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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 ORGANIZATORA UZRUNA 
Man un visai RA EVENTS komandai ir 
patiess prieks jau piekto gadu ielūgt 
Eiropas ātrākos rallija braucējus uz 
Latviju, lai ostas pilsētā Liepājā 
vienotos kopīgiem rallija svētkiem. 
Svētkiem, uz kuriem, pateicoties 
airBaltic, nu var nokļūt arī ar avioreisu 
no galvaspilsētas Rīgas! 

Rally Liepāja šogad kļuvis par FIA 
Eiropas rallija čempionāta pēdējo 
posmu, tādējādi tieši Liepājā tiks 
atrisinātas visas, vēl čempionāta gaitā 
neatšķetinātās, intrigas. Šādu pat godu Rally Liepāja saņēmis arī no Latvijas rallija čempionāta 
– Rally Liepāja notiks uzreiz divi Latvijas čempionāta posmi, tādējādi 6.-8. oktobrī paredzētais 
rallijs spēlēs izšķirošu nozīmi Latvijas rallija čempionu noteikšanā. 

Arī šogad Liepājā pulcēsies FIA ERČ Junioru čempionāta dalībnieki, kuriem bez čempionāta 
pēdējā posma, Liepājā norisināsies arī FIA ERC Junior Experience apmācības. Man ir patiess 
prieks, ka daļu no zināšanām šie jaunieši gūs, ieklausoties latviešu lektoros un izbraucot 
Liepājas sarežģītos ātrumposmus. 

Visbeidzot, Rally Liepāja šogad iekļauts Liepājā jau ilgu laiku notiekošā, un plašu popularitāti 
iemantojušā, Ātruma festivāla Kurzeme programmā. Ar nepacietību gaidu rudenīgā oktobra 
brīvdienas, kad Eiropas rallija čempionāta dalībnieki un apmeklētāji varēs izbaudīt īpaši plašu 
un uzmanību saistošu motorsporta un izklaides pasākumu programmu.  

Eiropas čempionāta posmu iespējams sarīkot tikai ar uzticamu un ieinteresētu partneru 
palīdzību, tādēļ izsaku lielu pateicību Latvijas valstij par šo gadu laikā sniegto atbalstu. Par 
atsaucību un aktīvu iesaisti rallija tapšanā atkārtoti arī jāuzteic Liepājas pilsētas dome. Paldies 
Starptautiskajai automobiļu federācijai, Eurosport Events, Latvijas Automobiļu federācijai un 
visiem mūsu sadarbības partneriem, bez kuru līdzdalības Rally Liepāja nav iedomājams! 

Novēlu visiem skaistu un pozitīvām emocijām bagātu rudens ralliju!  

Raimonds Strokšs, Rally Liepāja direktors 

1.2 RALLY LIEPĀJA 
Rally Liepāja sportiskā distance plānota aptuveni 210 km garumā. Rallijs sāksies piektdien, 6. 
oktobrī, kad notiks kvalifikācijas posms, starta pozīciju izvēle un ceremoniālais starts. 
Sacensību pirmais aplis paredzēts sestdien, 7. oktobrī, savukārt svētdien, 8. oktobrī, tiks 
sarīkoti noslēdzošie ātrumposmi! Rallija izskaņā visi dalībnieki un apmeklētāji aicināti ierasties 
jaunuzceltajā koncertzālē Lielais Dzintars, kur notiks apbalvošanas ceremonija. 

1.3 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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1.4 LAIPNI LŪGTI LIEPĀJĀ! 
Liepāja ir pilsēta, kas jau vairāk 
nekā 50 gadus lepojas ar savām 
senajām un augstu novērtētajām 
autosporta tradīcijām. Esmu 
pārliecināts, ka FIA Eiropas 
rallija čempionāta posms Rally 
Liepāja arī šogad kļūs par spilgtu 
notikumu, pulcējot gan pašmāju, 
gan arī Eiropas līmeņa un tuvāko 
kaimiņvalstu autobraucējus un 
viņu līdzjutējus.  

Mūsu pieredze apliecina, ka 
protam un varam Liepājā sarīkot 
Eiropas līmeņa sporta notikumu. Liepāja kā Eiropas sporta pilsētas 2016 statusa ieguvēja 
regulāri ir bijusi norises vieta gan basketbola, gan vindsērfinga, gan tenisa, futbola, hokeja un 
citu veidu Eiropas līmeņa sporta čempionātiem un turnīriem.  

Mūsu galvenā vērtība ir spēja apvienot pasaules vērienu ar mazas pilsētas ērtībām – sakārtotā 
vide, attīstītā infrastruktūra, plašas iespējas un, protams, arī kvalitatīvs kultūras, izklaides un 
sporta pasākumu piedāvājums.  

Es ceru, ka pa vidu spraigajām sacensību dienām Liepājā, arī jums izdosies izbaudīt kaut 
nelielu daļiņu tā visa, ko Liepāja piedāvā saviem viesiem – no omulīgiem krodziņiem un 
relaksētas vakara baudīšanas saulrieta gaismā līdz izsmalcinātiem koncertiem akustiskajā 
koncertzālē Lielais Dzintars. Iespaidi te sagaidāmi ik uz soļa – izstaigājot vecpilsētas klusās 
ieliņas ar varenajiem pagājušā gadsimta jūgendstila namiem, noīrējot elektrovelosipēdu un 
ļaujoties ekskursijai pa militārā mantojuma piesātināto Karostu, izvējojoties jūras vējos vai 
gluži vienkārši uzspēlējot basketbolu slavenā NBA Ņujorkas Knicks komandas basketbolista 
Kristapa Porziņģa pilsētniekiem uzdāvinātajā basketbola laukumā. Liepājā tas viss ir rokas 
stiepiena attālumā!  

Esmu pārliecināts, ka šīs dienas Liepājā ikvienam sacensību dalībniekam vai līdzjutējam kļūs 
par piesātinātu un bagātīgu piedzīvojumu, savukārt pilsētai tas ļaus arvien pārliecinošāk 
Eiropas rallija notikumu kalendārā nostiprināt Liepājas vārdu kā vietu, kur notiek 
autobraucējiem aizraujošas un skatītājiem saistošas sacensības leģendārajos ātrumposmos 
– ar tramplīniem un interesantām ceļu konfigurācijām, turklāt uz grants ceļa seguma. 

Uldis Sesks 
Liepājas domes priekšsēdētājs 
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2 KONTAKTINFORMĀCIJA 
2.1 RĪKOTĀJA REKVIZĪTI 
RA EVENTS, SIA 
Vien. Reģ. Nr.: 41203049203; PVN Reģ. Nr.: LV41203049203 
Juridiskā adrese: Celtnieku iela 23, Talsi, LV-3201, Latvija 
Banka: AS Nordea Bank AB Latvijas filiāle; SWIFT: NDEALV2X 
Konta numurs: LV48NDEA0000084522287 

2.2 RĪKOTĀJA BIROJS 
RA EVENTS, SIA 
Biroja adrese: Melnsila iela 10B, Rīga, LV-1046, Latvija 
Darba laiks: darba dienās no 10:00 līdz 17:00 
E-pasts: info@raevents.lv 
Interneta mājaslapa: www.lvrally.com   

2.3 RALLIJA RĪKOTĀJI 
Direktors Raimonds Strokšs +371 29247514 raimonds@raevents.lv 
Tehniskais direktors Kaspars Ērkulis +371 22309446 kaspars@raevents.lv 
Tehnisko darbi  Andris Vanags +371 29996978 andris@raevents.lv 
Mārketinga direktore Inga Brūdere +371 27072012 inga@raevents.lv 
Sabiedriskās attiecības Viesturs Kundziņš +371 26401431 viesturs@raevents.lv 
Mediju sekretārs Jānis Unbedahts +371 26557801 janis@raevents.lv 
Projektu vadītājs Jānis Strauts +371 26306443 janis.strauts@raevents.lv 

2.4 RALLIJA OFICIĀLĀS PERSONAS 
Sacensību direktors Raimonds Strokšs +371 29247514 
Sacensību vadītājs Jānis Krastiņš +371 29121222 
Sacensību vadītāja vietnieks: 
 / Atbildīgais par drošību 
 / Atbildīgais par ātrumposmiem 

 
Guntis Citlavs 
Dāvis Kalniņš 

 
+371 27886898 
+371 26337333 

Dalībnieku tiesnesis 
Dalībnieku tiesnesis 

TBD 
Jan Regner 

TBD 
TBD (no 05.10.2017.) 

Nacionālais mediju sekretārs Jānis Unbedahts +371 26557801 

2.5 RALLIJA CENTRS 
Datums: Laiks: Vieta: 
2017. gada 5. oktobris 07:00-20:00 Liepājas Olimpiskais Centrs, Brīvības iela 39, Liepāja 
2017. gada 6. oktobris 08:00-20:30 Liepājas Olimpiskais Centrs, Brīvības iela 39, Liepāja 
2017. gada 7. oktobris 08:00-23:30 Liepājas Olimpiskais Centrs, Brīvības iela 39, Liepāja 
2017. gada 8. oktobris 07:00-20:00 Liepājas Olimpiskais Centrs, Brīvības iela 39, Liepāja 

Oficiālā elektroniskā informācijas vietne – www.autorally.lv. 
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3 PROVIZORISKĀ PROGRAMMA UN TERMIŅI 
3.1 PIRMS RALLIJA NEDĒĻAS 

Pirmdiena, 2017. gada 7. augusts 
12:00 Rally Liepāja nolikuma publicēšana  www.lvrally.com, www.autorally.lv 
12:00 Pieteikumu pieņemšanas sākšana www.lvrally.com, www.autorally.lv 
Trešdiena, 2017. gada 6. septembris 
18:00 Pieteikumu pieņemšanas ar atlaidi termiņa beigas www.lvrally.com, www.autorally.lv 
Piektdiena, 2017. gada 8. septembris 
18:00 Helikopteru pieteikšanas termiņa beigas www.lvrally.com, www.autorally.lv 
Ceturtdiena, 2017. gada 21. septembris 
18:00 Pieteikumu pieņemšanas termiņa beigas www.lvrally.com, www.autorally.lv 

18:00 Pieteikšanās beigas Servisa parka papildus 
laukumam un aprīkojumam www.lvrally.com, www.autorally.lv 

18:00 Leģendas un karšu publicēšana www.lvrally.com, www.autorally.lv 
Pirmdiena, 2017 gada 25. septembris 
18:00 Rallija Gida 2 publicēšana www.lvrally.com, www.autorally.lv 
Piektdiena, 2017. gada 29. septembris 
18:00 Provizoriskās starta kārtības publicēšana www.lvrally.com, www.autorally.lv 

3.2 RALLIJA NEDĒĻĀ 
Ceturtdiena, 2017. gada 5. oktobris 

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 Eiropas rallija čempionāta komandu vadītāju 
sanāksme Liepāja, Brīvības iela 39 

Piektdiena, 2017. gada 6. oktobris 

07:00-14:00 Automašīnu tehniskā pārbaude un turbo kompresoru 
plombēšana Liepāja, Brīvības iela 148A 

08:00-14:00 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 

13:00-15:20 Treniņbraucieni prioritātes dalībniekiem Liepājas rajons, Dunalkas 
pagasts 

14:30 Kvalifikācijas posma starta kārtības publicēšana Liepāja, Brīvības iela 39 

15:30-16:50 Kvalifikācijas posms prioritātes dalībniekiem Liepājas rajons, Dunalkas 
pagasts 

17:00-19:00 Testa posms ne-prioritātes dalībniekiem Liepājas rajons, Dunalkas 
pagasts 

17:30 Kvalifikācijas posma pagaidu rezultātu publicēšana Liepāja, Brīvības iela 39 
18:00 Žūrijas komisijas 1. sēde Liepāja, Brīvības iela 39 
18:00 Ierašanās laika publicēšana uz pirms-starta zonu Liepāja, Brīvības iela 39 

18:45 Mediju konference, starta kārtības izvēle Top15 
prioritātes dalībniekiem Liepāja, Jūras iela 16  
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Piektdiena, 2017. gada 6. oktobris 
19:15 1. sekcijas starta kārtības publicēšana Liepāja, Brīvības iela 39 
20:30 Rallija ceremoniālais starts Liepāja, Jūras iela 16  
Sestdiena, 2017. gada 7. oktobris 
8:50 1. apļa starts LK0 Liepāja, Jūras iela 16 
19:30 1. apļa finišs LK7D Liepāja, Jūras iela 16 
22:30 2. apļa starta kārtības publicēšana Liepāja, Brīvības iela 39 
Svētdiena, 2017. gada 8. oktobris 

06:30-07:00 Tehniskā pārbaude atkārtoti startējošām 
automašīnām Liepāja, Jūras iela 16 

08:00 2. apļa starts LK7E Liepāja, Brīvības iela 39 

17:00 Finiša estakāde LK14, trīs ātrāko ekipāžu 
apbalvošana Liepāja, Pulvera iela 

no 17:00 Parc Fermé pēc finiša Liepāja, Pulvera iela 
no 17:15 Automašīnu noslēguma tehniskā pārbaude Liepāja, Zemnieku iela 68 
18:00 Mediju konference Liepāja, Brīvības iela 39 
19:00 Žūrijas komisijas 2. sēde Liepāja, Brīvības iela 39 
19:30 Rallija pagaidu rezultātu publicēšana Liepāja, Brīvības iela 39 
20:00 Rallija oficiālo rezultātu publicēšana Liepāja, Brīvības iela 39 

20:30 Apbalvošana Koncertzāle Lielais Dzintars, 
Liepāja, Radio iela 8 

4 DALĪBNIEKU INFORMĀCIJA 
4.1 ČEMPIONĀTI UN IESKAITES 
4.1.1 FIA čempionāti un ieskaites, kurās iespējams saņemt punktus 
FIA Eiropas rallija čempionāts pilotiem un stūrmaņiem 
FIA Eiropas rallija čempionāts komandām 
FIA ERČ 2 čempionāts pilotiem un stūrmaņiem 
FIA ERČ 3 čempionāts pilotiem un stūrmaņiem 
FIA ERČ Junioru U28 čempionāts 
FIA ERČ Junioru U27 čempionāts 

4.1.2 Citi čempionāti un ieskaites, kuros rallijā iespējams saņemt punktus 
Latvijas rallija čempionāta 6. un 7. posms 

4.2 DALĪBAS MAKSA 
4.2.1 Samazinātā dalības maksa: termiņš 2017. gada 6. septembris. 
ERC, ERC2, ERC3 prioritātes ekipāža, juridisks pieteicējs € 2 000,00 
ERC, ERC2, ERC3 prioritātes ekipāža, juridisks pieteicējs, bez rīkotāja reklāmas € 3 200,00 
ERC, ERC2, ERC3 prioritātes ekipāža, privāts pieteicējs € 1 600,00 
ERC, ERC2, ERC3 prioritātes ekipāža, privāts pieteicējs, bez rīkotāja reklāmas € 3 200,00 
Baltijas ASN pārstāvošs dalībnieks, nereģistrēts FIA ERC € 1 000,00 
Baltijas ASN pārstāvošs dalībnieks, nereģistrēts FIA ERC, bez rīkotāja reklāmas € 2 000,00 
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4.2.2 Standarta dalības maksa: termiņš 2017. gada 21. septembris. 
ERC, ERC2, ERC3 prioritātes ekipāža, juridisks pieteicējs € 2 400,00 
ERC, ERC2, ERC3 prioritātes ekipāža, juridisks pieteicējs, bez rīkotāja reklāmas € 4 000,00 
ERC, ERC2, ERC3 prioritātes ekipāža, privāts pieteicējs € 2 000,00 
ERC, ERC2, ERC3 prioritātes ekipāža, privāts pieteicējs, bez rīkotāja reklāmas € 4 000,00 
Baltijas ASN pārstāvošs dalībnieks, nereģistrēts FIA ERC € 1 400,00 
Baltijas ASN pārstāvošs dalībnieks, nereģistrēts FIA ERC, bez rīkotāja reklāmas € 2 800,00 
FIA ERC Junioru čempionāta dalībnieks € 1 000,00 
FIA ERC Junioru čempionāta dalībnieks, bez rīkotāja reklāmas € 2 000,00 

Ja vēlaties saņemt rēķinu par dalības maksu, Jums ir jānosūta rekvizīti rēķina izrakstīšanai uz 
e-pastu info@raevents.lv. Dalībniekam rēķins tiks izsniegts administratīvās pārbaudes laikā. 

4.3 PIETEIKUMU PIEŅEMŠANAS NOTEIKUMI 
Rally Liepāja maksimāli pieļaujamais ekipāžu skaits – 90. Ja tiks saņemti vairāk pieteikumi, 
rallija rīkotājs vienpersonīgi izlems, kuras ekipāžas (izņemot prioritātes ekipāžas) iekļaut starta 
sarakstā. 

4.4 DALĪBNIEKU KOMPLEKTS 
Servisa parka 

laukums ERC1 ERC2 ERC3 

Juridisks pieteicējs, 
reģistrēts FIA ERC 

150m², ja viena ekipāža 
+50m² par pap. ekipāžu 

150m², ja viena ekipāža 
+50m² par pap. ekipāžu 

150m², ja viena ekipāža 
+50m² par pap. ekipāžu 

Juridisks pieteicējs, 
nereģistrēts FIA ERC 

120m², ja viena ekipāža 
+50m² par pap. ekipāžu 

80m², ja viena ekipāža 
+50m² par pap. ekipāžu 

80m², ja viena ekipāža 
+50m² par pap. ekipāžu 

Privāts pieteicējs, 
reģistrēts FIA ERC 100m², ja viena ekipāža 100m², ja viena ekipāža 90m², ja viena ekipāža 

Privāts pieteicējs, 
nereģistrēts FIA ERC 70m², ja viena ekipāža 70m², ja viena ekipāža 70m², ja viena ekipāža 

Visas ekipāžas drīkst pasūtīt papildus vietu servisa parka, maksa 10 EUR par 1m². 
 

Drukātie materiāli un uzlīmes 
(katrai pieteiktajai ekipāžai): 

ERC1, ERC2, 
ERC3 juridisks 

pieteicējs 

ERC1, ERC2, 
ERC3 privāts 

pieteicējs 

FIA ERC 
nereģistrēts 

privāts pieteicējs 
Leģendu komplekts 2 1 1 
Rallija Gids 2  2 1 1 
Papildus nolikums 2 1 1 
Servisa leģenda 2 1 1 
Stenogrammas klade 1 1 1 
Servisa parka uzlīme 2 1 1 
Papildus (Auxiliary) uzlīme 1 1 1 
Sacensību auto uzlīmju komplekts 1 1 1 
Recce uzlīme 1 1 1 

Ieejas kartes (aproce) 

FIA ERC 
ekipāžām 

sezonas kartes; 
Jur. pieteicējs - 10 

FIA ERC 
ekipāžām 

sezonas kartes 
6 
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5 TEHNISKĀ KOMISIJA UN MARĶĒŠANA 
Datums: Laiks: Vieta: 
2017. gada 6. oktobris 07:00-14:00 Brīvības iela 148A, Liepāja 

Atbilstoši rallija programmai, tehniskās komisijas laiks tiks publicēts vienlaicīgi ar provizorisko 
starta kārtību. Ja ekipāža kavē savu noteikto pārbaudes laiku, tai tiek piemērots sods 30,00 
eiro 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. Sporta riepas ar radzēm izmantot nav atļauts!  

6 KVALIFIKĀCIJAS POSMS/ TESTA POSMS 
Informācija par kvalifikācijas posmu un testa posmu tiks publicēta Rallija Gidā 2. 

7 PARC FERMÉ 
Datums: Vieta: 
2017. gada 6. oktobris Pulvera iela, Liepāja 
2017. gada 7. oktobris pie koncertzāles Lielais Dzintars, Jūras iela 16, Liepāja 
2017. gada 8. oktobris Pulvera iela, Liepāja 

8 SERVISA PARKS 
8.1 VIETA UN LAIKS 
Datums: Laiks: Vieta: 
2017. gada 5. oktobris 12:00-22:00 Pulvera iela, Liepāja 
2017. gada 6. oktobris 08:00-22:00 Pulvera iela, Liepāja 
2017. gada 7. oktobris 07:00-23:00 Pulvera iela, Liepāja 
2017. gada 8. oktobris 06:00-24:00 Pulvera iela, Liepāja 

8.2 APRĪKOJUMS 
8.2.1 Internets 
Dalībnieku ērtībai, servisa parkā tiks nodrošināta iespēja saņemt bezvadu interneta 
pieslēgumu. Pieprasījumu bezvadu interneta pieslēguma saņemšanai līdz 2017. gada 6. 
septembrim sūtīt uz info@raevents.lv. 

 līdz 2017. gada 
6. septembrim 

līdz 2017. gada 
21. septembrim 

FIA ERC reģistrētām ekipāžām EUR 0,00 EUR 0,00 
FIA ERC nereģistrētām ekipāžām EUR 50,00 EUR 100,00 
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8.2.2 Elektrība 
Dalībnieku ērtībai, servisa parkā tiks nodrošināta iespēja pieslēgties elektrības sadales 
skapim. Dalībniekiem pašiem jānodrošina elektrības kabeļi 80 metru garumā. Pieprasījumu 
elektrības pieslēguma saņemšanai līdz 2017. gada 21. septembrim, sūtīt uz info@raevents.lv. 

2 fāzu pieslēgums, 220V, 15A līdz 2017. gada 
6. septembrim 

līdz 2017. gada 
21. septembrim 

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

 

3 fāzu pieslēgums, 20A līdz 2017. gada 
6. septembrim 

līdz 2017. gada 
21. septembrim 

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

Dalībniekam, kurš vēlas saņemt rēķinu par servisa parka aprīkojumu ir jānosūta rekvizīti 
rēķina izrakstīšanai uz e-pastu info@raevents.lv. Dalībnieks rēķinu saņems administratīvās 
pārbaudes laikā. 

Dalībniekam, kas veiks neatļautu pieslēgumu elektrības sadales skapim tiks piemērots sods 
EUR 1 000,00 apmērā. 

8.3 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 2017. gada 21. septembrim sūtīt uz info@raevents.lv. 

Eurosport Events partneriem iespēja sniegt pakalpojumus un veikt citas aktivitātes tiks 
nodrošināta bez maksas. 

Pārējiem interesentiem maksa par aktivitāšu veikšanu ir noteikta 500,00 eiro apmērā. 

9 CITA INFORMĀCIJA DALĪBNIEKIEM 
9.1 TESTI 
Pēc Rally Liepāja dalībnieka pieprasījuma pirms sacensību sākuma būs iespējams sarīkot 
treniņbraucienus. Pieprasījumu par nepieciešamajiem treniņbraucieniem, posma garumu un 
norises laiku, lūdzam sūtīt uz info@raevents.lv, ne vēlāk kā līdz 2017. gada 21. septembrim. 
Sarīkojamo testu skaits ir ierobežots. 

9.2 GARĀŽAS 
Rally Liepāja dalībniekiem, sacensību norises nedēļā būs pieejamas ierobežots skaits 
apsildāmas garāžas. Pieprasījumu par nepieciešamo garāžas vietu un izmēru, kā arī vēlamo 
izmantošanas laiku, lūdzam sūtīt uz info@raevents.lv, ne vēlāk kā līdz 2017. gada 21. 
septembrim. 

9.3 ĀTRUMA PĀRSNIEGŠANA 
Lūdzam Rally Liepāja dalībniekus ņemt vērā, ka no brīža, kad ekipāža ir saņēmusi GPS 
iekārtas, līdz brīdim, kad GPS iekārtas tiks nodotas, nepārtraukti tiks fiksēts ātrums, ar kādu 
ekipāžas vadītā automašīna pārvietojas pa koplietošanas ceļiem. Gadījumā, ja tiks pārsniegts 
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maksimāli atļautais braukšanas ātrums, Rally Liepāja sacensību vadītājs, saskaņā ar Rally 
Liepāja nolikumu, piemēros atbilstošu soda mēru. 

Šis noteikums neattiecas uz sporta automašīnu uzrādīto ātrumu ātrumposmos. 

Gadījumā, ja kādu no dalībniekiem sacensību laikā aptur LR Ceļu policijas ekipāža, un 
sacensību dalībniekiem nepieciešama palīdzība, lūdzam nekavējoties sazināties ar dalībnieku 
tiesnesi. 

9.4 DALĪBNIEKA IEEJAS KARTE / APROCE 
Lūdzam Rally Liepāja dalībniekus ņemt vērā un informēt savus komandas biedrus, ka 
atrodoties sacensību norises vietā, visu laiku nepieciešams nēsāt piešķirto FIA ERC vai Rally 
Liepāja ieejas karti un aproci. 

10 MEDIJI 
10.1 MEDIJU CENTRS 
Datums: Laiks: Vieta: 
2017. gada 5. oktobris 09:00-22:00 Liepājas Olimpiskais Centrs, Brīvības iela 39, Liepāja 
2017. gada 6. oktobris 09:00-22:00 Liepājas Olimpiskais Centrs, Brīvības iela 39, Liepāja 
2017. gada 7. oktobris 08:00-22:00 Liepājas Olimpiskais Centrs, Brīvības iela 39, Liepāja 
2017. gada 8. oktobris 07:00-22:00 Liepājas Olimpiskais Centrs, Brīvības iela 39, Liepāja 

10.2 PRESES KONFERENCES 
Datums: Laiks: Vieta: 
2017. gada 6. oktobris 18:45 pie koncertzāles Lielais Dzintars, Jūras iela 16, Liepāja 
2017. gada 8. oktobris 18:00 Liepājas Olimpiskais Centrs, Brīvības iela 39, Liepāja 

10.3 PLĀNOTĀS TV TRANSLĀCIJAS 
Rallija notikumu apskati tiks pārraidīti Eurosport mediju grupas kanālos visā pasaulē, kā arī 
kanāla TV6 Latvija ēterā Latvijas teritorijā. 

10.4 PLĀNOTĀS RADIO TRANSLĀCIJAS 
Rallija notikumiem varēsiet sekot līdzi arī klausoties rallija radio – Kurzemes Radio ēterā, kas 
Liepājas pusē dzirdams FM 88,4 MHz frekvencē. Visu raidfrekvenču sarakstu skatiet 
www.kurzemesradio.lv, kur atrodama arī interneta tiešraide. 

Rallija notikumus angļu valodā klausieties arī FIA Eiropas rallija čempionāta oficiālajā 
interneta radio, kuru iespējams klausīties www.fiaerc.com. 
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7. / 8. oktobris
Ēterā Andris Grīnvalds

RALLIJA
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11 RALLIJA PILSĒTA - LIEPĀJA 
Liepāja – pilsēta, kurā var apvienot pasaules vērienu ar nelielas pilsētas ērtībām 

Liepāja – draudzīga vide 
cilvēkam. Liepāja ir visērtākā 
pilsēta valstī mūsdienīgiem 
cilvēkiem, jo tā vienviet 
piedāvā veselīgu un aktīvu 
dzīvesveidu, piekļuvi dabai un 
jūrai, drošu pilsētvidi ar 
noskaņu un efektīvu 
infrastruktūru, lai ikdienā 
paveiktu visu svarīgo. 
Liepājas harmoniskā, gudrā 
un daudzpusīgā vide veido 
spēcīgas personības ar 
ietekmīgām idejām. 

Liepājā var gūt zināšanas, 
kuras ir tramplīns izaugsmei. Liepāja piedāvā pasaules līmeņa zināšanas un jaunākās 
tendences uzņēmīgiem cilvēkiem, jo te ir moderna izglītības sistēma, plašas interešu izglītības 
iespējas, augstākās izglītības iespējas, pētniecība un zināšanu apmaiņa. 

Liepāja piedāvā atslodzi un atkāpi no ikdienišķā. Liepāja ļauj rast pasaules klases iedvesmu 
un aizrautību ikdienas stresa pārņemtiem cilvēkiem, jo te vienviet var iesaistīties un baudīt 
klasisko kultūru, profesionālo sportu, populāro izklaidi, kā arī sen koptas tradīcijas. 

Liepāja rosina jaunradi, kas ir pamats labklājībai. Liepāja ir lieliska vide talantīgiem cilvēkiem, 
lai realizētu sevi un palaistu pasaulē pat trakākās idejas, jo šeit ir infrastruktūra gan radošām, 
gan tradicionālām nozarēm, attīstīta loģistika, brīvība domāt arī netradicionāli un atvērta 
pašvaldība.  

Liepāja – mūzikas un mākslas citadele 

Arhitektūra un pasaules 
līmeņa akustika, kas 
izlutina -  tāda ir Liepājas 
koncertzāle “Lielais 
dzintars” – izstādes, 
koncerti, teatralizēti 
uzvedumi – ikviena 
gaumei. Nozīmīgu vietu 
Liepājas kultūras dzīvē 
ieņem vecākais 
profesionālais teātris 
Latvijā – Liepājas teātris, 
kas šogad uzsāka savu 
jubilejas – 111. sezonu. 
Klasiskās un laikmetīgās 11-2 Koncertzāle Lielais Dzintars 

11-1 Liepājas ostas mols 
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mākslas darbi apskatāmi ne tikai izstāžu galerijās un Liepājas muzejā, bet arī pilsētvidē un 
radošajās telpās. Pilsētas sirdī atrodas Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāle – ne tikai 
dievnams, bet arī mūzikas nams ar pārsteigumu – pasaulē lielākajām mehāniskajām ērģelēm. 
Turklāt no katedrāles torņa skats uz Liepāju paveras kā no putna lidojuma.  

Liepāja prot novērtēt gan mūzikas brīvdomātājus, gan populārās mūzikas ritmus dažādos 
pasākumos, kā arī pasaules līmeņa klasiku Liepājas Simfoniskā orķestra izpildījumā.  

Liepāja – vieta citādai atpūtai 

Liepājā darbojas elektrokartingu 
halle Blue Shock Race - 
elektrokartingu jauda dod 
papildus adrenalīnu pat 
pieredzējušiem braucējiem. 
Pilsētas centrā - Jūrmalas parkā 
- azartisku boulinga spēli 
piedāvā Dzintara boulings. 

Jaunliepājā zinātni taustāmā un 
uzskatāmā veidā parāda 
zinātkāres centrs ZINOO. 
Eksponāti, kas liek uz lietām 
palūkoties no cita, neierasta 
skatu punkta - izglītojošas 
nodarbības un neparasti eksperimenti ar parastām lietām un vielām. Turpat līdzās var sarīkot 
slidošanas vai hokeja sacensības Liepājas Olimpiskā centra ledus hallē vai baudīt ūdens 
veldzi baseina un SPA kompleksā. Bet varbūt īstās atpūtas sajūtu rada pastaiga līdz putnu 
vērošanas torņiem Liepājas ezerā. 

Karostā blakus veikošanas, laivošanas un dēļošanas atpūtas centram un kempingam 
BB Wakepark, atrodas  piedzīvojumu parks Tarzāns. Parkā izveidotas piecas dažādas 
sarežģītības šķēršļu trases ar 77 šķēršļiem no 1 m līdz pat 15 m augstumam gan bērniem, 
gan pieaugušiem, kā arī 330 metrus garš nobrauciens pāri Beberliņu ūdenskrātuvei, kas ir 
Latvijā garākais nobrauciens pa trosi.  

Karostā atrodas arī vienīgais tūristiem atvērtais militārais cietums Eiropā. Cietums, no kura 
neviens nekad nav izbēdzis. ASV spoku mednieki nosaukuši Karostas cietumu par spoku 
apsēstāko vietu pasaulē. Izmanto iespēju ieraudzīt  to, ko ieraudzīt praktiski nav iespējams. 

Sajust Liepājas īpašo ritmu var izstaigājot vecpilsētas maršrutu “Liepāja kā pa notīm!”. 
Pastaiga ved gar Liepājas himnas tēlu skulptūrām, lielākajām bungām Latvijā, Spoku koku un 
Latvijas mūziķu Slavas aleju.  

Jūgendstils, koka arhitektūra un unikālas modernās arhitektūras būves parāda Liepājas 
dažādās sejas katra savā īpašajā manierē.  

Nesteidzīgai vecpilsētas apskatei vari izvēlēties braucienu ar vilcieniņu. Ja tas viss šķiet par 
mierpilnu un kārojas mazliet raitākas pārvietošanās, var ļauties Liepājas velo celiņu burvībai. 
Liepājā ir tiešām plašas velosipēdu nomas iespējas, bet Liepājas reģiona tūrisma informācijas 
birojs piedāvā iznomāt arī Blue Shock Bike elektrovelosipēdus.  

11-3 Piedzīvojumu parks Tarzāns 
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Liepāja – garšas bauda 

 
11-4 Liepājas Pētertirgus 

Lejaskurzemes garša ir teju ik katrā Liepājas restorānā, kafejnīcā vai krodziņā. Sen senos 
laikos zvejnieku ciema ēdienkarte nebija iedomājam bez tikko Baltijas jūrā, Liepājas ezerā vai 
apkārtnes upēs nozvejotām zivīm. Tā tas turpinās arī šodien, tādēļ iesakām nobaudīt pilsētas 
īpašo ēdienu - “Liepājas Menciņus”. Īpaša vieta pilsētā ir Pētertirgus. Tas vilina ne vien ar 
laukos lolotiem dārzeņiem un ogām, bet arī kūpinātām zivīm un smeķīgu cauraudzīti, kas izcili 
gardi papildina svaigi ceptu rudzu maizi. Liepāja ir garšu un krāsu sajaukums ar mīlestību pret 
visu gastronomisko, skaisto, košo un smaržīgo. 

Pēc radoši un aktīvi pavadītas dienas, vakara vai nakts cēliena, pilsētas viesnīcas, viesu nami 
un apartamenti sniegs mierpilnu atpūtu un ērtības, lai, austot jaunai dienai, jauniem spēkiem 
dotos jaunos piedzīvojumos. Un ar vienu dienu Liepājas iepazīšanai un apceļošanai noteikti 
nepietiks, droši ieplānojiet vismaz divas. 

Ikvienā gadalaikā pilsēta piedāvā kādu pārsteigumu – sākot no mūzikas festivāliem, 
azartiskām autorallija sacensībām, aktīvās atpūtas veidiem uz ūdens, zemes vai gaisā līdz 
piesātinātam kultūras pasākumu kalendāram visus 12 mēnešus. Katrs var atrast sev ko 
tīkamu. 

Šī ir tikai maza daļa no plašā Liepājas atpūtas piedāvājumu klāsta. Ko vēl darīt, sajust un 
izgaršot Liepājā, uzzini www.liepaja.travel 

Ienāc Liepājā! Tikai tad apjautīsi Liepāju. Ieraugi pats. Sajūti pats. Aizmirsties. un, 
protams, iemīlies. Ienāc un nekad vairs to neaizmisti. Liepāju. 
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11.1 LIEPĀJAS OLIMPISKAIS CENTRS 

Liepājas Olimpiskais centrs (LOC) ir viens no modernākajiem un daudzfunkcionālākajiem 
sporta, kultūras un atpūtas kompleksiem. Kompleksā ietilpst Olimpiskais centrs, kurā ir zāles, 
piemērotas dažādiem sporta un kultūras pasākumiem, lielākais un modernākais LOC 
Baseins&SPA centrs Kurzemē, ar diviem peldbaseiniem un relaksācijas zonu, kā arī  LOC 
Ledus HALLE, kurā tiek rīkotas dažāda līmeņa hokeja spēles. Liepājas Olimpiskā centra 
gādībā ir arī pieci sporta stadioni un atpūtas bāze Draudzība. Liepājas Olimpiskais centrs 
jebkuram tā apmeklētājam sniedz iespēju – būt veselīgam, smaidīgam un produktīvam! 

Liepājas Olimpiskais centrs piedāvā apmeklēt 25 metru 6 celiņu baseinu ar dziļumu 1,40 un 
2,10 metri. Peldbaseins izvietots vienā ēkā ar rallija centru! 

Adrese: Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401 
Tālrunis:  + 371 63480000 
E-pasts: baseins@loc.lv  
11.2 FAKTI PAR LIEPĀJU 
Pilsētas tiesības iegūtas 1625. gadā 
Platība: 60,4 km2 
Iedzīvotāju skaits: 69 433 (2016) 
Koordinātas: 56° 30′ 42″ N, 21° 0′ 50″ E 
Internets: http://www.liepaja.lv 
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12 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. 

Jau kopš 2010.gada Kurzeme ir kļuvis par kaut ko vairāk nekā tikai ralliju – tas ir ātruma 
festivāls, kas pulcē gan Latvijas un tuvāko kaimiņvalstu labākos rallija braucējus, gan citu 
motoru sporta veidu pārstāvjus. Šogad vienā nedēļas nogalē apvienojas ātruma festivāls ar 
FIA Eiropas rallija čempionāta posmu Rally Liepāja. 

Ātruma festivāls Kurzeme 2017 apvienos vairākus motoru sporta pasākumus - FIA Eiropas 
rallija čempionāta un Latvijas rallija čempionāta posmu Rally Liepāja, Latvijas čempionāta 
ūdensmotosportā ātrumlaivām noslēdzošo posmu, kā arī Lada RX Kurzeme sacensības 
pilsētas ielās. 

Svētki un meistarības izaicinājums  

Ātruma festivāls Kurzeme 2017 
ilgs trīs dienas, no 6. līdz 8. 
oktobrim, un pilsētā plašākā 
svētku programma paredzēta 
sestdienā, kad Liepājas centrā 
rūks dažāda tilpuma, jaudas un 
arī paaudžu dzinēji.  

Neatņemama Ātruma festivāla 
Kurzeme sastāvdaļa ir 
ātrumlaivu sacensības, kas allaž 
sakuļ putās parasti mierīgā 
pilsētas kanāla ūdens virsmu. 
Liepājas Tirdzniecības kanālā 

izveidotā trase ļauj tuvumā redzēt ātrumlaivu braucēju cīņas. 

Sportistu meistarību izaicinošās un skatītāju tik iecienītās sacensības Liepājā būs vērojamas 
arī šogad, turklāt – līdzīgi kā rallijā, arī ātrumlaivām tieši Vēju pilsētā Liepājā gaidāmas 
sezonas izšķirošās sacensības – šeit norisināsies Latvijas čempionāta noslēdzošais posms. 
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Visas dienas garumā speciāli 
izveidotā ātrumposmā Liepājas 
ielās notiks Lada sporta 
automašīnu sacensības Lada 
RX Kurzeme, kurās ātrākie 
braucēji tiks noskaidroti pēc 
rallijkrosa punktu skaitīšanas 
sistēmas, savukārt vakarā 
pilsētas ātrumposmā par 
sekundēm cīnīsies Eiropas 
ātrākie rallija braucēji. 

Sezonas noslēgumā – Baltijas 
rallija klasika 

Rallija tradīcijas Liepājā aizsākās 1965. gadā, kad Liepājas piena kombināta Autosporta 
sekcija tās vadītāja Mārtiņa Seska vadībā sāka rīkot pirmās autorallija sacensības, kas drīz 
vien kļuva slavenas ne tikai Baltijas valstīs, bet visā Padomju Savienībā un pat ārpus tās 
robežām. Liepāja pie sevis uzņēmusi Latvijas PSR un PSRS čempionāta posmus, pēc 
neatkarības atjaunošanas arī Lietuvas, Igaunijas, Krievijas un arī FIA Eiropas rallija 
čempionāta posmus. 

Kurzeme autobraucējiem ir labi 
zināma ar saviem ātrajiem un ļoti 
tehniskajiem grants ceļiem, un 
viena no rallija ikonām ir 
leģendārais Vecpils 
ātrumposms, kas tiek saukts gan 
par Baltijas rallija pērli, gan rallija 
augstskolu – Vecpils 
ātrumposmā teju katrs līkums ir 
nosaukts kādā uzvārdā, un 
kļūdīties ir iespējams jebkurā 
vietā. Arī citu ātrumposmu – 
Krogzemji, Podnieki, Kalvene, 
Snēpele, Alsunga, Marijas 

muiža, Liepieni – reputācija autobraucēju vidū veidojusies vairāku gadu desmitu garumā, un 
tā ir rallija klasika, kas vienmēr sagādā patīkamas trīsas gan pašiem braucējiem, gan arī 
skatītājiem. 

Rally Liepāja maršrutā paredzēts iekļaut leģendārākos tramplīnus, līkumu sasaistes un skatu 
vietas, lai arī Eiropas čempionāta braucēji Kurzemes grants ceļus varētu izbaudītu 
visaugstākajā kvalitātē. Šogad Eiropas rallija čempionāta posma viesiem tiks sagādāts vēl 
nebijuši krāšņs un dažādiem notikumiem piesātināts motorsportu festivāls, kas uz ilgiem 
laikiem paliks viesu atmiņā. 
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13 NAKTSMĪTNES 
13.1 LIEPĀJA 
Promenade Hotel ***** 
Adrese: Vecā Ostmala 40, Liepāja 
Tālrunis: +371 63488288 
E-pasts: info@promenadehotel.lv  
Internets: www.promenadehotel.lv  

Hotel Kolumbs **** 
Adrese: Kuršu iela 32, Liepāja 
Tālrunis: +371 22019385 
E-pasts: info@hotelkolumbs.com  
Internets: www.hotelkolumbs.com 

Europa City Amrita **** 
Adrese: Rīgas iela 7/9 
Tālrunis: +371 63480888, +371 22054688 
E-pasts: liepaja@europacity.lv  
Internets: www.europacity.lv  

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

Roze 
Adrese: Rožu iela 37, Liepāja 
Tālrunis: +371 63421155, +371 2542121 
E-pasts: info@hermesinvest.lv  
Internets: www.parkhotel-roze.lv  

Vilhelmīne 
Adrese: Kr.Valdemāra iela 9, Liepāja 
Tālrunis: +371 63483279, +371 26879278 
E-pasts: info@hotelvilhelmine.lv  
Internets: www.hotelvilhelmine.lv  

Libava 
Adrese: Vecā Ostmala 29, Liepāja 
Tālrunis: +371 27080005, +371 63425318 
E-pasts: info@libava.lv  
Internets: www.libava.lv  

Poriņš 
Adrese: Palmu iela 5, Liepāja 
Tālrunis: +371 29150596 
E-pasts: porins@apollo.lv  
Internets: www.porins.lv  

Sport Hotel *** 
Adrese: Dzērves iela 9, Liepāja 
Tālrunis: +371 634 32005, +371 2025533 
E-pasts: info@sporthotel.lv 
Internets: www.sporthotel.lv 

Villa Jana 
Adrese: Ūliha iela 32, Liepāja 
Tālrunis: +371 24552929 
E-pasts: info@villa-jana.lv  
Internets: www.villa-jana.lv  

Hotel Liepāja 
Adrese: Brīvības iela 98B, Liepāja 
Tālrunis: +371 634 25004, +371 2789099 
E-pasts: info@hotelliepaja.lv  
Internets: www.hotelliepaja.lv  

Brīze 
Adrese: O.Kalpaka iela 68/70, Liepāja 
Tālrunis: +371 26575051, +371 63441566 
E-pasts: brize.liepaja@apollo.lv  
Internets: www.hostelbrize.lv  

13.2 SKRUNDA 
Piena Muiža Berghof 
Adrese: Sieksāte, Rudbāržu pagasts, 
Skrundas novads 
Tālrunis: +371 26518660; +371 63331233 
E-pasts: piens@pienamuiza.lv  
Internets: www.pienamuiza.lv  

Skrundas Muiža 
Adrese: Pils iela 2, Skrunda, LV-3326 
Tālrunis: +371 63370000; +371 22113355 
E-pasts: office@skrundasmuiza.lv  
Internets: www.skrundasmuiza.lv  
 

 

Papildu informāciju par naktsmītnēm iegūsiet šeit: http://liepaja.travel  
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14 NOKĻŪŠANA RALLY LIEPĀJA 
14.1 GAISA TRANSPORTS 
14.1.1 Starptautiskā lidosta „Rīga” (RIX) 
Tālrunis:  +371 29311187 (maksas) 
E-pasts: office@riga-airport.lv 
Internets: http://www.riga-airport.com 

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

Kopš 2017. gada maija aviokompānija airBaltic piedāvā tiešos avioreisus no Rīgas uz Liepāju. 
Pilnu avioreisu maršrutu lūdzam skatīt airBaltic interneta mājaslapā. 

 
14.1.3 Citas aviokompānijas 
Aeroflot www.aeroflot.com 
Belavia www.belavia.by 
Ellinair en.ellinair.com  
Finnair www.finnair.com 
LOT www.lot.com 
Lufthansa www.lufthansa.com 
Norwegian www.norwegian.no 
Ryanair www.ryanair.com 
RusLines www.rusline.aero 
SAS Scandinavian Airlines www.flysas.com 
Smartlynx www.smartlynx.aero 
Transaero www.transaero.com 
Turkish Airlines www.turkishairlines.com 
Ukraine International Airlines www.flyuia.com  
Utair Aviation https://www.utair.ru/ 
Uzbekistan Airways www.uzairways.com 
Wizz Air www.wizzair.com 

14.2 OSTAS 
Rīgas pasažieru osta Tallink www.tallink.com Rīga - Stokholma (Zviedrija) 

Liepājas osta Stena Line www.stenaline.lv Liepāja - Trāveminde (Vācija) 

Ventspils brīvosta Stena Line www.stenaline.lv Ventspils - Nīnashamna (Zviedrija) 
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15 NODERĪGI PAKALPOJUMI 
15.1 FOTO PAKALPOJUMI 
Go4Speed 
Mobilais tālrunis: +371 29164656 
E-pasts: aigars@go4speed.lv, Internets: www.go4speed.lv 

15.2 MUITAS PAKALPOJUMI 
Conti STL 
Visus ar muitu un akcīzes preču deklarēšanu saistītos jautājumus lūdzam kārtot, izmantojot 
brokera pakalpojumus. 
Adrese: Bērzaunes iela 11A, Rīga, LV-1039, Latvija 
Mobilais tālrunis: +371 29121222 
E-pasts: janis@contistl.com 

15.3 AUTO NOMA 
15.3.1 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, Internets: http://www.4x4klubs.lv 

15.3.2 Autonomas uzņēmumi 
Avis http://www.avis.lv/ 
Budget http://www.budget.lv/ 
Hertz http://www.hertz.lv/ 
Europcar http://www.europcar.lv/ 
Sixt http://www.sixt.lv 

15.4 TAKSOMETRU PAKALPOJUMI LIEPĀJĀ 
Baltic Taxi +371 20008500 
Livonija Taxi +371 29555556 
Kurzemes Taxi +371 63422222 
Taxi Vārtāja +371 63488888 
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®

®

Boosted with TITANIUM FST™, Castrol EDGE is our strongest and  
most advanced range of engine oils yet. Its TITANIUM FST™ doubles  
its film strength*, preventing oil film breakdown and reducing friction.

At the forefront of the Castrol EDGE range is Castrol EDGE SUPERCAR, proven and 
tested in world-leading supercars and suitable for use in everyday high performance 
cars, giving you the confidence to push the boundaries of performance.
*Tribological tests have shown that Castrol EDGE boosted with TITANIUM FST™ doubles its film strength.

TESTED IN SUPERCARS.  
ENGINEERED FOR YOU.
TITANIUM STRONG FOR 
MAXIMUM PERFORMANCE.

CASTROL EDGE SUPERCAR.



16 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. 

16.1 LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJA 
Adrese: Jelgavas iela 48, Liepāja, LV-3401  Tālrunis: +371 63420269 

16.2 UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTI 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Kurzemes reģiona brigāde 

Adrese: Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401 Tālrunis: +371 63404475 

16.3 SLIMNĪCAS UN ĀTRĀ NEATLIEKAMĀS PALĪDZĪBAS DIENESTS 
Liepājas reģionālā slimnīca, Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļa, Uzņemšana 

Adrese: Slimnīcas iela 25, Liepāja, LV-3414  Tālrunis: +371 63403222 
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17 NODERĪGA INFORMĀCIJA 
17.1 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. 

Rallija laikā Liepājā valdīs rudens, gaisa temperatūra tiek prognozēta aptuveni 10°C – 20°C 
grādi. Lūdzu sekot laika prognozēm un izvēlēties laika apstākļiem piemērotu apģērbu! 

2017. gada 6. oktobrī Liepājā saule lec plkst. 7:49 un riet plkst. 18:57. 

17.2 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). 

17.3 CEĻU SATIKSMES NOTEIKUMI 
Ievērojiet ceļazīmes un noteikto braukšanas ātrumu! 

Maksimālais atļautais braukšanas ātrums: apdzīvotās vietās 50km/h, ārpus apdzīvotām 
vietām 90km/h. 

Ceļu satiksmē, ātruma kontrolei var tikt izmantoti fotoradari. 

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 0,05%, vadītājiem ar stāžu mazāku par diviem gadiem – 0,02%. 

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

17.5 VALŪTAS KURSS (APTUVENI) 
1 EUR = 1,96 BGN 1 EUR = 1,10 CHF 1 EUR = 26,12 CZK 1 EUR = 7,44 DKK 

1 EUR = 0,88 GBP 1 EUR = 308,13 HUF 1 EUR = 9,51 NOK 1 EUR = 4,25 PLN 

1 EUR = 4,57 RON 1 EUR = 69,33 RUB 1 EUR = 9,64 SEK 1 EUR = 1,14 USD 
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18 SERVISA PARKA APRĪKOJUMA PASŪTĪŠANAS FORMA 
 

Ekipāža 

Pieteicējs  

Pilots  

Stūrmanis  

FIA ERC reģistrēta ekipāža Jā Nē 
 

Nepieciešamais servisa laukuma aprīkojums 

Elektrības pieslēgums, 2-fāzes, 220V, 15A Jā Nē 

Elektrības pieslēgums, 3-fāzes, 20A Jā Nē 

Bezvadu interneta pieslēgums Jā Nē 
 

Pasūtījuma datums  

Vārds, Uzvārds  

Paraksts  

 

 

Informāciju par pakalpojuma cenām skatīt Rallija Gids 1 punktā Nr. 8 Servisa parks. 

Pasūtījuma formu, līdz 21.09.2017., lūdzu, sūtīt uz e-pastu info@raevents.lv. Nosūtot 
šo formu, Jūs apstiprināt, ka veiksiet izvēlēto pakalpojumu apmaksu. 
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19 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 1 7 
 

From:     :     
 

Till:     :     

 

    .     . 2 0 1 7 
 

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 
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