
 

ĻAUDONAS HOKEJA LAUKUMA / SLIDOTAVAS 
KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

 

1.Vispārējie noteikumi, kas attiecas uz visiem, kas uzturas slidotavā un tās apkārtnē 
1.1. Slidotavas teritorijā aizliegts: 

- smēķēt 
- lietot alkoholu un atrasties alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu reibumā 
- lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt slidotavas aprīkojumu, inventāru 
- lietot necenzētus vārdus 
- bez atļaujas pārvietot slidotavas aprīkojumu 

1.2. Apmeklētāji uzņemas pilnu atbildību par savu veselību un drošību 
1.3. Par atstātām mantām atbildību uzņemas katrs pats personīgi 
1.4. Visus priekšmetus, kas var apdraudēt savu un apkārtējo drošību, atstāt ārpus slidotavas 
teritorijas un ledus laukuma 
1.5. Uzturēt tīrību, kārtību slidotavā un tās apkārtnē 
1.6. Uz ledus laukuma uziet un iziet tikai pa norādīto eju 
1.7. Ja ir nepieciešams sakārtot slidas, ieteicams to darīt pie laukuma apmalēm vai uz soliņa 
1.8. Neslidot, ja ledus nav pietiekami sasalis. Tīši nebojāt ledu 
1.9. Par nepilngadīgu personu drošību un uzturēšanās laiku ir atbildīgi bērnu vecāki vai aizbildņi 
(izņemot skolas sporta stundu laikā) 
1.10. Ejot prom no slidotavas teritorijas, diennakts tumšajā laikā izslēgt laukuma apgaismojumu  
(ja teritorijā nepaliek citi apmeklētāji) 
1.11. Ievērot sastādīto laukuma izmantošanas grafiku 
1.12. Uzturēties slidotavā un tās apkārtnē atļauts tikai norādītājos laikos, izņemot īpaši organizētus 
pasākumus, kuru norise saskaņota Ļaudonas pagasta pārvaldē un A.Eglīša Ļaudonas vidusskolā 
 
2. Noteikumi, kas attiecas uz hokeja spēlētājiem 
2.1. Masu slidošanas laikā kategoriski aizliegts spēlēt hokeju 
2.2. Pirms hokeja spēles pārbaudīt vai slidas un aizsargekipējums ir kārtīgi nostiprināts 
2.3. Bez hokeja vārtsarga ekipējuma vārtos stāvēt aizliegts 
2.4. Organizētiem turnīriem vai sacensībām tiek noteikta atbildīgā persona 
2.5. Pēc hokeja spēles notīrīt laukumu 
 
3. Noteikumi, kas attiecas uz slidotājiem 
3.1. Pirms slidošanas uzsākšanas pārbaudīt, vai slidas ir kārtīgi nostiprinātas 
3.2. Gadījumā, ja slidošana notiek ar apaviem – pirms došanas uz ledus apavu zoles kārtīgi notīrīt 
(lūgums laika gaitā iegādāties slidas, jo slidošana ar apaviem bojā ledus klājumu) 
3.3. Slidojot ievērot un respektēt citus slidotājus 
 

 
Slidojot ieteicams izmantot aizsargķiveri! 

Priecāsimies, ja bez aicinājuma iesaistīsieties slidotavas uzkopšanas darbos! 
Lūgums ievērot augstāk minētos noteikumus un neļaut tos pārkāpt citiem. 

Patīkamu un drošu atpūtu! 
 
 

Kontaktelefoni neskaidrību gadījumā: Kristaps Kantāns: 26596595; Guntis Lazda: 26532395 



 
ĻAUDONAS HOKEJA LAUKUMA / SLIDOTAVAS 

IZMANTOŠANAS GRAFIKS 
 
 

Pirmdiena, otrdiena, trešdiena, 
 ceturtdiena, piektdiena 

8:00 – 15:00 Sporta nodarbības skolēniem 
15:00 – 16:00 Publiskā slidošana bez nūjām 

16:00 – 17:00 Publiskā slidošana ar nūjām 
17:00 – 19:00 Publiskā slidošana bez nūjām 

19:00 – 21:00 Hokeja treniņš jauniešiem 
Sestdiena, svētdiena un svētku dienas 

8:00 – 12:00 Publiskā slidošana bez nūjām 

12:00 – 15:00 Publiskā slidošana ar nūjām 
15:00 – 18:00 Hokeja treniņš jauniešiem 

18:00 – 20:00 Publiskā slidošana 
20:00 – 22:00 Hokeja treniņš jauniešiem 


