
 

 

Satiksmes ierobežojumi Rallija „Latvija 2014” laikā 

2014.gada 18 – 19. oktobrī Jūrmalā, Cēsīs, Tukumā, Engures un Amatas novados un tās 
apkārtnē norisināsies Ziemeļeiropas Rallija Čempionāta un Latvijas Rallija Čempionāta noslēguma 
astotais posms autorallijā „Latvija 2014”. 

Vēlamies jūs informēt, ka šajā laikā sacensību sarīkošanas vajadzībām Jūrmalas un Cēsu pilsētās, 

Engures un Amatas novados tiks veiktas izmaiņas satiksmes organizācijā. 

18.10.2014 tiks slēgti sekojoši ceļa posmi: 

Tukuma un Engures novados 

 SS 1;3 (11,56km) no plkst.11:35 līdz plkst.15:25 ceļa posmā Cērkste-Rauda-Pāriņi; 

 SS 2 (12,90km) no plkst.12:10 līdz plkst.14:30 ceļa posmā Rāvmušķi-Modras-Snapji-
Romji. 

Jūrmalas pilsētā, Ķemeros:  

 SS 4 (2,95km) no plkst.13:30 līdz plkst.17:30 E.Dārziņa ielu posmā no Rucavas ielas līdz 
Sēravotu ielai, Katedrāles ielu posmā no Andreja Upīša ielas līdz E.Dārziņa ielai, Bišu ielu 
posmā no Andreja Upīša ielas līdz Sēravotu ielai, Tukuma ielu posmā no Bišu ielas līdz 
Katedrāles ielai, Veselības ielu posmā no Sēravota ielas līdz E.Dārziņa ielai; 

Jūrmalas pilsētā, Dzintaros: 

 SS 5;6 (1,29km) daļēji ierobežota satiksme laika posmā no plkst. 9:00 līdz 10:30; 

 slēgta satiksme no plkst. 15:25 līdz plkst. 18:00 Madonas iela posmā no Dzintaru prospekta 
līdz Meža prospektam, Meža prospekts posmā no Dikļu ielas līdz Aglonas ielai, Indras iela 
posmā no Meža prospekta līdz Edinburgas prospektam, Piestātnes iela posmā no Meža 
prospekta līdz Edinburgas prospektam, Edinburgas prospekts posmā no Indras ielas līdz 
Dikļu ielai. 

 

19.10.2014 tiks slēgti sekojoši ceļa posmi: 

Cēsu pilsētā: 

 Supersprints no plkst. 8:30 līdz plkst. 15:30 slēgti ielu posmi ātrumposmu norisei: 
Birzes iela posmā no Festivāla ielas līdz Lenču ielai, Lenču iela posmā no Krasta ielas 
līdz Mazā Lenču ielai. 

 SS 13;14 (4,61km) no plkst. 10:45 līdz plkst. 14:30 slēgti ielu posmi ātrumposmu 
norisei: Birzes iela posmā no Festivāla ielas līdz Lenču ielai, Krasta iela posmā no 
Viesturu ielas līdz Dzirnavu ielai, Dzirnavu iela līdz Peldu ielai, Peldu iela posmā līdz 
Gaujas ielai. 

 



 

 

Amatas novadā: 

 SS 11;15 (15,74km) no plkst. 9:00 līdz plkst. 11:15 un no plkst. 12:20 līdz plkst. 14:35 
ceļa posmā Līvi - Bērziņi - Saulītes -Sesīļi - Rāceņi - Kārļi - Ķirši - Liepkalni - Celmiņi - 
Apsītes. 

 SS 12 (14,74km) no plkst. 9:45 līdz plkst. 12:00 ceļa posmā Doreskalns – Kosa – 
Pērkoņi – Annas. 

 SS 16 (14,76km) no plkst. 13:05 līdz plkst.15:20 ceļa posmā Kosa – Pērkoņi – Orķi. 

Uz citiem jautājumiem, kas saistās ar autorallija „Latvija 2014” satiksmes ierobežojumiem atbildēs, 
sacensību vadītājs Jānis Krastiņš, tālrunis: +371 67556525, e-pasts: rallylatvia@autorally.lv. 

Rallija „Latvija 2014” organizators Biedrība „RLV” pateicas Jūrmalas pilsētas, Cēsu 
pilsētas, Tukuma un Amatas novadu iedzīvotājiem un visiem par sapratni. 
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