LATVIJAS SPORTA VETERĀNU – SENIORU SAVIENĪBA

Alksnāja iela 9, Rīga, LV-1050, tālrunis +371 26554425
e-pasts: info@lsvs.lv mājas lapa: www.lsvs.lv
Vienotais reģ. Nr. 50008025521; Swedbanka,
kods HABALV22, norēķinu konts LV85HABA000140J047086

Rīga,
2022.gada 18. februārī Nr.4
Valstspilsētu un novadu pašvaldībām
Sporta klubiem
Sporta organizatoriem
Par LSVS Pašvaldību 59. sporta spēļu
finālsacensībām vieglatlētikā telpās
-

Saskaņā ar Latvijas Sporta veterānu - senioru savienības (LSVS) 59. sporta spēļu nolikumu
(iepazīties LSVS mājas lapā internetā www.lsvs.lv) finālsacensības vieglatlētikās telpas
notiks 2022. gada 12. martā Jāna Dāliņa stadiona vieglatlētikas manēžā Valmierā.
LSVS 2022. gada biedra nauda un sacensību dalības maksa jāiemaksā LSVS bankas

kontā: AS Swedbank (HABALV22), konta Nr. LV85HABA000140J047086, LSVS reģ. Nr.
50008025521 (norādot mērķi). Rēķini jāpiesaka LSVS grāmatvedei Jeļenai Doroškovai,

e-pasts: simon@btv.lv.
Latvijas sportista reģistrācija: http://www.lvva.lv/vs22z
Registration for foreign athletes : http://www.lvva.lv/vs22z
Vārdiskie pieteikumi par katru komandu atsevišķi jāiesūta elektroniski uz e-pasta adresi:
info@lsvs.lv līdz 2022.gada 05.martā plkst.17.00.
Parakstītus vārdiskos pieteikumus pieņems 2022. gada 12.marta no plkst. 8.20 līdz plkst.
9.40 sacensību vietā.

- Sacensību sākums plkst. 10.00.
-

Sacensību galvena tiesnesi Megija Stalberga, tālr.27000440, megija.stalberga@voc.lv
Galvēna sekretāre Anita Davouda, tālr.29427806, liaana_1203@inbox.lv
Sacensību koordinators Jānis Karavaičiks, tālr.: 29220490

COVID-19 IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS PASĀKUMI.

1. Sacensību organizatoriem, dalībniekiem, treneriem un citām personām, kas atrodas sacensību
norises vietā ir jāievēro valstī spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi nr. 662
"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".
2.Sacensības notiek epidemioloģiski drošā vidē jeb “zaļajā režīmā”, t.i., sacensībās piedalās un to
norises vietā atrodas tikai personas, kurām ir Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
3. Ierodoties sacensību norises vietā, nepieciešams uzrādīt derīgu Covid-19 vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu kopā ar personu apliecinošu dokumentu.
4.Sacensību norises vietas apmeklējuma laikā tiek ievērota divu metru distance, kā arī tiek lietotas
sejas maskas (izņemot sportistus sporta sacensību norises laikā).
5.Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, var tikt mainīti Covid-19 izplatības ierobežošanas
pasākumi.

Prezidents

(paraksts)

I. Klementjevs

PIETEIKUMS
LATVIJAS PAŠVALDĪBU SPORTA VETERĀNU – SENIORU
59. SPORTA SPĒLĒM 2022. GADĀ
(pilsētas/novada/kluba komandas nosaukums)
__VIEGLATLĒTIKĀS TELPAS _
(norādīt sacensību sporta veidu)
Nr.
p.k.

Apstiprinu, ka atbildu par savu

VĀRDS, UZVĀRDS

DZIMŠANAS

VECUMA

DATI :

GRUPA

(DZ.D./MĒN./
GADS)

DISCIPLĪNA

veselības stāvokli, ka ievērošu LR
spēkā esošos normatīvos aktus, kas
nosaka epidemioloģiskās drošības
pasākumus Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai,
nav iebildumu pret personīgo datu,
fotogrāfiju publicēšanu interneta
vietnēs, sociālajos tīklos.
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2.
3.
4.
5.
6.
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9.

Pilsētas/novada/kluba vadītājs /V. U./ : _____________________________________________
Komandas pārstāvis /V. U./ : _____________________________________________________
Tālrunis: +371- _______________________

e-pasts: ___________________________

