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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 ORGANIZATORA UZRUNA> 
Katrs gads, kad Talsos notiek autorallijs, ir īpašs. Autorallija 

dienās pilsētas ikdienas ritms ieskanas motoru rūkoņa, tas tiek 

ierauts ekipāžu sāncensības virpulī un ievīts skatītāju līdzi 

jušanas priekam, liekot Talsu pilsētas pulsam kļūt straujākam! 

Tāds ir autorallijs, kādu pazīst Talsos!  

2016. gadā Rally Talsi tiks atzīmēts ar simboliski vēsturisku 

noskaņu, jo tieši šogad aprit 50 gadi kopš tālajā 1966. gadā 

Talsi pirmo reizi uzņēma autorallija sacensības. Toreiz, 

piedaloties 14 ekipāžām, tika likts pamatakmens, lai, braucot 

cauri gadu desmitiem, rallijs sasniegtu tik cienījamu vecumu. 

Un tomēr atļaušos teikt, ka mēs esam tik veci, cik jauni jūtamies 

savā sirdī – un Rally Talsi sirds šobrīd pukst kā astoņgadīgam 

bērnam, kuram vēl tik daudz kur skriet, ko redzēt un sasniegt! 

Talsu autorallija rīkotāji Vilnis Osis, Jānis Birkenbergs un Ēriks 

Vīksna bija lieli sava amata meistari – virtuozi un stabila 

pamatakmens licēji! Arī es esmu talsinieks, un jau no mazotnes 

gāju vērot sporta automašīnu braukšanu, lai vēlāk arī pats piepildītu sapni – sēsties pie rallija 

automašīnas stūres. Tomēr man bija lemts vairāk. Un tas bija sapnis, par kuru pat nebiju uzdrošinājies 

sapņot – turpināt šo kungu iesākto, pārņemot Rally Talsi organizēšanu. Tamdēļ ar lielu pietāti un cieņu 

atskatos uz rallija seno vēsturi, un nu jau astoto gadu ar lielu godu turpinu šo kungu iesākto darbu, 

popularizējot Talsu novadu un autorallija sacensību norisi tālu aiz deviņu pakalnu robežām. 

2016. gada Rally Talsi norisināsies nu jau tradicionāli ierastajā laikā – maija izskaņā, kad, pavasarīgiem 

saules stariem sildot Talsu novada gaisu, dzeltenas iekrāsojas pieneņu pļavas. Talsos šogad sagaidīsim 

ne vien Latvijas rallija čempionāta, bet arī Lietuvas rallija čempionāta un Ziemeļeiropas zonas (NEZ) 

Junioru čempionāta dalībniekus. Turklāt rallija vēsturisko skanējumu pastiprinās Youngtimer automobiļi, 

kuri sestdien paredzētajos ātrumposmos noteiks regularitātes sacensību uzvarētāju. Par neiztrūkstošu 

papildu intrigu Talsos jau astoto reizi gādās Čempionu Rallija cīņas, kurās redzēsim gan tuvāku, gan 

tālāku valstu iepriekšējās sezonas čempionus. 

Liels paldies Talsu novada pašvaldībai, kas jau 50 gadus savās mājās sagaida rallija ekipāžas, rallija 

draugus un medijus. Rallija jubilejas gadā, visas RA Events komandas vārdā, Talsu novadam novēlu 

precīzu stenogrammu un nerimtīgu traukšanos uz priekšu, lai rallijs starp Talsu deviņiem pakalniem 

mājotu šeit vēl vismaz turpmākos 50 gadus! 

Tiekamies finišā! 

>RA EVENTS direktors> 

>Raimonds Strokšs>_   
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2 TALSI> 

2.1 TALSU NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA UZRUNA 
Sveicam Talsu novadā un Talsu rallijā! 

Talsu rallijs šogad būs īpašs, ne tikai ar to, ka tas tradicionāli 

iezīmē pavasara tūrisma sezonas sākumu, bet arī ar to, ka 

šogad Rally Talsi atzīmēs 50. gadskārtu. Ir gandarījums, ka 

Talsu rallijs ir kļuvis populārs ne tikai Latvijas mērogā, bet, 

pateicoties čempionu sacīkstēm, plaši zināms arī starptautiskā 

līmenī un attīstās kā stabila vērtība. Tas ir adrenalīna lādiņš un 

svētki visiem rallija dalībniekiem, Talsu novada iedzīvotājiem 

un viesiem. Katru gadu jauni pārdzīvojumi, jauni līderi un jauni 

izaicinājumi... 

Talsu novadā atzīmējam savu iedzīvotāju nozīmīgās “apaļās” 

jubilejas – sveicam jubilārus viņu dzimšanas dienās. Šogad 

viens no mūsu jubilāriem ir Talsu rallijs, kam maijā atzīmēsim 

jau 50 gadu jubilejas svinības. Talsu rallijs ir cienījams Talsu 

novada pilsonis: ātrs, ik mirkli gatavs rīcībai, aizrautīgs, gatavs 

pārmaiņām, progresīvs un tendēts uz visu jauno un 

mūsdienīgo. Tanī pat laikā, tas ciena arī klasiskās un 

vēsturiskās vērtības, draudzējas ar dabu un respektē savus līdzcilvēkus. Talsu rallijam ir daudz draugu 

un zinu, ka viņi visi 21. un 22. maijā ieradīsies pie mums Talsu novadā, lai svinētu šo jubileju! Sveicot 

jubilāru, vēlu, lai Talsu rallijam arī turpmāk visuzticamākā draudzene ir ar visstiprāko motoru, un, lai aiz 

katra pagrieziena arvien jauni un iedvesmojoši izaicinājumi! Jauku jubilejas Ralliju! 

>Talsu novada domes priekšsēdētājs> 

>Aivars Lācarus> 

2.2 GALVENIE FAKTI PAR TALSIEM 

Koordinātas: 57°14′48″N 

 22°35′19″E 

Platība: 7,8 km² 

Iedzīvotāju skaits: 10 377 (2016) 

Pilsētas tiesības: no 1917. gada 

Pasta indekss: LV-3201, LV-3203 

Mājaslapa: www.talsi.lv 

  

http://www.talsi.lv/
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2.3 TALSI - DEVIŅU PAKALNU PILSĒTA 

Talsi cauri gadsimtiem spējuši apvienot mūsdienīgas pilsētas attīstības tendences ar mierīgas 

mazpilsētas savdabīgo šarmu.  

Deviņi pakalni un divi pilsētas ezeri glabā vairāku gadsimtu senu vēsturi un rada tikai Talsiem raksturīgo 

ainavu. Visskaistāk te ir ķiršu un ābeļu ziedēšanas laikā. 

Ja tūrists Kurzemē vēlas sajust dabas un vēstures savstarpējo harmoniju, tad tas brauc uz deviņu 

pakalnu pilsētu Talsiem, kas spoguļojas divu ezeru ūdeņos ar sendienās iekoptiem parkiem un nomales 

dārziem.  

Pilsētā harmoniski attīstās tradīcijas un kultūrvēsture kopā ar mūsdienīgām izglītības un sporta iespējām, 

mazo uzņēmējdarbību un tūrisma pakalpojumiem.  

Talsi pārsteidz ar mūsdienīgām sporta būvēm, ar jaunizveidoto Talsu ezera promenādi, renovēto 

Sauleskalna estrādi un Radošo sētu. 

Talsos viss ir blakus, līdzās un tuvu, kopā savijies kā krāsainais novada svītrkods. Talsu novada 

tautastērpa brunča krāsu 11 svītru salikums pieņemts par novada atpazīstamības un piederības zīmi. 

Bezgala daudz audējas paaudžu paaudzēs likušas kopā krāsas un formas, kamēr līdz mūsdienām ir 

atnācis saskanīgs joslu salikums, kas tāds ir vienīgais pasaulē. Svītrkods ir novada mantojums! 

Nāc un ieaud arī tu savu stāstu Talsu novadā! 
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2.4 TALSU NOVADS – KURZEMES ZAĻĀ PĒRLE 
Talsu novads ir viens no lielākajiem 

un zaļākajiem novadiem Latvijā – 

52% no visas teritorijas aizņem meži. 

Talsu novads ir arī viens no 

latviskākajiem novadiem, kurā 

apvienotas četras pilsētas un 14 

pagasti. 

Talsi ir viens no Ziemeļkurzemes 

dabas apstākļu ziņā 

daudzveidīgākajiem apvidiem ar 

izteikti paugurainu reljefu, vairākiem 

ezeriem un upēm. 

Sabile – pilsēta ar odziņu. Pilsētas simbols Vīna kalns kopš Hercoga Jēkaba laikiem 17.gs. turpina ražot 

vīnogas vistālākajā vietā uz Ziemeļiem, tādēļ arī ticis iekļauts Pasaules Ginesa rekordu grāmatā. Sabilē 

darinātos vīnus un sidrus iespējams nobaudīt pie vietējiem vīndariem un iegādāties Sabiles veikalos. 

Īpašs notikums vīnu baudīt ir pašā Vīna kalna virsotnē. Kaut arī kalns paceļas vien 34 metrus virs jūras 

līmeņa, skats no tā uz mazo pilsētiņu ir sirdī un atmiņā paliekošs uz visiem laikiem. 

Liepziedu pilsēta – Valdemārpils, kuras agrākais nosaukums bija Sasmaka. Ir vērts pastaigāt pa 

mazajām ieliņām, apskatīt senās koka vienstāvu dzīvojamās mājas, kuras veido Valdemārpils 

arhitektonisko stilu. 

Sasmakas ezera sakoptajā 

pludmalē var gan atpūsties, 

gan izbaudīt peldēšanās 

priekus, bet aktīvās atpūtas 

cienītāji var paspēkoties kādā 

no sporta laukumiem, kā arī 

baudīt dažādus ūdens sporta 

veidus. 

Jaunākā novada pilsēta 

Stende ir pilsēta starp ceļiem 

un mežiem. Tā izveidojusies 

vairāk nekā pirms 100 gadiem 

kā stacija pēc dzelzceļa Rīga 

– Ventspils būves. Ja arī Stendes šūpulī nav ielikti ne augsti kalni, ne nostāsti par nogrimušām pilīm, ne 

ūdeņiem bagātas upes, tad pilsēta lepojas ar saviem cilvēkiem un viņu labajiem darbiem. 

Savu vārdu atvasinājusi no tuvumā esošajām, savulaik plašajām Pastendes un Dižstendes muižām. 

Dižstendes muižas laukos tagad saimnieko Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta zinātnieki 

un selekcionē jaunas kviešu, miežu un auzu šķirnes.  
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3 REGLAMENTĒJOŠĀ KĀRTĪBA> 
Rallija Gids satur informāciju, kam nav reglamentējoša spēka. Informācija var tikt mainīta un papildināta, 

precīzas norādes www.rallytalsi.lv un www.autorally.lv. 

4 KONTAKTINFORMĀCIJA> 

4.1 RALLY TALSI RĪKOTĀJS 
RA EVENTS, SIA 

Vienotais Reģ. Nr.: 41203049203 

Juridiskā adrese:  Celtnieku iela 23, Talsi, LV-3201, Latvija 

Banka:  Nordea Bank AB Latvijas filiāle 

SWIFT:  NDEALV2X 

Konta numurs: LV11NDEA0000084522274 

Raimonds Strokšs Direktors +371 29247514 raimonds@raevents.lv 

Kaspars Ērkulis Izpilddirektors +371 22309446 kaspars@raevents.lv 

Andris Vanags Tehnisko darbu vadītājs +371 29996978 andris@raevents.lv 

Inga Brūdere Mārketings +371 27072012 inga@raevents.lv 

Karlīne Štāla Projektu vadītāja  +371 26317179 karline@raevents.lv 

Viesturs Kundziņš Sabiedriskās attiecības +371 26401431 viesturs@raevents.lv 

Jānis Unbedahts Preses sekretārs +371 26557801 janis@raevents.lv 

4.2 RĪKOTĀJA BIROJS 
Adrese:  Kalnciema iela 33, Rīga, LV-1046, Latvija 

Darba laiks:  Pirmdiena – Piektdiena 10:00 līdz 17:00 

E-pasts:  info@raevents.lv 

Interneta mājaslapa:  www.raevents.lv 

4.3 RALLY TALSI INTERNETA MĀJASLAPA UN SOCIĀLO TĪKLU KONTI 
Interneta mājaslapa:  www.rallytalsi.lv, www.rallyofchampions.com 

Oficiālā elektroniskā informācijas vietne: www.autorally.lv 

Twitter: @RallyTalsi 

Draugiem.lv:  /rallytalsi 

Facebook:  /RallyTalsi 

  

http://www.rallytalsi.lv/
http://www.autorally.lv/
mailto:raimonds@raevents.lv
mailto:kaspars@raevents.lv
mailto:andris@raevents.lv
mailto:inga@raevents.lv
mailto:karline@raevents.lv
mailto:viesturs@raevents.lv
mailto:janis@raevents.lv
mailto:info@raevents.lv
http://www.raevents.lv/
http://www.rallytalsi.lv/
http://www.rallyofchampions.com/
http://www.autorally.lv/
https://twitter.com/RallyTalsi
http://www.draugiem.lv/rallytalsi/
https://www.facebook.com/RallyTalsi
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5 RALLY TALSI PROGRAMMA UN TERMIŅI> 
Precīza norises vieta tiks publicēta Rallija Gidā 2. 

LAIKS DARBĪBA VIETA 

Ceturtdiena, 19. maijs 
Maršruta dokumentu izsniegšana un 

dalībnieku dokumentu pārbaude 
Talsi 

Piektdiena, 20. maijs 
Maršruta dokumentu izsniegšana un 

dalībnieku dokumentu pārbaude 
Talsi 

Piektdiena, 20. maijs Iepazīšanās ar trasi Talsi 

Piektdiena, 20. maijs Testa ātrumposms Talsi 

Sestdiena, 21. maijs Iepazīšanās ar trasi Talsi 

Sestdiena, 21. maijs 
Rally Talsi ceremoniālais starts, 

Rallija pirmā diena 
Talsi 

Svētdiena, 22. maijs  
Rallija otrā diena 

Rally Talsi svinīgā apbalvošanas ceremonija 
Talsi 

6 INFORMĀCIJA DALĪBNIEKIEM> 

6.1 ČEMPIONĀTI, KUROS IESPĒJAMS SAŅEMT PUNKTUS 
2016. gada Latvijas rallija čempionāta (LRČ) 3. posms 

2016. gada Lietuvas autorallija čempionāta (LARČ) 3. posms 

2016. gada Ziemeļeiropas zonas (NEZ) Junioru čempionāta 2. posms 

6.2 ĪPAŠIE KONKURSI UN NOMINĀCIJAS 

Rally Talsi dalībnieki varēs sacensties ne tikai oficiālajās rallija ieskaitēs, bet arī par dažādām rallija 

sponsoru un atbalstītāju piešķirtām īpašajām balvām. 

Plašāka informācija būs pieejama Rallija Gidā 2. 

6.3 ĀTRUMA PĀRSNIEGŠANA 

Lūdzam Rally Talsi dalībniekus ņemt vērā, ka no brīža, kad ekipāža ir saņēmusi GPS iekārtu, līdz brīdim, 

kad GPS iekārta tiks nodota, nepārtraukti tiks fiksēts ātrums, ar kādu ekipāžas vadītā automašīna 

pārvietojas pa koplietošanas ceļiem. Gadījumā, ja tiks pārsniegts maksimāli atļautais braukšanas ātrums, 

Rally Talsi sacensību vadītājs, saskaņā ar Rally Talsi nolikumu, piemēros atbilstošu soda mēru. 

Šis noteikums neattiecas uz sporta automašīnu uzrādīto ātrumu ātrumposmos. 

6.4 TESTI 

Pēc Rally Talsi dalībnieka pieprasījuma pirms rallija sākuma iespējams sarīkot treniņbraucienus. 

Pieprasījumu par nepieciešamajiem treniņbraucieniem, posma garumu un norises laiku, lūdzam sūtīt uz 

info@raevents.lv, ne vēlāk kā līdz 2016. gada 1. maijam. Sarīkojamo testu skaits ir ierobežots!  
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7 CEĻOJOŠAIS ČEMPIONU KAUSS> 
Kopš 2009. gada Rally Talsi nes arī Čempionu Rallija nosaukumu un kā ierasts, cīņa par uzvaru notiek 

ne vien rallija kopvērtējumā un vairākās ieskaites grupās, bet arī par tik prestižo ceļojošo Čempionu 

Kausu. Šajā cīņā aicināti piedalīties tuvāku un tālāku valstu iepriekšējās rallija sezonas čempioni N4 

grupā ar mērķi vienā rallijā un vienādos apstākļos noskaidrot ātrāko no visiem čempioniem. Čempionu 

Rallija cīņās iepriekš piedalījušies čempioni no Baltijas valstīm, Skandināvijas, kā arī Baltkrievijas, 

Krievijas, Lielbritānijas un Slovākijas. Talsos piedalījušies arī piloti, kuri šobrīd startē FIA Pasaules rallija 

čempionātā (WRC) – norvēģi Andreas Mikkelsen (Volkswagen Motorsport II) un Mads Østberg (M-Sport 

World Rally Team), kā arī igaunis Ott Tänak (Dmack World Rally Team). Kurš šogad pārspēs 

konkurentus, lai savā rīcībā uz vismaz vienu gadu iegūtu ceļojošo Čempionu Kausu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>Čempionu Kauss> >Čempionu Kausa ieguvēji 2015. gadā> 

 >Jānis Vorobjovs (pilots, pa kreisi)> 

 >Andris Mālnieks (stūrmanis, pa labi)> 

Iepriekšējo gadu Čempionu Kausa ieguvēji: 

2015 Jānis Vorobjovs (LVA) / Andris Mālnieks (LVA) Mitsubishi Lancer Evolution X N4 

2014 Vytautas Švedas (LTU) / Žilvinas Sakalauskas (LTU) Mitsubishi Lancer Evolution X R4 

2013 Dominykas Butvilas (LTU) / Renatas Vaitkevičius (LTU) Mitsubishi Lancer Evolution X R4 

2012 Jānis Vorobjovs (LVA) / Guntars Zicāns (LVA) Mitsubishi Lancer Evolution X N4 

2011 Vytautas Švedas (LTU) / Žilvinas Sakalauskas (LTU) Mitsubishi Lancer Evolution X N4 

2010 Jocke Nyman (SWE) / Bo Holmstrand (SWE) Mitsubishi Lancer Evolution IX N4 

2009 Aivis Egle (LVA) / Mārtiņš Jerums (LVA) Mitsubishi Lancer Evolution IX N4 
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8 IEPAZĪŠANĀS AR TRASI> 
Saņemot maršruta dokumentus, dalībniekiem jāinformē Rīkotājs par iepazīšanās automašīnām, ekipāžu 

tālruņa numuriem un ekipāžu atrašanās vietu. 

Iepazīšanās ar trasi braucienus atļauts veikt 2 reizes. Iepazīšanās reižu skaitu fiksē fakta tiesneši vai 

speciālas mērierīces. Rīkotājam ir tiesības mainīt iepazīšanās braucienu skaitu, informējot dalībniekus 

maršruta dokumentu saņemšanas laikā.  

Trasē aizliegta kustība rallijam pretējā virzienā. 

Maršruta dokumenti tiks izsniegti: Ceturtdien, 19. maijā Piektdien, 20. maijā 

Iepazīšanās ar trasi atļauta: Piektdien, 20. maijā Sestdien, 21. maijā 

9 TESTA ĀTRUMPOSMS> 
Piektdien, 20. maijā, tiks organizēts testa ātrumposms. Par precīzu tā norises vietu, laiku un pieteikšanās 

kārtību informācija tiks publicēta Rallija Gidā 2. 

10 GAISA TRANSPORTS> 
Ar ekipāžu saistītu gaisa kuģa atrašanās kādā no rallija norises vietām ir obligāti jāsaskaņo ar rallija 

rīkotāju līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, par to rakstiski informējot rīkotāju. Par šādas 

atļaujas izsniegšanu rīkotājs ir tiesīgs pieprasīt papildus samaksu. Gaisa kuģa vadītājam jāievēro visi 

Latvijas Republikas aktuālie noteikumi, kuri ir attiecināmi uz gaisa kuģiem. Papildus ir jāievēro Latvijas 

rallija noteikumi, kas attiecas uz servisa un komandas personālu rīcību sacensību laikā. Sacensību laikā 

gaisa kuģiem nosēsties atļauts tikai ar organizatoru saskaņotās vietās un aizliegts nosēsties vietās, kas 

ir tuvāk par 100 m no jebkuriem rallija trases tiesnešu punktiem. 

Lūdzu skatīt Pielikumu 1 - Helikopteru reģistrācijas forma. 

Pieteikumu iesniegšanas terminš: 2016. gada 30. aprīlis. 

11 MEDIJI> 
Oficiālais rallija nosaukums ir Rally Talsi - atspoguļojot sacensību notikumus, mediju pārstāvjus un 

sacensību dalībniekus, lūdzam, izmantot precīzu rallija nosaukumu. 

Mediju akreditācijas pieteikšanās tiks organizēta elektroniski. Mediju akreditācijas dokumenti būs 

pieejami vienlaicīgi ar Rally Talsi nolikuma publicēšanu un dalībnieku reģistrācijas sākšanu. 

Citu jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Rally Talsi preses sekretāru Jāni Unbedahtu, mobilais 

tālrunis +371 26557801, e-pasts janis@raevents.lv. 

  

mailto:janis@raevents.lv
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12 NAKTSMĪTNES> 
Informāciju par naktsmītnēm Talsos Jums sniegs: 

Talsu novada tūrisma informācijas centra ceļojumu konsultante: Bibija Millersone 

Adrese: Lielā iela 19/21, Talsi 

Tālrunis/ fakss: +371 63224165 

Mobilais tālrunis: +371 26469057 

E-pasts: tic@talsi.lv 

Interneta mājaslapa: www.talsitourism.lv 

Draugiem.lv: /TalsiTourism 

Facebook: /talsi.tourism 

Twitter: @TalsiTourism 

Viesnīca Talsi 
Adrese: Kareivju iela 16, Talsi 
Tālrunis: +371 26322333 
E-pasts: hoteltalsi@hoteltalsi.lv  
Internets: http://www.hoteltalsi.lv 

Atpūtas komplekss Godeļi 
Adrese: Godeļdangas, Ģibuļu pagasts, Talsu 
novads    
Tālrunis: +371 28338717 
E-pasts: godeli@tvnet.lv 
Internets: http://www.godelpols.lv 

Viesu nams Saule 
Adrese: Saules iela 19, Talsi 
Tālrunis: +371 29177071 
E-pasts: saule@saulehotel.lv 
Internets: http://www.saulehotel.lv 

Viesnīca Aldari 
Adrese: Skolas iela 4, Pastende, Ģibuļu pagasts, 
Talsu novads 
Tālrunis: +371 29446246 
E-pasts: vesmao@inbox.lv 
Internets: http://www.aldari.viss.lv/ 

Viesu nams Tiguļkalns 
Adrese: Tiguļu iela 4, Talsi 
Tālrunis: +371 29198885 
E-pasts: sandris.suntazs@gmail.com 
Internets: Facebook lapa 

Viesnīca Mežamāja 
Adrese: Mežamājas, Laucienes pagasts, Talsu 
novads 
Tālrunis: +371 63214151, +371 22029058 
E-pasts: gundega.elvika@mps.vmd.gov.lv 
Internets: http://mezmaja.weebly.com/ 

Viesu nams Martinelli 
Adrese: Lielā iela 7, Talsi 
Tālrunis: +371 29403911, +371 63291340 
E-pasts: martinelli@inbox.lv 
Internets: http://www.martinelli.lv 

Viesnīca Vandzenes rezidence 
Adrese: Rezidence, Vandzenes pagasts, Talsu 
novads 
Tālrunis: +371 29496347 
E-pasts: vandzene@navigator.lv 

Viesu nams Rezidence Kurzeme 
Adrese: Strazdes pagasts, Talsu novads 
Tālrunis: +371 27506721  
E-pasts: lavanda@rezidencekurzeme.lv 
Internets: http://www.rezidencekurzeme.lv 

Viesu nams Laumas 
Adrese: Laumas, Īves pagasts, Talsu novads 
Tālrunis: +371 26403240; +371 29477731 
E-pasts: info@laumas.lv 
Internets: www.laumas.lv 

  

mailto:tic@talsi.lv
http://www.talsitourism.lv/index.php/page,Home
http://www.draugiem.lv/TalsiTourism
https://www.facebook.com/talsi.tourism
https://twitter.com/TalsiTourism
mailto:hoteltalsi@hoteltalsi.lv
http://www.hoteltalsi.lv/
mailto:godeli@tvnet.lv
http://www.godelpols.lv/
mailto:saule@saulehotel.lv
http://www.saulehotel.lv/
mailto:vesmao@inbox.lv
http://www.aldari.viss.lv/
mailto:sandris.suntazs@gmail.com
https://www.facebook.com/viesunams.tigulkalns
mailto:gundega.elvika@mps.vmd.gov.lv
http://mezmaja.weebly.com/
mailto:martinelli@inbox.lv
http://www.martinelli.lv/
mailto:vandzene@navigator.lv
mailto:lavanda@rezidencekurzeme.lv
http://www.rezidencekurzeme.lv/
http://www.rezidencekurzeme.lv/
mailto:info@laumas.lv
http://www.laumas.lv/
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13 NEATLIEKAMĀS PALĪDZĪBAS INFORMĀCIJA> 

GADĪJUMOS, KAD STEIDZAMI NEPIECIEŠAMA POLICIJAS, UGUNSDZĒSĒJU VAI 

NEATLIEKAMĀ MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA, ZVANIET 112. 

Numura izsaukšana ir bez maksas un tas darbosies arī ja tālrunī nebūs ievietota SIM karte. 

13.1 VALSTS POLICIJA 
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde, Talsu iecirknis 

Adrese: Akmeņu iela 5, Talsi, LV-3201 Tālrunis: +371 63202700 

13.2 PAŠVALDĪBAS POLICIJA 
Talsu novada pašvaldības policija 

Adrese: Lielā iela 27, Talsi, LV-3201 Tālrunis: +371 63223748 

13.3 UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTI 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Kurzemes reģiona brigāde, Talsu daļa 

Adrese: K. Valdemāra iela 94, Talsi, LV-3201 Tālrunis: +371 63291825 

13.4 TRAUMPUNKTS, ĀTRĀS NEATLIEKAMĀS MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBA 

Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, Talsu filiāle 

Adrese: Stendes iela 1, Talsi, LV-3201 Tālrunis: +371 63223350 
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14 CITA NODERĪGA INFORMĀCIJA> 

14.1 FOTO UN VIDEO PAKALPOJUMI 
Go4Speed.lv  

E-pasts: aigars@go4speed.lv Tālrunis: +371 29164656 

Interneta mājaslapa: www.go4speed.lv 

14.2 AUTO NOMA 
EcoRent.lv Vieglo automašīnu un autobusu noma, transfēra pakalpojumi 

E-pasts: info@ecorent.lv, Tālrunis: +371 29121218 

Interneta mājaslapa: www.ecorent.lv 

4x4 Klubs Bezceļu evakuācija, avarējušu auto izvilkšana līdz cietam segumam 

E-pasts: andris@4x4klubs.lv Tālrunis: +371 29996978 

Interneta mājaslapa: http://www.4x4klubs.lv 

14.3 APTIEKA 

Mēness Aptieka 

Adrese:  Dundagas iela 18, Talsi, Latvija Tālrunis: +371 20377564 

Darba laiks: Pirmdiena-Sestdiena: 9:00-21:00 Svētdiena: 9:00-20:00 

14.4 SAIMNIECĪBAS PREČU VEIKALS 

Cenuklubs.lv 

Adrese: Rīgas iela 8, Talsi, Latvija Tālrunis: +371 67021040 

Darba laiks: Pirmdiena-Sestdiena: 9:00-22:00 Svētdiena: 9:00-21:00 

14.5 PĀRTIKAS VEIKALS 
RIMI 

Adrese:  Dundagas iela 18, Talsi, Latvija 

Darba laiks: Pirmdiena-Svētdiena: 8:00-22:00 

Adrese: Lielā iela 2, Talsi, Latvija 

Darba laiks: Pirmdiena-Sestdiena: 8:00-22:00 Svētdiena: 8:00-21:00 

Maxima 

Adrese:  Rīgas iela 8, Talsi, Latvija 

Darba laiks: Pirmdiena-Svētdiena: 9:00-22:00 

14.6 TAKSOMETRA PAKALPOJUMI 

2 ABC Taxi Tālrunis: +371 26101001 

14.7 VALŪTAS KURSS (APTUVENI) 
1 GBP = 1,28 EUR 1 EUR = 0,78 GBP 100 RUB = 1,29 EUR 1 EUR = 77,46 RUB 

1 NOK = 0,11 EUR 1 EUR = 9,44 NOK 1 SEK = 0,11 EUR 1 EUR = 9,31 SEK 

1 POL = 0,23 EUR 1 EUR = 4,31 POL 1 USD = 0,90 EUR 1 EUR = 1,11 USD   

mailto:aigars@go4speed.lv
http://www.go4speed.lv/
mailto:info@ecorent.lv
http://www.ecorent.lv/
mailto:andris@4x4klubs.lv
http://www.4x4klubs.lv/
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15 AIZLIEGTĀ TERITORIJA> 
Sākot ar 2016. gada 21. martu spēkā stājušies arī īpašie noteikumi par Aizliegto teritoriju - tā ir teritorija, 

kur Rally Talsi dalībnieku uzturēšanās līdz pat rallija norises laikam pieļaujama, tikai un vienīgi to iepriekš 

saskaņojot ar Rally Talsi rīkotāju RA EVENTS, SIA. 
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16 PIELIKUMS 1 - HELIKOPTERU REĢISTRĀCIJAS FORMA> 
Entrant:  

The aim of using Helicopter:  

Date and time of using the Helicopter: 

    .     . 2 0 1 6  From:     :      Till:     :     

 

    .     . 2 0 1 6  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 Talsi 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 

 


