
Marita Vilciņa
Preses atašejs, Latvijas Olimpiskā vienība

PUBLICITĀTE UN SADARBĪBA AR 
MEDIJU PĀRSTĀVJIEM



KOMUNIKĀCIJA SOCIĀLAJOS TĪKLOS

ievērot Olimpisko Hartu, SOK Ētikas kodeksu, Sportistu tiesību
un pienākumu deklarāciju

cienīt un respektēt indivīda/ organizācijas godu, reputāciju,
privātumu, tiesības

bez naida, aizsprieduma, rasisma, reliģiskas un politiskas
propagandas, šķelšanas vai diskriminācijas

citu personu/ organizāciju kontos nedalīties, nepublicēt
Olimpisko spēļu saturu

nedarboties kā žurnālistam vai mediju organizācijas pārstāvim

lietot pirmās personas – es – formu un dienasgrāmatas veidā

neatklāt personīgu vai konfidenciālu informāciju par citām
personām/ organizācijām



KOMUNIKĀCIJA SOCIĀLAJOS TĪKLOS
Olimpisko spēļu saturu var fotografēt un ierakstīt -
neizmantojot profesionālu aprīkojumu

Olimpisko spēļu saturu drīkst kopīgot savos
personīgajos

sociālo tīklu kontos vai vietnēs, izņemot audio/ video
materiālu no sporta sacensībām/ ceremonijām, kā arī
telpām ārpus publiskām vietām, kur ieeja ir ierobežota
un pieejama personām ar noteiktu akreditāciju

Sportisti drīkst uzņemt un kopīgot saturu tikai
personiskiem nolūkiem, nevis komerciāliem vai
reklāmas mērķiem

Olimpisko spēļu saturs nav jāiekļauj sportistu “paldies”
ziņojumos saviem personīgajiem sponsoriem, kuri nav
oficiālie olimpiskie atbalstītāji (attiecas uz kopīgošanu
vai publicēšanu citu kontos)



PĒC STARTA – MIX ZONA

aicinājums atsaukties intervijām un 
jautājumiem, bet nav obligāts pienākums

darbosies arī atklātajos treniņos, 
ne tikai sacensībās



SADARBĪBA AR MEDIJIEM

Tomēr - atceries, ka mediju pārstāvji uz Tokiju 
devušies, lai atspoguļotu Latvijas komandas startus

Pirms pieņem uzaicinājumu intervijai:

mierīgi apsver vai vēlies to sniegt

vai tas netraucēs gatavoties un koncentrēties startam



IETEIKUMI

Ja starts nav tik veiksmīgs, kā cerēts:

• esi godīgs un paškritisks, nevaino citus

• nesāc pēkšņi uzskaitīt veselības likstas

Izstāsti un uzsver, ko sacensībās centies paveikt:

• kas izdevās – sasniegts personīgais rekords, 
ievērojami uzlabots rezultāts, tikts galā ar grūtībām

• kas tomēr neizdevās, kādas kļūdas

Ja ir tāds sarūgtinājums, ka runāt negribas vispār:

• korekts atteikums

• ja iespējams, dod cerību, ka saruna pēc kāda laika 
(vēlāk, nākošajā dienā…) būs iespējama

• deleģēt runāt treneri vai preses sekretāru



Paldies!

Lai treniņu smagais darbs, sāļie 
sviedri, iepriekšējie zaudējumi 
un neveiksmes vainago jūsu 
ceļu uz uzvarām....

savām mazajām vai lielajām, 
bet uzvarām!!!


