
 

 

 

 

Epidemioloģiskās drošības noteikumi akreditētajiem žurnālistiem rallijā Sarma 2022 

 
 Rallijs “Sarma 2022” ir starptautiska rakstura autosporta sacensības, kas norisinās no 11. februāra līdz 12. februārim Gulbenes 

novadā. 

 Ņemot vērā Latvijā noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas noteikti ar mērķi ierobežot un apkarot SARS CoV-2 

Covid-19 infekciju, rallijam “Sarma 2022” tiek akreditēti tikai un vienīgi žurnālisti (mediju pārstāvji), kas atbilst šajos noteikumos 

minētajām prasībām un ir gatavi sadarboties ar sacensību organizatoriem, lai ne tik vien nepalielinātu slimības izplatības riskus, 

bet arī tos cik un kā vien iespējams, mazinātu. 

 Žurnālistiem, saņemot akreditāciju, ir jāuzrāda sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas Covid-19 sertifikāts un derīgs 

personu apliecinošs dokuments, atbilstoši sacensību norises dienā LR spēkā esošajām prasībām. 

 Žurnālistiem ir aizliegta ierašanās sacensību vietā, ja tiem ir pazīmes, jeb simptomi, kas liecina par elpceļu saslimšanām (kakla 

sāpes, klepus, iesnas, utml.), kuņģa – zarnu trakta saslimšanām (slikta dūša, vemšana, caureja) vai neskaidras etioloģijas 

paaugstinātu ķermeņa temperatūru. 

 Žurnālistiem, kuriem noteikta pašizolācija vai karantīna, nav atļauta ierašanās sacensību vietā. 

 Piebraucot vai pienākot pie ātrumposma biļešu kontroles punkta, obligāti jālieto medicīniskās sejas maskas vai FFP2 

respiratori. Sejas un deguna aizsarglīdzekļu lietošana ārpus biļešu kontroles punkta nav obligāta. 

 Visā sacensību teritorijā akreditētie žurnālisti ievēro 2 metru distanci ar citus medijus pārstāvošiem žurnālistiem, skatītājiem, 

sportistiem, sacensību organizatoru pārstāvjiem, katrā situācijā, kurā kontakts ar šeit minētajām personām var būt vai ir ilgāks 

par 10 minūtēm. 

 Skatītāju atrašanās punktos (laukumos) žurnālistiem ir aizliegta tuvošanās skatītājiem, tuvāk par 2 metru distanci. 

 Skatītāju, sportistu, sportistu atbalsta personu un organizatoru (izņemot biļešu kontrolieru) plūsmas ir pilnībā nodalītas. 

 Žurnālistiem atrašanās starta un finiša zonās ir atļauta tikai darba pienākumu pildīšanai un tikai darba pienākumu pildīšanas 

(interviju ņemšanas, filmēšanas, fotografēšanas) laikā. Interviju laiks nepārsniedz 10 minūtes. 

 Ja žurnālists ir veicis nazofaringeālās uztriepes Covid-19 infekcijas testu kādā no Latvijā akreditētām laboratorijām, viņš testa 

veikšanas dienā drīkst ņemt interviju no sportista, kurš ir veicis šādu pašu testu kādā no Latvijā akreditētām laboratorijām, 

neievērojot 2m distanci un nelietojot sejas masku vai respiratoru. 

 Ja tas nav tieši saistīts ar daba pienākumu pildīšanu un tam nav cita objektīva nepieciešamība, žurnālistiem ir aizliegta 

tuvošanās sportistiem, tiesnešiem un citam personālam, izņemot biļešu kontroles darbiniekus un neatliekamās medicīniskās 

palīdzības darbiniekus. Tuvojoties jālieto medicīniskā sejas maska vai FFP2 respirators. 

 Žurnālistiem bez objektīva iemesla aizliegts apmeklēt un atrasties Rallija centrā un Servisa parkā. Apmeklējuma laikā jāievēro 

2m distance un jālieto medicīniskā sejas maska vai FFP2 respirators. 

 Ja tas nepieciešams skatītāju drošībai vai ir tieši noteikts šeit vai citā sacensību norises vietā brīvi pieejamā dokumentā, 

tostarp sacensību organizatoru interneta vietnē, sacensību organizatoriem, tostarp epidemioloģiskās drošības speciālistam ir 

tiesības pieņemt lēmumu, kas ierobežo kāda žurnālista atrašanos sacensību norises vietā. 

 FFP2 respiratora patstāvīga lietošana tiek ieteikta kā citus un sevis neapdraudoša rīcība, un kā rīcība, kas iedrošina un mudina 

apkārtējos rīkoties līdzīgi. 

 Žurnālistu pienākums ir ievērot trases personāla norādījumus. 

 Stumjot no ceļa nobraukušus sporta auto obligāti lietojama (pareizi lietojama) medicīniskā sejas maska vai FFP2 respirators. 

 Izvērtējot situāciju uz vietas un apstākļus, kas var mainīties sacensību norises laikā, sacensību epidemioloģiskās drošības 

speciālists var veikt ārkārtas pasākumus, pieprasot jebkurai personai veikt Covid-19 testu vistuvākajā references laboratorijā. 

 Stumjot no ceļa nobraukušus sporta auto, nebāziet rokas riteņu arkās – sporta radzes ir ļoti bīstamas!!!  

 Esiet modri un ievērojiet drošību! 

 

Dažādi 
 Žurnālisti tiek aicināti sekot sacensību organizētāja interneta vietnēs publicētajai un sacensību norises vietā izvietotajai 

aktuālajai informācijai un infografikām. 

 Medicīniskā sejas maska vai FFP2 respirators lietojams tā, lai izvēlētais sejas mutes un deguna aizsegs pilnībā nosegtu muti un 

degunu, blīvi piekļautos sejai, neveidojot spraugas, kas pieļauj gaisa apmaiņu pa tām. Zemāk pieejama saite uz LR Veselības 

ministrijas interneta vietni ar pamācību sejas masku lietošanā. 

 Epidemioloģiskās drošības speciālista tālrunis sacensību norises laikā tiks publicēts www.autorally.lv un norādīts katrā biļešu 

kontroles punktā. 

 

http://www.autorally.lv/


Noderīgas saites 
Organizatoru oficiālā tīmekļvietne: www.autorally.lv 

Biļešu iegādes vietnes EKASE noteikumi: https://www.ekase.lv/lv/noteikumi/  

Slimību profilakses un kontroles centrs: https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates-par-covid-19  

Izglītības un zinātnes ministrija: https://www.izm.gov.lv/lv/latvijas-nacionala-sporta-padome  

Latvijas automobiļu federācija: https://laf.lv/sporta-aktivitates-no-15-novembra/ 

Covid-19 aktuālā informācija: https://covid19.gov.lv/atbalsts-sabiedribai/izglitiba-un-sports/sporta-norisu-organizesana 

likumi.lv:  

https://likumi.lv/ta/id/326729-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu 

https://likumi.lv/ta/id/326513-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai 

Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi un to efektivitāte: https://www.ptac.gov.lv/lv/jaunums/elposanas-celu-aizsardzibas-lidzekli-

covid-19-infekcijas-izplatisanas-laika 

Sejas masku pareiza lietošana: https://www.vm.gov.lv/lv/par-mutes-un-deguna-aizsegu-lietosanu 
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