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„Motošosejas sezonas atklāšana”
Pielikums Nr.7
Iekšējās kārtības noteikumi mediju pārstāvjiem/ fotogrāfiem/ video operatoriem/ bezpilota
gaisa kuģu izmantošanā.
1. Vispārīgie noteikumi:
1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kura jāievēro mediju pārstāvim, kā arī fotogrāfiem un video
operatoriem, bezpilota gaisa kuģu (turpmāk tekstā drons) lietotājiem un tml. veidojot
sižetus, fotoreportāžas un tml., kas paredzēti publicēšanai masu medijos, sociālajos tīkos,
interneta failu novietnēs un tml. par pasākuma norisi.
1.2. Mediju pārstāvim, fotogrāfam, video operatoram, drona lietotājam ir jābūt sasniegušam
18 gadu vecumu.
2. Mediju pārstāvja / fotogrāfa / video operatora/ drona lietotāja pienākumi:
2.1. Mediju pārstāvis/fotogrāfs/ video operators/ drona lietotājs ar savu parakstu apliecina, ka
ir sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu un uzņemas pilnu atbildību par savu dzīvību un
veselību pasākuma laikā.
2.2. Pirms drona lietošanas pasākuma norises laikā, reģistrēt dronu pie pasākuma
organizatoriem.
2.3. Pirms lidojuma marķēt dronu ar savu vārdu, uzvārdu, telefona numuru, vai arī ar
pasākuma rīkotāja izsniegtu uzlīmi, kas ļauj identificēt dronu;
2.4. Kritiski izvērtēt savas spējas drona lietošanā, atbilstoši novērtēt laika apstākļus drona
lidojumam.
2.5. Dronam jābūt konstruētam un aprīkotam tā, lai nodrošinātu drošu nosēšanos vai
pašiznīcināšanos, ja drona lietotājs ir zaudējis kontroli pār tā vadību.
2.6. Ievēro pasākuma organizatora norādījumus (t.sk. apsargu, tiesnešu, oficiālo personu un
tml. personu).
2.7. Ievēro sporta kompleksa personāla norādījumus.
2.8. Valkāt pasākuma organizatora izsniegto identifikācijas karti, ja tāda tiek izsniegta.
2.9. Atrasties statusam atbilstošā pasākuma norises teritorijas daļā vai daļās.
2.10. Ievērot ētikas normas atrodoties sabiedriskā vietā.
3. Mediju pārstāvja papildus pienākumi:
3.1. Apņemas pienācīgi un korekti informēt pārstāvētā medija auditoriju par pasākumu gan
pirms, gan arī pēc pasākuma norises, kā arī pareizi lietot pasākuma oficiālo nosaukumu.
3.2. Servisa zonā un trasē uzmanīties no braucošiem transportlīdzekļiem.
4. Fotogrāfa / video operatora/ papildus pienākumi:
4.1. Fotografējot vai filmējot jābūt uzvilktai pasākuma organizatoru izsniegtai drošības vestei,
vai arī, ja tiek lietota individuāla drošības veste, tā jāsaskaņo ar pasākuma organizatoriem.
Vestes tiek izsniegtas par garantijas maksu 5,00 Euro. Saņemtās vestes kategoriski
aizliegts nodot citām personām; pasākuma organizatori patur tiesības neļaut izmantot
individuālu drošības vesti.
4.2. Drošības vestei jābūt uzvilktai visu pasākuma laiku atrodoties trases teritorijā, kas nav
skatītāju zona.
4.3. Pasākuma laikā fotogrāfiem un video operatoriem ir jāseko organizatoru, apsargu un
tiesnešu instrukcijām.
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4.4. Fotogrāfiem un video operatoriem, kuriem ir mediju vestes, ir tiesības atrasties speciāli
fotografēšanai un filmēšanai paredzētās trases vietās, par kurām informē pasākuma
organizators pirms pasākuma sākuma.
4.5. Izvēlēties pēc iespējas drošāku vietu, atrodoties trasē vai tās tuvumā.
4.6. Izvairīties no trases šķērsošanas pasākuma laikā. Ja tomēr tas ir jādara, tad trasi šķērsot
vietā ar labu pārredzamību un iepriekš pārliecinoties, ka netuvojas sacīkšu transports.
4.7. Servisa zonā un trasē uzmanīties no braucošiem transportlīdzekļiem.
4.8. Saudzīgi izturēties pret pasākuma organizatoru un sporta kompleksa mantu.
4.9. Ja ir radušies kādi jautājumi, problēmas, neskaidrības, kas saistītas ar pasākumu - jautāt
pasākuma organizatoram un personālam, lai pēc iespējas ātrāk atrisinātu radušos situāciju.
4.10. Pēc pasākuma nodot pasākuma organizatoru rīcībā foto/video materiālu. (Saites uz
foto/video materiālu).
4.11. Atļaut pasākuma organizatoriem izmantot foto/ video materiālu pasākuma apskatos, kā
arī reklāmas nolūkos bez papildus samaksas pieprasīšanas.
5. Drona lietotāja papildus pienākumi:
5.1. Lietojot dronu, tam redzamā vietā jābūt marķētam ar lietotāja vārdu, uzvārdu un telefona
numuru, vai arī pasākuma organizatora izsniegtu uzlīmi tā identificēšanai.
5.2. Drona lietotājam atrodoties trases teritorijā, kas nav skatītāju zona, jābūt uzvilktai
pasākuma organizatoru izsniegtai drošības vestei, vai arī, ja tiek lietota individuāla
drošības veste, tā jāsaskaņo ar pasākuma organizatoriem. Vestes tiek izsniegtas par
garantijas maksu 5,00 Euro. Saņemtās vestes kategoriski aizliegts nodot citām personām;
pasākuma organizatori patur tiesības neļaut izmantot individuālu drošības vesti.
5.3. Pasākuma laikā drona lietotājam ir jāseko organizatoru, apsargu un tiesnešu instrukcijām.
5.4. Drona lietotājiem, kuriem ir izsniegtas drošības vestes, ir tiesības atrasties speciāli
fotografēšanai un filmēšanai paredzētās trases vietās, par kurām informē pasākuma
organizators pirms pasākuma sākuma.
5.5. izvēlēties pēc iespējas drošāku vietu, atrodoties trasē vai tās tuvumā.
5.6. izvairīties no trases šķērsošanas pasākuma laikā. Ja tomēr tas ir jādara, tad trasi šķērsot
vietā ar labu pārredzamību un iepriekš pārliecinoties, ka netuvojas sacīkšu transports.
5.7. Saglabāt drošu distanci līdz cilvēkiem, ēkām, kā arī, brauciena norises laikā aizliegts lidot
tieši virs trases pa pasākuma organizatoru noteikto trases konfigurāciju kā arī tieši virs
kustībā esošiem objektiem.
5.8. Lidojuma laikā drona lietotājam jāsaglabā tiešā redzamība ar dronu.
5.9. Saudzīgi izturēties pret pasākuma organizatoru un sporta kompleksa mantu.
5.10. Ja ir radušies kādi jautājumi, problēmas, neskaidrības, kas saistītas ar pasākumu - jautāt
pasākuma organizatoram un personālam, lai pēc iespējas ātrāk atrisinātu radušos situāciju.
5.11. Pēc pasākuma nodot organizatoru rīcībā foto/video materiālu. (Saites uz foto/video
materiālu).
5.12. Atļaut pasākuma organizatoriem izmantot foto/ video materiālu pasākuma apskatos, kā
arī reklāmas nolūkos bez papildus samaksas pieprasīšanas.
6. Mediju pārstāvim / fotogrāfam / video operatoram/drona lietotājam aizliegts:
6.1. Pasākuma norises teritorijā ienest ieročus, sprāgstošas vielas, asus priekšmetus un
jebkādus citus priekšmetus vai vielas, kas var kaitēt cilvēka veselībai.
6.2. Pasākuma norises vietā, kā arī trases teritorijā atrasties alkohola, narkotisko un citu
psihotropo vielu ietekmē.
6.3. Nepiedienīga uzvedība sabiedriskās vietās, sabiedrisko pasākumu norises kārtības
traucēšana.
6.4. Bojāt, piegružot sabiedriskās lietošanas telpas, sporta kompleksa teritoriju;
6.5. Smēķēt neatļautās vietās.
6.6. Veidojot publikāciju nepatiesi apmelot pasākuma organizatorus vai negatīvi ietekmēt
pasākuma organizatoru reputāciju.
7. Mediju pārstāvja / fotogrāfa / video operatora/ drona lietotāja atbildība:
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7.1. Pilna atbildība par pienākumu un aizliegumu ievērošanu, to izpildi un radītajām sekām,
kas radītas pasākuma organizatoriem, sporta kompleksam vai jebkurai trešajai personai.
7.2. Civiltiesiskā atbildība saskaņā ar LR spēkā esošajām tiesību normām.
8. Mediju pārstāvja / fotogrāfa / video operatora/drona lietotāja tiesības:
8.1. Veikt statusam atbilstošas darbības.
8.2. Uzdot jautājumus, kas saistoši statusam un saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem
no pasākuma organizatora.
9. Pasākuma organizatoru tiesības:
9.1. Saņemt foto/video materiālu (saites, atmiņas kartes, failu augšupielādes vietnes).
9.2. Izmantot foto/video materiālu pasākuma apskatos, kā arī reklāmas nolūkos bez papildus
samaksas.
9.3. Izraidīt no pasākuma norises vietas par šo noteikumu nepildīšanu.
9.4. Aizliegt trasē fotogrāfēt/ filmēt personām, kas nav saņēmušas organizatoru izsniegtu
atļauju un drošības vesti.
9.5. Bez paskaidrojumiem aizliegt veikt foto/ video materiālu uzņemšanu.
9.6. Pārtraukt brauciena norisi līdz mirklim, kad tiek novērsti drona lietošanas noteikumu
pārkāpumi, un pieprasīt no drona lietotāja kompensāciju par dīkstāvi, ja tā radusies drona
lietotāja vainas dēļ;
9.7. Iznīcināt dronu, kas nav reģistrēts lietošanai pasākuma norises laikā, kā arī apturēt
braucienu, ja nereģistrēts drons tiek lietots tiešā trases tuvumā, kā arī virs paredzētās
brauciena braukšanas konfigurācijas, kā arī pieprasīt no drona lietotāja kompensāciju par
dīkstāvi;
9.8. Bez paskaidrojumiem aizliegt lietot dronu.
10. Citi jautājumi:
10.1. Neievērojot iepriekš minētos noteikumus – izteikt mutisku brīdinājumu, ja neievēro
izteikto brīdinājumu, tad atrašanās pasākuma norises vietā tiek nekavējoties liegta, bez
tiesībām to atjaunot.
10.2. Ja rodas jebkāda veida strīdi vai domstarpības ar jebkuru pasākuma organizatoru
pārstāvi vai trešo personu, tad savstarpējie strīdi risināmi pārrunu veidā, ja tas neizdodas,
tad radušos strīdus un nesaskaņas risina tiesu iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos
tiesību aktos noteiktā kārtībā;
Mediju pārstāvis / fotogrāfs / video operators iepazīstas ar šiem noteikumiem, tos pilnībā
saprot un apņemas tos ievērot, ko apliecina ar savu parakstu
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