
 
 

Valkas pilsētas publiskās slidotavas kārtības noteikumi 

1. Nodarbojoties Valkas pilsētas publiskās slidotavā (turpmāk – Slidotava) 

ar noteikto sporta veidu, obligāti izmanto tam paredzēto ekipējumu 

(bērniem līdz 10 gadu vecumam ieteicams slidot ar aizsargķiveri)! 

2. Pirms slidošanas uzsākšanas pārbaudi, vai slidas un aizsargekipējums 

ir kārtīgi nostiprināti! 

3. Ja Tev nav slidu, bet vēlies slidināties ar apaviem, tad kārtīgi tos notīri 

pirms iešanas uz ledus, arī tad, ja liekas, ka tie ir pietiekami tīri! 

4. Ja esi pieaugušais kopā ar bērniem, neatstāj tos vienus bez 

uzraudzības! 

5. Slidojot ievēro un respektē citus slidotājus! 

6. Uzturi tīrību, kārtību Slidotavā un tās apkārtnē, tīši nebojā ledu! 

7. Visus priekšmetus, kas var apdraudēt Tavu un apkārtējo drošību, atstāj 

ārpus Slidotavas teritorijas un ledus laukuma! 

8. Neslido, ja ledus nav pietiekami sasalis! 

9. Nesēdi uz laukuma apmalēm! 

10. Par atstātām mantām uzņemies atbildību Tu pats! 

11. Ja ir nepieciešams sakārtot slidas, dari to pie laukuma apmalēm vai uz 

soliņa! 

12. Stingri ievēro nodarbību grafiku dažādiem slidošanas veidiem! 

13. Publiskās slidošanas laikā kategoriski aizliegts slidot ar nūjām vai 
spēlēt hokeju! 

14. Slidotavas teritorijā aizliegts: smēķēt; lietot alkoholu un atrasties 

alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu reibumā; lauzt, aprakstīt vai 

citādi bojāt slidotavas aprīkojumu un inventāru, bez atļaujas pārvietot 

Slidotavas aprīkojumu. 

15. Apmeklētāji paši atbild par savu veselību un drošību. Valkas novada 

dome nenes atbildību par traumām, kas gūtas Slidotavas teritorijā. 

16. Pēc slidošanas ar un bez nūjām vienmēr notīri laukumu! 

17. Par Slidotavas kārtības noteikumu neievērošanu vainīgās personas var 

tikt sauktas pie administratīvās atbildības LR normatīvajos aktos 

noteiktā kārtībā. 

18. Valkas novada dome no vainīgās personas (nepilngadīgas personas 

vecākiem vai aizbildņiem) var pieprasīt atlīdzināt nodarītos materiālos 

zaudējumus. Zaudējumu apjomi tiek fiksēti attiecīgā aktā. 

19. Ieeja slidotavā – bez maksas. 

 

PRIECĀSIMIES, JA BEZ UZAICINĀJUMA IESAISTĪSIES SLIDOTAVAS 
UZKOPŠANAS DARBOS! MĒS BŪSIM PATEICĪGI, JA IEVĒROSI 

AUGSTĀK MINĒTOS NOTEIKUMUS UN NEĻAUSI TOS PĀRKĀPT 
CITIEM! 


