Akreditācijas anketa/Accreditation Form
1. Uzvārds/Surname
2. Vārds/First name (names)

Fotogrāfija/Photograph

3. Dzimšanas datums (diena, mēnesis,
gads)/Date of birth (day, month, year)

4. Dzimšanas vieta un
valsts/Place of birth

5. Pilsonība/Nationality

6. Dzimums/Sex
 vīrietis/man
 sieviete/woman
8. Izdevējiestāde/Authority

7. Pases numurs/Passport No.
9. Izsniegšanas datums/
Date of issue

10. Derīguma termiņš/
Date of expiration

11. Izsniegt akreditāciju no/To grant accreditation from
_______________________līdz/till _________________
12. Masu informācijas līdzekļa nosaukums/Name of media
_______________________
 ziņu
 televīzija/
 žurnālists/
 fotogrāfs/
aģentūra/news television
journalist
photographer
 radio/radio
 operators/
 _________
agency
 laikraksts/
 foto aģentūra/
 _________
cameraman
 tehniskais
newspaper
photo agency
 žurnāls/
darbinieks/technical
magazine
staff
13. Masu informācijas līdzekļa adrese, tālrunis, fakss, e-pasts, mājas lapa/
Address, phone, fax, e-mail, homepage of media

14. Valsts, ko pārstāvat/Country that you represent
 Lietuva/
 Igaunija/
 _________
Lithuania
Estonia
15. Specializācija/Specialization
 _________
 politika/
 sociālie
 kultūra/culture
 _________
 sports/sport
jautājumi/
politics
 ekonomika/
social issues
 zinātne/
economy
science

DIENESTA
ATZĪMES/
SERVICE NOTES
Akreditācija/Accreditat
ion
 sākotnējā/initial
 atkārtotā/repeated
Pieņemtais lēmums/
Decision passed
 akreditēt/to accredit
 atteikt akreditāciju/
to deny accreditation
 atzīt akreditācijas
lēmumu par spēkā
neesošu/to declare the
accreditation decision
null and void
Pieņemtā lēmuma
datums/
Date of decision
_____________
Akreditācijas kartes
Nr./
Accreditation card No.
_____________
Akreditācijas
kartes
derīguma termiņš/
Accreditation card
validity period
_____________
Amatpersona/Official
_____________

2
16. Vai piekrītat vārda, uzvārda, masu informācijas līdzekļa nosaukuma,
kuru pārstāvat, un e-pasta adreses publicēšanai Latvijas Republikas Ārlietu
ministrijas mājas lapā?/Do you agree that your first name, family name, the
name of the media that you represent, and the e-mail are published on the
website of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia?
 Jā/Yes
 Nē/No
17. Esmu informēts, ka personas dati, kas iekļauti šajā akreditācijas anketā,
tiks ievadīti un glabāti Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas akreditēto
pārstāvju datu bāzē. Šie dati var būt pieejami Latvijas Republikas
kompetentajām iestādēm/I am informed that personal data that are included
in the present accreditation form, shall be entered and stored in the data
base of representatives accredited by the Ministry of Foreign Affairs of the
Republic of Latvia. These data may be accessible for relevant authorities of
the Republic of Latvia
18. Adrese un tālrunis Latvijā/
Address and phone number in Latvia

19. E-pasts/E-mail

20. Dokumenta iesniegšanas vieta un
datums (diena, mēnesis, gads)/Place
and date of submission of the document
(day, month, year)

21. Paraksts/Signature

