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Iekšējiem noteikumiem Nr.VS84-20-9-nts
„Sporta kompleksa iekšējās kārtības noteikumi”

LEDUS LAUKUMA IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA
1. Slidu noma:
1.1. Nomas telpā drīkst atrasties tikai sporta kompleksa darbinieki.
1.2. Nomas slidas tiek izsniegtas pie nomas telpas durvīm. Apmeklētājiem, stāvot rindā,
jāievēro savstarpējā 2 metru distance un marķējums.
1.3. Apmeklētājiem bez mutes un deguna aizsegiem nomas slidas netiek izsniegtas.
1.4. Slidas drīkst uzvilkt ledus laukuma tribīnēs, izmantojot tikai tam paredzētās/marķētās
vietas.
2. Individuālas slidošanas laikā:
2.1. Vienlaicīgi slidot ledus laukumā drīkst 100 personas.
2.2. Slidošanai paredzētais laiks – 1stunda saskaņā ar grafiku (precīzus slidošanas grafikus
skatīt pie nomas telpas).
2.3. Ja slidotavā jau ir 100 slidotāji, tad ledus laukuma apmeklētāji gaida nākamo publiskās
slidošanas laiku.
2.4. Slidotājiem jāievēro slidošanas virziens – PRETĒJI PULKSTEŅRĀDĪTĀJA
VIRZIENAM.
2.5. Slidotājiem aizliegts spēlēt spēles un iet rotaļās, izmantot slidošanas laiku hokeja
spēlēšanai.
2.6. Slidojot jāievēro savstarpējā 2 metru distance.
2.7. Slidot, neievērojot savstarpējo 2 metru distanci, drīkst tikai personas no vienas
mājsaimniecības.
3. Hokeja treniņiem/spēlēm paredzētajā laikā:
3.1. Vienlaicīgi uz ledus var atrasties 20 hokeja spēlētāji un treneris.
3.2. Aizliegts izmantot ģērbtuves.
4. Prasības ledus laukuma apmeklētājiem:
4.1. Slidojot obligāti izmantot tam paredzēto ekipējumu (bērniem līdz 10 gadu vecumam
ieteicams izmantot aizsargķiveri).
4.2. Pirms slidošanas uzsākšanas pārbaudīt, vai slidas un aizsargu ekipējums ir kārtīgi
nostiprināti.
4.3. Slidot ieteicams virsdrēbēs ar garām piedurknēm, cepurē un cimdos.
4.4. Neatstāt bērnus slidotavā bez pieaugušo uzraudzības.
4.5. Slidojot ievērot un respektēt citus slidotājus.
4.6. Uzturēt tīrību, kārtību ledus laukumā un tā apkārtnē, tīši nebojāt ledu.
4.7. Priekšmetus, kas var apdraudēt slidotāja un apkārtējo drošību, atstāt ārpus ledus
laukuma.
4.8. Neatrasties ledus laukumā, ja ledus nav pietiekami sasalis un uzliktas norādes, ka ledus
laukums slēgts.
4.9. Ja slidošanas laikā nepieciešams sakārot (sasiet) slidas, ieteicams to darīt pie ledus
laukuma apmales vai uz soliņa.
4.10. Ievērot slidošanai paredzēto laiku un sporta kompleksa darbinieku
norādījumus.
4.11. Ievērot ledus laukuma uzkopšanas grafiku un aizliegumu ledus laukuma
uzkopšanas laikā atrasties uz ledus.

4.12. Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai ievērot normatīvajos aktos noteiktās
aktuālās epidemioloģiskās drošības prasības.
4.13. Ievērot ledus laukuma publiskās slidošanas ‘’zaļo’’ un ‘’dzelteno’’ režīmu.
• ‘’Zaļais režīms’’ - Persona, kura ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
• ‘’Dzeltenais režīms’’ - Persona, kura ir vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikāts. Bērns līdz 12.gadu vecumam bez sadarbspējīga sertifikāta (pilnībā
vakcinēta vai pārslimojuša pieaugušā pavadībā), vai bērns no 12 gadu vecuma
ar laboratoriski vai izglītības iestādē veiktu testu (pilnībā vakcinēta vai
pārslimojuša pieaugušā pavadībā).
5. Ledus laukuma teritorijā aizliegts:
5.1. Smēķēt.
5.2. Lietot alkoholu un atrasties alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu reibumā.
5.3. Ievest/ ienest dzīvniekus.
5.4. Pārvietoties ar motorizētiem transporta līdzekļiem.
5.5. Lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt ledus laukuma aprīkojumu un inventāru.
5.6. Ēst saulespuķu sēklas un košļājamo gumiju.
5.7. Lietot necenzētus vārdus.
5.8. Bez atļaujas pārvietot ledus laukuma aprīkojumu.
5.9. Sēdēt uz ledus laukuma bortu apmalēm un novietot uz tām pudeles, traukus un citus
priekšmetus.
5.10. Ar apaviem pārvietoties pa ledu.
5.11. Atrasties uz laukuma ledus tīrīšanas laikā.
5.12. Ar slidām pārvietoties pa asfalta segumu.
6. Svarīgi:
6.1. Sporta kompleksa un ledus laukuma teritorijā par atstātajām mantām sporta kompleksa
darbinieki atbildību neuzņemas.
6.2. Apmeklētāji paši atbild par savu veselību un drošību. Sporta komplekss neuzņemas
atbildību par traumām, kas gūtas ledus laukuma teritorijā.
6.3. Par ledus laukuma izmantošanas kārtības neievērošanu vainīgās personas var tikt
sauktas pie administratīvās atbildības, slidošana var tikt pārtraukta un slidotava slēgta.
MĒS BŪSIM PATEICĪGI, JA IEVĒROSIET LEDUS LAUKUMA IZMANTOŠANAS KĀRTĪBU!
LEDUS LAUKUMA IZMANTOŠANAS KĀRTĪBAS NEIEVĒROŠANAS GADĪJUMĀ SPORTA
KOMPLEKSA DARBINIEKI IR TIESĪGI PALŪGT JŪS ATSTĀT LEDUS LAUKUMA
TERITORIJU!
PAR LEDUS LAUKUMA IZMANTOŠANAS KĀRTĪBAS NEIEVĒROŠANU
VAINĪGĀS PERSONAS VAR TIKT SAUKTAS PIE ADMINISTRATĪVĀS ATBILDĪBAS!
AR JAUTĀJUMIEM UN PRIEKŠLIKUMIEM LŪDZAM VĒRSTIES
PIE APKALPOJOŠĀ PERSONĀLA.
PATĪKAMU UN DROŠU ATPŪTU!
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