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GERBIAMI RALIO DALYVIAI, ŽIŪROVAI, 

 

Šiemet ir vėl Mažeikių rajono keliais, Viekšnių apylinkėmis 

lenktyniaus tradicinio, visų pamėgto automobilių ralio – Lietuvos 

automobilių ralio čempionato III etapo – dalyvių ekipažai.  

Šio sporto entuziastai ir mėgėjai nekantraudami laukia puikaus 

reginio, kvapą gniaužiančių skriejančių automobilių vaizdų ir nugalėtojų 

triumfo.  

Ralio dalyviams linkiu ryžto siekti pergalės, žiūrovams – įsimintinų 

akimirkų ir gerų įspūdžių, organizatoriams – tikslaus ir ramaus darbo.  

Sveikinu visus ir tikiuosi, jog šis nepakartojamas renginys ne tik kels 

sporto aistras, leis išbandyti kelius ir žvyrkelius, suburs visą būrį 

sportininkų ir žiūrovų, bet ir suteiks galimybę pažinti rajono kraštovaizdį, 

apylinkes, pastebėti gamtos grožį.  

Sėkmingo starto ir pergalingo finišo! 

 

Mažeikių rajono savivaldybės meras Vidmantas Macevičius 

 

I. RALIO PRISTATYMAS 
 

Liepos pabaigoje lenktynininkų laukia „ORLEN Lietuva ralis“ 

 

Šių metų Lietuvos automobilių ralio čempionatas prasidėjo Lenkijoje, o liepos 22-23 dienomis šios 

sporto šakos gerbėjai gali planuoti kelionę į Mažeikių kraštą – būtent Mažeikių ir Viekšnių apylinkėse vyks 

3-iasis Lietuvos čempionato etapas. Mažeikių ASK organizuojamos varžybos šiemet tęsis dvi dienas: 

penktadienį, liepos 22 dieną, ekipažai vakare iškilmingai startuos Mažeikiuose ir vakarop įveiks vieną 

greičio ruožą, o šeštadienį jų laukia dar 12 greičio ruožų. Savotišku lenktynių centru ir vėl taps Viekšnių 

miestelis, kurį ralio gerbėjai tikrai gerai pažįsta.  

 

Trasos – naujos ir greitos 

 

Mažeikių ASK vadovas Vitalijus Plastininas pripažįsta, kad pernai žengę kokybinį žingsnį ir pirmą 

kartą surengę jau Lietuvos ralio čempionato etapo statusą turėjusias varžybas, organizatoriai įrodė, kad 

„ORLEN Lietuva ralis“ gali būti rikiuojamas šalia kur kas ilgesnę istoriją turinčių automobilių sporto 

renginių. 

Greiti ir ekipažo darbo tikslumo reikalaujantys šio regiono žvyrkeliuose buvę greičio ruožai patiko ir 

dalyviams, o ralio gerbėjai galėjo išvysti itin azartišką Vaidoto Žalos, Martyno Samsono ir ukrainiečio 

Valerijaus Gorbano ekipažų kovą. V. Žala aplenkė M. Samsoną tik 5,9 sek., o nuo pastarojo trečią vietą 

užėmę svečiai iš Ukrainos atsiliko vos 4,5 sek. 

V. Plastininas ir šių metų dalyviams žada gerų emocijų: šiame regione tikrai yra pakankamai greitų 

žvyrkelių, tad 2021 metų stenogramos ekipažams tikrai netiks. Šiemet Akmenės ir Mažeikių apylinkėse 

kovos tik ekipažai, dalyvaujantys Lietuvos ralio čempionate, tačiau tikimasi sulaukti svečių, o prie starto 

linijos galėtume išvysti apie 70 automobilių. 

 

Dviejų dienų formatas 

 

Penktadienį varžybos prasidės Mažeikiuose: beveik 4 km greičio ruožas galės būti vadinamas 

savotišku apšilimu. Kol kas sunku prognozuoti, koks bus oras, tačiau dulkių ir karščio turėtų nestigti: tiesa, 

po pirmojo ruožo vadinamojo „regrupingo“ nebus, tad sportininkai šeštadienį pagrindinę kovą pradės pagal 

skirtus starto numerius.  

Visi „ORLEN Lietuva ralio“ greičio ruožai – žvyriniai. Jų ilgis iš viso – 100 km, o ekipažams per dvi 

dienas reikės įveikti beveik 350 km. 

Šeštadienis padalytas į 4 sekcijas, kiekvienoje – po 3 greičio ruožus: 6 greičio atkarpas ekipažai turės 

įveikti po 2 kartus. Lenktynės šeštadienį prasidės 9.30 val., o į Viekšnius greičiausi ekipažai grįš apie 19 

valandą. Patį ilgiausią – beveik 10 km – greičio ruožą organizatoriai paliko savotiškam desertui – jis bus 

įveiktas paskutinis, 13-as (taip pat ir – 10-as). 
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Lenktynių komisaras Edvinas Vašteris sako, kad visi „ORLEN Lietuva ralio“ greičio ruožai reikalaus 

maksimalaus susikaupimo. Sportininkams organizatoriai pasiūlys vieną visai naują greičio ruožą: nors 

lenktynės šiame regione turi ilgą istoriją, organizatoriai vis randa iki šiol nenaudotų kelių. Kelių kitų 

greičio ruožų kryptis – priešinga, tad atsipalaiduoti vairuotojams ir šturmanams tikrai bus nevalia. Juo 

labiau, kad šio regiono keliai leidžia ekipažams važiuoti labai greitai. 

 

Renginys – nemokamas 

 

Jau tampa tradicija, kad emocijas jų pasiilgusiems ralio gerbėjams Mažeikių ASK dovanoja 

nemokamai. Tikimasi, kad stebėti, kaip lenktyniauja visi geriausi Lietuvos ralio meistrai, atvyks keli 

tūkstančiai automobilių sporto aistruolių iš Lietuvos ir Latvijos. Bilietų pirkti jiems nereikės – renginys ir 

šiemet bus nemokamas. Be to, jie kviečiame ne tik prisijungti prie lenktynių nuotaikos kūrimo greičio 

ruožuose, bet ir atvykti į ralio startą Mažeikiuose bei iškilmingą finišą bei greičiausių ekipažų 

apdovanojimą, kuris šeštadienio vakarą vyks Viekšnių vasaros estradoje. 

 

Išsami informacija su žemėlapiais ir nuorodomis bus pateikta Ralio Gide 2, kuris bus paskelbtas likus 

savaitei iki ralio. Informaciją sekite www.autorally.lt 

 

II. ORGANIZATORIAUS ADRESAS IR KONTAKTAI 
 

Pavadinimas:  Mažeikių auto sporto klubas 

Adresas: Laižuvos g. 18, Viekšniai, Mažeikių rajonas 

Kontaktai: Tel.: +370 698 27656 

E- paštas: info@mazeikiuask.lt  

Interneto svetainė: www.mazeikiuask.lt 
 

Organizatoriaus teisių perleidėjas: 

Lietuvos automobilių sporto federacija 

Adresas: Savanorių pr. 56, Kaunas, Lietuva 

Tel.: +370-37-35-00-06,  Mob.: +370 615 46710 

E-paštas: lasf@lasf.lt ,  Interneto svetainė: www.lasf.lt 
 

III. RALIO OFICIALŪS ASMENYS 
 

Pareigos Vardas, pavardė Kontaktai 

Varžybų vadovas Darius Šileikis +370 624 23838  dariaus.sileiko@gmail.com 

Vyr. sekretorė Reneta Breivienė +370 618 76613 

Teisėjas ryšiams su dalyviais Tadas Vasiliauskas +370 688 22306   tadas_vas@yahoo.com 

Spaudos centro vadovas Saulenis Pociūnas +370 612 86613   saulenisp@gmail.com 

 

IV. SVARBIOS DATOS IKI RALIO SAVAITĖS 
 

Įvykis Data Laikas Vieta 

Papildomų nuostatų paskelbimas 
2022-06-22 

trečiadienis 
15:00 www.autorally.lt / www.lasf.lt  

Paraiškų priėmimo pradžia, administracinės/ 

techninės komisijų laikų rezervavimo pradžia 

2022-06-22 

trečiadienis 
15:00 

www.autorally.lt 

 elektroninė paraiškos forma 

Paraiškų priėmimo pabaiga 
2022-07-11 

pirmadienis 
17:00 

www.autorally.lt  

elektroninė paraiškos forma Paraiškų su padidintu starto mokesčiu 

priėmimo pabaiga, administracinės/ techninės 

komisijų laikų rezervavimo pabaiga 

2022-07-15 

penktadienis 
17:00 

Preliminarios starto tvarkos paskelbimas 
2022-07-19 

antradienis 
15:00 www.autorally.lt  

 

http://www.autorally.lt/
mailto:kelmesask@gmail.com
mailto:kelmesask@gmail.com
mailto:lasf@lasf.lt
http://www.lasf.lt/
http://www.autorally.lt/
http://www.lasf.lt/
http://www.rallyzemaitija.lt/
http://www.rallyzemaitija.lt/
http://www.rallyzemaitija.lt/
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V. RALIO SAVAITĖS PROGRAMA 
 

2022-07-22 (Penktadienis) Vieta 

7:30 – 8:30 

8:30 – 10:00 

Administracinė komisija, kelio knygų ir 

GPS įrangos išdavimas: 

Test ruože dalyvaujantiems ekipažams   

Test ruože nedalyvaujantiems ekipažams   

 

Viekšnių seniūnija, Tilto g. 12, Viekšniai         

56.2328, 22.5161 

7:30 – 18:00   Susipažinimas su trasa  Trasa, laikantis grafike nurodytų reikalavimų 

10:00 Atidaroma serviso zona 
Mažeikių politechnikos m-los Viekšnių sk.,  

Mažeikių g. 84, Viekšniai,  56.2394, 22.4979  

10:00 – 13:00 
Priešstartinis techninis patikrinimas: 

Test ruože dalyvaujantiems ekipažams   

 

UAB “UNO Transport”, Laižuvos g. 18, 

Viekšniai, 56.2381, 22.5083 

12:00 – 14:00 Test ruožas Užlieknė, Tirkšlių sen., Mažeikių r. 

14:00 – 18:30 
Priešstartinis techninis patikrinimas: 

Test ruože nedalyvaujantiems ekipažams   

UAB “UNO Transport”, Laižuvos g. 18, 

Viekšniai 56.2381, 22.5083 

19:00 1-as SKK posėdis 
Viekšnių seniūnija, Tilto g. 12, Viekšniai         

56.2328, 22.5161 

19:30 Starto tvarkos paskelbimas 
Viekšnių seniūnija, Tilto g. 12, Viekšniai ir         

 www.autorally.lt, Sportity programėlė 

20:00 Ralio startas LK0 
Mažeikių kultūros centras, Naftininkų g. 11, 

Mažeikiai. 56.3043, 22.3389 

20:55 Pirmos ralio dienos finišas LK1A 
Mažeikių politechnikos m-los Viekšnių sk.,  

Mažeikių g. 84, Viekšniai,  56.2400, 22.4962  

2022-07-23 (Šeštadienis) Vieta 

9:27 Ralio 2 dienos startas LK2 Ukrinai, Mažeikių raj. 

18:55 Ralio finišas LK13B 
Vytauto g. 1, Viekšnių vasaros estrada           

56.2358, 22.5101 

 

56.2358, 22.5101 

 

56.2358, 22.5101 

 

19:45 2-as SKK posėdis 
Viekšnių seniūnija, Tilto g. 12, Viekšniai         

56.2328, 22.5161 

20:15 Preliminarių rezultatų paskelbimas  Viekšnių seniūnija, Tilto g. 12, Viekšniai ir 

www.autorally.lt, Sportity programėlė 20:50 Oficialių rezultatų paskelbimas 

20:30 Apdovanojimai, šventinė programa 
Vytauto g. 1, Viekšnių vasaros estrada 

56.2358, 22.5101 

             

VI. INFRASTRUKTŪRA IR LOGISTIKA 
 

Struktūriniai 

elementai 
Vieta Aprašymas 

Iki ralio 

štabo 
Maistas WC 

Ralio štabas 
Viekšnių seniūnija, Tilto g.12 

Viekšniai, 56.2328, 22.5161 

Atskiros patalpos 

Ralio valdymo centrui, 

Sekretoriatui, SKK 

0 + + 

Nusikrovimo 

vieta, 

 Serviso zona 

Mažeikių politechnikos m-la, 

Mažeikių g.84, Viekšniai, 

56.2394, 22.4979 

Bendras plotas 8000 m2  

Serviso vietos plotis 8 m, 

Serviso vietos ilgis 12 m 

1,6 km + + 

Techninė 

komisija 

UAB “UNO Transport”, 

Laižuvos g. 18, Viekšniai 

56.2381, 22.5083 

Uždara patalpa, 

autokeltuvas 
1,1 km - + 

Priešstartinė 

zona 

Mažeikių kultūros centras, 

Naftininkų g. 11, Mažeikiai. 

56.3043, 22.3389 

Aikštė prie Mažeikių 

kultūros centro 

Bendras plotas 1450 m2 

14,9 km - + 

http://www.rallyzemaitija.lt/
http://www.rallyzemaitija.lt/
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Techninė patikra 

 po ralio finišo 

UAB “UNO Transport”, 

Laižuvos g. 18, Viekšniai 

56.2381, 22.5083 

Patalpa, autokeltuvas 1,1 km - + 

Nuotolinė kuro 

zona 
Bus nurodyta Ralio Gide 2 

Po GR 4      

GR 10 

16,8 km 

6,2 km 
+ + 

Žiūrovų zonos Bus nurodyta Ralio Gide 2     

 

VII. DALYVIAI, PARAIŠKOS, ĮSKAITOS 
 

Varžybose gali dalyvauti I-ieji ir II-ieji vairuotojai, turintys galiojančias ne žemesnės kaip DJ, D 

kategorijos LASF išduotas licencijas arba kitos šalies ASF išduotas analogiškas licencijas. Asmenys, 

neturintys 18 metų,  ralyje gali dalyvauti tik LASF Ralio komiteto protokoliniu sprendimu. Viešuose 

keliuose, atviruose bendrajam eismui, ekipažo narys, vairuojantis automobilį,  privalo turėti galiojantį B 

kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Pildoma elektroninė paraiškos forma, publikuojama www.autorally.lt . 

Paraiška laikoma priimta, kai sumokamas starto mokestis, ir gaunamas Organizatoriaus patvirtinimas. 

Maksimalus dalyvių skaičius - 70 ekipažų. Pirmumo teisė bus teikiama LARČ etape dalyvaujantiems 

ekipažams, laiku pateikusiems paraiškas ir sumokėjusiems starto mokestį. 

LARČ III etapo įskaitose leidžiama dalyvauti automobiliais, atitinkančiais 2022 m. LARČ Reglamento 

4.1 – 4.2 str. reikalavimus. Automobiliai  skirstomi į įskaitas pagal 2022 m. LARČ Reglamento 5.1.1 str. 

Bendroje ralio įskaitoje galima dalyvauti visais aukščiau išvardintais ir kitais automobiliais, atitinkančiais 

FIA TSK „J“ priedo 2022 metų saugumo reikalavimus. 
   

VIII. STARTO MOKESČIAI 
 

Startiniai mokesčiai Iki 2022-07-11  17:00 

LARČ  1, 2, 3 ir 5 įskaitos ir bendroji ralio įskaita AWD 600 Eur 

LARČ  4, 6 ir 7 įskaitos 450 Eur 

LARČ  9 ir bendroji ralio įskaita 2WD 400 Eur 

LARČ  8 įskaita 350 Eur 

HISTORIC  įskaita 300 Eur 
 

Po nurodyto termino visi mokesčiai bus didinami 50%.  

* 2021 metų Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionato (LARSČ) įskaitų ir Junior įskaitos 

nugalėtojams, kurie anksčiau nėra dalyvavę LARČ, startinis mokestis 250 EUR.  
 

IX. SERVISO ZONA 
 

Vieta: Mažeikių politechnikos m-la, Viekšnių skyrius Mažeikių g.84, Viekšniai, GPS: 56.2394, 22.4979 
 

Atidaromas: 2022-07-22 (penktadienis)  Laikas: 10:00 val. 

Uždaromas: 2022-07-23 (šeštadienis)  Laikas: 21:00 val. 

Paviršiaus danga – asfaltas/ betonas. 
 

Plotas, skiriamas 1 ekipažui: Serviso vietas skirsto Organizatorius, atsižvelgdamas į el.paraiškos 

formoje pateiktą informaciją. Nemokamai kiekvienam ekipažui suteikiamas serviso vietos plotas: 8x10 m 

(80 kv.m).  
 

Serviso zonos infrastruktūra:   

➢ Galimybė pasirinkti serviso zonos plotą:   yra  

➢ Galimybė įsigyti karšto maisto:   nėra  

➢ Galimybė kabinti tentus ir reklaminę medžiagą:  yra  (suderinus su Organizatoriumi) 

➢ Tualetai:    yra  

➢ Nemokamas Wi‐Fi:    nėra  

➢ Elektros prisijungimas:    nėra 
 

 Serviso reikalavimai. Ralio metu sportinių automobilių servisas leidžiamas tik serviso zonoje, 

laikantis T-2022 reikalavimų. Kuro papildymas leidžiamas tik kelio knygoje nurodytose kuro užpylimo 

zonose, laikantis T-2022 reikalavimų. Į serviso zoną bus įleidžiamas tik vienas ekipažą aptarnaujantis 

http://www.rallyzemaitija.lt/
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serviso automobilis. Priekabas prašome palikti Organizatoriaus nurodytose vietose. Komandų atstovų ir 

susipažinimo automobiliai į serviso zoną neįleidžiami.  

Serviso zonoje draudžiama plauti automobilių dalių ir agregatus, naudojančius technines alyvas 

(variklius, pavarų dėžes, reduktorius ir pan.) Sportinių automobilių aptarnavimo vietose privalo būti patiestas 

ne mažesnis kaip 3x5 m vandeniui atsparus paklotas. Kuro užpylimo zonoje po bako užpylimo anga būtina 

turėti talpas išsiliejusiems degalams surinkti.  
 

 X. PADANGOS IR KURAS 
 

 Susipažinimo su trasa metu leidžiama naudoti tik važiavimui viešaisiais keliais Lietuvos Respublikoje 

vasaros sezono metu skirtas padangas, atitinkančias KET reikalavimus, ir turinčias ES standartą 

atitinkančius žymėjimus (ženkliukas „E“ su homologacijos šalies kodu, pvz; E2, E4 ir t.t.) Varžybų metu 

leidžiama naudoti tik žvyrinei dangai skirtas sportinės paskirties padangas. LARČ įskaitose dalyvaujančių 

ekipažų naudojamos padangos turi atitikti T-2022 13 str. ir 2022 m. LARČ Reglamento 13 priedo 

reikalavimus. LARČ etape dalyvaujantiems ekipažams padangų skaičius ribojamas iki 10 vnt. 

Leidžiama naudoti komercinį mažmeninėje prekyboje parduodamą E85 kurą (bioetanolį). Sportiniai 

automobiliai, naudojantys E85 kurą (bioetanolį), privalo būti pažymėti 160x120 mm lipdukais (mėlyname 

fone baltas užrašas E85). Lipdukai klijuojami virš galinių rato arkų abiejose automobilio pusėse. 
 

XI. SUSIPAŽINIMAS SU TRASA 
 

Susipažinimas su trasa leidžiamas 202-07-23 (penktadienis) nuo 7:30 iki 18:00 val., laikantis 

papildomuose nuostatuose nurodyto grafiko reikalavimų. Visus greičio ruožus leidžiama pravažiuoti ne 

daugiau kaip po 2 kartus. Pasikartojantys greičio ruožai skaitomi kaip vienas greičio ruožas. Kelio knygų 

išdavimo metu ekipažai  privalo nurodyti susipažinimui skirtus automobilius. Susipažinimo su trasa metu 

privaloma važiuoti nesukeliant pavojaus šalia gyvenantiems žmonėms bei laikytis 2022 m. Lietuvos 

automobilių ralių taisyklių, LARČ reglamento bei jo priedų ir Lietuvos Respublikos KET reikalavimų. Kelio 

atkarpose, kuriose bus vykdomi greičio ruožai, griežtai draudžiamas priešpriešinis ekipažų judėjimas. 

Leistinas važiavimo greitis gali būti sumažintas Organizatoriaus trasoje pastatytais ženklais, kurie bus 

pažymėti ir kelio knygoje. Antiradarų ir radarų detektorių naudojimas yra draudžiamas. 
 

XII. BANDOMASIS (TEST) RUOŽAS 
 

  Pageidaujantys dalyvauti bandomajame (Test) ruože privalo tai nurodyti el.paraiškos formoje ir 

sumokėti dalyvio mokestį iki 2022-07-15 (penktadienis) 17:00 val. Maksimalus dalyvių skaičius – 30 

ekipažų. Dalyvių skaičiui pasiekus 30, registracija į Test ruožą bus automatiškai sustabdyta. Test ruožo 

starto mokestis 150 Eur, sumokant iki 2022-07-11 (pirmadienis)  17:00 val. Po šio termino mokestis bus 

didinamas iki 200 Eur. Jei Test ruožas būtų atšauktas, bus grąžintas visas mokestis. Užsiregistravusiems, bet 

nedalyvavusiems Test ruože dėl kitų priežasčių, išskyrus force majeure, Test ruožo starto mokestis 

negrąžinamas.   

Bandomasis (Test) ruožas bus vykdomas 2022-07-22 (penktadienis) nuo 10:00 iki 12:00 val. Ruožo 

ilgis – 4,25 km. Šį ruožą kiekvienam ekipažui bus leidžiama pravažiuoti po du kartus susipažinimo metu ir 

po 3 kartus sportiniu režimu. Automobiliams, dalyvaujantiems Test ruože, privalo būti atliktas priešstartinis 

techninis patikrinimas, ant sportinių automobilių turi būti užklijuoti Organizatoriaus išduoti starto numeriai 

bei privalomos reklamos lipdukai ir sumontuotas GPS įrenginys.  
 

XIII. INFORMACIJA ŽINIASKLAIDAI 
 

Akreditacija suteikiama tik pateikusiems išankstines el. akreditacijos formas media atstovams. 

Užpildytą išankstinę akreditavimo paraišką, publikuojamą tinklalapyje www.autorally.lt, ir draudimo nuo 

nelaimingų atsitikimų poliso kopiją (ne mažesnei kaip 1500 Eur sumai) privaloma pateikti el. paštu 

ralisvieksniuose@gmail.com iki 2022-07-15 d. (penktadienis) 17:00 val. Originali pasirašyta akreditacijos 

paraiška su asmens dokumentu pateikiama ralio štabe akreditacijos metu.  
 

MEDIA atstovų akreditacija vyks ralio štabe, Tilto g. 12, Viekšniai, 56.2328, 22.5161. 

Data ir laikas: 2022-07-23 d. (penktadienis) nuo 8:00 iki 10:00 val. ir nuo 15:00 iki 17:00 val. 

Atsakingas asmuo: Agnė Vičkačkaitė, mob.tel. +370 682 54190. 
 

http://www.autorally.lt/
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Akredituotiems žurnalistams, fotografams ir operatoriams bus išduodami akredituoto MIP atstovo 

pažymėjimai, ralio lipdukai ant automobilio, ir bus suteikta visa pradinė informacija apie ralį.  

Spaudos centro vadovas Saulenis Pociūnas, mob.tel. +370 612 86613. Akredituoti asmenys ralio 

metu gali stebėti, filmuoti, fotografuoti varžybas, tačiau privalo laikytis saugumo reikalavimų, nurodytų šio 

Gido priede nr.4, vykdyti visus teisėtus oficialių asmenų, teisėjų ir apsaugos pareigūnų nurodymus bei 

vilkėti LASF arba Organizatoriaus išduotas žalios spalvos liemenes su numeriu. Pasiimant liemenę 

privaloma sumokėti 20 EUR piniginį užstatą, kuris bus grąžintas, atiduodant liemenę. 
 

XIV. VIEŠBUČIŲ IR APGYVENDINIMO REKOMENDACIJOS 
 

Apgyvendinimo įstaiga Adresas, kontaktinė informacija 
Nuo ralio štabo 

Viekšniuose1 

Viešbutis „Palma“ 
Respublikos g. 27, Mažeikiai 

Tel.: +370-443-35355, el. p. info@palma.lt 
15,7 km 

Stulpino malūnas 
Jautakių km., Mažeikų r. Tel.:+370-687-49980, 

el. p. stulpinomalunas@gmail.com 
20,4 km 

Viešbutis „Synet“ 
Žemaitijos g. 36, Mažeikiai, el. p. info@synet.lt Tel.:+370-

443-21396, +370-655-58890 
14,9 km 

Viešbutis 

„Astrum palace“ 

Laisvės g. 7, Mažeikiai, Tel.: +370-620-30003, 

el. p. info@astrum.lt; 
14,9 km 

UAB „Saulida“ 

„Pušyno namai“ 

Sodų g. 3, Tirkšliai, Mažeikių r., 

tel.: +370-443-48175, el. p. info@pusynonamai.lt 
17,9 km 

Vila “Dubgiris” 
Pušynės g.28, Uikių k., Sedos sen., Mažeikių r. 

Tel.: +370-618-22888, el. p. admin@dubgiris.lt 
40,8 km 

Svečių namai 

“Zaventė” 

Virvytės g. 1, Užventė. GPS: 56.2217, 22.5133, 

Tel.: +370 616 11422, el. p. zaventesbaras@inbox.lt 
1,76 km 

Svečių namai 

“Laisvės 30” 

Laisvės g. 30, Mažeikiai, Tel:+370 443 27054  

el. p. uab.aal@gmail.com 
15,4km 

Sodyba “Ašvos 

malūnas” 

Aludarių g. 15, Reivyčių k.., Mažeikių raj.,  

Tel.: +370 652 87741, el. p. info@asvosmalunas.lt 
21,1 km 

Apartamentai 

 “Venta city apartment” 

Stoties g. 6, Venta, Akmenės raj.,  

Tel.: +370 687 20787, el. p. deilora52@gmail.com 
14,7 km 

Sodyba “Viliošiai” 
Viliošių km. 14, Akmenės r., tel.: +370-683-17339 

www.viliosiai.lt 
9,33 km 

 

Informacinis centras - Viešoji įstaiga Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras. 

Adresas: Ventos g. 8a, Mažeikiai, tel.  +370 443 67177, el.paštas: mtvic@roventa.lt 
 

XV. KITA NAUDINGA INFORMACIJA 
 

Bendrasis pagalbos telefonas: 112 

 

Mažeikių ligoninė: J. Basanavičiaus g. 24, Mažeikiai, tel. +370-443-98293, priimamasis +370-443-

98270, www.mazeikiuligonine.lt. 

 

Mažeikių r. Policijos komisariatas: Gamyklos g. 36, Mažeikiai, tel.: +370-443-98150. 

 

Techninė pagalba kelyje, evakuatoriai: 

Saukla, UAB  Gamyklos g. 33, Mažeikiai, tel.: +370-616-82222, +370-686-28897; 

Enima, UAB  Montuotojų g. 4, Mažeikiai, tel.: +370-600-40444, +370-686-62696; 

Autobastionas, UAB  Kruciai, LT-89327 Mažeikių r., tel.: +370-611-19277, +370-443-48663 

 
1 Atstumai pagal maps.lt 

mailto:info@palma.lt
mailto:stulpinomalunas@gmail.com
mailto:info@synet.lt
mailto:info@astrum.lt
mailto:info@pusynonamai.lt
mailto:admin@dubgiris.lt
mailto:info@asvosmalunas.lt
mailto:deilora52@gmail.com
http://www.viliosiai.lt/
http://www.mazeikiuligonine.lt/
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Vaistinės Mažeikiuose: 

Acus vaistinė, UAB J. Basanavičiaus g. 22, 89217 Mažeikiai, tel.: +370-443-90351; 

Camelia vaistinė UAB „Nemuno vaistinė“ Žemaitijos g. 38, Mažeikiai, tel.: +370-697-05367; 

Camelia vaistinė UAB „Nemuno vaistinė“ Naftininkų g. 9, Mažeikiai, tel.: +370-443-71297; 

Eurovaistinė, UAB M. Daukšos g. 26, Mažeikiai, tel.:  +370-800-50005; 

Gintarinė vaistinė Naftininkų g. 9B, Mažeikiai, tel.: +370-443-29086; 

Norfos vaistinė, UAB Sedos g. 53, Mažeikiai, tel.: +370-686-77454. 

 

Vaistinė Viekšniuose: 

Camelia vaistinė UAB „Nemuno vaistinė“ Tilto g. 14, Viekšniai, Mažeikių r., tel.: +370-443-36037; 

 

Pagrindiniai mobiliojo ryšio operatoriai: 

„Telia“, Žemaitijos g. 20, Mažeikiai (PC Maxima), www.telia.lt; 

„Tele2“, Žemaitijos g. 51, Mažeikiai (PC IKI), tel.: +370-601-10228; 

„Bitė Lietuva“, Žemaitijos g. 20, Mažeikiai, www.bite.lt. 

 

Saugos tarnybos, veikiančios Mažeikiuose: 

G4S Lietuva, Mažeikių skyrius, UAB Žemaitijos g. 16, Mažeikiai, tel.: +370-443-51183; 

Manginta, UAB Žemaitijos g. 15-106, Mažeikiai, tel.: +370-640-48400; 

Grifs AG, Mažeikių padalinys, UAB Respublikos g. 20, Mažeikiai, tel.: +370-443-35184. 

 

Taksi paslaugos Mažeikiuose: 

Kazauta, UAB Mažeikiai, tel.: 1422; 

Aksita, UAB Mažeikiai, tel.: +370-622-59928, 1426. 

 

Draudimo kompanijos: 

PZU Lietuva, Mažeikių skyrius, UABDK Laisvės g. 27-2, Mažeikiai, tel.: 19019; 

Lietuvos draudimas, Žemaitijos skyrius, AB Laisvės g. 7, Mažeikiai, tel.: +370-443-25271; 

 

Maitinimas: 

Kavinė „La crepe“, Žemaitijos g. 38, Mažeikiai, tel.: +370-612-50273; 

Kavinė-baras „Pegasas“, Žemaitijos g. 20, Mažeikiai, tel.: +370-671-11222; 

Kavinė-baras „Roala“, Žemaitijos g. 44, Mažeikiai, tel.: +370-443-77881; 

Restoranas „Provincija“, Naftininkų g. 38-1, Mažeikiai, tel.: +370-682-11203; 

Restoranas „Pekinas“, Naftininkų g. 38-7, Mažeikiai, tel.: +370-443-50005; 

Kavinė-baras „Bildukas“ P. Cvirkos g. 30/Vilties g. 2, Mažeikiai, tel.: +370-443-91710; 

Picerija „Can-can“, Žemaitijos g. 20B-5, Mažeikiai, tel.: +370-659-13265; 

Kavinė-baras „Zaventė“ Virvytės g. 1, Užventės km., Mažeikių r., tel.: +370-616-11422; 

Kavinė-sodyba „Viliošiai“, Viliošių km. 14, Akmenės r., tel.: +370-683-17339. 

 

Greičio apribojimai Lietuvos Respublikoje vasaros metu: 

miestuose ir gyvenvietėse: 50 km/val., 

užmiestyje: keliuose su neasfaltuota kelio danga -70 km/val.,  

keliuose su asfaltuota kelio danga - 90 km/val., 

greitkeliuose – 120 km/val., 

automagistralėse – 130 km/val. 

 

Orų prognozė (Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba): www.meteo.lt 

Žemėlapiai internete, adresai, vietovardžiai ir kt.: www.maps.lt 

Ralio rezultatai gyvai (internetu bei mobiliąja aplikacija): www.autorally.lt, Sportity programėlė 

http://www.bite.lt/
http://www.maps.lt/
http://www.rallyzemaitija.lt/

