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1 IEVADS 
1.1 ORGANIZATORA UZRUNA 
Esiet sveicināti Rally Liepāja – 2018. gada 
FIA Eiropas rallija čempionāta noslēdzošajā 
posmā! 

Šogad sacensībās notiks Latvijai ļoti īpašā 
laikā – vien pāris nedēļas pirms 18. 
novembra, kad atzīmēsim savas valsts 
pastāvēšanas simtgadi! 

Rally Liepāja jau otro gadu izraudzītas kā 
sacensības, kas  mums atbildēs uz vēl 1953. 
gadā dibinātā rallija čempionāta jaunākajiem 
jautājumiem. Turklāt, līdz ar Eiropas čempionu noskaidrošanu, uzzināsim arī FIA ERČ Junioru 
čempionāta un Latvijas rallija čempionāta ātrākās ekipāžās. 

Rallija pilsēta Liepāja šobrīd pieredz būtiskus uzlabojumus tās infrastruktūrā – tiek 
rekonstruēts tilts pār Liepājas kanālu, kā arī veikti citu ielu remontdarbi. Tāpēc, lai rallijs 
neradītu pārliekus satiksmes organizācijas sarežģījumus, izlēmām rallija vienus no 
svarīgākajiem punktiem pārcelt tuvāk rallija centram, kas atrodas Liepājas Olimpiskajā Centrā. 
Rallija servisa parks šogad atradīsies Jaunliepājas tirgus laukumā, bet svinīgās atklāšanas un 
noslēguma ceremonijas tiek plānotas turpat, pie jaunuzceltās LOC Manēžas. Tāpat plašo 
remontdarbu dēļ, esam izlēmuši ātrumposmu pilsētā šogad nerīkot. Tomēr, tā kā servisa parks 
atrodas tik tuvu pilsētas centram, aicinām visus pilsētas iedzīvotājus izmantot izdevību un 
jaudīgās sporta automašīnas klātienē apskatīt tieši tur. 

Esiet vērīgi, ka Rally Liepāja norise šogad pavirzījusies par vienu nedēļu vēlāk – uz 12.-14. 
oktobri, tādējādi nepārklājoties ar kādu nu FIA pasaules rallija čempionāta posmiem! Šogad 
rallijā esam paredzējuši 12 grunts seguma ātrumposmus pa Latvijas rietumu novadu lauku un 
mežu ceļiem, kas saglabās savas galvenās raksturiezīmes, kur tehniskas līkumu sasaistes 
mijas ar ātriem ceļu posmiem!  

Līdzīgi kā tas bija pērn, arī šogad Rally Liepāja notiek Ātruma Festivāla Kurzeme ietvaros – 
un arī šogad rallijs nebūs vienīgā motoru sporta disciplīna, kas priecēs Liepājas pilsētas 
iedzīvotājus un viesus. Tā par uzvaru oktobrī sacentīsies arī ūdenslaivu piloti un vēsturisko 
automašīnu regularitātes rallija dalībnieki. Vēl vairāk, pilsētā ieradīsies arī pārdesmit 
vēsturisko auto, lai piedalītos tā sauktajā Cars&Coffee pasākumā – kas idejiski pārtulkojama 
kā seno automobiļu salidojums, ar iespēju tos apskatīt jebkuram interesentam. 

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

Uz drīzu atkalsatikšanos Rally Liepājā! 

Raimonds Strokšs 
Rally Liepāja direktors 
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1.2 LAIPNI LŪGTI LIEPĀJĀ! 
Mēs, liepājnieki, vienmēr esam uzskatījuši, 
ka Liepāja ir ļoti īpaša pilsēta. Te apvienojas 
pasaules vēriens ar mazas pilsētas ērtībām 
– viss tik tuvu un sasniedzams, vienlaikus 
kvalitatīvs un augstvērtīgs, lai iederētos 
jebkurā Eiropas galvaspilsētā.  

Te ik gadu notiek vairāk nekā 600 dažādi 
sporta pasākumi – gan nacionāla līmeņa, 
gan starptautiski čempionāti un sacensības. 
Te izskan augstvērtīgi koncerti un teātra 
iestudējumi. Esam pirmā pilsēta no Baltijas valstīm, kam piešķirts Eiropas Sporta pilsētas 
tituls. Ar saviem profesionālajiem sporta klubiem mēs ne reizi vien esam ieguvuši čempionu 
kausus un kāpuši uz uzvarētāju pjedestāla, nemaz nerunājot par pasaules slavu 
iemantojušajiem liepājniekiem kā Ņujorkas Knicks basketbolistu Kristapu Porziņģi, tenisisti 
Anastasiju Sevastovu, motosportistu Paulu Jonasu un daudziem citiem, kas šodien nes 
Liepājas vārdu pasaulē.  

Tradicionālais FIA Eiropas rallija čempionāta posms Rally Liepāja, kas jau sesto gadu notiek 
Liepājā, ir viens no šādiem notikumiem, ar kuriem lepojamies un kas liek pilsētas vārdam 
izskanēt plaši. Jau sesto gadu Liepāja pulcē spēcīgākos autosportistus no visas Latvijas, 
Eiropas un citām valstīm, te redzamas jaudīgās rallija automašīnas un, protams, uzticamākie 
rallija līdzjutēji. Tas ir pasaules vēriena notikums, vienlaikus tik tuvs un izbaudāms.  

Liepāja vienmēr ir saistījusies ar vēju. Vējš ir mūsu himnā, vējš ir galvenais motīvs pilsētas 
jaunajā logo, ar vēju liepājnieki rada drosmīgas idejas un vēju pamana ikviens atbraucējs 
pilsētas ielās. 

Pats kā sens rallija braucējs un tagad, sekojot līdzi arī mana dēla Mārtiņa Seska 
profesionālajām gaitām autosportā, varu teikt, ka rallijs – tas ir sporta veids, kurš ļoti labi sader 
kopā ar vēju. Tas ir ātrums, tā ir motoru rūkoņa, adrenalīns asinīs un sacensības gars! 

Tāpēc novēlu gan dalībniekiem, gan skatītājiem – lai motori rūc, lai enerģija plūst, lai emocijas 
virmo! Mums priekšā ir ātra, spraiga un emocijām pilna nedēļas nogale Liepājā! 

Uldis Sesks 
Liepājas domes priekšsēdētājs 

1.3 RALLY LIEPĀJA 
Rally Liepāja distance plānota nedaudz vairāk kā 200 km garumā (teju 850 km kopā ar 
pārbraucieniem). Rallijs sāksies piektdien, 12. oktobrī, kad notiks kvalifikācija, starta pozīciju 
izvēle un ceremoniālais starts. Sacensību pirmais aplis, sešu ātrumposmu garumā, būs 
sestdien, 13. oktobrī, bet svētdien, 14. oktobrī, tiks sarīkoti noslēdzošie seši ātrumposmi! 

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.  

6  \



1.2 LAIPNI LŪGTI LIEPĀJĀ! 
Mēs, liepājnieki, vienmēr esam uzskatījuši, 
ka Liepāja ir ļoti īpaša pilsēta. Te apvienojas 
pasaules vēriens ar mazas pilsētas ērtībām 
– viss tik tuvu un sasniedzams, vienlaikus 
kvalitatīvs un augstvērtīgs, lai iederētos 
jebkurā Eiropas galvaspilsētā.  

Te ik gadu notiek vairāk nekā 600 dažādi 
sporta pasākumi – gan nacionāla līmeņa, 
gan starptautiski čempionāti un sacensības. 
Te izskan augstvērtīgi koncerti un teātra 
iestudējumi. Esam pirmā pilsēta no Baltijas valstīm, kam piešķirts Eiropas Sporta pilsētas 
tituls. Ar saviem profesionālajiem sporta klubiem mēs ne reizi vien esam ieguvuši čempionu 
kausus un kāpuši uz uzvarētāju pjedestāla, nemaz nerunājot par pasaules slavu 
iemantojušajiem liepājniekiem kā Ņujorkas Knicks basketbolistu Kristapu Porziņģi, tenisisti 
Anastasiju Sevastovu, motosportistu Paulu Jonasu un daudziem citiem, kas šodien nes 
Liepājas vārdu pasaulē.  

Tradicionālais FIA Eiropas rallija čempionāta posms Rally Liepāja, kas jau sesto gadu notiek 
Liepājā, ir viens no šādiem notikumiem, ar kuriem lepojamies un kas liek pilsētas vārdam 
izskanēt plaši. Jau sesto gadu Liepāja pulcē spēcīgākos autosportistus no visas Latvijas, 
Eiropas un citām valstīm, te redzamas jaudīgās rallija automašīnas un, protams, uzticamākie 
rallija līdzjutēji. Tas ir pasaules vēriena notikums, vienlaikus tik tuvs un izbaudāms.  

Liepāja vienmēr ir saistījusies ar vēju. Vējš ir mūsu himnā, vējš ir galvenais motīvs pilsētas 
jaunajā logo, ar vēju liepājnieki rada drosmīgas idejas un vēju pamana ikviens atbraucējs 
pilsētas ielās. 

Pats kā sens rallija braucējs un tagad, sekojot līdzi arī mana dēla Mārtiņa Seska 
profesionālajām gaitām autosportā, varu teikt, ka rallijs – tas ir sporta veids, kurš ļoti labi sader 
kopā ar vēju. Tas ir ātrums, tā ir motoru rūkoņa, adrenalīns asinīs un sacensības gars! 

Tāpēc novēlu gan dalībniekiem, gan skatītājiem – lai motori rūc, lai enerģija plūst, lai emocijas 
virmo! Mums priekšā ir ātra, spraiga un emocijām pilna nedēļas nogale Liepājā! 

Uldis Sesks 
Liepājas domes priekšsēdētājs 

1.3 RALLY LIEPĀJA 
Rally Liepāja distance plānota nedaudz vairāk kā 200 km garumā (teju 850 km kopā ar 
pārbraucieniem). Rallijs sāksies piektdien, 12. oktobrī, kad notiks kvalifikācija, starta pozīciju 
izvēle un ceremoniālais starts. Sacensību pirmais aplis, sešu ātrumposmu garumā, būs 
sestdien, 13. oktobrī, bet svētdien, 14. oktobrī, tiks sarīkoti noslēdzošie seši ātrumposmi! 

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.  

Liepaja_RALLY_A4_PRINT.pdf   1   22.06.18   14:47



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: Luminor Bank AS; 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 
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 

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

 
Guntis Citlavs 
Kārlis Veiders 

 
+371 27886898 
+371 26514704 

Dalībnieku tiesnesis 
Dalībnieku tiesnesis 

Māris Kulšs 
Jan Regner 

+371 29360050 
+371 25663335 (no 11.10.2018.) 

Nacionālais mediju sekretārs Jānis Unbedahts +371 26557801 

2.5 RALLIJA CENTRS 
Datums: Laiks: Vieta: 
2018. gada 11. oktobris 07:00-20:00 Liepājas Olimpiskais Centrs, Brīvības iela 39, Liepāja 
2018. gada 12. oktobris 08:00-20:30 Liepājas Olimpiskais Centrs, Brīvības iela 39, Liepāja 
2018. gada 13. oktobris 08:00-23:30 Liepājas Olimpiskais Centrs, Brīvības iela 39, Liepāja 
2018. gada 14. 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 

Piektdiena, 2018. gada 10. augusts 
15:00 Rally Liepāja nolikuma publicēšana  
15:00 Pieteikumu pieņemšanas sākums 
Pirmdiena, 2018. gada 10. sepembris 
15:00 Pieteikumu pieņemšanas ar atlaidi termiņa beigas 
15:00 Helikopteru pieteikšanas termiņa beigas 
Ceturtdiena, 2018. gada 27. sepembris 
15:00 Pieteikumu pieņemšanas termiņa beigas 
15:00 Pieteikšanās beigas Servisa parka papildus laukumam un aprīkojumam 
15:00 Leģendas un karšu publicēšana 
Otrdiena, 2018. gada 2. oktobris 
15:00 Rallija Gida 2 publicēšana 
Piektdiena, 2018. gada 5. oktobris 
15:00 Provizoriskās starta secības publicēšana 
Informācija tiks publicēta www.autorally.lv, www.lvrally.com 

3.2 RALLIJA NEDĒĻĀ 
Ceturtdiena, 2018. gada 11. 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 FIA ERČ komandu vadītāju sanāksme Liepāja, Brīvības iela 39 
Piektdiena, 2018. gada 12. 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 Dunalkas pagasts 
14:30 Kvalifikācijas posma starta kārtības publicēšana Liepāja, Brīvības iela 39 
15:30-16:50 Kvalifikācijas posms prioritātes dalībniekiem Dunalkas pagasts 
17:00-18:00 Testa posms ne-prioritātes dalībniekiem Dunalkas pagasts 
17:30 Kvalifikācijas posma pagaidu rezultātu publicēšana Liepāja, Brīvības iela 39 
18:00 Ierašanās laika publicēšana uz pirms-starta zonu Liepāja, Brīvības iela 39 
19:00 Starta kārtības izvēle Top15 prioritātes dalībniekiem Liepāja, Brīvības iela 55 
20:30 Rallija ceremoniālais starts Liepāja, Brīvības iela 55 
21:00 1. sekcijas starta kārtības publicēšana Liepāja, Brīvības iela 39 

  

10  \



3 PROVIZORISKĀ PROGRAMMA UN TERMIŅI 
3.1 PIRMS RALLIJA NEDĒĻAS 

Piektdiena, 2018. gada 10. augusts 
15:00 Rally Liepāja nolikuma publicēšana  
15:00 Pieteikumu pieņemšanas sākums 
Pirmdiena, 2018. gada 10. sepembris 
15:00 Pieteikumu pieņemšanas ar atlaidi termiņa beigas 
15:00 Helikopteru pieteikšanas termiņa beigas 
Ceturtdiena, 2018. gada 27. sepembris 
15:00 Pieteikumu pieņemšanas termiņa beigas 
15:00 Pieteikšanās beigas Servisa parka papildus laukumam un aprīkojumam 
15:00 Leģendas un karšu publicēšana 
Otrdiena, 2018. gada 2. oktobris 
15:00 Rallija Gida 2 publicēšana 
Piektdiena, 2018. gada 5. oktobris 
15:00 Provizoriskās starta secības publicēšana 
Informācija tiks publicēta www.autorally.lv, www.lvrally.com 

3.2 RALLIJA NEDĒĻĀ 
Ceturtdiena, 2018. gada 11. 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 FIA ERČ komandu vadītāju sanāksme Liepāja, Brīvības iela 39 
Piektdiena, 2018. gada 12. 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 Dunalkas pagasts 
14:30 Kvalifikācijas posma starta kārtības publicēšana Liepāja, Brīvības iela 39 
15:30-16:50 Kvalifikācijas posms prioritātes dalībniekiem Dunalkas pagasts 
17:00-18:00 Testa posms ne-prioritātes dalībniekiem Dunalkas pagasts 
17:30 Kvalifikācijas posma pagaidu rezultātu publicēšana Liepāja, Brīvības iela 39 
18:00 Ierašanās laika publicēšana uz pirms-starta zonu Liepāja, Brīvības iela 39 
19:00 Starta kārtības izvēle Top15 prioritātes dalībniekiem Liepāja, Brīvības iela 55 
20:30 Rallija ceremoniālais starts Liepāja, Brīvības iela 55 
21:00 1. sekcijas starta kārtības publicēšana Liepāja, Brīvības iela 39 

  

Sestdiena, 2018. gada 13. oktobris 
08:50 1. apļa starts LK0 Liepaja, Jelgavas iela 
20:08 1. apļa finišs LK6C Liepaja, Jelgavas iela 
22:30 2. apļa starta kārtības publicēšana Liepāja, Brīvības iela 39 
Svētdiena, 2018. gada 14. oktobris 

7:30-08:00 Tehniskā pārbaude atkārtoti startējošām 
automašīnām 

Liepaja, Jelgavas iela 

8:00 2. apļa starts LK6D Liepaja, Jelgavas iela 
no 18:00 Finiša estakāde LK12D, Top3 ekipāžu apbalvošana Liepāja, Brīvības iela 55 
no 18:00 Parc Fermé pēc finiša Liepāja, Brīvības iela 55 
no 17:30 Automašīnu noslēguma tehniskā pārbaude Liepāja, Zemnieku iela 68 
19:00 Žūrijas komisijas 2. sēde Liepāja, Brīvības iela 39 
19:30 Mediju konference Liepāja, Brīvības iela 39 
19:30 Rallija pagaidu rezultātu publicēšana Liepāja, Brīvības iela 39 
20:00 Rallija oficiālo rezultātu publicēšana Liepāja, Brīvības iela 39 

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 čempionāts U27 pilotiem 
FIA ERČ Junioru čempionāts U28 pilotiem 
FIA Baltijas rallija kausa (BRT) izcīņa pilotiem un stūrmaņiem 
FIA BRT 2 izcīņa pilotiem un stūrmaņiem 
FIA BRT 3 izcīņa pilotiem un stūrmaņiem 
FIA BRT Junioru Kausa izcīņa pilotiem 

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

4.2 DALĪBAS MAKSA 
Samazināta dalības maksa līdz 10.09.2018: 
ERC, ERC2; ERC3 prioritātes ekipāža, privāts pieteicējs; 
Privāts pieteicējs 
- bez rīkotāja reklāmas 

EUR 1900 (t.s. PVN 21%) 
EUR 1900 (t.s. PVN 21%) 
EUR 3800 (t.s. PVN 21%) 

ERC, ERC2; ERC3 prioritātes ekipāža, juridisks pieteicējs; 
Juridisks pieteicējs 
- bez rīkotāja reklāmas 

EUR 2400 (t.s. PVN 21%) 
EUR 2400 (t.s. PVN 21%) 
EUR 4800 (t.s. PVN 21%) 

Baltijas ASN pārstāvošs dalībnieks, nereģistrēts FIA ERC 
- bez rīkotāja reklāmas 

EUR 1200 (t.s. PVN 21%) 
EUR 2400 (t.s. PVN 21%) 
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Pilna dalības maksa līdz 27.09.2018: 
ERC, ERC2; ERC3 prioritātes ekipāža, privāts pieteicējs; 
Privāts pieteicējs 
- bez rīkotāja reklāmas 

EUR 2400 (t.s. PVN 21%) 
EUR 2400 (t.s. PVN 21%) 
EUR 4800 (t.s. PVN 21%) 

ERC, ERC2; ERC3 prioritātes ekipāža, juridisks pieteicējs; 
Juridisks pieteicējs 
- bez rīkotāja reklāmas 

EUR 2900 (t.s. PVN 21%) 
EUR 2900 (t.s. PVN 21%) 
EUR 5800 (t.s. PVN 21%) 

Baltijas ASN pārstāvošs dalībnieks, nereģistrēts FIA ERC 
- bez rīkotāja reklāmas 

EUR 1700 (t.s. PVN 21%) 
EUR 3400 (t.s. PVN 21%) 

FIA ERC Junioru U27 čempionāta dalībnieks 
- bez rīkotāja reklāmas 

EUR 1200 (t.s. PVN 21%) 
EUR 2400 (t.s. PVN 21%) 

Dalības maksa jāapmaksā pilnā apmērā, iekļaujot PVN 21%. 

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 – 80. Ja tiks saņemti vairāk pieteikumi, 
rallija rīkotājs vienpersonīgi izlems, kuras ekipāžas (izņemot prioritātes ekipāžas) iekļaut starta 
sarakstā. 

4.4 DALĪBNIEKU KOMPLEKTS 

 
ERC 1;2;3 

Visi juridiskie 
pieteicēji 

ERC 1;2;3 
Visi privātie 

pieteicēji 

Juridisks 
pieteicējs, 

nereģistrēts 
FIA ERC 

Privāts 
pieteicējs, 

nereģistrēts 
FIA ERC 

Servisa parka laukums 

100m², 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. 
Latvijas rallija čempionāta komandām paredzēts laukums 10x7m (10m dziļumā), citām LRČ 

ekipāžām – 9x6m (9m dziļumā). 
Visas ekipāžas drīkst pasūtīt papildus vietu servisa parkā, maksa 20 EUR par 1m².* 

Servisa parka uzlīme 2 1 1 1 
Papildus (Auxiliary) uzlīme 1 1 1 1 

Papildus nolikums 2 1 1 1 
Leģendu komplekts 2 1 1 1 

Rallija Gids 2 2 1 1 1 
Servisa leģenda 2 1 1 1 

Stenogrammas klade 1 1 1 1 
Sacensību auto uzlīmju 

komplekts 
1 1 1 1 

Recce uzlīmju komplekts 1 1 1 1 
Komandas ieejas kartes 2 2 2 2 
Ieejas kartes (aproce) 8 6 6 4 

* nepieciešams saskaņot ar rallija rīkotāju, skat. Punktu 8.1.  
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5 TEHNISKĀ KOMISIJA UN MARĶĒŠANA 
Datums: Laiks: Vieta: 
2018. gada 12. 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 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. Sporta riepas ar radzēm izmantot nav atļauts!  

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

7 PARC FERMÉ 
Datums: Vieta: 
2018. gada 12. oktobris Brīvības iela 55, Liepāja 
2018. gada 13. oktobris Brīvības iela 55, Liepāja 
2018. gada 14. oktobris Brīvības iela 55, Liepāja 

8 SERVISA PARKS 
8.1 VIETA UN LAIKS 
Datums: Laiks: Vieta: 
2018. gada 11. oktobris 12:00-22:00 Jelgavas iela, Liepāja 
2018. gada 12. oktobris 08:00-22:00 Jelgavas iela, Liepāja 
2018. gada 13. oktobris 07:00-23:00 Jelgavas iela, Liepāja 
2018. gada 14. oktobris 06:00-24:00 Jelgavas iela, Liepāja 

8.2 APRĪKOJUMS 
8.2.1 Servisa parka laukums 
Jebkādas izmaiņas servisa parka laukuma izmērā ir jāsaskaņo ar rallija rīkotāja pārstāvi līdz 
2018. gada 27. septembrim. 

Visas ekipāžas drīkst pasūtīt papildus vietu servisa parkā, maksa EUR 20 / 1m², par to iepriekš 
vienojoties ar servisa parka atbildīgo: Ēriks Kriviņš, tālr. +37126635889 

8.2.2 Internets 
Dalībnieku ērtībai, servisa parkā tiks nodrošināta iespēja saņemt bezvadu interneta 
pieslēgumu. Pieprasījumu bezvadu interneta pieslēguma saņemšanai līdz 2018. gada 10. 
septembrim sūtīt uz info@raevents.lv. 

 līdz 2018. gada 
10. septembrim 

līdz 2018. gada 
27. 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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8.2.3 Elektrība 
Dalībnieku ērtībai, servisa parkā tiks nodrošināta iespēja veikt pieslēgumu elektrības sadales 
skapim. Dalībniekiem pašiem jānodrošina elektrības kabeļi 80 metru garumā. Pieprasījumu 
elektrības pieslēguma saņemšanai līdz 2018. gada 27. septembrim, sūtīt uz info@raevents.lv. 

2 fāzu pieslēgums, 220V, 15A līdz 2018. gada 
10. septembrim 

līdz 2018. gada 
27. 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 2018. gada 
10. septembrim 

līdz 2018. gada 
27. 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. 

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 2018. gada 27. septembrim. 
Sarīkojamo testu skaits ir ierobežots. 

9.2 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 
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. 

9.3 DALĪBNIEKA IEEJAS KARTE / APROCE 
Lūdzam Rally Liepāja dalībniekus ņemt vērā un informēt savus komandas pārstāvjus, ka 
atrodoties sacensību norises vietā, visu laiku nepieciešams nēsāt piešķirto FIA ERC vai Rally 
Liepāja ieejas karti un aproci. 
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10 MEDIJI 
10.1 MEDIJU CENTRS 
Datums: Laiks: Vieta: 
2018. gada 11. oktobris 09:00-22:00 Liepājas Olimpiskais Centrs, Brīvības iela 39, Liepāja 
2018. gada 12. oktobris 09:00-22:00 Liepājas Olimpiskais Centrs, Brīvības iela 39, Liepāja 
2018. gada 13. oktobris 08:00-22:00 Liepājas Olimpiskais Centrs, Brīvības iela 39, Liepāja 
2018. gada 14. oktobris 08:00-22:00 Liepājas Olimpiskais Centrs, Brīvības iela 39, Liepāja 

10.2 PRESES KONFERENCES 
Datums: Laiks: Vieta: 
2018. gada 12. oktobris 19:15 pie LOC Manēžas, Brīvības iela 55, Liepāja 
2018. gada 14. oktobris 19:30 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. 

11 MĀRKETINGS 
11.1 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 2018. gada 27. septembrim sūtīt uz info@raevents.lv. 

Eurosport Events partneriem iespēja sniegt pakalpojumus un veikt citas 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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10.2 PRESES KONFERENCES 
Datums: Laiks: Vieta: 
2018. gada 12. oktobris 19:15 pie LOC Manēžas, Brīvības iela 55, Liepāja 
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12 RALLIJA PILSĒTA - LIEPĀJA 

 
Liepāja - pasaules vēriens ar nelielas pilsētas ērtībām 

Liepāja ir moderna, mūsdienīga, 21. gadsimta pilsēta ar pasaules elpu un to apstiprina ne tikai 
plašais dažādu starptautisku sacensību un ārvalstu un vietējo mākslinieku piedāvājums, bet 
arī mūsdienīgi un inovatīvi uzņēmumi un to sniegtie pakalpojumi. Starp citu, vai zinājāt, ka 
Liepāja ir vienīgā pilsēta Latvijā ārpus Rīgas, kas nodrošina sauszemes, avio un jūras 
transporta iespējas? 

Jaunas idejas un tendences 

Liepāja bieži virza tendences un eksperimentē ar estētiku un dizainu. 

Liepājas piedāvātā vide un mentalitāte ļauj attīrīt prātu, attīstīties un nonākt pie jaunām 
domām un idejām. Vienalga, vai šīs idejas ir lielas, ar potenciālu mainīt pasauli, vai 
personiskas ar iespēju uzlabot dienu. Šeit cilvēki var “nolaist tvaiku”, paskatīties uz lietām no 
citas puses, uzlādēties, eksperimentēt un radīt kaut ko jaunu. 

Vēja fenomens 

Šo fenomenu vieno vējš, ar ko Liepāja ir pazīstama gadiem. Taču tas nav tikai fizisks 
fenomens, kas liek radīt kaut ko pamatīgu un nepārtraukti atnes ko jaunu. Tā ir arī mentalitāte, 
kas vienmēr liek pielāgoties, dumpoties un skatīties no netradicionāla skatpunkta. Turklāt 
spītīgi novest līdz galam iesākto, ne tikai dumpoties dumpošanās pēc. 

Liepāja ir viena no Latvijas centrālajām sporta pasākumu norises vietām, kur pieejama 
piemērota sporta infrastruktūra un profesionāla organizatoru komanda. 
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Sporta pasākumi 
Liepājā 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, Starptautiskais šaha turnīrs „Liepājas Rokāde” un citi. 
Savukārt iedzīvotāji tiek iesaistīti Liepājas pilsētas amatieru sacensības futbolā, volejbolā un 
basketbolā, kā arī dažādos masu sporta pasākumos un citās veselības veicināšanas 
aktivitātēs. 

Sporta nozares attīstība 

Sporta jomā pēdējo gadu laikā ir paveikts daudz – gan attīstot pilsētas sporta infrastruktūru, 
gan regulāri uzņemot augsta līmeņa Eiropas un pasaules čempionātus, gan izstrādājot valsts 
labāko jaunatnes sporta programmu. Nepārtraukti tiek attīstītas arvien jaunas ieceres, kā arī 
paplašināts aktīvā dzīvesveida un sporta pasākumu klāsts, lai ikvienam Liepājas iedzīvotājam 
iespēja sportot un dzīvot veselīgāk būtu aizvien pieejamāk arī ikdienā. 

Novērtējums 

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”. 

Bērnu sporta izglītība 

Liepājas Sporta pārvaldes pārraudzībā darbojas četras sporta skolas, kurās īsteno 
profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmas gan bērniem, gan jauniešiem. 
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Liepāja ir Latvijas kultūras galvaspilsēta – mums 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. 

Kultūras nepārtrauktā mainība 

Liepāju raksturo tas, ka pilsēta nebaidās no izaicinājumiem un neprātībām – nebaidās būt 
tendenču noteicēja, darīt un piepildīt to, par ko citi vēl tikai sapņo. Liepājā ir jauni, radoši un 
apņēmīgi cilvēki, kuri palīdz pilsētai augt un attīstīties. Liepājas kultūra nepārtraukti mainās - 
rodas jaunas vērtības un ideāli, pēc kuriem tiekties, aug jaunā paaudze, kura iznes Liepājas 
vārdu plašajā pasaulē un pasaulē panākumus guvušus māksliniekus atved pie mums. 

Kultūras dzīves simbols 

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. 

Jaunrade 

Liepāja ir lieliska bāze jaunradei – šeit ir vairāk nekā gadsimtu sens profesionālais teātris - 
Liepājas teātris un Baltijā vecākais orķestris – Liepājas Simfoniskais orķestris. Mums ir 
mūzikas un mākslas vidusskola, kas veido un attīsta jaunos talantus. Pilsētai ir savs šarms, 
aura, kas aicina ļauties vējam – baudīt, sajust, radīt un sniegt iespēju savam garam pacelties 
virs ikdienišķā. 
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aura, kas aicina ļauties vējam – baudīt, sajust, radīt un sniegt iespēju savam garam pacelties 
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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 ap 140 kultūras pasākumu, starp kuriem savām interesēm 
piemērotu atradīs ikviens. 

Vairāk par kultūras pasākumiem uzzini: https://kalendars.liepaja.lv/  

12.1 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  
12.2 FAKTI PAR LIEPĀJU 
Pilsētas tiesības iegūtas 1625. gadā | Koordinātas: 56° 30′ 42″ N, 21° 0′ 50″ E 
Platība: 60,4 km2 | Iedzīvotāju skaits: 69 433 (2016) | Internets: http://www.liepaja.lv 
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13 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.  

Sestdien, 13. oktobrī, Liepājas ostas Tirdzniecības kanālā spraigas un skatāmas sacensības 
aizvadīs ātrumlaivu sportisti – šī 
ir kļuvusi par neatņemamu 
Ātruma festivāla programmas 
sastāvdaļu, un tieši Liepājas 
posma trasē skatītāji ir vistuvāk 
sportistiem, un vislabāk ir 
iespējams redzēt meistarību, ko 
prasa ātrumlaivas vadīšana 
kanāla ūdeņos. Šis posms ir 
noslēdzošais Latvijas 
čempionāta ūdensmotosportā 
ātrumlaivām, un tieši šeit 
noskaidrosies čempiona medaļu 
ieguvēji. 

Savukārt sauszemē, iepretī viesnīcai Royal Hotel, notiks Youngtimer Cars & Coffee pasākums 
– pagājušā gadsimta 60.-
80.gados ražoto auto 
īpašniekiem šis ir viena no 
sezonas naglām, kur iespējams 
gan apskatīt citu autoentuziastu 
veikumu, restaurējot un 
atjaunojot nemaz ne tik senus, 
bet ikdienā uz ielām vairs 
neredzamus auto. 

Svētdien, 14. oktobrī, daļa no 
Youngtimer auto īpašniekiem 
vilks galvā ķiveres, un dosies 
Rally Liepājā trasē, veicot daļu 
sacensību ātrumposmu kā 
regularitātes ralliju. 
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Pats galvenais nedēļas notikums, protams, ir FIA Eiropas čempionāta rallijā noslēdzošais 
posms Rally Liepāja. Tas sāksies ar kvalifikācijas posmu piektdien, 12. oktobra, pēcpusdienā, 
un turpināsies ar sacensību ieskaites ātrumposmiem sestdien un svētdien. Sestdien 
ātrumposmi norisināsies Aizputes, Kuldīgas novados, bet svētdien sacīkšu automašīnas 
vērosim tuvāk Liepājai – Aizputes, Vaiņodes, Priekules un Durbes novados. Šo sacensību 
ietvaros tiks aizvadīti arī 
divi Latvijas Rallija 
Čempionāta posmi. Īpašu 
spriedzi šim rallijam 
nodrošinās fakts, ka 
svētdien notiekošajā 
Latvijas čempionāta 
noslēdzošajā posmā 
dalībnieki saņems teju 
divreiz vairāk punktus par 
katru iegūto vietu, nekā 
pārējos čempionāta 
posmos, kas nodrošinās 
spriedzi par Latvijas 
čempiona titula likteni līdz 
pat pēdējam ātrumposmam. 

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 grunts ceļus varētu izbaudītu visaugstākajā kvalitātē.  

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 un daudzas citas sacensības, kuras klātienē novērtējuši gan daudzas pašmāju un 
ārvalstu motorsporta leģendas, gan mūsu valsts augstākās amatpersonas. 
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14 NAKTSMĪTNES 
14.1 LIEPĀJA 
Promenade Hotel 5* 
Adrese: Vecā Ostmala 40, Liepāja 
Tālrunis: +371 63488288 
E-pasts: info@promenadehotel.lv  
Internets: www.promenadehotel.lv  

Hotel Kolumbs 4* 
Adrese: Kuršu iela 32, Liepāja 
Tālrunis: +371 22019385 
E-pasts: info@hotelkolumbs.com  
Internets: www.hotelkolumbs.com 

Europa City Amrita 4* 
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  

Royal Hotel Liepāja 
Adrese: Stūrmaņu iela 1, Liepāja 
Tālrunis: +371 63489777 
E-pasts: hotel@royalhouse.lv 
Internets: ŠEIT 

Sport Hotel 3* 
Adrese: Dzērves iela 9, Liepāja 
Tālrunis: +371 634 32005, +371 20255334 
E-pasts: sporthotel@inbox.lv 
Internets: www.sporthotel.lv 

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

Boutique Hotel Roze 
Adrese: Rožu iela 37, Liepāja 
Tālrunis: +371 63421155, +371 27323553 
E-pasts: info@parkhotelliepaja.lv 
Internets: www.parkhotelliepaja.lv 

Fontaine Hotel 
Adrese: Jūras iela 24, Liepāja 
Tālrunis: +371 63420956, +371 20031592 
E-pasts: hotel@fontaine.lv 
Internets: www.fontaine.lv 

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

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

Helvita 
Adrese: Bernātu iela 11, Liepāja 
Tālrunis: +371 26333332 
E-pasts: hotelhelvita@inbox.lv 
Internets: www.helvita.lv 

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

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

 

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

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

Nacionālā aviokompānija airBaltic piedāvā tiešos avioreisus no Rīgas uz Liepāju un atpakaļ. 
Pilnu avioreisu maršrutu lūdzam skatīt airBaltic interneta mājaslapā. 

 
15.1.3 Citas aviokompānijas 
Aeroflot www.aeroflot.com 
Belavia www.belavia.by 
Corendon Airlines https://www.corendonairlines.com/ 
Ellinair en.ellinair.com 
Finnair www.finnair.com 
LOT www.lot.com 
Lufthansa www.lufthansa.com 
Norwegian www.norwegian.no 
Primera Air www.primeraair.lv 
Ryanair www.ryanair.com 
RusLine www.rusline.aero 
SAS Scandinavian Airlines www.flysas.com 
Smartlynx www.smartlynx.aero 
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 

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

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

Ventspils brīvosta  
Stena Line https://www.stenaline.com/  Ventspils - Nīnashamna (Zviedrija) 
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16 NODERĪGI PAKALPOJUMI 
16.1 CONTI STL – MUITAS PAKALPOJUMI 
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 

16.2 4X4 KLUBS – BEZCEĻU EVAKUĀCIJA 
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 

16.3 SIXT – AUTO NOMA 
Internets: http://www.sixt.lv 

16.4 TAKSOMETRU PAKALPOJUMI 
Baltic Taxi +371 20008500 
Livonija Taxi +371 29555556 
Kurzemes Taxi +371 63422222 
Taxi Vārtāja +371 63488888 

17 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. 

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

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

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

17.3 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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18 NODERĪGA INFORMĀCIJA 
18.1 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! 

2018. gada 12. oktobrī Liepājā saule lec plkst. 8:01 un riet plkst. 18:42. 

18.2 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). 

18.3 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 0,5 promiles, vadītājiem ar stāžu mazāku par diviem gadiem – 0,2 
promiles. 

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

18.5 VALŪTAS KURSS (APTUVENI) 
1 EUR = 1,96 BGN 1 EUR = 1,16 CHF 1 EUR = 25,94 CZK 1 EUR = 7,45 DKK 

1 EUR = 0,88 GBP 1 EUR = 325,28 HUF 1 EUR = 9,44 NOK 1 EUR = 4,33 PLN 

1 EUR = 4,66 RON 1 EUR = 72,42 RUB 1 EUR = 10,33 SEK 1 EUR = 1,17 USD 
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19 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 27.09.2018., lūdzu, sūtīt uz e-pastu info@raevents.lv. Nosūtot 
šo formu, Jūs apstiprināt, ka veiksiet izvēlēto pakalpojumu apmaksu. 
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20 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 8 
 

From:     :     
 

Till:     :     

 

    .     . 2 0 1 8 
 

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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Kuldīga Rīga

12.10. – 14.10.2018 • LIEPĀJA, LATVIA


