta (LARČ) 2. posms 

2015. gada Ziemeļeiropas zonas (NEZ) rallija čempionāta posms 

2015. gada NEZ Junioru čempionāta posms 

5.2 ĪPAŠIE KONKURSI UN NOMINĀCIJAS 
Rally Talsi dalībnieki varēs sacensties ne tikai oficiālajās rallija ieskaitēs, bet arī par dažādām rallija 

sponsoru un atbalstītāju piešķirtām īpašajām balvām. 

Plašāka informācija būs pieejama Rallija Gidā 2. 

5.3 ĀTRUMA PĀRSNIEGŠANA 
Lūdzam Rally Talsi dalībniekus ņemt vērā, ka no brīža, kad ekipāža ir saņēmusi GPS iekārtu, līdz brīdim, 

kad GPS iekārta tiks nodota, nepārtraukti tiks fiksēts ātrums, ar kādu ekipāžas vadītā automašīna 

pārvietojas pa koplietošanas ceļiem. Gadījumā, ja tiks pārsniegts maksimāli atļautais braukšanas ātrums, 

Rally Talsi sacensību vadītājs, saskaņā ar Rally Talsi nolikumu, piemēros atbilstošu soda mēru. 

Šis noteikums neattiecas uz sporta automašīnu uzrādīto ātrumu ātrumposmos. 
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6 CEĻOJOŠAIS ČEMPIONU KAUSS> 
Kopš 2009. gada Rally Talsi nes arī Čempionu Rallija nosaukumu un kā ierasts, cīņa par uzvaru notiek 

ne vien rallija kopvērtējumā un vairākās ieskaites grupās, bet arī par tik prestižo ceļojošo Čempionu 

Kausu. Šajā cīņā aicināti piedalīties tuvāku un tālāku valstu iepriekšējās rallija sezonas čempioni N4 

grupā ar mērķi vienā rallijā un vienādos apstākļos noskaidrot ātrāko no visiem čempioniem. Čempionu 

Rallija cīņās iepriekš piedalījušies čempioni no Baltijas valstīm, Skandināvijas, kā arī Baltkrievijas, 

Krievijas, Lielbritānijas un Slovākijas. Talsos piedalījušies arī piloti, kuri šobrīd startē FIA Pasaules rallija 

čempionātā (WRC) – norvēģi Andreas Mikkelsen (Volkswagen Motorsport) un Mads Østberg (Citroën 

Total Abu Dhabi World Rally Team). Kurš šogad pārspēs konkurentus, lai savā rīcībā uz vismaz vienu 

gadu iegūtu ceļojošo Čempionu Kausu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>Čempionu Kauss> >Čempionu Kausa ieguvēji 2014. gadā> 

 >Vytautas Švedas (pilots, pa labi)> 

 >Žilvinas Sakalauskas (stūrmanis, pa kreisi)> 

Iepriekšējo gadu Čempionu Kausa ieguvēji: 

2014 Vytautas Švedas (LTU) / Žilvinas Sakalauskas (LTU) Mitsubishi Lancer Evolution X R4 

2013 Dominykas Butvilas (LTU) / Renatas Vaitkevičius (LTU) Mitsubishi Lancer Evolution X R4 

2012 Jānis Vorobjovs (LVA) / Guntars Zicāns (LVA) Mitsubishi Lancer Evolution X N4 

2011 Vytautas Švedas (LTU) / Žilvinas Sakalauskas (LTU) Mitsubishi Lancer Evolution X N4 

2010 Jocke Nyman (SWE) / Bo Holmstrand (SWE) Mitsubishi Lancer Evolution IX N4 

2009 Aivis Egle (LVA) / Mārtiņš Jerums (LVA) Mitsubishi Lancer Evolution IX N4 
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7 IEPAZĪŠANĀS AR TRASI> 
Saņemot maršruta dokumentus, dalībniekiem jāinformē Rīkotājs par iepazīšanās automašīnām, ekipāžu 

tālruņa numuriem un ekipāžu atrašanās vietu. 

Iepazīšanās ar trasi braucienus atļauts veikt 2 reizes. Iepazīšanās reižu skaitu fiksē fakta tiesneši vai 

speciālas mērierīces. Rīkotājam ir tiesības mainīt iepazīšanās braucienu skaitu, informējot dalībniekus 

maršruta dokumentu saņemšanas laikā.  

Trasē aizliegta kustība rallijam pretējā virzienā. 

Maršruta dokumenti tiks izsniegti: Ceturtdien, 14. maijā Piektdien, 15. maijā 

Iepazīšanās ar trasi atļauta: Piektdien, 15. maijā Sestdien, 16. maijā 

8 TESTA ĀTRUMPOSMS> 
Piektdien, 15. maijā, tiks organizēts testa ātrumposms. Par precīzu tā norises vietu, laiku un pieteikšanās 

kārtību informācija tiks publicēta Rallija Gidā 2. 

9 GAISA TRANSPORTS> 
Ar ekipāžu saistītu gaisa kuģa atrašanās kādā no rallija norises vietām ir obligāti jāsaskaņo ar rallija 

rīkotāju līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, par to rakstiski informējot rīkotāju. Par šādas 

atļaujas izsniegšanu rīkotājs ir tiesīgs pieprasīt papildus samaksu. Gaisa kuģa vadītājam jāievēro visi 

Latvijas Republikas aktuālie noteikumi, kuri ir attiecināmi uz gaisa kuģiem. Papildus ir jāievēro Latvijas 

rallija noteikumi, kas attiecas uz servisa un komandas personālu rīcību sacensību laikā. Sacensību laikā 

gaisa kuģiem nosēsties atļauts tikai ar organizatoru saskaņotās vietās un aizliegts nosēsties vietās, kas 

ir tuvāk par 100 m no jebkuriem rallija trases tiesnešu punktiem. 

Lūdzu skatīt Pielikumu 1 - Helikopteru reģistrācijas forma. 

Pieteikumu iesniegšanas terminš: 2015. gada 30. aprīlis. 

10 MEDIJI> 
Oficiālais rallija nosaukums ir Rally Talsi - atspoguļojot sacensību notikumus, mediju pārstāvjus un 

sacensību dalībniekus, lūdzam, izmantot precīzu rallija nosaukumu. 

Mediju akreditācijas pieteikšanās tiks organizēta elektroniski. Mediju akreditācijas dokumenti būs 

pieejami vienlaicīgi ar Rally Talsi nolikuma publicēšanu un dalībnieku reģistrācijas sākšanu. 

Citu jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Rally Talsi mediju sekretāru Jāni Unbedahtu, mobilais 

tālrunis +371 26557801, e-pasts janis@raevents.lv. 

  

mailto:janis@raevents.lv
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11 NAKTSMĪTNES> 
Informāciju par naktsmītnēm Talsos Jums sniegs: 

Talsu novada tūrisma informācijas centra ceļojumu konsultante: Bibija Millersone 

Adrese: Lielā iela 19/21, Talsi 

Tālrunis/ fakss: +371 63224165 

Mobilais tālrunis: +371 26469057 

E-pasts: tic@talsi.lv 

Interneta mājaslapa: www.talsitourism.lv 

Draugiem.lv: /TalsiTourism 

Facebook: /talsi.tourism 

Twitter: @TalsiTourism 

Viesnīca Talsi 
Adrese: Kareivju iela 16, Talsi 
Tālrunis: +371 26322333 
E-pasts: hoteltalsi@hoteltalsi.lv  
Internets: http://www.hoteltalsi.lv 

Atpūtas komplekss Godeļi 
Adrese: Godeļdangas, Ģibuļu pagasts, Talsu 
novads    
Tālrunis: +371 28338717 
E-pasts: godeli@tvnet.lv 
Internets: http://www.godelpols.lv 

Viesu nams Saule 
Adrese: Saules iela 19, Talsi 
Tālrunis: +371 29177071 
E-pasts: saule@saulehotel.lv 
Internets: http://www.saulehotel.lv 

Viesnīca Aldari 
Adrese: Skolas iela 4, Pastende, Ģibuļu pagasts, 
Talsu novads 
Tālrunis: +371 29446246 
E-pasts: vesmao@inbox.lv 
Internets: http://www.aldari.viss.lv/ 

Viesu nams Tiguļkalns 
Adrese: Tiguļu iela, Talsi 
Tālrunis: +371 29198885 
E-pasts: sandris.suntazs@gmail.com 
Internets: Facebook lapa 

Viesnīca Mežamāja 
Adrese: Mežamājas, Laucienes pagasts, Talsu 
novads 
Tālrunis: +371 63214151, +371 22029058 
E-pasts: gundega.elvika@mps.vmd.gov.lv 
Internets: http://mezmaja.weebly.com/ 

Viesu nams Martinelli 
Adrese: Lielā iela 7, Talsi 
Tālrunis: +371 29403911, +371 63291340 
E-pasts: martinelli@inbox.lv 
Internets: http://www.martinelli.lv 

Viesnīca Vandzenes rezidence 
Adrese: Rezidence, Vandzenes pagasts, Talsu 
novads 
Tālrunis: +371 29496347 
E-pasts: vandzene@navigator.lv 

Viesu nams Rezidence Kurzeme 
Adrese: Strazdes pagasts, Talsu novads 
Tālrunis: +371 27506721  
E-pasts: aiva@rezidencekurzeme.lv 
Internets: http://www.rezidencekurzeme.lv 

Usma Spa 
Adrese: Priežkalni, Usmas pagasts, Ventspils 
novads 
Tālrunis: +371 63630491; +371 26334500 
E-pasts: usma@usma.lv 
Internets: www.usma.lv 

  

mailto:tic@talsi.lv
http://www.talsitourism.lv/index.php/page,Home
http://www.draugiem.lv/TalsiTourism
https://www.facebook.com/talsi.tourism
https://twitter.com/TalsiTourism
mailto:hoteltalsi@hoteltalsi.lv
http://www.hoteltalsi.lv/
mailto:godeli@tvnet.lv
http://www.godelpols.lv/
mailto:saule@saulehotel.lv
http://www.saulehotel.lv/
mailto:vesmao@inbox.lv
http://www.aldari.viss.lv/
mailto:sandris.suntazs@gmail.com
https://www.facebook.com/viesunams.tigulkalns
mailto:gundega.elvika@mps.vmd.gov.lv
http://mezmaja.weebly.com/
mailto:martinelli@inbox.lv
http://www.martinelli.lv/
mailto:vandzene@navigator.lv
mailto:aiva@rezidencekurzeme.lv
http://www.rezidencekurzeme.lv/
http://www.rezidencekurzeme.lv/
mailto:usma@usma.lv
http://www.usma.lv/
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12 NEATLIEKAMĀS PALĪDZĪBAS INFORMĀCIJA> 

GADĪJUMOS, KAD STEIDZAMI NEPIECIEŠAMA POLICIJAS, UGUNSDZĒSĒJU VAI 

NEATLIEKAMĀ MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA, ZVANIET 112. 

Numura izsaukšana ir bez maksas un tas darbosies arī ja tālrunī nebūs ievietota SIM karte. 

12.1 VALSTS POLICIJA 

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde, Talsu iecirknis 

Adrese: Akmeņu iela 5, Talsi, LV-3201 Tālrunis: +371 63202700 

12.2 PAŠVALDĪBAS POLICIJA 
Talsu novada pašvaldības policija 

Adrese: Lielā iela 27, Talsi, LV-3201 Tālrunis: +371 26123701 

12.3 UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTI 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Kurzemes reģiona brigāde, Talsu daļa 

Adrese: K. Valdemāra iela 94, Talsi, LV-3201 Tālrunis: +371 63291825 

12.4 TRAUMPUNKTS, ĀTRĀS NEATLIEKAMĀS MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBA 
Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, Talsu filiāle 

Adrese: Stendes iela 7, Talsi, LV-3201 Tālrunis: +371 63223350 
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13 CITA NODERĪGA INFORMĀCIJA> 

13.1 FOTO UN VIDEO PAKALPOJUMI 
Go4Speed.lv  

E-pasts: aigars@go4speed.lv Tālrunis: +371 29164656 

Interneta mājaslapa: www.go4speed.lv 

13.2 AUTO NOMA 
EcoRent.lv Vieglo automašīnu un autobusu noma, transfēra pakalpojumi 

E-pasts: info@ecorent.lv, Tālrunis: +371 29121218 

Interneta mājaslapa: www.ecorent.lv 

4x4 Klubs Bezceļu evakuācija, avarējušu auto izvilkšana līdz cietam segumam 

E-pasts: andris@4x4klubs.lv Tālrunis: +371 29996978 

Interneta mājaslapa: http://www.4x4klubs.lv 

13.3 APTIEKA 
Mēness Aptieka 

Adrese:  Dundagas iela 18, Talsi, Latvija Tālrunis: +371 63291165 

Darba laiks: Pirmdiena-Sestdiena: 9:00-21:00 Svētdiena: 9:00-20:00 

13.4 SAIMNIECĪBAS PREČU VEIKALS 
Cenuklubs.lv 

Adrese: Rīgas iela 8, Talsi, Latvija Tālrunis: +371 67021040 

Darba laiks: Pirmdiena-Sestdiena: 9:00-22:00 Svētdiena: 9:00-21:00 

13.5 PĀRTIKAS VEIKALS 
RIMI 

Adrese:  Dundagas iela 18, Talsi, Latvija 

Darba laiks: Pirmdiena-Svētdiena: 8:00-22:00 

Maxima 

Adrese:  Rīgas iela 8, Talsi, Latvija 

Darba laiks: Pirmdiena-Svētdiena: 9:00-22:00 

13.6 TAKSOMETRA PAKALPOJUMI 
2 ABC Taxi Tālrunis: +371 26101001 

13.7 VALŪTAS KURSS (APTUVENI) 

1 GBP = 1,38 EUR 1 EUR = 0,72 GBP 

1 NOK = 0,12 EUR 1 EUR = 8,54 NOK 

1 POL = 0,24 EUR 1 EUR = 4,12 POL 

100 RUB = 1,44 EUR 100 EUR = 6956,00 RUB 

1 SEK = 0,11 EUR 1 EUR = 9,19 SEK 

1 USD = 0,91 EUR 1 EUR = 1,10 USD  

mailto:aigars@go4speed.lv
http://www.go4speed.lv/
mailto:info@ecorent.lv
http://www.ecorent.lv/
mailto:andris@4x4klubs.lv
http://www.4x4klubs.lv/
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14 AIZLIEGTĀ TERITORIJA> 
Sākot ar 2015. gada 16. martu spēkā stājušies arī īpašie noteikumi par Aizliegto teritoriju - tā ir teritorija, 

kur Rally Talsi dalībnieku uzturēšanās līdz pat rallija norises laikam pieļaujama, tikai un vienīgi to iepriekš 

saskaņojot ar Rally Talsi rīkotāju RA EVENTS, SIA. 
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15 PIELIKUMS 1 - HELIKOPTERU REĢISTRĀCIJAS FORMA> 
Entrant:  

The aim of using Helicopter:  

Date and time of using the Helicopter: 

    .     . 2 0 1 5  From:     :      Till:     :     

 

    .     . 2 0 1 5  From:     :      Till:     :     

Information about the Helicopter: 

Type and make:  

Country identity and registration sign:  

Information about the pilot of the Helicopter: 

Name, Surname:  

ID code:  

Phone No.:  

The appropriate Qualification certificate for the pilot:  

Period of validity of the certificate:  

3rd person insurance policy No.:  

Period of validity of the insurance policy: From: DD/MM/YYYY Till: DD/MM/YYYY 

 

The pilot of the Helicopter must follow the current rules of Republic of Latvia regulating the air traffic. 
Rules of Latvian Rally Regulations that refer to the service and crew personnel action during the rally 
also have to be followed. Helicopters are allowed to land during the rally in places which are previously 
coordinated with the Organiser. Helicopters are not allowed to land in places which are nearer than 100 
m from any marshal points in the rally route. 

By submitting this application to the Organiser of the Rally Talsi  hereby confirm that information provided 
in this application is true. 

I hereby pledge to follow and obey all current laws and regulations of Republic of Latvia regarding the 
safe air traffic and aircrafts. 

     

Date  Signature  Name, Surname 

 


