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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 
Esat sveicināti Rally Liepāja – sacensībās, 
kas 2021. gadā norisināsies uzreiz pēc 
vasaras saulgriežiem, no 1. līdz 3. jūlijam. 
Rallijs vēsturiski paviesojies dažādos 
gadalaikos – pirmos trīs gadus rallijs sarīkots 
ziemā, trīs gadus noticis rudenī, tad 
pārcēlies uz pavasari, bet nu jau otro gadu 
notiks vasarā. Lai gan esam pieraduši 
gadalaiku pārmaiņām, šogad rallija norisē 
paredzēta būtiska izmaiņa – sacensību finišs 
būs sestdienā, nevis svētdienā, kā visus 
citus iepriekšējos gadus. 

Rallija konceptuālais plānojums nav mainījies, un tā ātrumposmi trešo reizi notiks īpaši plašā 
ģeogrāfijā no Talsiem līdz Liepājai – piedāvājot dalībniekiem unikālus un sportiskiem 
izaicinājumiem piepildītus ātrumposmus. Rallija nedēļa iesāksies ar dalībnieku testiem – slēgtie jeb 
privātie testi paredzēti gan pirmdien, gan otrdien, bet oficiālie testi Talsu novadā tiks sarīkoti otrdien. 
Iepazīšanās ar trasi sekos trešdien un ceturtdien. Ceturtdienas pēcpusdienā notiks kvalifikācijas 
ātrumposms, bet vakarpusē – sacensību svinīgais starts rallija pilsētā Liepājā. Visbeidzot, Rally 
Liepāja ātrumposmi – kas piektdien notiks Talsu novadā, bet sestdien jau Liepājas apkārtnē! 

Rally Liepāja rallija centrs kā ierasts atradīsies mājīgajās Liepājas Olimpiskā Centra telpās, no kura 
vien pāris minūšu gājienā atradīsies servisa parks (Jaunliepājas tirgus) un rallija starta / finiša 
estakāde (pie LOC Manēžas). Dalībnieku dokumentu pārbaudi šogad veiksim attālināti. Tas darīts 
ar nodomu, lai otrdien, ierodoties rallija centrā, dalībnieku administratīvā pārbaude un maršruta 
dokumentu izsniegšana aizņemtu iespējami mazāk laika. 

Un tomēr, vislielāko uzmanību vēlos vērst uz Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanu. Cīņa ar tā 
ierobežošanu vēl arvien turpinās kā Latvijā, tā arī visā pasaulē, un šobrīd vēl ir ļoti daudz 
neatbildētu jautājumu. Aicinu visus būt pacietīgiem un saprotošiem, ka prasības, ierobežojumi un 
noteikumi izveidoti, lai sacensības atbilstu noteiktajām prasībām, un rūpētos par mūsu visu 
veselību. Tāpat visus dalībniekus un to pārstāvjus aicinu regulāri sekot līdzi ar Covid-19 saistītajai 
informācijai un izmaiņām, kas tiks publicētas Rally Liepāja interneta mājaslapā, kā arī visas 
nepieciešamās darbības izdarīt laicīgi, tādējādi samazinot sarežģījumus un pārpratumus, kas var 
rasties, tuvojoties rallija norisei! 

Tāpat aicinām šogad iesaistīties un atbalstīt vides aizsardzības un ilgtspējas iniciatīvu – domāsim, 
plānosim un realizēsim savu darbu gudri – tā, lai savās ikdienas gaitās, kā arī sacensību laikā, gan 
veicot ikdienišķās lietas, gan darba pienākumus, censtos mazināt ietekmi uz vidi, uz zemi, kurā 
dzīvojam! Lai tā paliek zaļa, droša un skaista!  

Izbaudiet Talsus, Liepāju un Latviju! 

Raimonds Strokšs, RA Events direktors 
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1.2 RALLY LIEPĀJA UZVARĒTĀJI 
Gads Ekipāža Pieteicējs Automašīna 

2020. SOLBERG Oliver, SWE 
JOHNSTON Aaron, IRL Oliver Solberg Volkswagen Polo GTI R5 

2019. SOLBERG Oliver, SWE 
JOHNSTON Aaron, IRL Sports Racing Technologies Volkswagen Polo GTI R5 

2018. GRYAZIN Nikolay, RUS 
FEODOROV Yaroslav, RUS Sports Racing Technologies Škoda Fabia R5 

2017. 
GRYAZIN Nikolay, RUS 

FEODOROV Yaroslav, RUS Sports Racing Technologies Škoda Fabia R5 

2016. SIRMACIS Ralfs, LVA 
ŠIMINS Artūrs, LVA Sports Racing Technologies Škoda Fabia R5 

2015. BREEN Craig, IRL 
MARTIN Alistair Scott, GBR Peugeot Rally Academy Peugeot 208 T16 R5 

2014. LAPPI Esapekka, FIN 
FERM Janne, FIN Škoda Motorsport Škoda Fabia S2000 

2013. 
KETOMAA Jari, FIN 

LINDSTRÖM Kaj, SWE Jari Ketomaa Ford Fiesta RRC 

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. 

2 COVID-19 
2.1 COVID-19 PROTOKOLS 
Sacensību Covid-19 protokols izveidots, ņemot vērā LR Ministru kabineta un Starptautiskās 
automobiļu federācijas (FIA) izstādātos noteikumus, kā arī LR Veselības ministrijas un Slimību 
profilakses un kontroles centra rekomendācijas. Šis protokols ir jāievēro visiem sacensību 
dalībniekiem, komandu pārstāvjiem, mediju pārstāvjie, sacensību sarīkošanā iesaistītajiem 
darbiniekiem un oficiālajām personām. 

Sacensību Covid-19 protokols apraksta noteikumus, kas jāievēro, ceļojot uz Latviju, šķērsojot 
valsts robežu, ierodoties rallija norises vietā, Covid-19 testēšanu, kā arī citus noteikumus, kas 
ieviesti, lai ierobežotu Covid-19 izplatību rallija liakā. Protokols tiks publicēts un būs pieejams rallija 
mājaslapā www.lvrally.com. 

2.2 INFORMĀCIJAS APMAIŅA 
Katram sacensību dalībniekam jānosaka viens pārstāvis, kurš būs atbildīgs par informācijas 
apmaiņu starp dalībnieku un rallija rīkotāju. Nosūtot pieteikumu, šī pārstāvja kontaktinformācija 
(tālruņa numurs, e-pasts) ir jānosūta uz e-pastu rally@raevents.lv, e-pastā norādot pārstāvēto 
dalībnieku. 

Šis pārstāvis būs atbildīgs par visas pieprasītās informācijas iesniegšanu, kā arī nodrošinās, ka 
dalībnieka komandas pārstāvji ievēro Covid-19 protokolu – sākot ar ceļošanu uz ralliju, rallija laikā, 
un noteikto laika posmu pēc rallija norises. 

Sacensību akreditācija tiks piešķirta tikai tām personām, kuras dalībnieka pārstāvis būs iekļāvis 
komandas sastāvā. 
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Rally Liepāja – ilgtspējīgas sacensības ar rūpēm par nākotni
RA EVENTS – Rally Liepāja organizators – jau vairāk nekā 10 gadus Latvijā rīko dažādas autosporta sacensības. RA EVENTS katrā 

savā projektā cenšas sasniegt visaugstākās kvalitātes līmeni, kalpojot kā labās prakses piemērs arī citiem. 
Sekojot līdzi globālajām aktualitātēm un Starptautiskās automobiļu federācijas Vides programmai (FIA Action for Environment), 

2021. gadā Rally Liepāja organizators turpinās pastiprināti pievērst uzmanību ilgtspējai. 

Rally Liepāja Ilgtspējas programmas mērķis ir mazināt negatīvo ietekmi uz vidi, aicinot visas iesaistītās puses domāt par nākotni 
ilgtermiņā, pieņemot atbildīgus lēmumus un rīkojoties ilgtspējīgi jau šodien. Lai to īstenotu, ir jāapzinās, jānovērtē un jākontrolē 
ikkatra procesa un darbības ietekme uz vidi, tādēļ rallija organizators aicinās domāt par vides aizsardzību un ilgtspēju rallija 

dalībniekus, medijus, personālu, līdzjutējus, kā arī sadarbības partnerus un piegādātājus. 

Rally Liepāja aicina īstenot šādas aktivitātes:

1. Ceļot atbildīgi – optimizēt transporta, nakšņošanas un ceļošanas izmaksas;
2. Izturēties ar cieņu pret citu īpašumu, pilsētvidi un vietējiem iedzīvotājiem;
3. Nepiesārņot vidi – mazināt atkritumu daudzumu, izvēlēties pārstrādājamus produktus, savākt aiz sevis atkritumus;
4. Šķirot atkritumus – kur iespējams, izmantot atkritumu šķirošanas tvertnes, vienmēr paturi prātā: samazini, lieto atkārtoti, 
pārstrādā (reduce, reuse, recycle);
5. Samazināt izmantoto resursu daudzumu – mazināt ūdens, enerģijas, degvielas un elektrības patēriņu, atkritumu un 
drukas materiālu daudzumu;
6. Būt sociāli atbildīgiem – piesaistīt darbiniekus no vietējiem reģioniem, sacensības darīt pieejamas personām ar invaliditāti;
7. Izdarīt atbildīgas izvēles ilgtspējīgai dzīvei – izvēlēties dabai draudzīgus produktus, mazinot savu atstāto ekoloģisko pēdu 
un ietekmi uz vidi. 

Rally Liepāja par vides jautājumiem aicina domāt ne tikai rallija norises laikā, bet arī ikdienā – izvērtējot savus ikdienas paradumus, 
katram ir iespēja samazināt savu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi. Rally Liepāja komanda ir pārliecināta, ka izdarot pareizās izvēles 

šodien, tiek dota iespēja ilgtspējīgai nākotnē.
Vairāk: 2021.lvrally.com/lat/vide

TALSI  LIEPĀJA  1.-3.07.2021.
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3 KONTAKTINFORMĀCIJA 
3.1 RALLIJA RĪKOTĀJS 
RA EVENTS, SIA Vien. Reģ. Nr.: 41203049203; PVN Reģ. Nr.: LV41203049203 
Juridiskā adrese: Celtnieku iela 23, Talsi, LV-3201, Latvija 
Biroja adrese: Melnsila iela 10B, Rīga, LV-1046, Latvija 
Banka: Luminor Bank AS; SWIFT: RIKOLV2X; Konta numurs: LV07RIKO0000084522287 

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

3.1.1 Rallija rīkotāja pārstāvji 
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 

3.1.2 Rallija oficiālās personas 
Sacensību direktors Kaspars Ērkulis +371 22309446 

Sacensību vadītājs Jānis Krastiņš +371 29121222 

Sacensību vadītāja vietnieks Dāvis Kalniņš +371 26337333 

Sacensību vadītāja vietnieks - drošības komisārs Guntis Citlavs +371 27886898 

Sacensību vadītāja vietnieks - distancē Kārlis Veiders +371 26514704 

Dalībnieku tiesnesis Māris Kulšs +371 29360050 

Dalībnieku tiesnesis Jevgeņijs Čerevačs +371 22831831 

Tehniskās komisijas vadītājs Gints Freimanis +371 29277998 

Servisa parka vadītājs Ēriks Kriviņš +371 26635889 

Mediju sekretārs Jānis Unbedahts +371 26557801 

Covid-19 koordinators Raivis Pelšs +371 29235389 

Viesmīlības koordinators Jānis Strauts +371 26306443 

Vides aizsardzības koordinatore Inga Brūdere +371 27072012 

3.2 RALLIJA CENTRS 
Rallija centra vadītāja Inga Brūdere +371 27072012 inga@raevents.lv 

 

Datums Laiks Vieta 
2021. gada 29. jūnijs 18.00-22.00 

Liepājas Olimpiskais Centrs, 
Brīvības iela 39, Liepāja 

2021. gada 30. jūnijs 07.00-22.00 

2021. gada 1. jūlijs 08.00-22.00 

2021. gada 2. jūlijs 08.00-23.30 

2021. gada 3. jūlijs 07.00-21.00 

Oficiālā elektroniskā informācijas vietne – www.autorally.lv un Sportity mobilā lietojumprogramma. 

3.3 MEDIJU KONTAKTPERSONA 
Mediju sekretārs Jānis Unbedahts +371 26557801 janis@raevents.lv 
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4 PROVIZORISKĀ PROGRAMMA UN TERMIŅI 
4.1 PIRMS RALLIJA NEDĒĻAS 
Pirmdiena, 2021. gada 26. aprīlis 

17.00 Rally Liepāja nolikuma publicēšana  

17.00 Pieteikumu pieņemšanas uzsākšana 

Otrdiena, 2021. gada 1. jūnijs 

17.00 Helikopteru pieteikšanas termiņa noslēgums 

Trešdiena, 2021. gada 16. jūnijs 

17.00 Pieteikumu pieņemšanas termiņa noslēgums 

17.00 Servisa parka papildus laukumam un aprīkojumam pieprasījuma termiņa noslēgums 

17.00 Leģendas un karšu publicēšana 

Piektdiena, 2021. gada 18. jūnijs 

15.00 Rallija Gids 2 publicēšana 

Otrdiena, 2021. gada 22. jūnijs 

21.00 
Dalībnieku saraksta publicēšana; administratīvās pārbaudes grafika publicēšana; 
automašīnu tehniskās pārbaudes grafika publicēšana 

Informācija tiks publicēta www.autorally.lv 

4.2 RALLIJA NEDĒĻĀ 
Pirmdiena, 2021. gada 28. jūnijs 
12.00 Covid-19 akreditācijas uzsākšana Liepāja, Brīvības iela 39 

Otrdiena, 2021. gada 29. jūnijs 
18.00-22.00 Rallija centra darba laiks Liepāja, Brīvības iela 39 

18.00-22.00 Priekšlaicīgā administratīvā pārbaude, maršruta 
dokumentu un GPS iekārtu izsniegšana Liepāja, Brīvības iela 39 

Trešdiena, 2021. gada 30. jūnijs 
07.00-22.00 Rallija centra darba laiks Liepāja, Brīvības iela 39 

07.00-20.00 Administratīvā pārbaude, maršruta dokumentu un GPS 
iekārtu izsniegšana 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 

12.00-22.00 Servisa parka darba laiks Liepāja, Jelgavas iela 37 

20.00 FIA ERČ komandu vadītāju sapulce Tiešsaistē 

20.30 Helikoptera pilotu sapulce Liepāja, Brīvības iela 39 

Ceturtdiena, 2021. gada 1. jūlijs 
08.00-22.00 Rallija centra darba laiks Liepāja, Brīvības iela 39 

08.00-22.00 Servisa parka darba laiks Liepāja, Jelgavas iela 37 

07.00-15.00 Automašīnu tehniskā pārbaude un turbo kompresoru 
plombēšana Liepāja, Brīvības iela 148A 
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Ceturtdiena, 2021. gada 1. jūlijs 
08.00-16.00 Iepazīšanās ar trasi Papildus nolikums, piel. Nr.2 

08.00-17.00 
Iepazīšanās ar trasi kontrolkaršu nodošana, dalībnieku 
autovadītāja apliecību pārbaude pēc iepazīšanās ar trasi Liepāja, Brīvības iela 39 

14.15-17.15 Treniņbraucieni prioritātes dalībniekiem Grobiņas novads 

15.00-16.00 Atkārtotā automašīnu tehniskā pārbaude Liepāja, Brīvības iela 148A 

16.30 Kvalifikācijas posma starta kārtības publicēšana Liepāja, Brīvības iela 39 

17.30-19.15 Kvalifikācijas posms prioritātes dalībniekiem Grobiņas novads 

19.15-20.00 Testa posms ne-prioritātes dalībniekiem Grobiņas novads 

19.30 Kvalifikācijas posma pagaidu rezultātu publicēšana Liepāja, Brīvības iela 39 

19.45 Preses konference Liepāja, Brīvības iela 55 

no 20.00 Starta kārtības izvēle Top15 prioritātes dalībniekiem, rallija 
ceremoniālais starts, pirmās automašīnas starts Liepāja, Brīvības iela 55 

21.30 Publicēta starta kārtība 1. sekcijai Liepāja, Brīvības iela 39 

Piektdiena, 2021. gada 2. jūlijs 
07.00-23.00 Servisa parka darba laiks Liepāja, Jelgavas iela 37 

07.00-18.00 Attālinātās servisa zonas darba laiks Talsi, Lidlauks, Ģibuļu pagasts 

08.00-23.30 Rallija centra darba laiks Liepāja, Brīvības iela 39 

11.25 1. apļa starts LK0 Talsi, Lidlauks, Ģibuļu pagasts 

11.40 Starta estakāde LK0A Talsu pilsētā Talsi, Kareivju iela 7 

20.00 Publicēta starta kārtība 2. aplim Liepāja, Brīvības iela 39 

20.35 1. apļa finišs LK6D Liepāja, Jelgavas iela 

Sestdiena, 2021. gada 3. jūlijs 
06.00-24.00 Servisa parka darba laiks Liepāja, Jelgavas iela 37 

06.30-07.30 Atkārtoti startējošo automašīnu tehniskā pārbaude Liepāja, Jelgavas iela 

07.00-21.00 Rallija centra darba laiks Liepāja, Brīvības iela 39 

07.55 2. apļa starts LK6E Liepāja, Jelgavas iela 

17.50 Rallija finišs Liepāja, Jelgavas iela 

no 18.30 Finiša estakāde, apbalvošanas ceremonija Liepāja, Brīvības iela 55 

no 18.30 Parc Fermé pēc finiša Liepāja, Brīvības iela 55 

no 19.00 Automašīnu noslēguma tehniskā pārbaude Liepāja, Zemnieku iela 68 

20.00 Mediju konference Liepāja, Brīvības iela 39 

20.30 Rallija pagaidu rezultātu publicēšana Liepāja, Brīvības iela 39 

Dalībnieku uzmanībai – LK0 ir Talsos. Dalībniekiem ir atļauts sporta automašīnas uz LK0 
nogādāt ar treileriem. Par piedāvājumu nogādāt auto uz Talsiem – plašāk 17.4. punktā. 
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5 DALĪBNIEKU INFORMĀCIJA 
5.1 ČEMPIONĀTI UN IESKAITES 
5.1.1 FIA čempionāti un ieskaites, kurās iespējams saņemt punktus 
FIA Eiropas rallija čempionāts pilotiem un stūrmaņiem 
FIA Eiropas rallija čempionāts komandām 
FIA ERC2 čempionāts pilotiem un stūrmaņiem 
FIA ERC3 čempionāts pilotiem un stūrmaņiem 
FIA ERC Junioru čempionāts pilotiem 
FIA ERC3 Junioru čempionāts pilotiem 
FIA Baltijas rallija trofeja pilotiem un stūrmaņiem 
FIA BRT 2 trofeja pilotiem un stūrmaņiem 
FIA BRT Junior trofeja pilotiem 
ABARTH rallija kausa izcīņa 

5.1.2 Citi čempionāti un ieskaites, kuros rallijā iespējams saņemt punktus 
Latvijas rallija čempionāta 2. posms (tikai 2. aplis) 

5.2 PIETEIKUMU PIEŅEMŠANAS NOTEIKUMI 
Rally Liepāja maksimāli pieļaujamais ekipāžu skaits – 60. Saņemot vairāk pieteikumu, rallija rīkotājs 
vienpersonīgi izlems, kuras ekipāžas (izņemot prioritātes ekipāžas) iekļaut dalībnieku sarakstā. 

5.3 DALĪBAS MAKSA 
Kategorija Juridisks pieteicējs Privāts pieteicējs 
ERC / ERC Junior / ERC2 / ERC3 
- Bez rīkotāja reklāmas 

2900 EUR (PVN iekļauts) 
5800 EUR (PVN iekļauts) 

2400 EUR (PVN iekļauts) 
4800 EUR (PVN iekļauts) 

ERC3 Junior 
- Bez rīkotāja reklāmas 

1200 EUR (PVN iekļauts) 
2400 EUR (PVN iekļauts) 

ERC nereģistrēts dalībnieks ar LVA, LTU 
vai EST ASN izdotu pieteicēja licenci 
- Bez rīkotāja reklāmas 

2000 EUR (PVN iekļauts) 
4000 EUR (PVN iekļauts) 

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

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

PVN, tad pirms dalības maksas apmaksas, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 4. jūnijam, uz e-
pastu rally@raevents.lv nepieciešams nosūtīt atbilstošu pieprasījumu, kurā norādīts pieteicējs, 
ekipāža un rēķina sagatavošanai nepieciešamie rekvizīti, tai skaitā derīgs PVN numurs. Ja 
dalības maksas apmaksa tiks veikta bez iepriekšējas informēšanas un rēķina izrakstīšanas, tad 
rēķinu bez PVN saņemt nebūs iespējams! 
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5.4 DALĪBNIEKU KOMPLEKTS 

 

ERC, ERC2, 
ERC3 

juridisks 
pieteicējs 

ERC, ERC2, 
ERC3 

privāts 
pieteicējs 

ERC, ERC3 Junior / 
ERC nereģistrēts 

juridisks pieteicējs 

ERC 
nereģistrēts 

privāts 
pieteicējs 

Servisa parka laukums 

150m², ja viena 
ekipāža; 

+50m² par pap. 
ekipāžu 

100m², ja viena 
ekipāža; 

+50m² par pap. 
ekipāžu 

90m², ja viena 
ekipāža; 

+50m² par pap. 
ekipāžu 

60m² vienai 
ekipāžai 

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

Servisa parka uzlīme 2 1 1 1 

Attālinātā servisa parka uzlīme 1 1 1 1 

Papildu nolikums Tikai elektroniskā formātā 

Leģendu komplekts 1* 1 1 1 

Rallija gids 2 Tikai elektroniskā formātā 

Servisa leģenda Tikai elektroniskā formātā 

Rallija auto uzlīmju komplekts 1 1 1 1 

Recce uzlīmju komplekts 1 1 1 1 

Dalībnieka ieejas kartes 2 2 2 2 

Komandas ieejas kartes 4 4 4 4 

* Otru kopiju iespējams pasūtīt līdz 2021. gada 16. jūnijam rakstot uz rally@raevents.lv. Pirms pasūtīšanas 
apdomājiet, vai tas tiešām nepieciešams. 
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6 GALVENĀS GPS KOORDINĀTAS 
Galamērķis GPS koordinātas Google Maps Waze 

Rallija centrs 
 
Liepājas Olimpiskais 
centrs, 
Brīvības iela 39, Liepāja 

56.519167 
21.017500 

  

Servisa parks & 
Servisa parks 
kvalifikācijas un testa 
posmam 
 
Jelgavas iela 37, 
Liepāja 

56.518889 
21.013889 

  

Pirmsstarta tehniskā 
pārbaude, marķēšana 
un plombēšana 
 
Brīvības iela 148A, 
Liepāja 

56.531667 
21.046667 

  

Rallija ceremoniālais 
starts un finiša 
estakāde 
 
Stāvlaukums pie LOC 
Manēžas, 
Brīvības iela 55, Liepāja 

56.520833 
21.019444 
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Galamērķis GPS koordinātas Google Maps Waze 

Kvalifikācija un testa 
posms 
 
Grobiņas novads 

56.492222 
21.358611 

  

Attālinātā servisa 
zona 
 
Talsu lidlauks, Ģibuļu 
pagasts, Talsu novads 

57.253889 
22.566389 

  

Starta estakāde LK0A 
Talsu pilsētā 
 
Kareivju iela 7, Talsi 

57.247500 
22.586944 

  

Slēgtais parks pēc 
finiša 
 
Brīvības iela 55, Liepāja 

56.520833 
21.019444 

  

Fināla tehniskā 
pārbaude 
 
Zemnieku iela 68, 
Liepāja 

56.524167 
21.031667 
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7 SERVISA PARKS 
7.1 VIETA UN LAIKS 
LIEPĀJA – Flexi Service B, Service C, Service D, Service E 
Datums Laiks Vieta 
2021. gada 30. jūnijs 12:00-22:00 

Jaunliepājas tirgus 
Jelgavas iela, Liepāja 

2021. gada 1. jūlijs 08:00-22:00 

2021. gada 2. jūlijs 07:00-23:00 

2021. gada 3. jūlijs 06:00-24:00 

TALSI – Remote Service Zone A 
Datums Laiks Vieta 

2021. gada 2. jūlijs 07:00-18:00 Lidlauks, Ģibuļu pagasts 
Talsu novads 

7.2 APRĪKOJUMS 
Dalībniekus lūdzam apkopot visus pakalpojumu saņemšanas pieprasījumus (arī tad, ja šie 
pakalpojumi pienākas bez maksas), aizpildot Papildpakalpojumu pasūtīšanas formu (Skat. 
26. punktu), kuru līdz 2021. gada 16. jūnijam jānosūta uz rally@raevents.lv. 

Pasūtītais aprīkojums tiks nodrošināts tikai un vienīgi gadījumā, ja apmaksa par to tiks 
veikta rēķinā norādītajā termiņā. 

7.2.1 Servisa parka laukums 
Ekipāžas drīkst pasūtīt papildus vietu servisa parkā, maksa EUR 20 / 1m². 

7.2.2 Internets 
Servisa parkā tiks nodrošināta iespēja saņemt bezvadu interneta pieslēgumu. 

 līdz 2021. gada 26. maijam līdz 2021. gada 16. jūnijam 
FIA ERC reģistrētiem dalībniekiem 0,00 EUR 0,00 EUR 

FIA ERC nereģistrētiem dalībniekiem 50,00 EUR 100,00 EUR 

7.2.3 Elektrība 
Servisa parkā tiks nodrošināta iespēja veikt pieslēgumu elektrības sadales skapim, kas var 
atrasties līdz pat 80 metru attālumā no dalībnieka servisa laukuma – nepieciešamie kabeļi 
jānodrošina katram dalībniekam pašam. 

Dalībniekam par neatļautu pieslēgšanos elektrības sadales skapim tiks piemērots sods EUR 1 000. 

1-fāzes pieslēgums, 220V, 16A līdz 2021. gada 26. maijam līdz 2021. gada 16. jūnijam 
FIA ERC reģistrētām ekipāžām 100,00 EUR 250,00 EUR 

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

3-fāzu pieslēgums, 380V, 20A līdz 2021. gada 26. maijam līdz 2021. gada 16. jūnijam 
FIA ERC reģistrētām ekipāžām 350,00 EUR 450,00 EUR 

FIA ERC nereģistrētām ekipāžām 500,00 EUR 650,00 EUR 
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SC Group invests modern resources in
the development and improvement of infrastructure. 
With the capabilities of an international company, 
long-term experience and constantly growing 
professionalism,  promoting Latvia's economic 
prosperity, human convenience and environmental 
cleanliness.

sc@scgrupa.lv www.scgrupa.lv
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8 RIEPU UN DEGVIELAS SERVISS 
8.1 RIEPAS 
FIA Eiropas rallija čempionāta 2021. gada sezonas partneri Michelin un Pirelli nodrošinās riepu 
servisu Rally Liepāja servisa parkā. 

8.2 DEGVIELA 
FIA Eiropas rallija čempionāta 2021. gada sezonas partneris P1 nodrošinās degvielas servisu Rally 
Liepāja degvielas uzpildes zonā. 

Ja dalībnieks neizmanto P1 degvielu, degvielas uzpildi varēs veikt komandas pārstāvji pašrocīgi. 

8.3 IEBRAUKŠANA SERVISA PARKĀ 
FIA RRSR ir ieviesti servisa, degvielas uzpildes un mehānisko daļu maiņas ierobežojumi. 

Galvenajā servisa parkā Liepājā (servisa parks B, C, D un E) drīkstēs iebraukt tikai ar (SERVICE) 
auto caurlaidi. Mazgabarīta servisa auto ar (REMOTE service car) auto caurlaidi nedrīkstēs 
iebraukt galvenajā servisa parkā. Piekļuve galvenajam servisa parkam šiem auto paredzēta tikai 
pirms rallija starta, lai veiktu nepieciešamos iekraušanas/izkraušanas darbus. 

Attālinātajā servisa parkā Talsos (servisa parks A) drīkstēs iebraukt tikai mazgabarīta servisa auto 
ar (REMOTE service car) auto caurlaidi – auto svars līdz 6t un garums līdz 8m. 

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

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

10.2 DRONI 
Rally Liepāja laikā ir stingri aizliegts izmantot jebkādus no zemes vadāmus lidojošus objektus 
(dronus). 

11 IEPAZĪŠANĀS AR TRASI 
11.1 ATĻAUTAIS BRAUKŠANAS ĀTRUMS 
Rally Liepāja dalībniekus lūdzam ņemt vērā, ka no brīža, kad ekipāža ir saņēmusi GPS iekārtu, līdz 
brīdim, kad ekipāža GPS iekārtu būs nodevusi, nepārtraukti tiks fiksēts ātrums, ar kādu pa 
koplietošanas ceļiem pārvietojas ekipāžas vadītā automašīna. Gadījumā, ja iepazīšanas ar 
ātrumposmiem laikā tiks pārsniegts maksimāli atļautais braukšanas ātrums, Rally Liepāja 
sacensību vadītājs, saskaņā ar Rally Liepāja nolikumu, piemēros atbilstošu sodu. 
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12 TEHNISKĀ KOMISIJA UN MARĶĒŠANA 
Datums Laiks Vieta 
2021. gada 1. jūlijs 07:00-15:00 Brīvības iela 148A, Liepāja 

Tehniskās komisijas laiks tiks publicēts vienlaicīgi ar provizorisko starta kārtību. Ja ekipāža kavē 
savu noteikto pārbaudes laiku, tai tiek piemērots sods EUR 30 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. 

12.1 GPS IEKĀRTU SAŅEMŠANA / NODOŠANA 
12.1.1 Saņemšana 
Dalībnieki GPS iekārtas saņems administratīvās pārbaudes laikā pret depozīta maksu. 

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

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

14 PARC FERMÉ 
Datums Laiks Vieta 
2021. gada 1. jūlijs 

-/- Brīvības iela 55, Liepāja 2021. gada 2. jūlijs 

2021. gada 3. jūlijs 

15 MEDIJI 
15.1 MEDIJU CENTRS 
Datums Laiks Vieta 
2021. gada 30. jūnijs 09.00-22.00 

Liepājas Olimpiskais Centrs 
“Tango Zāle” 
Brīvības iela 39, Liepāja 

2021. gada 1. jūlijs 09.00-22.00 

2021. gada 2. jūlijs 08.00-22.00 (līdz pēdējam žurnālistam) 

2021. gada 3. jūlijs 08.00-22.00 (līdz pēdējam žurnālistam) 

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

15.2 AKREDITĀCIJA 
15.2.1 Noteikumi 
Akreditācijas noteikumi un termiņi pieejami Rally Liepāja interneta mājaslapā 
http://2021.lvrally.com/, sadaļā “Medijiem”. 

15.2.2 Akreditācijas saņemšana 
Akreditētie mediju pārstāvji akreditāciju varēs saņemt Rally Liepāja rallija centrā, lūdzam sekot 
izvietotajām norādēm. Akreditāciju varēs izņemt atbilstoši mediju centra darba laikam. 
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15.3 PRESES KONFERENCES 
Datums Laiks Vieta 
2021. gada 1. jūlijs 19:45 Brīvības iela 55, Liepāja 

2021. gada 3. jūlijs 20:00 Brīvības iela 39, Liepāja 

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

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

16 MĀRKETINGS 
16.1 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 
2021. gada 16. jūnijam sūtīt uz rally@raevents.lv. 

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

Pārējiem interesentiem maksa par aktivitāšu veikšanu ir noteikta EUR 500,00 apmērā. Ja servisa 
parkā tiks konstatētas nesaskaņotas mārketinga, pārdošanas vai citas aktivitātes, rallija 
organizators, par konstatēto pārkāpumu piemēros naudas sodu EUR 3 000,00 apmērā. 

 
  

22

http://www.fiaerc.com/
mailto:rally@raevents.lv




17 CITA INFORMĀCIJA DALĪBNIEKIEM 
17.1 ILGTERMIŅA AUTOSTĀVIETA PIRMS RALLY LIEPĀJA 
Lai samazinātu dalībnieku izmaksas, Rally Liepāja dalībniekiem laika posmā no iepriekšējā ERČ 
posma – Rally Poland līdz Rally Liepāja, tiks nodrošināta apsargāta ilgtermiņa autostāvvieta. 

Pieprasījumu par šādas autostāvvietas nepieciešamību, ierašanās laiku un treileru skaitu, lūdzam 
sūtīt uz rally@raevents.lv, ne vēlāk kā līdz 2021. gada 16. jūnijam. 

17.2 TESTI 
Rally Liepāja dalībniekiem pirms sacensību sākuma būs iespējams piedalīties oficiālajos testos. 
Pēc dalībnieku pieprasījuma iespējams sarīkot arī privātus (slēgtus) treniņbraucienus. 
Pieprasījumu par nepieciešamajiem treniņbraucieniem, posma garumu un norises laiku, lūdzam 
sūtīt uz rally@raevents.lv, ne vēlāk kā līdz 2021. gada 16. jūnijam. Gan oficiālo, gan privāto testu 
dalībnieku skaits ir ierobežots, aicinām nekavēties ar pieprasījuma nosūtīšanu. 

17.3 DALĪBNIEKA IEEJAS KARTE / APROCE 
Rally Liepāja dalībniekiem jāņem vērā, kā arī jāinformē savus komandas pārstāvjus, ka atrodoties 
sacensību norises vietās, visu laiku nepieciešams nēsāt piešķirto FIA ERC vai Rally Liepāja ieejas 
karti un aproci. 

17.4 TRANSPORTA PAKALPOJUMI UZ LK0 
Rally Liepāja dalībniekiem būs pieejami sporta automašīnu transportēšanas pakalpojumi no rallija 
pilsētas Liepājas uz LK0 Talsos. Pakalpojumu nodrošinās transporta uzņēmums Kurbads, kas 
guvis plašu pieredzi sporta automašīnu transportēšanā, tajā skaitā 2019. un 2020. gada Rally 
Liepāja un 2019. gada FIA pasaules rallijkrosa čempionāta dalībnieku Supercar pārvadāšanā. 

 līdz 2021. gada 16. jūnijam 
Vienas automašīnas transportēšanas izmaksas 150,00 EUR + PVN 21% 

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

 līdz 2021. gada 16. jūnijam 
Automašīnas vērtība 50 000 – 120 000 EUR 50,00 EUR + PVN 21% 

Automašīnas vērtība 120 000 – 200 000 EUR 100,00 EUR + PVN 21% 

Automašīnas vērtība 200 000 – 300 000 EUR 150,00 EUR + PVN 21% 

Pieprasījumu par nepieciešamajiem pakalpojumiem lūdzam atzīmēt Papildpakalpojumu 
pasūtīšanas formā un sūtīt uz rally@raevents.lv, ne vēlāk kā līdz 2021. gada 16. jūnijam. 

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

17.6 ATĻAUTĀ BRAUKŠANAS ĀTRUMA PĀRSNIEGŠANA 
Gadījumā, ja kādu no dalībniekiem sacensību laikā aptur LR Ceļu policijas ekipāža, un sacensību 
dalībniekam nepieciešama palīdzība, lūdzam nekavējoties sazināties ar dalībnieku tiesnesi.  

24

mailto:rally@raevents.lv
mailto:rally@raevents.lv
mailto:rally@raevents.lv
mailto:andris@4x4klubs.lv
http://www.4x4klubs.lv/


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

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

18.1.3 Tiešais reiss Rīga-Liepāja-Rīga 

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

 
18.1.4 Citas aviokompānijas 
Aeroflot aeroflot.com   Ryanair ryanair.com  

Belavia belavia.by   Smartlynx smartlynx.aero  

Finnair finnair.com   Turkish Airlines turkishairlines.com  

LOT lot.com   Wizz Air wizzair.com  

Lufthansa lufthansa.com     

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

18.2.2 Liepājas osta 
Stena Line https://www.stenaline.com/  Liepāja - Trāveminde (Vācija) (5 reisi nedēļā) 

18.2.3 Ventspils brīvosta 
Stena Line https://www.stenaline.com/  Ventspils - Nīnashamna (Zviedrija) 
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19 NAKTSMĪTNES 
Viesmīlības koordinators Jānis Strauts +371 26306443 janis.strauts@raevents.lv 

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

19.2 TALSI 
Papildu informāciju par naktsmītnēm – Talsu novada tūrisma informācijas centrs: 
Adrese: Lielā iela 19/21, Talsi 
Tālrunis: +371 26469057 
E-pasts: tic@talsi.lv; Internets: https://visittalsi.com/ 

20 NODERĪGI PAKALPOJUMI 
20.1 SIXT – AUTO NOMA  
Internets: http://www.sixt.lv 

 

20.2 TAKSOMETRU PAKALPOJUMI 
20.2.1 Liepāja 
Baltic Taxi +371 20008500 

20.2.2 Talsi 
2 ABC Taxi +371 26101001 
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21 NODERĪGA INFORMĀCIJA 
21.1 KLIMATS 
Latvijā ir mērens, mitrs un daļēji kontinentāls klimats, kam raksturīgas siltas vasaras, aukstas 
ziemas, un bieži novērojams liels mitruma un nokrišņu daudzums. Laika apstākļus nozīmīgi 
ietekmē arī Baltijas jūras tuvums. 

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

• 2021. gada 30. jūnijā Liepājā saule lec plkst. 4.49 un riet plkst. 22.29. 
• 2021. gada 1. jūlijā Liepājā saule lec plkst. 4.50 un riet plkst. 22.28. 
• 2021. gada 2. jūlijā Liepājā saule lec plkst. 4.51 un riet plkst. 22.28. 
• 2021. gada 3. jūlijā Liepājā saule lec plkst. 4.52 un riet plkst. 22.27. 

21.2 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). 

21.3 CEĻU SATIKSMES NOTEIKUMI 
Ievērojiet ceļazīmes un noteikto braukšanas ātrumu! 

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

Ceļu satiksmē, ātruma kontrolei var tikt izmantoti foto radari. 

Šoferim un pasažieriem visu laiku ir jālieto drošības jostas. 

Automašīnas tuvajām gaismām jābūt iedegtām visu gadu. 

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

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

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

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

21.5 VALŪTAS KURSS (APTUVENI) 
1 EUR = 1,96 BGN 1 EUR = 1,10 CHF 1 EUR = 25,90 CZK 1 EUR = 7,44 DKK 

1 EUR = 0,86 GBP 1 EUR = 360,23 HUF 1 EUR = 9,97 NOK 1 EUR = 4,55 PLN 

1 EUR = 4,93 RON 1 EUR = 91,75 RUB 1 EUR = 10,10 SEK 1 EUR = 1,20 USD 
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22 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. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

22.3.2 Talsi – Latvijas aptieka 
Adrese: Dundagas iela 15, Talsi Tālrunis: +371 27037043 
Darba laiks: pirmdiena – sestdiena 7.00-18.30, svētdiena 7.00-16.00 
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23 RALLIJA PILSĒTA - LIEPĀJA 
Liepāja vienmēr pagriezīs tev seju. Vien ieskaties.  
Liepāja uzsmaidīs. Pasmaidi tai pretim. 
Ņem līdzi Liepājas smaidu, tai ir vēl. 
Ienāc Latvijas radošuma galvaspilsētā un pārliecinies. 
 
Pludmale un vējš 
Liepājas vizītkarte ir vējš – tas raksturo gan pilsētu, gan pilsētniekus. Vējš un vētras ik dienu dara 
spilgtus pilsētas vaibstus, ik dienu ļauj to apbrīnot no jauna. Vējš mūs māca,  mīca un dara 
stiprākus. 

Liepājas pludmales josla ir 50–80 metrus plata, 8 kilometrus gara. Izcili tīras peldvietas zīme “Zilais 
karogs” ir pašsaprotams Liepājas jūras krasta novērtējums. Liedaga smiltis ir īpaši smalkas un 
baltas. 

Liepājas  pludmale ir pirmā cilvēkiem ar redzes un kustību traucējumiem pielāgotā peldvieta 
Latvijā – īpašas audiobojas, peldēšanas ratiņkrēsli, ērtas un platas laipas nokļūšanai līdz jūrai.  

Liepāja un dzintars – šo divu vārdu salikums ir tikpat organisks kā debesis un zeme. Pludmale pēc 
vētrām ir slavenā ziemeļu dārgakmens ieguves vieta.  

Visaugstākie viļņi ir decembrī – 0,9 metri, viszemākie aprīlī un maijā – 0,5 metri. 
Visstiprākais vējš pūš janvārī – vidēji 4,8 m/s, vismierīgākais maijā – 3,3 m/s. 
Liepāju sargā trīs moli – Ziemeļu, Dienvidu un Sadalošais mols. 
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Pilsētas parki 
Pilsētas zaļo rotu veido gan plašas mežu teritorijas, gan arī īpaši veidoti parki un skvēri, kas ir gan 
izmēros salīdzinoši nelieli, gan līdz pat 50 hektāru plaši. 

Liepājā ir septiņi parki. Lielākais no tiem – trīs kilometrus garais un 50 hektārus plašais Liepājas 
Jūrmalas parks, kas šobrīd ir viens no lielākajiem stādītajiem parkiem Latvijā – aptuveni 140 
vietējās un svešzemju kokaugu sugas. Parks ir gan sporta aktivitāšu, gan bērnu rotaļu vieta, vasarā 
tajā ir neskaitāmi pasākumi, koncerti un jautrība. 

Visa parka garumā ir veloceliņš – tālāk tas vijas 40 kilometrus cauri visai pilsētai. 

Iecienīts ir arī pirmā Latvijas prezidenta vārdā nosauktais Jāņa Čakstes laukums – šeit tiek svinēti 
valsts svētki, rīkoti koncerti, stiprināts nācijas patriotisma gars. 

Pilsētas arhitektūra 
Liepāja vienmēr vēlējusies izskatīties īpaša un lepna – vēsturiskās kūrorta pilsētas romantiskā koka 
apbūve, kā arī stalti, unikāli jūgendstila akmens nami. Mūsu turības un arī lakoniskās atturības 
zīmes. 

Īpašs ir pilsētas galvenā arhitekta Paula Maksa Berči laiks – viņš veidojis pilsētas seju. Berči nami 
ir spilgti eklektikas paraugi, tos iedvesmojusi gan gotika un renesanse, gan arī klasicisms.  

Rožu laukums ir pilsētas sirds. Rozes šeit tiek stādītas jau vairāk nekā 100 gadus, visos laikos un 
vēstures griežos. Tā ir nemainīga pilsētas vērtība.  

Pētertirgus ir Liepājas lielākais un otrs lielākais Latvijas tirgus – izcila jūgendstilā celta ēka, viens 
no skaistākajiem tirgus paviljoniem Eiropā. Celts 1910. gadā. Ēkai ir tam laikam ļoti novatorisks 
veidols – stikla jumts un apgaismojums.  

Senākās koka ēkas pilsētā saglabājušās vēl no 17. gadsimta. Izcils piemērs tam ir Kungu iela, kas 
17. gadsimtā bija pilsētas galvenā iela. Kungu ielā 24 un tās iekšpagalmā saglabājies unikāls ēku 
komplekss. Ievērojamākā ēka bija pazīstama kā Hoijeres kundzes viesnīca, kur 1697. gadā 
uzturējies Krievijas cars Pēteris I. Pašlaik ēkā notiek atjaunošanas darbi, lai tajā taptu interjera 
muzejs. 

No sv. Trīsvienības katedrāles torņa redzēsi visu Liepāju – uzkāp tajā!  
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Kultūra 
Liepājā ik gadu notiek aptuveni 2000 dažādi pasākumi jeb 160 pasākumi mēnesī. Pilsētas 
kalendārs nekad nav tukšs. 

Brīvdabas kinoseansi siltos vasaras vakaros, vērienīgi mūzikas festivāli jūras krastā, grandioza 
kopāsvinēšana valsts svētkos. 

Izstādes, koncerti, performances, lekcijas, izrādes, instalācijas – unikāls visdažādāko norišu 
piedāvājums vienuviet: tas ir jau tradicionālais Liepājas  “Mūsdienu mākslas forums”. Tā vizītkarte – 
visaugstākais mākslinieciskais līmenis. Vieta baudīšanai un radošā procesa izpētei. 

Kultūras pasākumos gada laikā uzstājas mākslinieki no aptuveni 70 valstīm. Meklē mūsu kalendārā 
arī Jūras svētkus un Līvas ciema svētku bagātīgo tirdziņu. Liepājnieki labprāt svin kopā – 
pievienojies mums Jaungada naktī un Latvijas valsts proklamēšanas dienas vakarā 18. novembrī. 
Protams, pie koncertzāle “Lielais dzintars”. Bet Lāčplēša dienā mēs ejam lāpu gājienā no Jāņa 
Čakstes laukuma līdz pat Ziemeļu kapiem. 

Koncertzāle “Lielais dzintars” ir kļuvusi par visjaunāko Liepājas zīmi. Līdzās unikālai formai tajā ir 
izcila akustika. Modernās ēkas astoņos stāvos ir trīs dažāda apjoma zāles. Te skan simfonijas, 
džezs, labākie kori un kvalitatīvākā popmūzika. Šī ir Liepājas Simfoniskā orķestra un Emiļa 
Melngaiļa Mūzikas skolas mājvieta. 

Liepājas teātris ir vecākais latviešu profesionālais teātris Latvijā – spilgta aktieru trupa, 
augstvērtīgas, godalgotas izrādes visu vecumu skatītajiem. Daudzi saka – skaistākais teātris 
Latvijā! 

Arhitekta Paula Makša Berči projektētā savrupmājā mīt Liepājas muzejs – līdzās pastāvīgai pilsētas 
vēstures ekspozīcijai notiek regulāras pašmāju un ārzemju mākslinieku darbu izstādes, un vienmēr 
izcilas. Liepājas muzejā ir Kurzemes tautastērpu informācijas centrs. 

18. gadsimta Trīsvienības baznīcas īpašā vērtība ir tās ērģeles – lielākās un vecākās nepārbūvētās 
mehāniskās ērģeles pasaulē, kuras radījis viens no Eiropas izcilākajiem meistariem H. A. Konciuss. 
Ērģelēm ir vairāk nekā 7000 stabules. 

Pieskaries dzintaram no iekšpuses! Lielajam dzintaram. 
Liepājas Simfoniskais orķestris ir senākais orķestris Baltijas valstīs. 
Piesakies ekskursijai Liepājas teātra aizkulisēs!  
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Amatniecība 
Amatnieku kvartāls ir Liepājas siltākā vieta – vēro unikālu segu un galdautu aušanu, māla trauku 
un rotu izgatavošanu. Un vēl jau arī lakati un jostas, brunči, cimdi un zeķes. Vieta, kur žilbst acis. 
Amatnieku namā ciemiņi tiek gaidīti ik dienu – šeit atrodas 16 izcilu meistaru darbnīcas. 

Radošā kvartāla centrs ir “Pētera I namiņš” – šobrīd viena no vecākajām koka dzīvojamajām ēkām 
Liepājā, 17. gadsimtā Hoijeres kundzes viesnīcā reiz izmitināts slavenais Krievijas cars.  

Vai zini, kā apglezno zīdu, kā top gobelēni, kā vāra ziepes? Arī to uzzini šeit! 
Amatnieku namā apskatāmas garākās dzintara krelles – 123 metri. 

Sports 
Liepājas sporta infrastruktūra ļauj uzņemt starptautiskas sacensības un čempionātus, tā ir teicama 
treniņu bāze profesionālajiem sportistiem. 

Liepājā ir 8 bērnu sporta skolas, 5 āra stadioni,  3 augsta līmeņa basketbola āra laukumi, Olimpiskā 
centra Tenisa halle, Manēža, Baseins un SPA, Ledus halle. Darbojas ap 80 dažādi sporta klubi un 
biedrības.  

Ik gadu liepājnieki piedalās vismaz 50 pasaules un Eiropas līmeņa sporta pasākumos. 

Pilsētā regulāri notiek jau par tradicionāliem uzskatāmi sporta pasākumi – Eiropas rallija 
čempionāts “Rally Liepāja”, pasaules un Eiropas čempionāti basketbolā, starptautiskās sacensības 
vindsērfingā.  

Liepāja ir pirmā pilsēta, kas ieguvusi Eiropas sporta galvaspilsētas titulu. 

Liepājā atrodas Baltijā vienīgā ūdenslīdēju skola. 

ASV basketbola NBA zvaigznes,  “vienradža” Kristapa Porziņģa (Ņujorkas “Knicks”, Dalasas 
“Mavericks”) dzimtene ir Liepāja – viņa dāvana pilsētai: trīs NBA standarta basketbola laukumi. 

Arī viena no pasaules augstākā līmeņa tenisistēm Anastasija Sevastova bieži iegriežas Liepājā – 
šī ir viņas bērnības pilsēta. 

Liepājas osta 
Liepājas osta ir 1182 hektāru liela, tajā ir 80 piestātnes ar modernu aprīkojumu un noliktavām. 
Regulāra prāmju satiksme savieno Liepāju ar Travemindi Vācijā, bet kuģi piestāj no visas pasaules. 

Pašā pilsētas centrā, Tirdzniecības kanālā, atrodas moderna Jahtu osta – peldošās piestātnes, 
visas ērtības kuģotājiem: ir vien jānokāpj krastā, lai nokļūtu pilsētas rosības viducī. 

Ostas pilsētas promenāde – tikai ar skatu uz kuģiem! Rimtu pastaigu vieta dienā un rosīgas nakts 
dzīves burzma vakara stundās. 

Liepājas viesmīlība 
Liepājas viesmīlību ikviens var izbaudīt gan pieczvaigžņu apartamentos Promenādes malā un 
modernā mākslas viesnīcā, gan klasiskā biznesa stilā ieturētā un īpašā dizainā iekārtotās 
naktsmītnēs. 

Pilsētas viesu nami, jauniešu mītnes un kempingi – rezervē laikus! Īpaši lielo pasākumu nedēļās, 
un to nav maz. 

Liepājas viesmīlības princips – sasildies, lai vari iziet vējā. 

Liepājas garša 
Liepāja ir garšām un noskaņām bagātu restorānu un kafejnīcu pilsēta. Te atradīsi arī izsmalcinātus 
gastrobārus, vakariņosi alus darītavā, ieskriesi kādā bistro vai piemigsi vasaras terases siltumā. 
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Savai gaumei atbilstošāko izvēlies ne vien pilsētā, bet arī jūras krastā. Gan dienā, gan naktī. 
Gardēžiem un jautrībai. Un dzīves svinēšanai. 

 

 

SAZINOS… 
Paiet mums garām nav iespējams – Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs atrodas pašā 
pilsētas sirdī: Rožu laukumā 5/6. 

Padomi, bukleti, gidi, suvenīri, Liepājas Dāvanu karte, transports un plats smaids, Liepājas 
smaids – vienmēr esam gatavi sarunai. 

Mēs esam tuvāk, kā tev šķiet: 

Rīga–Liepāja, šoseja A9, attālums 220 km 
Ventspils–Liepāja, šoseja P111, attālums 123 km 
Kuldīga–Liepāja, šoseja P112, attālums 89 km 
Klaipēda–Liepāja, šoseja A11, attālums 100 km 

 

info@liepaja.travel, +371 29 402 1111  
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Straight roads are 
for fast cars, 
turns are 
for fast drivers.

Colin McRae



Mērsraga nov.

Alsungas
nov.

Rojas nov.

Vaiņodes novads

Tērvetes nov.Nīcas novads

Durbes novads

Jaunpils nov.

Dundagas novads

Kandavas novadsPāvilostas
novads

Skrundas novads

Aizputes novads

Rucavas novads

Grobiņas
novads

Brocēnu
novads

Priekules
novads

Auces novads

Dobeles
novads

Tukuma novads

Saldus novads

Kuldīgas novads

Talsu novads
Ventspils novads

PRIEKULES NOVADSPRIEKULES NOVADS

AIZPUTES NOVADSAIZPUTES NOVADS

GROBIŅAS NOVADSGROBIŅAS NOVADS

DURBES NOVADSDURBES NOVADS

24 AIZLIEGTĀS TERITORIJAS 
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Mērsraga nov.

Alsungas
nov.

Rojas nov.

Vaiņodes novads

Tērvetes nov.Nīcas novads

Durbes novads

Jaunpils nov.

Dundagas novads

Kandavas novadsPāvilostas
novads

Skrundas novads

Aizputes novads

Rucavas novads

Grobiņas
novads

Brocēnu
novads

Priekules
novads

Auces novads

Dobeles
novads

Tukuma novads

Saldus novads

Kuldīgas novads

Talsu novads
Ventspils novads

Rally HQ
Service Park
Refuel

Refuel

Remote Service Zone
Refuel

FRIDAY LOOP
2 JULY 2021 (SS)

THURSDAY LOOP
1 JULY 2021 (FP, QS, SD)

SATURDAY LOOP
3 JULY 2021 (SS)

PRIEKULES NOVADSPRIEKULES NOVADS

AIZPUTES NOVADSAIZPUTES NOVADS

GROBIŅAS NOVADSGROBIŅAS NOVADS

DURBES NOVADSDURBES NOVADS

25 RALLIJA APĻI 
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26 PAPILDPAKALPOJUMU PASŪTĪŠANAS FORMA 
Dalībnieks 
Pieteicējs  

Pilots  

FIA ERC reģistrēta ekipāža Jā Nē 

Servisa parkā vēlamies stāvēt kopā ar 
 
 

Nepieciešama ilgtermiņa stāvvieta pēc Rally Poland 
Nepieciešama ilgtermiņa stāvvieta Jā Nē 

Nepieciešamais servisa laukuma aprīkojums 
Papildu laukums servisa parkā (m2)  

Elektrības pieslēgums, 1-fāze, 220V, 16A Jā Nē 

Elektrības pieslēgums, 3-fāzes, 380V, 20A Jā Nē 

Bezvadu interneta pieslēgums Jā Nē 

Transporta pakalpojumi uz LK0 Talsos 
Nepieciešami Kurbads transporta pakalpojumi Jā Nē 

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

Auto vērtība 120 000 – 200 000 EUR Jā Nē 

Auto vērtība 200 000 – 300 000 EUR Jā Nē 

Informācija rēķina sagatavošanai 
Maksātājs  

Reģistrācijas numurs (juridiskai personai)  

PVN maksātāja numurs (juridiskai personai)  

Adrese  

Tālrunis  

E-pasts  

Kontaktpersona 
Vārds Uzvārds  

Tālrunis  

E-pasts  
 

Pasūtījuma datums  

Vārds, Uzvārds  

Paraksts  

Pasūtījuma formu, līdz 2021. gada 16. jūnijam, lūdzu, sūtīt uz e-pastu rally@raevents.lv. 
Nosūtot šo formu, Jūs apstiprināt, ka veiksiet izvēlēto pakalpojumu apmaksu.  
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27 HELIKOPTERU REĢISTRĀCIJAS FORMA 
Registration for using the Helicopter during Rally Liepāja: 

Entrant:  
The aim of using Helicopter:  

Date and time of using the Helicopter: 

    .     . 2 0 2 1 
 

From:     :     
 

Till:     :     

 

    .     . 2 0 2 1 
 

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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