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all passengers are my responsibility

RESPECT THE HIGHWAY CODE 
rules are there to protect us all
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both for wear and for correct inflation, including the spare
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1 IEVADS 
1.1 ORGANIZATORA UZRUNA 
Esat sveicināti Rally Liepāja – šoreiz jau vasarā! 
Plānojot 2020. gada sacensības, centāmies tās 
saglabāt sportiski izaicinošas, tāpēc arī šogad 
dalībniekiem būs jāveic ātrumposmi ģeogrāfiski 
plašā teritorijā – sportiskā distance vedīs no 
Talsiem līdz Liepājai,  apkopojot Kurzemes 
reģiona ātrumposmu “zelta fondu”, tādējādi 
sniedzot unikālu braukšanas pieredzi ekipāžām 
un neaizmirstamu skatīšanās pieredzi rallija 
apmeklētājiem. 

Tomēr, arī šī gada rallijā sagaidāmi jaunumi. Viens no diviem nozīmīgākajiem šī gada 
jaunumiem būs pilsētas ātrumposmu atgriešanās sacensību maršrutā, turklāt tie norisināsies 
abās rallija pilsētās – Talsos un Liepājā. Otrs nozīmīgākais jauninājums būs arvien plašāka 
FIA Action for Enviroment jeb vides aizsardzības politikas vadlīniju ieviešana rallija sarīkošanā 
– kam būs nepieciešama arī Jūsu, rallija dalībnieku, iesaiste, izpratne un pretimnākšana – kā 
piemēram, atkritumu šķirošana, apkārtējās vides nepiesārņošana, pārdomāta resursu 
izmantošana – jo tikai darot kopā, mēs varam sasniegt rezultātu, saudzējot vidi sev apkārt.  

Plānojam, ka rallija nedēļa kā ierasts iesāksies ar komandas un ekipāžu testiem – dalībnieku 
ērtībai būsim padomājuši gan par oficiālajiem testiem, gan iespēju sarīkot arī slēgtus, privātus 
testus. 

Rally Liepāja rallija centrs kā ierasts atradīsies mājīgajās Liepājas Olimpiskā Centra telpās, 
no kura vien pāris minūšu gājienā atradīsies servisa parks (Annas tirgus) un rallija estakāde 
(pie LOC Manēžas), uz kuras notiks atklāšanas un noslēguma ceremonija. Rallija centrs savu 
darbu uzsāks jau trešdienas vakarā, kad tiks sākta dalībnieku administratīvā pārbaude un 
maršruta dokumentu izsniegšana. 

Iepazīšanās ar Rally Liepāja ātrumposmiem, kuru distance plānota nedaudz vairāk kā 200 km 
garumā (ar pārbraucieniem aptuveni 750 km), sāksies ceturtdien un noslēgsies piektdien. 
Kamēr ekipāžas iepazīsies ar ātrumposmiem, piektdien no rīta noritēs arī tehniskā komisija. 
Piektdienas pēcpusdienā netālu no Liepājas notiks arī kvalifikācijas posms, bet jau vakarpusē 
tiks sarīkota Rally Liepāja svinīgā atklāšana, tai skaitā oficiālās uzrunas, starta pozīciju izvēle, 
dalībnieku preses konference un sacensību ceremoniālais starts. 

Rally Liepāja sestdienas ātrumposmi norisināsies Talsu apkārtnē, bet svētdienas ātrumposmi 
– Liepājas pusē. Abas rallija dienas noslēgsies ar pilsētas ātrumposmu, kas katrai ekipāžai 
būs jāveic divas reizes. Tātad četri ātrumposmi, diviem noslēdzošajiem pārbaudījumiem 
notiekot svētdienas pievakarē, Liepājā, un nosakot rallija uzvarētājus. Visbeidzot, svētdienas 
pievakarē plānotas vien vēl dažas rallija norises – uzvarētāju apbalvošana, ātrāko ekipāžu 
preses konference, kā arī rallija noslēguma ballīte. 

Izbaudiet Talsus, Liepāju un Latviju! 

Raimonds Strokšs, Rally Liepāja direktors 
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1.2 DABAS AIZSARDZĪBAS POLITIKA 
Lai gan rūpes par drošu un dabai draudzīga rallija 
sarīkošanu un norisi allaž bijusi mūsu darba 
redzeslokā, tomēr sekojot līdzi pasaules 
globālajām tendencēm, šis temats gadu no gada 
kļūst arvien nozīmīgāks un spēlē arvien lielāku 
lomu arī Rally Liepāja sagatavošanas un norises 
procesos. 

Nepieciešamo resursu samazināšana, izmantoto resursu otrreizējā pielietošana, un 
pilnvērtīga izmantoto resursu pārstrāde (angliski, “reduce, reuse, recycle”) – ir trīs galvenie, 
bet ne vienīgie veidi kā ikdienā novērtēt, vai veiktās darbības ir vērstas uz ilgtspējīgu attīstību. 
Aicinām arī Jūs pārdomāt savas ikdienas gaitu un darba rutīnu – un ļoti iespējams arī Jums 
būs veidi, kā padarīt ikdienas darbības resursu efektīvākas!  

Kā vienu no veidiem, kā izmantot resursus apdomīgi, šogad esam pieņēmuši lēmumu 
atteikties no Rallija gida un Papildus nolikuma drukas. Lai gan šie dokumenti ir neatņemama 
rallija sastāvdaļa, esam novērojuši, ka dalībnieki tos caurlūko savās elektroniskajās ierīcēs.  

Rallija laikā aicināsim domāt par vidi arī skatītājus, kuri atrodas vistuvāk dabai – piemēram, 
ātrumposmos aiz sevis savākt atkritumus un cienīt citu cilvēku īpašumu. Visas rallijā 
iesaistītās puses lūgsim šķirot atkritumus, kur tas būs iespējams nodrošināt.   

Lai gan esam minējuši tikai dažus piemērus, tie nebūs vienīgie. Tāpēc ļoti ceram uz Jūsu 
izpratni un iesaisti, lai Rally Liepāja kļūtu par katalizatoru jaunam veidam, kā piedaloties rallija 
sacensībās, tās padarām iespējami dabai draudzīgākas.. 

1.3 RALLY LIEPĀJA UZVARĒTĀJI 
Gads Ekipāža Pieteicējs Automašīna 

2013. 
KETOMAA Jari, FIN 

LINDSTRÖM Kaj, SWE Jari Ketomaa Ford Fiesta RRC 

2014. LAPPI Esapekka, FIN 
FERM Janne, FIN 

Škoda Motorsport Škoda Fabia S2000 

2015. BREEN Craig, IRL 
MARTIN Alistair Scott, GBR 

Peugeot Rally Academy Peugeot 208 T16 R5 

2016. SIRMACIS Ralfs, LVA 
ŠIMINS Artūrs, LVA 

Sports Racing Technologies Škoda Fabia R5 

2017. GRYAZIN Nikolay, RUS 
FEODOROV Yaroslav, RUS 

Sports Racing Technologies Škoda Fabia R5 

2018. GRYAZIN Nikolay, RUS 
FEODOROV Yaroslav, RUS 

Sports Racing Technologies Škoda Fabia R5 

2019. SOLBERG Oliver, SWE 
JOHNSTON Aaron, IRL 

Sports Racing Technologies Volkswagen Polo GTI R5 

1.4 DOKUMENTA REGLAMENTĒJOŠĀ KĀRTĪBA 
Šis dokuments satur informāciju, kam nav reglamentējošs spēks. Informācija var tikt mainīta 
un papildināta, visi jaunumi un oficiālā informācija interneta mājaslapā www.lvrally.com.  
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FIA SPECTATORS’ GREEN GUIDE

RESPECT YOUR SURROUNDINGS

BE AWARE OF YOUR ACTIONS

SAVE WATER 

USE PUBLIC TRANSPORT

ORGANISE CAR POOL

DRIVE ECO FRIENDLY

GO PAPERLESS

BUY GREEN

LEAD THE WAY

LOVE YOUR SPORT
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2 KONTAKTINFORMĀCIJA 
2.1 RALLIJA RĪKOTĀJS 
RA EVENTS, SIA Vien. Reģ. Nr.: 41203049203; PVN Reģ. Nr.: LV41203049203 
Juridiskā adrese: Celtnieku iela 23, Talsi, LV-3201, Latvija 
Biroja adrese: Melnsila iela 10B, Rīga, LV-1046, Latvija 
Banka: Luminor Bank AS; SWIFT: RIKOLV2X; Konta numurs: LV07RIKO0000084522287 

Darba laiks: darba dienās no 10:00 līdz 17:00 
E-pasts: info@raevents.lv; Interneta mājaslapa: www.lvrally.com   

2.1.1 Rallija rīkotāja pārstāvji 
Direktors Raimonds Strokšs +371 29247514 raimonds@raevents.lv 
Tehniskais direktors Kaspars Ērkulis +371 22309446 kaspars@raevents.lv 
Mārketinga direktore Inga Brūdere +371 27072012 inga@raevents.lv 
Mediju sekretārs Jānis Unbedahts +371 26557801 janis@raevents.lv 
Projektu vadītājs Jānis Strauts +371 26306443 janis.strauts@raevents.lv 

2.1.2 Rallija oficiālās personas 
Sacensību direktors Raimonds Strokšs +371 29247514 
Sacensību vadītājs Jānis Krastiņš +371 29121222 
Sacensību vadītāja vietnieks Dāvis Kalniņš +371 26337333 
Sacensību vadītāja vietnieks - 
drošības komisārs Guntis Citlavs +371 27886898 

Sacensību vadītāja vietnieks - 
distancē Kārlis Veiders +371 26514704 

Dalībnieku tiesnesis Gunārs Ķeipāns +371 26724195 
Dalībnieku tiesnesis Jan Regner +371 25663335 (no 12.08.2020.) 
Tehniskās komisijas vadītājs Gints Freimanis +371 29277998 
Servisa parka vadītājs Ēriks Kriviņš +371 26635889 
Mediju sekretārs Jānis Unbedahts +371 26557801 
Viesmīlības koordinators Jānis Strauts +371 26306443 
Dabas aizsardzības koordinators Inga Brūdere +371 27072012 

2.2 RALLIJA CENTRS 
Adrese: Liepājas Olimpiskais Centrs, Brīvības iela 39, Liepāja 
Rallija centra vadītājs, Jānis Strauts +371 26306443 janis.strauts@raevents.lv  

2.2.1 Darba laiks 
Datums:  Laiks: 
2020. gada 12. augusts 18:00-22:00 
2020. gada 13. augusts 07:00-20:00 
2020. gada 14. augusts 08:00-20:30 
2020. gada 15. augusts 08:00-23:30 
2020. gada 16. augusts 07:00-20:00 

Oficiālā elektroniskā informācijas vietne – www.autorally.lv. 

2.3 MEDIJU KONTAKTPERSONA 
Mediju sekretārs, Jānis Unbedahts +371 26557801 janis@raevents.lv 
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Radām tīrāku
planētu mūsu bērniem
Neste ir 3. ilgtspējīgākais
uzņēmums pasaulē.*

*Corporate Knights 2020. gada ilgtspējīgāko
uzņēmumu saraksts (Global 100)
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3 PROVIZORISKĀ PROGRAMMA UN TERMIŅI 
3.1 PIRMS RALLIJA NEDĒĻAS 

Piektdiena, 2020. gada 12. jūnijs 
10:00 Rally Liepāja nolikuma publicēšana  
10:00 Pieteikumu pieņemšanas uzsākšana 
Ceturtdiena, 2020. gada 9. jūlijs 
15:00 Pieteikumu (ar samazinātu dalības maksu) pieņemšanas termiņa noslēgums 
15:00 Helikopteru pieteikšanas termiņa noslēgums 
Ceturtdiena, 2020. gada 30. jūlijs 
15:00 Pieteikumu pieņemšanas termiņa noslēgums 
15:00 Servisa parka papildus laukumam un aprīkojumam pieprasījuma termiņa noslēgums 
15:00 Leģendas un karšu publicēšana 
Piektdiena, 2020. gada 31. jūlijs 
15:00 Rallija Gids 2 publicēšana 
Trešdiena, 2020. gada 5. augusts 

15:00 
Publicēta provizoriskās starta secība 
Publicēts ierašanās laiks uz administratīvo pārbaudi 
Publicēts ierašanās laiks uz automašīnu tehniskās pārbaudi 

Informācija tiks publicēta www.autorally.lv, www.lvrally.com 

3.2 RALLIJA NEDĒĻĀ 
Trešdiena, 2020. gada 12. augusts 

18:00-22:00 Administratīvā pārbaude, maršruta dokumentu un 
GPS iekārtu izsniegšana Liepāja, Brīvības iela 39 

Ceturtdiena, 2020. gada 13. augusts 

07:00-20:00 Administratīvā pārbaude, maršruta dokumentu un 
GPS iekārtu izsniegšana Liepāja, Brīvības iela 39 

līdz 20:00 Pieteikuma termiņa beigas informācijai par stūrmani Liepāja, Brīvības iela 39 

08:00-21:00 Iepazīšanās ar trasi Papildus nolikums, piel. 
Nr.2 

09:00 Mediju centra atvēršana un akreditācijas uzsākšana Liepāja, Brīvības iela 39 
20:00 FIA ERČ komandu vadītāju sapulce Liepāja, Brīvības iela 39 
20:30 Helikoptera pilotu sapulce Liepāja, Brīvības iela 39 
Piektdiena, 2020. gada 14. augusts 

07:00-15:00 Automašīnu tehniskā pārbaude un turbo kompresoru 
plombēšana Liepāja, Brīvības iela 148A 

08:00-16:00 Iepazīšanās ar trasi Papildus nolikums, piel. 
Nr.2 

08:00-17:00 
Iepazīšanās ar trasi kontrolkaršu nodošana, 
dalībnieku autovadītāja apliecību pārbaude pēc 
iepazīšanās ar trasi 

Liepāja, Brīvības iela 39 

14:30-16:45 Treniņbraucieni prioritātes dalībniekiem Grobiņas novads 
15:00-16:00 Atkārtotā automašīnu tehniskā pārbaude Liepāja, Brīvības iela 148A 
16:00 Kvalifikācijas posma starta kārtības publicēšana Liepāja, Brīvības iela 39 
17:00-18:50 Kvalifikācijas posms prioritātes dalībniekiem Grobiņas novads 
18:50-19:30 Testa posms ne-prioritātes dalībniekiem Grobiņas novads 
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Piektdiena, 2020. gada 14. augusts 
19:15 Kvalifikācijas posma pagaidu rezultātu publicēšana Liepāja, Brīvības iela 39 

19:15 
Ierašanās laika publicēšana uz pirms-starta zonu ne-
prioritātes dalībniekiem 
Publicēts starta saraksts ceremoniālajam startam 

Liepāja, Brīvības iela 39 

19:40 Starta kārtības izvēle Top15 prioritātes dalībniekiem Liepāja, Brīvības iela 55 
20:00 Preses konference Liepāja, Brīvības iela 55 

20:30 
Rallija ceremoniālais starts, pirmās automašīnas 
starts Liepāja, Brīvības iela 55 

21:00 Publicēta starta kārtība 1. aplim Liepāja, Brīvības iela 39 
Sestdiena, 2020. gada 15. augusts 

11:00 1. apļa starts LK0 Talsi, Lidlauks, Ģibuļu 
pagasts 

20:00 Publicēta starta kārtība 2. aplim Liepāja, Brīvības iela 39 
21:25 1. apļa finišs LK7D Liepāja, Jelgavas iela 
Svētdiena, 2020. gada 16. augusts 
06:30-07:00 Atkārtoti startējošo automašīnu tehniskā pārbaude Liepāja, Jelgavas iela 
08:00 2. apļa starts LK7E Liepāja, Jelgavas iela 
18:35 Rallija finišs Liepāja, 1905. gada iela 
no 19:00 Finiša estakāde, apbalvošanas ceremonija Liepāja, Brīvības iela 55 
no 19:00 Parc Fermé pēc finiša Liepāja, Brīvības iela 55 
no 19:15 Automašīnu noslēguma tehniskā pārbaude Liepāja, Zemnieku iela 68 
20:30 Mediju konference Liepāja, Brīvības iela 39 
21:00 Rallija pagaidu rezultātu publicēšana Liepāja, Brīvības iela 39 

!!! Vēršam dalībnieku uzmanību, ka LK0 ir Talsos. Dalībniekiem ir atļauts sporta 
automašīnas LK0 nogādāt ar treileriem. Par piedāvājumu nogādāt automašīnu 
uz Talsiem vairāk informācija 16.3. punktā. 

4 DALĪBNIEKU INFORMĀCIJA 
4.1 ČEMPIONĀTI UN IESKAITES 
4.1.1 FIA čempionāti un ieskaites, kurās iespējams saņemt punktus 
FIA Eiropas rallija čempionāts (ERC) pilotiem un stūrmaņiem 
FIA Eiropas rallija čempionāts (ERC) komandām 
FIA ERC 2 čempionāts pilotiem un stūrmaņiem 
FIA ERC 3 čempionāts pilotiem un stūrmaņiem 
FIA ERC Junioru čempionāts pilotiem 
FIA ERC3 Junioru čempionāts pilotiem 
FIA Eiropas rallija kausa (ERT) Baltijas rallija kausa (BRT) izcīņa pilotiem un stūrmaņiem 
FIA ERT BRT 2 izcīņa pilotiem un stūrmaņiem 
FIA ERT BRT 3 izcīņa pilotiem un stūrmaņiem 
FIA ERT BRT Junioru kausa izcīņa pilotiem 
ABARTH rallija kausa izcīņa 

4.1.2 Citi čempionāti un ieskaites, kuros rallijā iespējams saņemt punktus 
Latvijas rallija čempionāta 2. un 3. posms 
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4.2 PIETEIKUMU PIEŅEMŠANAS NOTEIKUMI 
Rally Liepāja maksimāli pieļaujamais ekipāžu skaits – 60. Ja tiks saņemti vairāk pieteikumi, 
rallija rīkotājs vienpersonīgi izlems, kuras ekipāžas (izņemot prioritātes ekipāžas) iekļaut starta 
sarakstā. 

4.3 DALĪBAS MAKSA 
 Samazinātā dalības maksa 

līdz 2020. gada 9. jūlijam 
Pilna dalības maksa 

līdz 2020. gada 30. jūlijam 
ERC1, ERC2, ERC3 
dalībnieks ar juridisku licenci 
- Bez rīkotāja reklāmas 

2500 EUR (t.s. PVN 21%) 2900 EUR (t.s. PVN 21%) 

5000 EUR (t.s. PVN 21%) 5800 EUR (t.s. PVN 21%) 
ERC1, ERC2, ERC3 
dalībnieks ar privātu licenci 
- Bez rīkotāja reklāmas 

2000 EUR (t.s. PVN 21%) 2400 EUR (t.s. PVN 21%) 

4000 EUR (t.s. PVN 21%) 4800 EUR (t.s. PVN 21%) 
FIA ERC nereģistrēts, LVA, LTU vai 
EST ASN pārstāvošs dalībnieks 
- Bez rīkotāja reklāmas 

1400 EUR (t.s. PVN 21%) 1700 EUR (t.s. PVN 21%) 

2800 EUR (t.s. PVN 21%) 3400 EUR (t.s. PVN 21%) 
FIA ERC3 Junioru čempionāta 
dalībnieks 
- Bez rīkotāja reklāmas 

1200 EUR (t.s. PVN 21%) 

2400 EUR (t.s. PVN 21%) 

• Dalības maksa jāapmaksā pilnā apmērā, iekļaujot PVN 21%. 
• Atbilstoši FIA kodeksa punktam 3.16., Rally Liepāja pieteikumi tiks publiskoti tikai un 

vienīgi pēc pilnīgi aizpildīta pieteikuma un dalības maksas saņemšanas. 
• Ja ārpus Latvijas reģistrēts Eiropas uzņēmums par dalības maksu vēlas saņemt rēķinu 

bez PVN, tad pirms dalības maksas apmaksas, bet ne vēlāk kā līdz 2020. gada 17. jūlijam, 
uz e-pastu info@raevents.lv nepieciešams nosūtīt atbilstošu pieprasījumu, kurā norādīts 
dalībnieks, ekipāža un rēķina sagatavošanai nepieciešamie rekvizīti, tai skaitā derīgs PVN 
numurs. Ja dalības maksas apmaksa tiks veikta bez iepriekšējas informēšanas un rēķina 
izrakstīšanas, tad rēķinu bez PVN saņemt nebūs iespējams. 

4.4 DALĪBNIEKU KOMPLEKTS 

 

ERC1, ERC2, 
ERC3 

juridiskie 
pieteicēji 

ERC1, ERC2, 
ERC3 

privātie 
pieteicēji 

ERC Juniori; 
FIA ERC 

nereģistrēts 
juridisks 
pieteicējs 

FIA ERC 
nereģistrēts 

privāts 
pieteicējs 

Servisa parka laukums 

150m², ja viena 
ekipāža; 

+50m² par pap. 
ekipāžu 

100m², ja viena 
ekipāža; 

+50m² par pap. 
ekipāžu 

80m², ja viena 
ekipāža; 

+50m² par 
pap. ekipāžu 

60m² vienai 
ekipāžai 

Standarta servisa parka laukuma dziļums – 10m. 
Visas ekipāžas drīkst pasūtīt papildus vietu servisa parkā, maksa 20 EUR par 1m².* 

Latvijas rallija čempionāta (LRČ) komandām paredzēts laukums 10x7m (10m dziļumā), 
citām LRČ ekipāžām – 9x6m (9m dziļumā). 

Servisa parka uzlīme 2 1 1 1 
Attālinātā servisa parka 

uzlīme 1 1 1 1 

Papildu nolikums Tikai elektroniskā formātā. 
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ERC1, ERC2, 
ERC3 

juridiskie 
pieteicēji 

ERC1, ERC2, 
ERC3 

privātie 
pieteicēji 

ERC Juniori; 
FIA ERC 

nereģistrēts 
juridisks 
pieteicējs 

FIA ERC 
nereģistrēts 

privāts 
pieteicējs 

Leģendu komplekts 1** 1 1 1 
Rallija Gids 2 Tikai elektroniskā formātā. 

Servisa leģenda Tikai elektroniskā formātā. 
Sacensību auto uzlīmju 

komplekts 1 1 1 1 

Recce uzlīmju komplekts 1 1 1 1 
Dalībnieka ieejas kartes 2 2 2 2 
Komandas ieejas kartes 4 4 4 4 

* Nepieciešams saskaņot ar rallija rīkotāju, skat. Punktu 8.2. 

** Otru kopiju iespējams pasūtīt līdz 9. jūlijam rakstot uz info@raevents.lv. Pirms pasūtīšanas 
apdomājiet, vai tas tiešām nepieciešams. 

5 SERVISA PARKS 
5.1 VIETA UN LAIKS 
LIEPĀJA – Flexi Service B, Service C, Service D, Service E 
Datums: Laiks: Vieta: 
2020. gada 13. augusts 12:00-22:00 Jelgavas iela, Liepāja 
2020. gada 14. augusts 08:00-22:00 Jelgavas iela, Liepāja 
2020. gada 15. augusts 07:00-23:00 Jelgavas iela, Liepāja 
2020. gada 16. augusts 06:00-24:00 Jelgavas iela, Liepāja 
TALSI – Remote Service A 
Datums: Laiks: Vieta: 
2020. gada 15. augusts 07:00-18:00 Lidlauks, Ģibuļu pagasts, Talsu novads 

5.2 IEBRAUKŠANA SERVISA PARKĀ 
FIA RRSR ir ieviesti servisa, degvielas uzpildes un mehānisko daļu maiņas ierobežojumi. Tai 
skaitā, servisa parkā B, C, D un E drīkstēs iebraukt tikai ar servisa auto caurlaidi (SERVICE). 
Attālinātajā servisa parkā A drīkstēs iebraukt tikai mazgabarīta servisa auto ar caurlaidi 
(REMOTE service car) – auto svars līdz 6t un garums līdz 8m. 

Papildu vai mazgabarīta servisa auto ar caurlaidi (REMOTE service car) nedrīkst iebraukt 
galvenajā servisa parkā Liepājā. Šiem auto piekļuve galvenajam servisa parkam paredzēta 
tikai pirms rallija starta, lai veiktu nepieciešamos iekraušanas darbus. 

5.3 APRĪKOJUMS 
Papildu pasūtītais aprīkojums tiks nodrošināts tikai un vienīgi gadījumā, ja apmaksa 
tiks veikta rēķinā norādītajā termiņā. 

5.3.1 Servisa parka laukums 
Jebkādas izmaiņas servisa parka laukuma izmērā līdz 2020. gada 30. jūlijam ir jāsaskaņo ar 
servisa parka atbildīgo: Ēriks Kriviņš, tālr. +37126635889. Ekipāžas drīkst pasūtīt papildus 
vietu servisa parkā, maksa EUR 20 / 1m². 
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5.3.2 Internets 
Servisa parkā tiks nodrošināta iespēja saņemt bezvadu interneta pieslēgumu. Pieprasījumu 
pieslēguma saņemšanai līdz 2020. gada 30. jūlijam sūtīt uz info@raevents.lv. 

 līdz 2020. gada 
9. jūlijam 

līdz 2020. gada 
30. jūlijam 

FIA ERC reģistrētām ekipāžām 0,00 EUR 0,00 EUR 
FIA ERC nereģistrētām ekipāžām 50,00 EUR 100,00 EUR 

5.3.3 Elektrība 
Servisa parkā tiks nodrošināta iespēja veikt pieslēgumu elektrības sadales skapim, kas var 
atrasties līdz pat 80 metru attālumā no dalībnieka servisa laukuma – nepieciešamie kabeļi 
jānodrošina katram dalībniekam pašam. Pieprasījumu elektrības pieslēguma saņemšanai līdz 
2020. gada 30. jūlijam, sūtīt uz info@raevents.lv. 

Dalībniekam par neatļautu pieslēgšanos elektrības sadales skapim tiks piemērots sods 
1 000,00 eiro apmērā. 

1 fāzes pieslēgums, 220V, 16A līdz 2020. gada 
9. jūlijam 

līdz 2020. gada 
30. jūlijam 

FIA ERC reģistrētām ekipāžām 100,00 EUR 250,00 EUR 
FIA ERC nereģistrētām ekipāžām 250,00 EUR 350,00 EUR 

 

3 fāzu pieslēgums, 380V, 20A līdz 2020. gada 
9. jūlijam 

līdz 2020. gada 
30. jūlijam 

FIA ERC reģistrētām ekipāžām 350,00 EUR 450,00 EUR 
FIA ERC nereģistrētām ekipāžām 500,00 EUR 650,00 EUR 

6 RIEPU UN DEGVIELAS SERVISS 
6.1 RIEPAS 
FIA Eiropas rallija čempionāta 2020. gada sezonas partneri Michelin un Pirelli nodrošinās 
riepu servisu Rally Liepāja servisa parkā. 

6.2 DEGVIELA 
FIA Eiropas rallija čempionāta 2020. gada sezonas vienīgais profesionālais partneris P1 
nodrošinās degvielas servisu Rally Liepāja degvielas uzpildes zonā. Ja dalībnieks neizmanto  
P1 degvielu, tad degvielas uzpildi varēs veikt komandas pārstāvji pašrocīgi. 

7 SPORTA AUTOMAŠĪNU UN TO DETAĻU IMPORTS 
Conti STL – muitas pakalpojumi 
Visus ar muitu un akcīzes preču deklarēšanu saistītos jautājumus lūdzam kārtot, izmantojot 
brokera pakalpojumus. 
Tālrunis: +371 29121222 E-pasts: janis@contistl.com 

  

16/40



 

16 / 41 

5.3.2 Internets 
Servisa parkā tiks nodrošināta iespēja saņemt bezvadu interneta pieslēgumu. Pieprasījumu 
pieslēguma saņemšanai līdz 2020. gada 30. jūlijam sūtīt uz info@raevents.lv. 

 līdz 2020. gada 
9. jūlijam 

līdz 2020. gada 
30. jūlijam 

FIA ERC reģistrētām ekipāžām 0,00 EUR 0,00 EUR 
FIA ERC nereģistrētām ekipāžām 50,00 EUR 100,00 EUR 

5.3.3 Elektrība 
Servisa parkā tiks nodrošināta iespēja veikt pieslēgumu elektrības sadales skapim, kas var 
atrasties līdz pat 80 metru attālumā no dalībnieka servisa laukuma – nepieciešamie kabeļi 
jānodrošina katram dalībniekam pašam. Pieprasījumu elektrības pieslēguma saņemšanai līdz 
2020. gada 30. jūlijam, sūtīt uz info@raevents.lv. 

Dalībniekam par neatļautu pieslēgšanos elektrības sadales skapim tiks piemērots sods 
1 000,00 eiro apmērā. 

1 fāzes pieslēgums, 220V, 16A līdz 2020. gada 
9. jūlijam 

līdz 2020. gada 
30. jūlijam 

FIA ERC reģistrētām ekipāžām 100,00 EUR 250,00 EUR 
FIA ERC nereģistrētām ekipāžām 250,00 EUR 350,00 EUR 

 

3 fāzu pieslēgums, 380V, 20A līdz 2020. gada 
9. jūlijam 

līdz 2020. gada 
30. jūlijam 

FIA ERC reģistrētām ekipāžām 350,00 EUR 450,00 EUR 
FIA ERC nereģistrētām ekipāžām 500,00 EUR 650,00 EUR 

6 RIEPU UN DEGVIELAS SERVISS 
6.1 RIEPAS 
FIA Eiropas rallija čempionāta 2020. gada sezonas partneri Michelin un Pirelli nodrošinās 
riepu servisu Rally Liepāja servisa parkā. 

6.2 DEGVIELA 
FIA Eiropas rallija čempionāta 2020. gada sezonas vienīgais profesionālais partneris P1 
nodrošinās degvielas servisu Rally Liepāja degvielas uzpildes zonā. Ja dalībnieks neizmanto  
P1 degvielu, tad degvielas uzpildi varēs veikt komandas pārstāvji pašrocīgi. 

7 SPORTA AUTOMAŠĪNU UN TO DETAĻU IMPORTS 
Conti STL – muitas pakalpojumi 
Visus ar muitu un akcīzes preču deklarēšanu saistītos jautājumus lūdzam kārtot, izmantojot 
brokera pakalpojumus. 
Tālrunis: +371 29121222 E-pasts: janis@contistl.com 

  



 

18 / 41 

8 HELIKOPTERI UN DRONI 
8.1 HELIKOPTERI 
Lai pieteiktu helikoptera lidojumu, obligāti nepieciešams izmantot pielikumā esošo pieteikuma 
formu. 

8.2 DRONI 
Rally Liepāja laikā bez iepriekšēja saskaņojuma ar organizatoru ir stingri aizliegts izmantot 
jebkādus no zemes vadāmus lidojošus objektus (dronus). 

9 IEPAZĪŠANĀS AR TRASI 
9.1 ATĻAUTAIS BRAUKŠANAS ĀTRUMS 
Rally Liepāja dalībniekus lūdzam ņemt vērā, ka no brīža, kad ekipāža ir saņēmusi GPS 
iekārtu, līdz brīdim, kad ekipāža GPS iekārtu būs nodevusi, nepārtraukti tiks fiksēts ātrums, ar 
kādu ekipāžas vadītā automašīna pārvietojas pa koplietošanas ceļiem. Gadījumā, ja 
iepazīšanas ar ātrumposmiem laikā tiks pārsniegts maksimāli atļautais braukšanas ātrums, 
Rally Liepāja sacensību vadītājs, saskaņā ar Rally Liepāja nolikumu, piemēros atbilstošu 
sodu. 

10 TEHNISKĀ KOMISIJA UN MARĶĒŠANA 
Datums: Laiks: Vieta: 
2020. gada 14. augusts 07:00-15:00 Brīvības iela 148A, Liepāja 

Tehniskās komisijas laiks tiks publicēts vienlaicīgi ar provizorisko starta kārtību. Ja ekipāža 
kavē savu noteikto pārbaudes laiku, tai tiek piemērots sods EUR 30,00 apmērā par katrām 10 
kavētajām minūtēm. Ja ekipāža kavēs vairāk kā 30 minūtes, par to tiks ziņots sacensību 
žūrijai. Ierodoties uz tehnisko komisiju, automašīnu riepām jāatbilst Latvijas ceļu satiksmes 
noteikumu prasībām. 

10.1 GPS IEKĀRTU SAŅEMŠANA / NODOŠANA 
10.1.1 Saņemšana 
Dalībnieki GPS iekārtas saņems administratīvās komisijas laikā. 

10.1.2 Nodošana 
Noslēdzot dalību Rally Liepāja, dalībniekiem GPS iekārtas obligāti jānodod rallija centrā. 

11 KVALIFIKĀCIJA / TESTA POSMS 
Informācija par kvalifikāciju un testa posmu tiks publicēta Rallija Gidā 2. 

12 PARC FERMÉ 
Datums: Vieta: 
2020. gada 14. augusts Brīvības iela 55, Liepāja 
2020. gada 15. augusts Brīvības iela 55, Liepāja 
2020. gada 16. augusts Brīvības iela 55, Liepāja  
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Būvtehnikas noma Jūsu vajadzībām

Plašs būvtehnikas klāsts. Nomas punkti visā Latvijā.

Wide range of construction equipment. Rental 
outlets all around Latvia. 

www.ramirent.lv
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13 MEDIJI 
13.1 MEDIJU CENTRS 
Adrese: Liepājas Olimpiskais Centrs, “Tango Zāle”, Brīvības iela 39, Liepāja 

13.1.1 Darba laiks 
Datums:  Laiks: 
2020. gada 13. augusts 09:00-22:00 
2020. gada 14. augusts 09:00-22:00 
2020. gada 15. augusts 08:00-22:00 
2020. gada 16. augusts 08:00-22:00 

13.1.2 Kontaktpersona 
Mediju sekretārs, Jānis Unbedahts +371 26557801 janis@raevents.lv 

13.2 AKREDITĀCIJA 
13.2.1 Noteikumi 
Akreditācijas noteikumi un termiņi pieejami Rally Liepāja interneta mājaslapā 
http://2020.lvrally.com/, sadaļā “Medijiem”. 

13.2.2 Akreditācijas saņemšana 
Akreditētie mediju pārstāvji akreditāciju varēs saņemt Rally Liepāja rallija centrā, lūdzam sekot 
izvietotajām norādēm. Akreditāciju varēs izņemt atbilstoši mediju centra darba laikam. 

13.3 PRESES KONFERENCES 
Datums: Laiks: Vieta: 
2020. gada 14. augusts 19:40 lielā skatuve, Brīvības iela 55, Liepāja 
2020. gada 16. augusts 20:30 Mediju centrs, Rallija centrs, Brīvības iela 39, Liepāja 

13.4 PLĀNOTĀS TV TRANSLĀCIJAS 
Rallija notikumu apskati tiks pārraidīti Eurosport mediju grupas kanālos visā pasaulē. 

13.5 PLĀNOTĀS RADIO TRANSLĀCIJAS 
Rallija notikumus angļu valodā tiks translēti arī FIA Eiropas rallija čempionāta oficiālajā 
interneta radio, kuru iespējams klausīties www.fiaerc.com. 

14 MĀRKETINGS 
14.1 PARTNERU AKTIVITĀTES SERVISA PARKĀ 
Ja vēlaties servisa parkā sniegt savus pakalpojumus vai veikt citas aktivitātes, tās ir obligāti 
jāsaskaņo ar Rally Liepāja organizatoru. Lūdzam visus pieprasījumus un savus jautājumus 
līdz 2020. gada 30. jūlijam sūtīt uz info@raevents.lv. 

Eurosport Events partneriem iespēja sniegt pakalpojumus un / vai veikt mārketinga aktivitātes 
tiks nodrošināta bez maksas. Jebkuras šādas aktivitātes ir jāsaskaņo ar rallija organizatoru. 

Pārējiem interesentiem maksa par aktivitāšu veikšanu ir noteikta EUR 500,00 apmērā. Ja 
servisa parkā tiks konstatētas nesaskaņotas mārketinga, pārdošanas vai citas aktivitātes, 
rallija organizators, par konstatēto pārkāpumu piemēros naudas sodu EUR 3 000,00 apmērā.  
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15 NEATLIEKAMĀS PALĪDZĪBAS INFORMĀCIJA 
Gadījumos, kad steidzami nepieciešama policijas, ugunsdzēsēju 

vai neatliekamā medicīniskā palīdzība, zvaniet 112. 

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

 

15.1 LIEPĀJA 
15.1.1 Liepājas pilsētas Pašvaldības policija 
Adrese: Jelgavas iela 48, Liepāja Tālrunis: +371 63420269 

15.1.2 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Kurzemes reģiona brigāde 
Adrese: Ganību iela 63/67, Liepāja Tālrunis: +371 63404475 

15.1.3 Liepājas reģionālā slimnīca, Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļa 
Adrese: Slimnīcas iela 25, Liepāja Tālrunis: +371 63403255 

 

15.2 TALSI 
15.2.1 Talsu novada pašvaldības policija 
Adrese: Lielā iela 27, Talsi Tālrunis: +371 63223748 

15.2.2 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Kurzemes reģ. brigāde, Talsu daļa 
Adrese: K. Valdemāra iela 94, Talsi Tālrunis: +371 63291825 

15.2.3 Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, Talsu filiāle 
Adrese: Stendes iela 1, Talsi Tālrunis: +371 63223350 

 

15.3 BEZCEĻU EVAKUĀCIJA 
4x4 klubs 
Bezceļu evakuācija, avarējušu auto izvilkšana līdz cietam segumam 
Tālrunis: +371 29996978, E-pasts: andris@4x4klubs.lv 
Internets: http://www.4x4klubs.lv 
 

15.4 APTIEKAS 
15.4.1 Liepāja – Euroaptieka 
Adrese: Jaunā Ostmala 3/5, Liepāja Tālrunis: +371 63427363 
Darba laiks: 9:00-21:00 

15.4.2 Talsi – Mēness Aptieka 
Adrese: Dundagas iela 18, Talsi Tālrunis: +371 20377564 
Darba laiks: pirmdiena – sestdiena 8:00-21:00, svētdiena 9:00-20:00 
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16 CITA INFORMĀCIJA DALĪBNIEKIEM 
16.1 TESTI 
Rally Liepāja dalībniekiem pirms sacensību sākuma būs iespējams piedalīties oficiālajos 
testos. Pēc dalībnieku pieprasījuma iespējams sarīkot arī privātus (slēgtus) treniņbraucienus. 
Pieprasījumu par nepieciešamajiem treniņbraucieniem, posma garumu un norises laiku, 
lūdzam sūtīt uz info@raevents.lv, ne vēlāk kā līdz 2020. gada 30. jūlijam. Gan oficiālo, gan 
privāto testu dalībnieku skaits ir ierobežots, aicinām nekavēties ar pieprasījuma nosūtīšanu. 

16.2 DALĪBNIEKA IEEJAS KARTE / APROCE 
Rally Liepāja dalībniekus lūdzam ņemt vērā, kā arī informēt savus komandas pārstāvjus, ka 
atrodoties sacensību norises vietās, visu laiku nepieciešams nēsāt piešķirto FIA ERC vai 
Rally Liepāja ieejas karti un aproci. 

16.3 TRANSPORTA PAKALPOJUMI UZ LK0 
Rally Liepāja dalībniekiem būs pieejami sporta automašīnu transportēšanas pakalpojumi no 
rallija pilsētas Liepājas uz LK0 Talsos. Pakalpojumu nodrošinās transporta uzņēmums 
Kurbads, kas guvis plašu pieredzi sporta automašīnu transportēšanā, tajā skaitā 2019. gada 
Rally Liepāja un FIA pasaules rallijkrosa čempionāta dalībnieku Supercar pārvadāšanā. 

 līdz 2020. gada 30. jūlijam 
Vienas automašīnas transportēšanas izmaksas 150,00 EUR + PVN 21% 

Tāpat dalībniekiem pieejama speciālā kravas (sporta automašīnas) apdrošināšanas polise 
transportēšanas laikā: 

 līdz 2020. gada 30. jūlijam 
Automašīnas vērtība 50 000 – 120 000 EUR 50,00 EUR + PVN 21% 
Automašīnas vērtība 120 000 – 200 000 EUR 100,00 EUR + PVN 21% 
Automašīnas vērtība 200 000 – 300 000 EUR 150,00 EUR + PVN 21% 

Pieprasījumu par nepieciešamajiem pakalpojumiem lūdzam atzīmēt Papildpakalpojumu 
pasūtīšanas formā, un sūtīt uz info@raevents.lv, ne vēlāk kā līdz 2020. gada 30. jūlijam. 

16.4 ATĻAUTĀ BRAUKŠANAS ĀTRUMA PĀRSNIEGŠANA 
Gadījumā, ja kādu no dalībniekiem sacensību laikā aptur LR Ceļu policijas ekipāža, un 
sacensību dalībniekam nepieciešama palīdzība, lūdzam nekavējoties sazināties ar dalībnieku 
tiesnesi. 
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17 NODERĪGI PAKALPOJUMI 
17.1 SIXT – AUTO NOMA  
Internets: http://www.sixt.lv 

 

17.2 TAKSOMETRU PAKALPOJUMI 
17.2.1 Liepāja 
Baltic Taxi +371 20008500 

 
Izvēlies Baltic Taxi! Rally Liepāja laikā Baltic Taxi braucieni Liepājā būs vēl izdevīgāki! 
Izsaucot taksometru, lieto īpašo kodu RALLY, un saņem izdevīgāko piedāvājumu! Baltic Taxi 
piedāvā kvalitatīvus un uzticamus taksometra pakalpojumus ar individuālu pieeju katram 
klientam. 

Piedāvājums spēkā no 10.08 – 17.08. Ērti un ātri pieejams 24 stundas diennaktī, 7 dienas 
nedēļā. 

17.2.2 Talsi 
2 ABC Taxi +371 26101001 

  

23/40



18 NOKĻŪŠANA RALLY LIEPĀJA 
18.1 GAISA TRANSPORTS 
18.1.1 Starptautiskā lidosta Rīga (RIX) 
Tālrunis: +371 29311187 (maksas)  Internets: http://www.riga-airport.com 

18.1.2 Nacionālā aviokompānija airBaltic (BT) 
Tālrunis: +371 90001100 (maksas) Internets: http://www.airbaltic.com 

Nacionālā aviokompānija airBaltic ir vienīgā, kas nodrošina unikālu pakalpojumu – veikt 
iekšzemes pārlidojumu Latvijā, savienojot galvaspilsētu Rīgu ar rallija pilsētu Liepāju. 

 
18.1.3 Citas aviokompānijas 
Aeroflot aeroflot.com  Ryanair ryanair.com  
Belavia belavia.by  OnurAir itaka.lv  
Get Jet Airlines UAB - SAS Scandinavian Airlines flysas.com  
Finnair finnair.com  Smartlynx smartlynx.aero  
LOT lot.com  Turkish Airlines turkishairlines.com  
Laudamotion laudamotion.com  Utair Aviation utair.ru  
Lufthansa lufthansa.com  Uzbekistan Airways uzairways.com  
Norwegian norwegian.no  Wizz Air wizzair.com  
Pobeda Airlines -   

18.2 OSTAS 
18.2.1 Rīgas pasažieru osta 
Tallink https://www.tallink.lv/  Rīga - Stokholma (Zviedrija) 

18.2.2 Liepājas osta 
Stena Line https://www.stenaline.com/  Liepāja - Trāveminde (Vācija) 

18.2.3 Ventspils brīvosta 
Stena Line https://www.stenaline.com/  Ventspils - Nīnashamna (Zviedrija) 
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19 NODERĪGA INFORMĀCIJA 
19.1 KLIMATS 
Latvijā ir mērens, mitrs un daļēji kontinentāls klimats, kam raksturīgas siltas vasaras, aukstas 
ziemas, un bieži novērojams liels mitruma un nokrišņu daudzums. Laika apstākļus nozīmīgi 
ietekmē arī Baltijas jūras tuvums. 

Rally Liepāja norisināsies kalendārās vasaras vidū. Lai gan laika apstākļus precīzi prognozēt 
nav iespējams, balstoties uz vēsturiskiem faktiem, tie var svārstīties no vēsām dienām un 
gaisa temperatūras ap 10°C līdz pat karstai vasaras svelmei, gaisa temperatūrai pārsniedzot 
30°C. Lūdzu sekot laika prognozēm un izvēlēties laika apstākļiem piemērotu apģērbu! 

• 2020. gada 12. augustā Liepājā saule lec plkst. 5:59 un riet plkst. 21:20. 
• 2020. gada 13. augustā Liepājā saule lec plkst. 6:01 un riet plkst. 21:18. 
• 2020. gada 14. augustā Liepājā saule lec plkst. 6:03 un riet plkst. 21:16. 
• 2020. gada 15. augustā Liepājā saule lec plkst. 6:05 un riet plkst. 21:13. 
• 2020. gada 16. augustā Liepājā saule lec plkst. 6:07 un riet plkst. 21:11. 

19.2 LAIKA JOSLA 
Latvijas atrodas Austrumeiropas laika joslā (EET). Lai iegūtu precīzu laiku, Jums jāpieskaita 
1 stunda pie Centrāleiropas laika (CET) un 2 stundas pie Griničas laika (GMT). 

19.3 CEĻU SATIKSMES NOTEIKUMI 
Ievērojiet ceļazīmes un noteikto braukšanas ātrumu! 

Maksimālais atļautais braukšanas ātrums: apdzīvotās vietās 50km/h, ārpus apdzīvotām 
vietām 90km/h (uz asfalta seguma ceļiem) un 80km/h (uz grunts seguma ceļiem). 

Ceļu satiksmē, ātruma kontrolei var tikt izmantoti foto radari. 

Šoferim un pasažieriem visu laiku ir jālieto drošības jostas. 

Automašīnas tuvajām gaismām jābūt iedegtām visu gadu. 

Braukšanas laikā ir aizliegts izmantot un turēt rokā mobilo tālruni. Lai saņemtu un atbildētu uz 
tālruņa zvaniem, pieļaujama brīvroku (hands-free) sistēmu izmantošana. 

Lai izvairītos no soda naudām, novietojiet automašīnas tikai tam speciāli paredzētās vietās. 

Ceļu policija var pieprasīt veikt alkohola pārbaudi vadītājiem. Maksimālais pieļaujamais 
alkohola līmenis asinīs ir 0,5 promiles, vadītājiem ar stāžu mazāku par diviem gadiem – 0,2 
promiles. 

19.4 ELEKTRĪBAS PIESLĒGUMS 
220 volti, 50Hz. Europlug kontakts ar 2 kontaktligzdām. 

19.5 VALŪTAS KURSS (APTUVENI) 
1 EUR = 1,96 BGN 1 EUR = 1,06 CHF 1 EUR = 24,88 CZK 1 EUR = 7,47 DKK 

1 EUR = 0,84 GBP 1 EUR = 339,49 HUF 1 EUR = 10,04 NOK 1 EUR = 4,25 PLN 

1 EUR = 4,77 RON 1 EUR = 68,75 RUB 1 EUR = 10,50 SEK 1 EUR = 1,09 USD 
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20 NAKTSMĪTNES 
20.1 LIEPĀJA 
Viesnīca Promenade Hotel 5* 
Adrese: Vecā Ostmala 40, Liepāja 
Tālrunis: +371 63488288 
E-pasts: info@promenadehotel.lv  
Internets: www.promenadehotel.lv  

Viesnīca Europa City Amrita 4* 
Adrese: Rīgas iela 7, Liepāja 
Tālrunis: +371 63480888, +371 22054688 
E-pasts: liepaja@europacity.lv  
Internets: www.europacity.lv 

Viesnīca Līva 3* 
Adrese: Lielā iela 11, Liepāja 
Tālrunis: +371 63420102, +371 29163686 
E-pasts: info@liva.lv  
Internets: www.livahotel.lv 

Viesnīca Art Hotel Roma 
Adrese: Zivju iela 3, LV-3401, Liepāja 
Tālrunis: +371 63430000, +371 20287733 
E-pasts: info@arthotelroma.lv 
Internets: https://arthotelroma.lv/viesnica 

Apartmenti Liepājā 
Internets: www.apartmenti.lv 

 

Papildu informāciju par naktsmītnēm Liepājas reģiona tūrisma informācijas centrs: 
Adrese: Rožu laukums 5/6, Liepāja 
Tālrunis: +371 63480808, +371 29402111 
E-pasts: info@liepaja.travel 
Internets: http://liepaja.travel/ 

20.2 TALSI 
Viesnīca Talsi 
Adrese: Kareivju iela 16, Talsi 
Tālrunis: +371 26322333, +371 63232020 
E-pasts: hoteltalsi@hoteltalsi.lv 
Internets: http://www.hoteltalsi.lv/ 

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

Papildu informāciju par naktsmītnēm Talsu tūrisma informācijas centrs: 
Adrese: Lielā iela 19/21, Talsi 
Tālrunis: +371 26469057 
E-pasts: tic@talsi.lv 
Internets: http://www.visittalsi.lv/  

20.3 SKRUNDA 
Viesnīca Piena Muiža Berghof 
Adrese: Kalnamuiža, Sieksāte, Rudbāržu 
pagasts, Skrundas novads 
Tālrunis: +371 26518660 
E-pasts: piens@pienamuiza.lv 
Internets: www.pienamuiza.lv 

Viesnīca Skrundas Muiža 
Adrese: Pils iela 2, Skrunda, Skrundas 
novads 
Tālrunis: +371 63370000; +371 22113355 
E-pasts: office@skrundasmuiza.lv  
Internets: https://www.skrundasmuiza.lv/  
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21 RALLIJA PILSĒTA – LIEPĀJA 
21.1 IZBAUDI MĀKSLU, MŪZIKU UN TEĀTRI LATVIJAS KULTŪRAS 

GALVASPILSĒTĀ – LIEPĀJĀ 
Ja vēlies baudīt augstas kvalitātes, daudzveidīgu un ļoti īpašu mākslu, noteikti ieplāno Liepāju 
kā kultūras ceļojumu galamērķi.  

Liepāja tiek uzskatīta par Latvijas kultūras galvaspilsētu – pilsētai ir bagātas un varenas 
kultūras tradīcijas, plašas un daudzveidīgas mūsdienīgas izklaides iespējas, augstvērtīgs un 
visaptverošs kultūras piedāvājums, mākslinieki no visas pasaules un plašas iespējas ikvienam 
iesaistīties Liepājas kultūras dzīves veidošanā. Liepāja ir īstā vieta kultūras gardēžiem. 

 
Kultūras dzīves simbols – koncertzāle “Lielais dzintars” 

Liepājas pilsētas kultūras dzīves simbols ir koncertzāle “Lielais dzintars”, kas ir ne tikai 
Liepājas un Kurzemes, bet visas Latvijas un Baltijas dārgakmens. Pateicoties koncertzālei 
Liepājas ir ieguvusi jaunu un spilgtu vaibstu pilsētas sejā un ikvienam liepājniekam un pilsētas 
ir iespēja baudīt neskaitāmi daudz saviļņojošus, emocionālus, arī pārdomu pilnus mirkļus, jo 
pasaule Liepājā ir daudz tuvāk nekā citur. Gada laikā Liepājā uzstājās mākslinieki vidēji no 60 
dažādām pasaules valstīm. Vairāk informāciju meklē www.greatamber.lv  

Senākais teātris Latvijā 

Liepājas teātris Liepājai ir nopietns kultūras mantojums – tas ir vecākais valsts latviešu teātris 
ar bagātīgu vēsturi, kurā daudzi mākslinieki ir radījuši leģendas par savu laiku. Šīm leģendām 
kopā ar Liepājas vārdu nav laika un telpas ierobežojumu. Teātra loma ir viennozīmīgi 
nepārvērtējama, jo teātris ir liepājnieku dzīves ētikas spogulis un brīnumu radītājs, ticības 
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labajam uzturētājs un iedvesmotājs, kas tik ļoti ir nepieciešams ikdienā ikvienam no mums. 
Vairāk informāciju meklē: www.liepajasteatris.lv  

LSO – vecākais orķestris Baltijā 

Liepājas Simfoniskais orķestris (LSO) ir vecākais orķestris Baltijas valstīs. Latvijā tas aizvien 
ir vienīgais profesionālais orķestris ārpus galvaspilsētas. LSO pirmsākumi meklējami 1881. 
gadā, kad tika dibināta pirmā Baltijas filharmonija. LSO īpašā uzmanības lokā ir Latvijas 
komponistu mūzika un Latvijas skaņražu daiļrades veicināšana un popularizēšana. Orķestris 
piedalās gan pirmatskaņojumos, gan rada jaundarbus, par ko arī saņemts ne mazums balvu. 
Te skan gan klasika – Bēthovens, Bahs, Vivaldi u.c., gan orķestra izpildījumā  var baudīt 
populārā kino mūziku un pat roku. Vairāk informāciju meklē: www.lso.lv  

Daudzveidīgu izstāžu vieta – Liepājas muzejs 

Liepājas muzeja ēku no 1900. līdz 1901. gadam cēlis slavenais vācu arhitekts Pauls Makss 
Berči pēc Berlīnes arhitekta Ernsta fon Īnes skicēm kā Kacenelsonu ģimenes rezidenci. Kopš 
1935. gada ēkā atrodas pilsētas muzejs. Šī ēka ir izcils 20. gadsimta sākuma Liepājas 
eklektisma arhitektūras paraugs. 

Liepājas muzejs ir iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un atrodas valsts 
nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs" teritorijā un ir tā 
daļa. Katru dienu muzejā var baudīt visdažādāko mākslas žanru ekspozīcijas un izstādes. 

Vairāk informāciju meklē: www.liepajasmuzejs.lv  

Mākslas galerijas “Romas dārzs” 

Liepājas centra skaistākajā iekškvartālā, tieši blakus vēsturiski iezīmētajai pilsētas sirdij jeb 
“Rožu laukumam”, atrodas mākslas galerija “Romas dārzs”. Galerija sevi iezīmē kā vietu 
mākslai, kur atspoguļoties mākslas procesiem, kā arī norisināties dažādiem, starpdisciplināru 
jomu kultūras pasākumiem. Galerijā ir desmitiem zāles, kur salīdzinoši nesenas pārbūves 
projektu rezultātā, galerijas telpas kļuvušas burtiski “industriālas”. 

Vairāk informāciju meklē: www.galerijaromasdarzs.lv 

 

Liepājas kultūras vide nav iedomājama bez vēl daudziem profesionāliem pasākumu 
organizatoriem un kultūrvietām, kas bagātina pilsētas kultūras dzīvi un rada jaunas tradīcijas 
un paradumus. Vidēji mēnesī Liepājā notiek aptuveni 140 kultūras pasākumu, starp kuriem 
savām interesēm piemērotu atradīs ikviens. 

Vairāk par kultūras pasākumiem uzzini: www.kalendars.liepaja.lv   

   
  

28/40



 

28 / 41 

labajam uzturētājs un iedvesmotājs, kas tik ļoti ir nepieciešams ikdienā ikvienam no mums. 
Vairāk informāciju meklē: www.liepajasteatris.lv  

LSO – vecākais orķestris Baltijā 

Liepājas Simfoniskais orķestris (LSO) ir vecākais orķestris Baltijas valstīs. Latvijā tas aizvien 
ir vienīgais profesionālais orķestris ārpus galvaspilsētas. LSO pirmsākumi meklējami 1881. 
gadā, kad tika dibināta pirmā Baltijas filharmonija. LSO īpašā uzmanības lokā ir Latvijas 
komponistu mūzika un Latvijas skaņražu daiļrades veicināšana un popularizēšana. Orķestris 
piedalās gan pirmatskaņojumos, gan rada jaundarbus, par ko arī saņemts ne mazums balvu. 
Te skan gan klasika – Bēthovens, Bahs, Vivaldi u.c., gan orķestra izpildījumā  var baudīt 
populārā kino mūziku un pat roku. Vairāk informāciju meklē: www.lso.lv  

Daudzveidīgu izstāžu vieta – Liepājas muzejs 

Liepājas muzeja ēku no 1900. līdz 1901. gadam cēlis slavenais vācu arhitekts Pauls Makss 
Berči pēc Berlīnes arhitekta Ernsta fon Īnes skicēm kā Kacenelsonu ģimenes rezidenci. Kopš 
1935. gada ēkā atrodas pilsētas muzejs. Šī ēka ir izcils 20. gadsimta sākuma Liepājas 
eklektisma arhitektūras paraugs. 

Liepājas muzejs ir iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un atrodas valsts 
nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs" teritorijā un ir tā 
daļa. Katru dienu muzejā var baudīt visdažādāko mākslas žanru ekspozīcijas un izstādes. 

Vairāk informāciju meklē: www.liepajasmuzejs.lv  

Mākslas galerijas “Romas dārzs” 

Liepājas centra skaistākajā iekškvartālā, tieši blakus vēsturiski iezīmētajai pilsētas sirdij jeb 
“Rožu laukumam”, atrodas mākslas galerija “Romas dārzs”. Galerija sevi iezīmē kā vietu 
mākslai, kur atspoguļoties mākslas procesiem, kā arī norisināties dažādiem, starpdisciplināru 
jomu kultūras pasākumiem. Galerijā ir desmitiem zāles, kur salīdzinoši nesenas pārbūves 
projektu rezultātā, galerijas telpas kļuvušas burtiski “industriālas”. 

Vairāk informāciju meklē: www.galerijaromasdarzs.lv 

 

Liepājas kultūras vide nav iedomājama bez vēl daudziem profesionāliem pasākumu 
organizatoriem un kultūrvietām, kas bagātina pilsētas kultūras dzīvi un rada jaunas tradīcijas 
un paradumus. Vidēji mēnesī Liepājā notiek aptuveni 140 kultūras pasākumu, starp kuriem 
savām interesēm piemērotu atradīs ikviens. 

Vairāk par kultūras pasākumiem uzzini: www.kalendars.liepaja.lv   

   
  

Liepaja_bildes_izvejojies_A4_PRINT.pdf   1   20.02.20   09:47



21.2 LIEPĀJA – STARPTAUTISKIEM STANDARTIEM PIEMĒROTA 
SPORTA INFRASTRUKTŪRA 

Liepāja ir viena no Latvijas centrālajām sporta pasākumu norises vietā, kur pieejama 
piemērota sporta infrastruktūra  un profesionāla organizatoru komanda. 
Pilsētā regulāri tiek uzņemti dažādi un jau par tradicionāliem uzskatāmi sporta pasākumi, kā 
Pasaules un Eiropas čempionāti basketbolā, Eiropas rallija čempionāts Rally Liepāja, 
Starptautiskās sacensības vindsērfingā un citi. Savukārt iedzīvotāji tiek iesaistīti Liepājas 
pilsētas sacensībās, kā arī dažādos masu sporta pasākumos un citās veselības veicināšanas 
aktivitātēs. 

Liepājas pilsētas izveidotā sporta infrastruktūra ļauj uzņemt starptautiskas sacensības un 
čempionātus, tāpat infrastruktūra kalpo kā laba treniņu bāze sportistiem, kur nodrošinātas 
profesionāla līmeņa sporta iespējas. 

LOC Olimpiskais centrs 

Viens no modernākajām un 
daudzfunkcionālākajiem sporta un 
kultūras kompleksiem Latvijā. 
Galvenās ēkas piecos stāvos atrodas 
sporta zāles basketbolam, 
volejbolam, florbolam, galda tenisam, 
boksam, džudo, grieķu-romiešu un 
brīvajām cīņām. LOC telpās savas 
aktivitātes veic arī deju grupas, 
medicīnas centra speciālisti, kā arī 
fitnesa klubi. 

 

LOC Baseins & SPA 

Lielākais un modernākais baseinu un 
SPA centrs Kurzemē. SPA 
kompleksā ietilpst gan dažāda veida 
ūdens atrakcijas bērniem, gan 
atpūtas un relaksācijas iespējas 
pieaugušajiem. Iespēja apmeklēt trīs 
veidu pirtis (sāls saunu, turku pirti un 
aromātisko pirti) un dažāda veida 
masāžas baseinus. Baudot atpūtu 
SPA zonā, ir iespēja veldzēt slāpes 
un baudīt veselīgu, svaigi spiestu 
sulu kokteiļu bārā. 
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LOC Manēža 

Atbilst Starptautiskās Vieglatlētikas federācijas 
noteiktajiem vieglatlētikas manēžu standartiem. 
8910 m2 platībā pieejams 200 m skrejceļš ar 4 
celiņiem, 6x60 m sprinta taisne, sektori ar 
nepieciešamo aprīkojumu augstlēkšanai, 
tāllēkšanai, mešanas disciplīnām, lodes 
grūšanai, kārtslēkšanai, trenažieri un 
vingrošanas sektors, kā arī alpīnisma siena. 
Manēžā izvietots arī sporta spēļu laukums, kurā 
iespējams spēlēt florbolu, basketbolu, iekštelpu 

futbolu un volejbolu, kā arī piemērots laukums pludmales volejbolam un pludmales tenisam.  
Pieejams informācijas centrs, ģērbtuves, sporta preču veikals, kafejnīca un hostelis. 

LOC Ledus halle  

Pilsētnieku un tās viesu iecienīta slidošanas 
vieta. Ledus hallē ir vairāk nekā 1143 sēdvietu un 
gandrīz tikpat daudz stāvvietu. Izmantojot 
speciālo grīdas segumu, ledus halle iegūst vietu, 
kas var tikt izmantota koncertu, pasākumu, 
izstāžu un kultūras pasākumu organizēšanai. 

 

 

 

LOC Tenisa halle 

5988 m2 platībā pieejami 5 slēgti tenisa korti ar 
“hard” segumu un iesildīšanās zonu. Fitnesa zāle 
aprīkota ar jaunākas paaudzes trenažieriem un 
treniņu inventāru. Baltā zāle pielāgota TRX un 
brīvo kustību, grupu un individuāliem treniņam, 
izmantojama arī kā konferenču zāle un tenisa 
sacensību laikā kā spēlētāju atpūtas telpa, bet 
Sarkanā zāle paredzēta nelielu grupu treniņiem. 
15300 m2 lauka teritorijā pie halles izvietoti 4 
atklāta tipa tenisa korti ar “hard” segumu un 

iesildīšanās siena, kā arī 6 pludmales tenisa vai pludmales volejbola laukumi. Ir informācijas 
centrs, ģērbtuves, sporta preču veikali un kafejnīca. 

 

LOC piedāvā vietu sporta, kultūras, atpūtas un izglītības aktivitātēm ar mērķi veicināt veselīgu 
dzīvesveidu. 

Adrese: Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401 
Tālrunis: + 371 6348 3888 
E-pasts: info@loc.lv  
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Atpūtas bāze “Draudzība” 

Atpūtas bāze ietver astoņas ēkas, kuras tiek izmantotas bērnu un jauniešu sporta, atpūtas un 
izglītojoša rakstura pasākumu organizēšanai. Nodrošināta iespēja sarīkot vasaras nometnes, 
seminārus un kursus. 

 

Liepājā izveidoti vairāki brīvpieejas sporta laukumi, kurus ārpus sporta audzēkņu un sporta 
klubu treniņu, sporta spēļu un sacensību laikiem var izmantot ikviens iedzīvotājs. 

Āra stadioni 

• Stadions “Daugava” (foto) 
• Daugavas rezerves stadions 
• Stadions “Olimpija”  
• Raiņa parka stadions  
• Velnciema stadions  

 

 

 

 

 

Basketbolista Kristapa Porziņģa dāvinātie 3 āra basketbola laukumi 
2019. gadā Kristaps Porziņģis kopā ar 
ģimeni pilsētai uzdāvināja jau trešo brīvi 
pieejamo basketbola laukumu. Kopumā 
pilsētā ir trīs šādi āra brīvpieejas laukumi, 
kur vasarās basketbolu uzspēlē arī Kristaps 
Porziņģis. 

 

 

 

 

Liepājnieku kopīgais un ilgstošais darbs, mērķtiecīgā sporta infrastruktūras attīstība ir atzinīgi 
novērtēta ne tikai ārpus pilsētas, bet arī aiz Latvijas robežas. Liepāja ir pirmā Baltijas reģiona 
pilsēta, kas pēc Eiropas Sporta pilsētu asociācijas izvērtējuma par sporta infrastruktūras un 
sporta nozares attīstību saņēmusi titulu “Eiropas sporta pilsēta”. 

21.3 FAKTI PAR LIEPĀJU 
Pilsētas tiesības iegūtas 1625. gadā 
Koordinātas: 56° 30′ 42″ N, 21° 0′ 50″ E 
Platība: 60,4 km2  
Iedzīvotāju skaits: 68 945 (2018)  
Internets: http://www.liepaja.lv  

33/40



22 TALSI – PILSĒTA AR DEVIŅU PAKALNU LOKU 
Talsi ir mūsu novada sirds. Pilsēta ar dabas ainavu apdāvinātu deviņu pakalnu loku, bagātīgu 
kultūrvēstures mantojumu, pārdomātiem kultūras un sporta notikumiem. 

Uzkāpt kalnā un ieraudzīt citus apvāršņus, to Talsi piedāvā ik dienu. Šeit var pārliecināties, ka 
dzīvība ir kustībā, un iebrist Talsu pauguraines dārgumu meklējumos, ieelpot tās šarmu un 
apzināties dabas mistēriju. Mums pat ir sava garša: smiltsērkšķa skābuma, medus saldmes 
un maizes pamatīguma piejaucēta! 

Talsi ir cilvēki. Aktīvi uzņēmēji, talantīgi kultūras radītāji un baudītāji, spējīgi sportisti un sporta 
entuziasti, teicami izglītības darbinieki, neatlaidīgi lauksaimnieki, izaicinoši jaunieši un sirsnīgi 
bērni. Visi kopā un katrs atsevišķi. 

Mēs darām visu, lai ir jēga, tā – lai dzalkstī, spīgo un mirdz! Iemirdzies arī Tu Talsu novadā 
un Talsu pilsētā! 

22.1 FAKTI PAR TALSIEM 
Pilsētas tiesības iegūtas 1917. gadā 
Koordinātas: 57°14′40″N 22°35′12″E 
Platība: 7,83 km2  
Iedzīvotāju skaits: 9 886 (2019)  
Internets: https://talsi.lv/  
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Kultūras mantojums – vērtības šodienai!

Tiņģeres muiža valdzina ar izkoptu parku un noslēpumainu 
Mīlestības saliņu. Ik gadu tā aicina uz īpašu pils balli, tā 
aizgājušo laiku greznumu ienesot mūsdienās.

Villa Hochheim jeb baronu fon Firksu pilsētas māja ir 
pārtapusi Talsu novada muzejā. Te mijiedarbojas mūsdienu 
mākslas un vēsturiskās vērtības, bet pavisam blakus ar 
dabas enerģiju spēlējas Tiguļu kalns un dendroloģiskais 
parks. 
 
Spāres muižā “slīcina” kliņģerus un ciemos gaida labā 
raganiņa. Ir labi izvējot balsi turpat esošajā estrādē un 
“uzsūkt” muižas parka īpašās noskaņas.

Dižstendes muižas Bruņinieku pils ir viena no 
mazākajām pilīm Latvijā. Tā pievilina ar romantisku 
noskaņu, ļaujot vaļu iztēlei par šeit bijušo un notikušo. 
Un kur nu vēl apakšzemes eju valdzinājums!

Nurmuiža ik gadu pārsteidz ar jaunu “atdzimšanu”. Te 
pārsteidz ne tikai iekopts garšaugu dārzs un oranžērija, 
bet arī izcilas kvalitātes restorāns. 

Strazdes muiža ir rūķu apsēsta, turklāt ne tikai 
Ziemassvētkos. Ja vēlies “sagaršot” īstu brīnumu, uz 
Lapzemi nav jābrauc, ir jābrauc uz Strazdes muižu.

Lielvirbu muiža ļauj piedzīvot vēsturiskā mantojuma 
greznumu mūsdienu izpildījumā. Tā apliecina: par 
muižkungiem var kļūt ikviens!

Firkspedvāles muiža ir kā “rozīnīte” Pedvāles mākslas 
parkam. Te mijas dabas šarms, izcils radošums un 
pagātnē radīto vērtību saglabāšana.

Tiņģeres muiža

Villa Hochheim

Bruņinieku pils

Nurmuiža

Firkspedvāles muiža

Lielvirbu muiža



22.2 UZTURĒŠANĀS TALSOS 
22.2.1 Naktsmītnes Talsos un tuvākajā apkārtnē 
Viesnīca Talsi 
Adrese: Kareivju iela 16, Talsi 
Tālrunis: +371 26322333, +371 63232020 
E-pasts: hoteltalsi@hoteltalsi.lv 
Internets: http://www.hoteltalsi.lv/ 

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

Otīlijas apartamenti  
Adrese: Lielā iela 39, Talsi 
Tālrunis: +371 29416586, +371 28358935 
E-pasts: otilija.apartament@gmail.com  
Internets: http://www.otilija.lv/  

Brīvdienu māja Vijoles 
Adrese: Vijoles, Paugurciems, Laidzes 
pagasts 
Tālrunis: +371 29211530 
E-pasts: ramona135@inbox.lv 

Brīvdienu māja Tiguļkalns 
Adrese: Tiguļu iela 4, Talsi 
Tālrunis: +371 29198885 
E-pasts: sandris.suntazs@gmail.com  

Jauniešu mītne Krauzers 
Adrese: Celtnieku iela 23A, Talsi 
Tālrunis: +371 29516068 
E-pasts: viesnica@krauzers.lv  

Viesnīca Kuršu krogs 
Adrese: Mācītājmuiža, Lībagu pagasts 
Tālrunis: +371 26012125 
E-pasts: kursukrogs@gmail.com  

Viesu nams Pie Ābelītes 
Adrese: Ābelītes, Lībagu pagasts 
Tālrunis: +371 28386425 
E-pasts: pieabelites@inbox.lv  

Lauku māja Kurzmenieki 
Adrese: Kurzemnieki, Lībagu pagasts 
Tālrunis: +371 29279461, +371 26453626 
Internets: http://abolucipsi.lv/  

Viesu nams Kamparkalns 
Adrese: Dziļlejas, Lībagu pagasts 
Tālrunis: +371 29518415 
Internets: http://www.kamparkalns.lv  

Viesu nams Mežvidi 
Adrese: Mežvidi, Lībagu pagasts 
Tālrunis: +371 29293945 

Apartamenti Bēķi 
Adrese: Bēķi, Lībagu pagasts 
Tālrunis: +371 26538975 

Brīvdienu mājas Alīnas 
Adrese: Alīnas pirts, Dižstende, Lībagu 
pagasts 
Tālrunis: +371 29244711, +371 29173921 

Viesu nams Vizbulītes 
Adrese: Vizbulītes, Lībagu pagasts 
Tālrunis: +371 29343692 
Internets: http://vizbuliites.lv/  

Viesnīca Aldari 
Adrese: Skolas iela 4, Pastende, Ģibuļu 
pagasts 
Tālrunis: +371 29446246 
Internets: http://www.aldari.viss.lv 

Viesu nams Bezdubeņi 
Adrese: Bezdubeņi, Lībagu pagasts 
Tālrunis: +371 26373335, +371 29266236 

22.2.2 Talsu novada tūrisma informācijas centrs 
Adrese: Lielā iela 19/21, Talsi 
Tālrunis: +371 26469057, E-pasts: tic@talsi.lv 
Internets: http://www.visittalsi.com/ 
Facebook: /visittalsi, Instagram: /visittalsi 
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22.3 ĒSTUVES TALSOS UN PILSĒTAS APKĀRTNĒ 
• Bistro „Arto” Lielā iela 2, Talsi +371 2833 5846 
• Bistro „Bella” Brīvības iela 2, Talsi +371 2860 3100 
• Bistro „Bīne” K. Valdemāra iela 13, Talsi +371 6322 1949 
• Bistro „Kolumbīne” Miera iela 35, Talsi +371 2924 3860 
• Bistro „Kursa” Brīvības iela 17a, Talsi +371 6322 4749 
• Bistro „Stūrītis” K. Mīlenbaha iela 2/4, Talsi +371 6322 3413 
• Bistro „Štelle” Rīgas iela 8, Talsi +371 2924 3860 
• Cafe “Talsu hokeja klubs” Kalna iela 10a, Talsi +371 2327 3574 
• MAD house sushi Kalna iela 2, Talsi +371 2708 5755 
• Kafejnīca „Alus dārzs” Lielā iela 16, Talsi +371 6322 2280 
• Kafijas namiņš „Ie-pauzē” Lielā iela 8a, Talsi +371 2625 4554 
• Kebabnīca „Alanya” Lielgabalu iela 6a, Talsi +371 2560 2062 
• Picērija „Stenders Pica” Lielā iela 30, Talsi +371 6322 2332 
• Pusdienu restorāns „Taste” Kareivju iela 16, Talsi +371 2936 9651 
• „Soul Food” burgeri A. Pumpura iela 2b, Talsi +371 2566 9689 
• Kafejnīca „Ķīvīškrogs” Tautasnams, Laidzes pagasts +371 6329 1212 
• Kafejnīca „Kuršu krogs” Mācītājmuiža, Lībagu pagasts +371 2601 2125 
• Kafejnīca „Serpentīns” Serpentīns, Strazdes pagasts +371 2639 9883 
• Viesu nams „Ūdensdzirnavas” Ūdensdzirnavas, Strazdes pagasts +371 2917 2252 
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23 ĀTRUMA FESTIVĀLS KURZEME 
Braucam uz Kurzemi!  

Daļa Latvijas iedzīvotāju, izdzirdot no jums šādu frāzi 
noteikti, padomās, ka dodaties baudīt atvaļinājumu 
kultūrvēsturiskajā novadā Latvijas rietumos, taču motoru 
sporta cienītājiem vārds Kurzeme jau vairāk nekā 
pusgadsimtu ir sinonīms vienām no slavenākajām 
autosporta sacensībām Baltijas valstīs un arī aiz tās 
robežām. 

Ātruma festivāls, pirmo reizi Liepājā norisinājās 2010.gadā ar mērķi apvienot dažādas motoru 
sporta disciplīnas – šo gadu laikā, paralēli augstākā līmeņa rallija sacensībām, Liepājā 
notikušas dragreisa, SuperMoto, Lada RX, rallija supersprinta standartauto, StreetBike 
Freestyle, kā arī ātrumlaivu sacensības Liepājas Tirdzniecības kanālā un seno spēkratu 
regularitātes sacensības rallija ātrumposmos, kuras klātienē novērtējuši gan daudzas 
pašmāju un ārvalstu motorsporta leģendas, gan mūsu valsts augstākās amatpersonas. 

Arī šogad Ātruma Festivāls Kurzeme programmā paredzētas vairākas motorizētas aktivitātes 
un sacensības, par kurām vairāk tiks ziņots jau tuvākajā laikā. 
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24 PAPILDPAKALPOJUMU PASŪTĪŠANAS FORMA 
Dalībnieks 
Pieteicējs  
Pilots  
Stūrmanis  
FIA ERC reģistrēta ekipāža Jā Nē 

Servisa parkā vēlamies stāvēt kopā ar 
 
 

Nepieciešamais servisa laukuma aprīkojums 
Papildu laukums servisa parkā (m2)  
Elektrības pieslēgums, 1-fāze, 220V, 16A Jā Nē 
Elektrības pieslēgums, 3-fāzes, 380V, 20A Jā Nē 
Bezvadu interneta pieslēgums Jā Nē 

Transporta pakalpojumi uz LK0 Talsos 
Nepieciešami Kurbads transporta pakalpojumi Jā Nē 

Automašīnas transportēšanas apdrošināšana 
Auto vērtība 50 000 – 120 000 EUR Jā Nē 
Auto vērtība 120 000 – 200 000 EUR Jā Nē 
Auto vērtība 200 000 – 300 000 EUR Jā Nē 

Informācija rēķina sagatavošanai 
Maksātājs  
Reģistrācijas numurs (juridiskai personai)  
PVN maksātāja numurs (juridiskai personai)  
Adrese  
Tālrunis  
E-pasts  

Kontaktpersona 
Vārds Uzvārds  
Tālrunis  
E-pasts  

 
Pasūtījuma datums  
Vārds, Uzvārds  
Paraksts  

Pasūtījuma formu, līdz 2020. gada 30. jūlijam, lūdzu, sūtīt uz e-pastu info@raevents.lv. 
Nosūtot šo formu, Jūs apstiprināt, ka veiksiet izvēlēto pakalpojumu apmaksu.  
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25 HELIKOPTERU REĢISTRĀCIJAS FORMA 
Registration for using the Helicopter during Rally Liepāja: 

Entrant:  
The aim of using Helicopter:  

Date and time of using the Helicopter: 

    .     . 2 0 2 0 
 

From:     :     
 

Till:     :     

 

    .     . 2 0 2 0 
 

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 Liepāja 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 

 

  

40/40



25 HELIKOPTERU REĢISTRĀCIJAS FORMA 
Registration for using the Helicopter during Rally Liepāja: 

Entrant:  
The aim of using Helicopter:  

Date and time of using the Helicopter: 

    .     . 2 0 2 0 
 

From:     :     
 

Till:     :     

 

    .     . 2 0 2 0 
 

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 Liepāja 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 

 

  

KOPŠ 2013. GADA


