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MEDIJU AKREDITĀCIJAS NOTEIKUMI 
 

1. AKREDITĀCIJAS PAMATPRINCIPI 
 
Iesniedzot akreditācijas pieteikumu, medija pārstāvis apņemas pienācīgi un korekti informēt 
pārstāvētā medija auditoriju par pasākumu gan pirms, gan pēc pasākuma norises. 
 
Medija pārstāvis sacensību rīkotājam iesniedz sagatavoto materiālu (fotogalerija, video, 
žurnālista sagatavots raksts utt.) sacensību rīkotājam uz e-pastu skdienvidkurzeme@inbox.lv 
– ne vēlāk kā 7 dienas pēc pasākuma beigām. Ja šis norādījums netiek izpildīts, rīkotājs patur 
tiesības turpmāk rīkotajos pasākumos konkrētajam mediju pārstāvim neapstiprināt 
akreditācijas pieteikumu.  
 
Mediju pārstāvju akreditācija paredzēta:  

• žurnālistiem;  
• mediju fotogrāfiem;  
• operatoriem;  
• komandu pārstāvjiem.  

 
Akreditāciju var saņemt personas, kuras akreditācijas pieteikuma iesniegšanas brīdī, ir 
sasniegušas 18 gadu vecumu.  
 
Akreditētajiem mediju pārstāvjiem ir iespējams izmantot no zemes vadāmas lidojošas 
palīgierīces, to iepriekš saskaņojot ar sacensību organizatoru un saņemot rakstisku atļauju.  
 

2. MEDIJU VESTES 
 
Mediju fotogrāfiem, radio korespondentiem un operatoriem, kuri vēlas saņemt mediju 
akreditāciju un mediju vesti, kā arī atrasties trases bīstamajās vietās, ir nepieciešama dzīvības 
apdrošināšanas polise (t.sk. sporta sacensībām) vismaz 3000 EUR vērtībā.  
 
Mediju vestes saņemt varēs iepriekš vienojoties ar sacensību rīkotāju caur e-pastu 
skdienvidkurzeme@inbox.lv vai pa tālruni +371 26393637. 
 
Akreditētie mediju pārstāvji mediju vestes varēs saņemt pret garantijas maksu 20 EUR. 
 
Saņemto mediju vesti un mediju aproci kategoriski aizliegts nodot citām personām.  
 

3. AKREDITĀCIJAS PIETEIKUMA IESNIEGŠANA UN APSTIPRINĀŠANA 
 
Akreditācijas pieteikums jāaizpilda oficiālajā interneta mājas lapā www.skdienvidkurzeme.lv, 
sadaļā "Medijiem". 
 
Sacensību organizators negarantē nepilnīgi vai nepareizi aizpildītu akreditācijas pieteikumu 
izskatīšanu.  
 
Sacensību organizators pieņem lēmumu par akreditācijas pieteikuma apstiprinājumu vai 
noraidīšanu. Sacensību organizators patur vienpersoniskas tiesības izlemt, kuriem mediju 
pārstāvjiem izsniegt mediju aproces un vestes.  



 

 2 

 
Apstiprinājumu par akreditācijas piešķiršanu vai noraidīšanu mediju pārstāvjiem (uz 
akreditācijas pieteikumā norādīto e-pastu) nosūta piecu darba dienu laikā pēc akreditācijas 
pieteikuma saņemšanas.  
 

4. MEDIJU KARTES UN MEDIJU VESTES SAŅEMŠANA UN NODOŠANA 
 
Akreditētie mediju pārstāvji mediju kartes un mediju vestes varēs saņemt un nodot pie 
sacensību teritorijas galvenās ieejas.  
 
Mediju kartes un mediju vestes iespējams saņemt, tikai personīgi.  
 
Iesūtot 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.  
 
Sacensību organizators patur tiesības atņemt mediju pārstāvim piešķirto akreditācijas karti 
un/vai mediju vesti, ja tas pārkāps mediju pārstāvju drošības noteikumus un/vai mediju 
pārstāvju akreditācijas noteikumus, un/vai nesekos trases tiesnešu norādījumiem.  
 

5. MEDIJU DROŠĪBAS NOTEIKUMI 
 
Sacensību vietā kategoriski aizliegts atrasties alkoholisko dzērienu, narkotisko vielu vai citu 
apreibinošo vielu ietekmē!  
 
Akreditētajiem mediju pārstāvjiem obligāti jāievēro visi sacensību apsargu, tiesnešu un oficiālo 
personu norādījumi.  
 
Izvēlieties pēc iespējas drošāku atrašanās vietu trasē. Vienmēr esat gatavs nestandarta 
situācijām vai negadījumiem trasē. Ja atrodaties tiešā trases tuvumā, vienmēr sekojiet līdzi trasē 
notiekošajam.  
 
Akreditētajiem mediju pārstāvjiem, kuriem ir sacensību organizatora izsniegta mediju veste, ir 
atļauts atrasties īpaši izveidotajās mediju pārstāvju zonās vai bīstamajās trases vietās, bet ne 
tālāk kā 1 (vienu) metru no drošības norobežojuma (lenta, sēta, utml.).  
 
Akreditētajiem mediju pārstāvjiem, kuriem nav sacensību organizatora izsniegta mediju veste, 
nav atļauts atrasties bīstamajās trases vietās vai īpaši izveidotajās mediju zonās. 
 
Akreditēto mediju pārstāvju, kā arī to izmantotās tehnikas darbības rezultāts vai atrašanās vieta 
sacensību vietās nekādā mērā nedrīkst ietekmēt sacensību dalībnieku rezultātu vai drošu 
sacensību norisi.  
 
Akreditētajiem mediju pārstāvjiem ir aizliegts izmantot jebkādas no zemes vadāmas lidojošas 
ierīces, tai skaitā, dronus, ja tam nav izsniegta speciāla organizatora atļauja.  
Uzmanieties no braucošām sacensību automašīnām! Autosports var būt bīstams, un Jūsu 
drošība ir atkarīga tikai un vienīgi no Jums. Pievērsiet pastiprinātu uzmanību apkārt 
notiekošajam.  
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Neejiet pārāk tuvu sacensību automašīnām. Servisa parkā, ļaujiet mehāniķiem brīvi strādāt ap 
sacensību automašīnām. Netraucējiet komandas personāla darbu.  
 
Neatbalstieties pret sacensību automašīnām. Tās var pēkšņi uzsākt kustību, kā arī to detaļas var 
būt trauslas un/ vai karstas.  
 
Nestāviet tuvu ugunsdzēsības, tiesnešu vai ātrās palīdzības automašīnām. Tās var strauji uzsākt 
kustību bez iepriekšēja brīdinājuma.  
 
Ja nepieciešams pārlūkot uzņemto materiālu, nedariet to tiešā trases tuvumā. Izvēlieties 
drošāku vietu!  
 
Braucienu laikā trasi šķērsot nav atļauts. Šķērsojiet trasi starp braucieniem, pārliecinoties, ka 
šķērsojat to atzīmētajās vietās. Ja šajā gadījumā rodas neskaidrības, jautājiet trasē esošajiem 
tiesnešiem.  
 
Aizliegts ar citiem medijiem dalīties ar tehniku.  
 
Jebkura mediju pārstāvju drošības noteikumu punkta neievērošana var būt par iemeslu 
akreditācijas anulēšanai un izraidīšanai no sacensību norises vietas. 
 
Iesūtot mediju akreditācijas pieteikumu, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar mediju drošības 
noteikumiem un mediju akreditācijas noteikumiem, piekrītat tiem un uzņematies pilnu 
atbildību par savu rīcību.  
 


