
 

Mediju pārstāvju akreditācijas noteikumi 
  

Esiet sveicināti Rallijā Sarma 2014! 
  
Ar prieku aicinu Jūs iepazīties ar Latvijas rallija čempionāta 2014. gada sezonas trešā 
posma un Igaunijas rallija čempionāta 2014. gada otrā posma Rallijs Sarma mediju 
pārstāvju akreditācijas noteikumiem un lūdzu Jūs rūpīgi aizpildīt mediju pārstāvju 
akreditācijas pieteikumu (turpmāk, Pieteikums). Lūdzu, pārbaudiet vai Pieteikums ir 
nosūtīts uz pareizo e-pasta adresi. Nepareizi vai nepilnīgi aizpildīti Pieteikumi var 
netikt izskatīti.  
 
Akreditācijas pamatprincipi  
Iesniedzot Pieteikumu žurnālists apņemas pienācīgi un korekti informēt pārstāvētā 
medija auditoriju par pasākumu gan pirms, gan arī pēc tā norises.  

Akreditācija paredzēta:  
• žurnālistiem;  
• mediju fotogrāfiem;  
• TV/video operatoriem.  

Akreditācijas nav paredzētas reklāmas vai sabiedrisko attiecību aģentūrām, mediju 
pārstāvjiem, kuri nav žurnālisti, fotogrāfi vai TV/video operatori, kā arī komandu, vai 
sponsoru pārstāvjiem.  

Akreditētas tiks tikai personas, kuras uz Pieteikuma iesniegšanas brīdi, jau ir 
sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu.  

Atsevišķs Pieteikums ir jāiesniedz par katru mediju pārstāvi, kuram nepieciešama 
akreditācija. 

 
Īpašie noteikumi mediju fotogrāfiem un TV/video operatoriem  

Mediju fotogrāfiem un TV/video operatoriem, kuri vēlas akreditēties un atrasties 
trases bīstamajās vietās, ir nepieciešama:  

• dzīvības apdrošināšanas polisei (t.sk. sporta sacensībām) vismaz 1500 EUR 
vērtībā;  

• Rallija Sarma organizatora (turpmāk, Organizatora) izsniegtai mediju vestei. 
Akreditētie mediju fotogrāfi un TV/video operatori mediju vestes varēs 
saņemt pret garantijas iemaksu 30 EUR.  

Saņemtās mediju vestes kategoriski aizliegts nodot citām personām.  

Akreditētajiem mediju fotogrāfiem un TV/video operatoriem, kuriem ir mediju 
vestes, ir tiesības atrasties speciāli fotografēšanai un filmēšanai paredzētās trases 
vietās, bet ne tālāk par 1 metru no drošības lentām.  

Akreditētajiem mediju pārstāvjiem, kuriem ir organizatora izsniegta mediju aproce, ir 
tiesības atrasties bīstamajās trases vietās vai īpaši izveidotajās mediju pārstāvju 
foto/video vietās arī tālāk par 1 (vienu) metru no izvietotajām drošības lentām.  

Akreditētajiem mediju pārstāvjiem, pēc organizatoru lūguma, ir jāiesniedz 
sagatavoto publikāciju pārskats un materiāli.   



 

  
Pieteikuma iesniegšana un apstiprināšana  

Aizpildīts Pieteikums līdz 2014. gada 18. februārim (ieskaitot) jānosūta 
Organizatoram uz e-pastu girts.avotins@gmail.com.  

Organizators negarantē Pieteikuma apstiprinājumu mediju pārstāvjiem, kuri 
Pieteikumu iesniegs pēc noteiktā termiņa.  

Organizators saņemtos Pieteikumus izskata divu (2) darba dienu laikā kopš to 
saņemšanas brīža. Akreditācijas apstiprinājumu vai noraidījumu Organizators nosūta 
uz Pieteikumā norādīto e-pastu.  

Organizators vienpersoniski pieņem lēmumu par mediju pārstāvju akreditācijas 
apstiprinājumu vai noraidīšanu. Akreditēto mediju pārstāvju skaits nav neierobežots 
un akreditācijas tiek piešķirtas ņemot vērā mediju centra ietilpību un mediju 
pārstāvju drošu atrašanos rallija norises vietās. 

Akreditācijas un mediju vestes saņemšana un nodošana  

Akreditētie mediju pārstāvji akreditācijas kartes un mediju vestes varēs saņemt un 
nodot 22. un 23. februārī Preses centrā. Akreditācijas kartes un mediju vestes 
iespējams saņemt, tikai ierodoties personīgi.  

Mediju centra darba laiks:  

Datums:   Laiks:   Vieta:  
22.februāris 2014  12:30-21:00 Rallija centrs, Ape, Skolas iela 4, Apes 
tautas nama ēkā 
23.februāris 2014  08:00 - 19:30 Gulbene, Brīvības iela 18, „Vecgulbenes 
muiža” ēkā 
 
Noslēguma jautājumi  

Iesūtot aizpildītu mediju akreditācijas pieteikumu, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar 
mediju pārstāvju drošības noteikumiem un mediju pārstāvju akreditācijas 
noteikumiem, piekrītat tiem un uzņematies pilnu atbildību par savu rīcību.  

Organizators patur tiesības anulēt mediju pārstāvim piešķirto akreditāciju, atņemt 
mediju karti un/vai mediju vesti gadījumos, ja tas pārkāps mediju pārstāvju drošības 
noteikumus un/vai akreditācijas noteikumus.  

 

Vairāk informācijas:  

Ģirts Avotiņš  
Rallijs Sarma 2014, Preses sekretārs  
Tālruņa numurs: +371 29467027, e-pasts: girts.avotins@gmail.com  
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