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1 IEVADS 

1.1 Organizatoru uzruna 
Sveicināti Rally Talsi! Sveicināti Čempionu Rallijā! 

Rally Talsi arī šogad iezīmēs Latvijas rallija čempionāta 
(LRČ) pagrieziena punktu, jo būs pirmais vasaras rallijs, 
kas divu sacensību dienu laikā – 17. un 18. maijā ļaus 
izbaudīt ne vien spraigas cīņas, bet arī pavadīt notikumiem 
bagātu nedēļas nogali starp Talsu novada deviņiem 
pakalniem. 

Rally Talsi allaž atšķīries ar tehniski sarežģītiem 
ātrumposmiem, kas prasa maksimālu koncentrēšanos no 
dalībniekiem un īpašu izturību no sacīkšu automašīnām. 
Šogad esam paredzējuši 11 ātrumposmus: gan skatītāju un 
sportistu vēl nesen iepazītus ceļu posmus, gan sekcijas, 
kas Rally Talsi dažus gadus nav iekļautas. Sportistiem 
kopumā būs jāveic vairāk kā 100 km sacensību distances 
un jārāda savas labākās prasmes, lai sacensību izskaņā 
saņemtu uzvarētāja kausu. 

Rally Talsi šogad pāršķirs jaunu lappusi savā vēstures 
grāmatā, jo vienlaicīgi ar Latvijas rallija čempionāta posmu Rally Talsi uzņems vēl trīs čempionātus 
– Lietuvas autorallija čempionātu (LARČ), Ziemeļeiropas zonas (NEZ) rallija čempionātu un NEZ 
Junioru čempionātu. Ceru, ka plašais čempionātu posmu un ieskaišu saraksts skatītājiem ļaus vērot 
saistošu cīņu ne tikai par uzvaru Rally Talsi absolūtajā ieskaitē, bet arī par katru pozīciju rallija 
kopvērtējumā. 

Vēlos izteikt lielu pateicību Talsu novada pašvaldībai, kas radusi iespēju uzņemt gan Latvijas un 
Lietuvas, gan arī tuvāko kaimiņvalstu ātrākās rallija ekipāžas, sarīkojot visiem Talsu novada 
iedzīvotājiem un viesiem aizrautīgas un adrenalīna pilnas sacensības. 

Lai izdodas veiksmīgs finišs! 

>Rally Talsi direktors> 
>Raimonds Strokšs>_  

1.2 Rallija Gida reglamentējošā kārtība 
Rallija Gids satur informāciju, kurai nav reglamentējošs spēks. Informācija var tikt mainīta un 
papildināta, precīzas norādes www.rallytalsi.lv un www.autorally.lv.  
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2 TALSI 

2.1 Talsu novada domes priekšsēdētāja uzruna 
Laipni lūgti Talsu rallijā! 

Ar prieku un lepnumu varu apliecināt, ka Rally Talsi būs! Tas 
ir pavasara sākums, motorsvētki, starptautiskas sacensības, 
tikšanās prieks, „ballīte”, tradīcija un jaunums vienlaikus, 
mūsu vērtību apliecinājums un fantastisks notikums. 
Organizatoru, cilvēku paaudzes mainās, bet Talsu rallijs 
paliek un attīstās kā stabila vērtība. Katru gadu jauni 
pārdzīvojumi, jauni līderi, pat pārsteigumi. Divas intensīvas 
rallija dienas, tad gads gan atmiņām, gan jaunu sacensību 
rīkošanai. 

Lai rallijs sagādātu vairāk prieka visiem un būtu vieglāk 
rīkojams, man kopīgi ar rallija rīkotājiem, īpaši ar Raimondu 
Strokšu, ir lūgums: neatstāt aiz sevis nekādus atkritumus ne 
mežos, ne ceļmalās, ne pļavās, nenobradāt sējumus un 
cienīt vietējos iedzīvotājus. Nākošgad atgriežoties 
sacensībās, viss būs tīrs un kārtīgs, pateicoties arī Jums 
katram. Talsu novads lepojas ar savu zaļumu, tīro vidi un 

skaistajiem dabas skatiem. Mēs atbalstām un atbalstīsim Talsu ralliju arī turpmāk un aicinām Jūs uz 
šiem kopīgajiem svētkiem. 

Būsim kopā un gūsim labas emocijas Talsu novadā! 

>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 
  



Foto: Kaspars Poriņš

7. jūnijā brīvdabas sajūtu 
koncerts  

„Ārpasaules mūzika 
Tiguļkalnā”  Talsos 

Koncerta idejas un mākslinieciskās 
domas autors ir komponists un iz-
pildītājs Raimonds Tiguls, kas savas 
dzimtās pilsētas augstākajā virsotnē, 
ozolu ielokā, radījis vietu, kur ska-
ņās un sajūtās sasaukties dažādu 
tautu un pasauļu mūzikai.
www.arpasaule.lv

4.-6. 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

25.-27. jūlijā  
XVI Sabiles Vīna svētki

Sabiles Vīna svētki ir ar odziņu, tāpat 
kā pati pilsēta un tās cilvēki. Tas viss 
veido kopīgo svētku auru, kāda ir ti-
kai tur – Sabilē. Svētku moto „Skur-
bums pāriet – dullums nē” katru 
gadu viennozīmīgi tiek pierādīts, jo 
nebeidzamais prieks, jautrība, sirsnī-
gais humors un ikviena apmeklētāja 
līdzdalība veido šos neparastos svēt-
kus – pilsētā ar odziņu.
www.sabile.lv

12. jūlijā  
Valdemārpils pilsētas svētki  

„Liepu ziedēšanas laikā”
Kad liepziedi zied dzelteniem, smar-
žīgiem ziediem, tad zini – laiks doties 
svinēt svētkus Valdemārpilī.
Šogad Valdemārpilij būs liela diena, 
jo ar skanīgām dziesmām un jaut-
rām dejām ielīksmosim un atklāsim  
„Lielo ielu”. Pārsteigumi un neaiz-
mirstami šovi visas dienas garumā! 
www.valdemarpils.lv

10. augustā sestais
 Dullās Paulīnes sēņošanas 

čempionāts Spārē 
Nu, kā lai nesēņo? Spārē meži tikpat 
kā pa durvīm nāk iekšā un sēnes pašas 
grozos lec! 
Dullā Paulīne, Līzbete un Fredis 
katram sēņotājam apsola sēņotāja  
veiksmi. 
Atrodoties mežā sēņu un ogu laikā, Tu 
gūsi dvēselisko un emocionālo līdz-
svaru, plaušām svaigu priežu skuju 
lufti, sirdij mieru un labsajūtu un, ja 
vēl kaut ko grozā ieliksi, no saviem tu-
vākiem līdzcilvēkiem saņemsi paēduša 
indivīda pateicības smaidu.

15. augustā Talsu novada 
Draugu diena  

(dāņu – Lejres – kultūras diena) 
Talsu novada pašvaldībai ir deviņas 
ārvalstu sadarbības partneru paš-
valdības, ar kurām notiek intensīva 
kultūras tradīciju apmaiņa. Aizvadī-
tajā gadā ar savas kultūras, mākslas 
un nacionālajām tradīcijām Talsu 
puses ļaudis iepazīstināja viesi no 
saulainās Turcijas pilsētas Alāni-
jas, bet šogad Talsu Draugu diena 
izskanēs Dānijas Lejres komūnas 
zīmē. Šajās dienās tiks rīkoti viesu 
un Talsu novada amatierkolektīvu 
koncerti, izstādes, nacionālo ēdienu 
degustācijas, amatnieku darinājumu 
demonstrēšana un izgatavoto 
suvenīru tirdzniecība. 
www.talsi.lv

16. augustā XI Dižmāras 
gadatirgus Talsos

Jau pagājušā gadsimta sākumā  
„Dižmāra” Talsos bija laiks, kad visā 
apkārtnē darbi tika pārtraukti, svētku 
drēbes apvilktas un vasarā sapelnītā 
nauda ķešā salikta, lai dotos uz „Diž-
māru” Talsos. 
Seno dienu godība nav zudusi arī šo-
dien. Kā jau īstā gadatirgū, andeles 
priekus papildinās visdažādākās akti-
vitātes. Šajā dienā Talsos no malu ma-
lām gaidīti pircēji, pārdevēji, dižoties 
gribētāji, teātra spēlētāji, dziedātāji, 
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!
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2.3 Deviņu pakalnu pilsēta 
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… 

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. 
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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 Rīkotāja rekvizīti 
RA EVENTS, SIA 
Vienotais Reģ. Nr.: 41203049203 
Juridiskā adrese:  Celtnieku iela 23, Talsi, LV-3201, Latvija 
Banka:  DNB Bank 
SWIFT:  RIKO LV 2X 
Konta numurs (EUR): LV18 RIKO 0002 9301 3775 7 

3.2 Rīkotāja birojs 
RA EVENTS, SIA 
Adrese:  Melnsila iela 13, Rīga, LV-1046, Latvija 
Darba laiks:  Pirmdiena – Piektdiena 10:00 līdz 17:00 
Tālrunis/ Fakss:  +371 67456511 
E-pasts:  info@raevents.lv 
Interneta mājaslapa:  www.raevents.lv 

3.3 Rallija rīkotāji 
Direktors Raimonds Strokšs +371 29247514 raimonds@raevents.lv 
Mārketings Inga Brūdere +371 27072012 inga@raevents.lv 
Projektu vadītāja Karlīne Štāla +371 26317179 karline@raevents.lv 
Sabiedriskās attiecības Jānis Unbedahts +371 26557801 janis@raevents.lv 
Tehnisko darbu direktors Kaspars Ērkulis +371 22309446 kaspars@raevents.lv 

3.4 Rally Talsi interneta mājaslapa un sociālo tīklu konti 
Interneta mājaslapa:  www.rallytalsi.lv, www.rallyofchampions.com 
Twitter: @Rally_Talsi 
Draugiem.lv:  /rally_talsi 
Facebook:  /Rally-of-Champions 
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4 RALLY TALSI PROGRAMMA UN TERMIŅI 
Precīza norises vieta tiks publicēta Rallija Gidā 2. 

Laiks Darbība Vieta 

Ceturtdiena, 15. maijs Maršruta dokumentu izsniegšana un dalībnieku 
dokumentu pārbaude Talsi 

Piektdiena, 16. maijs Maršruta dokumentu izsniegšana un dalībnieku 
dokumentu pārbaude Talsi 

Piektdiena, 16. maijs Iepazīšanās ar trasi Talsi 

Piektdiena, 16. maijs Testa ātrumposms Talsi 

Sestdiena, 17. maijs Iepazīšanās ar trasi Talsi 

Sestdiena, 17. maijs Rally Talsi Ceremoniālais starts, 
Rallija pirmā diena Talsi 

Svētdiena, 18. maijs  Rallija otrā diena 
Svinīgā apbalvošanas ceremonija Talsi 

5 DALĪBNIEKU INFORMĀCIJA 

5.1 Čempionāti, kuros iespējams saņemt punktus 
2014. gada Latvijas rallija čempionāta (LRČ) 4. posms 
2014. gada Lietuvas autorallija čempionāta (LARČ) 2. posms 
2014. gada Ziemeļeiropas zonas (NEZ) rallija čempionāta posms 
2014. gada NEZ Junioru čempionāta posms 

6 MEDIJI 
Mediju akreditācijas anketa būs pieejama interneta mājaslapā www.rallytalsi.lv un 
www.rallyofchampions.com. Citu jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Rally Talsi mediju 
sekretāru Jāni Unbedahtu, mobilais tālrunis +371 26557801, e-pasts janis@raevents.lv. 
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7 CEĻOJOŠAIS ČEMPIONU KAUSS 
Jau sesto reizi Rally Talsi nesīs arī Čempionu Rallija nosaukumu un kā ierasts, arī šogad cīņa par 
uzvaru notiks 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 2013. gadā> 
 >Dominykas Butvilas (pilots, trešais no labās)> 
 >Renatas Vaitkevičius (stūrmanis, trešais no kreisās)> 

Iepriekšējo gadu Čempionu Kausa ieguvēji: 
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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8 IEPAZĪŠANĀS AR TRASI 

8.1 Reģistrācija 
Maršruta dokumenti tiks izsniegti: Ceturtdien, 15. maijā Piektdien, 16. maijā 

Iepazīšanās ar trasi atļauta: Piektdien, 16. maijā Sestdien, 17. maijā 

8.2 Noteikumi 
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. 

9 TESTA ĀTRUMPOSMS 
Piektdien, 16. maijā tiks organizēts testa ātrumposms. Par precīzu tā norises vietu, laiku un 
pieteikšanās kārtību informācija tiks publicēta Rallija Gidā 2. 

10 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. 
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11 NAKTSMĪTNES 
Rally Talsi interneta mājaslapā www.rallytalsi.lv sadaļā ir atrodams pilns sacensību norises vietas 
apkārtnē pieejamo naktsmītņu saraksts. 

Papildus 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 

Talsi *** 
Adrese: Kareivju iela 16, Talsi 
Tālrunis: +371 63232020 
E-pasts: hoteltalsi@hoteltalsi.lv  
Interneta mājaslapa: http://www.hoteltalsi.lv 
 

Apartamenti Miera Ielā 
Adrese: Miera iela 4-20, Talsi 
Tālrunis: +371 26914388 
E-pasts: linlius@gmail.com 
 

Martinelli 
Adrese: Lielā iela 7, Talsi 
Tālrunis: +371 63291340 
Mobilais tālrunis: +371 29403911 
E-pasts: martinelli@inbox.lv 
Interneta mājaslapa: http://www.martinelli.lv  
 

Saule *** 
Adrese: Saules iela 19, Talsi 
Tālrunis: +371 63232232 
Mobilais tālrunis: +371 29177071 
E-pasts: saule@saulehotel.lv 
Interneta mājaslapa: http://www.saulehotel.lv 
 

Talsu Pirtiņa Vijoles 
Adrese: "Vijoles", Paugurciems, Laidzes 
pagasts, Talsu novads 
Tālrunis: +371 29211530 
E-pasts: ramona135@inbox.lv  
 

Krauzers 
Adrese: Celtnieku iela 23a, Talsi 
Tālrunis: +371 63222999 
E-pasts: inese@krauzers.lv  
Interneta mājaslapa:  www.krauzers.lv  
 

Dzintarkrasts 
Adrese: Žocene, Rojas pagasts, Rojas novads 
Tālrunis: +371 28600600 
E-pasts: info@dzintarkrasts.lv  
 

Pasaku namiņš 
Adrese: Dundaga, Dundagas novads 
Tālrunis: +371 29462622 
E-pasts: pasakunamins@apollo.lv  
Interneta mājaslapa: 
http://www.pasakunamins.viss.lv  
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12 AIZLIEGTĀS TERITORIJAS 
Sākot ar 2014. gada 17. martu spēkā stājušies arī īpašie noteikumi par Aizliegtajām teritorijām. Tā ir 
teritorija, kurā 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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13 NODERĪGA INFORMĀCIJA 

13.1 Īpašie konkursi un nominācijas 
Arī šogad 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. 

13.2 Auto noma 

Noma-Rent Vieglo automašīnu un autobusu noma, transfēra pakalpojumi 
Adrese: Antonijas iela 21 k.7, Rīga, Latvija 
Mobilais tālrunis: +371 22313978, Tālrunis: +371 67186266, 
E-pasts: info@noma-grupa.lv, Interneta mājaslapa: www.noma-rent.lv 

EcoRent.lv Vieglo automašīnu un autobusu noma, transfēra pakalpojumi 
Adrese: Ventspils iela 65-29, Rīga, Latvija 
Mobilais tālrunis: +371 29121218 
E-pasts: info@ecorent.lv, Interneta mājaslapa: www.ecorent.lv 

4x4 Klubs Bezceļu evakuācija, avarējušu auto izvilkšana līdz cietam segumam 
Adrese: Praulienas iela 16-16, Rīga, Latvija 
Mobilais tālrunis: +371 29996978 
E-pasts: andris@4x4klubs.lv, Interneta mājaslapa: http://www.4x4klubs.lv 

13.3 Taksometra pakalpojumi Talsos 

1-Mazulis Taksometra pakalpojumi 
Mobilais tālrunis: +371 28677728; + 371 25464500 

13.4 Valūtas kurss (aptuveni) 
Sākot ar 2014. gada 1. janvāri, Eirozona ir pievienojusies Latvijai. 
1 LTL =  0,29 EUR 1 EUR = 3,45 LTL 
1 RUB = 0,02 EUR 1 EUR = 50,93 RUB 
1 USD = 0,72 EUR 1 EUR = 1,39 USD 
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14 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. 

14.1 Pašvaldības policija 
Talsu novada pašvaldības policija 
Adrese: Lielā iela 27, Talsi, Talsu nov., LV-3201, Latvija Tālrunis: +371 63223748 

14.2 Ugunsdzēsības un glābšanas dienesti 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Kurzemes reģiona brigāde, Talsu daļa 
Adrese: K. Valdemāra iela 94, Talsi, Talsu nov., LV-3201 Tālrunis: +371 63291825 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Kurzemes reģiona brigāde, Kuldīgas daļa 
Adrese: Jelgavas iela 58, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 Tālrunis: +371 63350403 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Zemgales reģiona brigāde, Tukuma daļa 
Adrese: J. Raiņa iela 24, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 Tālrunis: +371 63107314 

14.3 Slimnīcas, ātrās neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesti 
Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, Talsu filiāle 
Adrese: V. Ruģēna iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201 Tālrunis: +371 63223350 
Kuldīgas slimnīca 
Adrese: Aizputes iela 22, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 Tālrunis: +371 63374029 
Tukuma slimnīca 
Adrese: Raudas iela 8, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 Tālrunis: +371 63122209 
 
 

 
TIEKAMIES TALSOS! 
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Guy Wilks

Ondrej Tomas

Juha Salo

Vladimir Petrenko

Ott Tänak

Kaspar Koitla

Rainer Aus

Jānis Vorobjovs

Dmitry Tagirov

Grigoriy TregubovJocke Nyman 

Jimmy Joge

Andis Neikšāns

Aivis Egle

Mads Østberg

Andreas Mikkelsen

Sveinung Bieltvedt

Vytautas Švedas 

Domynikas Butvilas

Ramūnas Čapkauskas 

Martynas Samuitis

www.rallyofchampions.com


