
KOKNESES STADIONA LIETOŠANAS NOTEIKUMI 

1. Stadions ir izveidots un labiekārtots Kokneses novada izglītības iestāžu un sporta organizāciju mācību un treniņu procesa 

nodrošināšanai, Kokneses novada iedzīvotāju, organizāciju un viesu aktīvās atpūtas vajadzībām un sporta pasākumu 

organizēšanai. 

2. Stadions ir atvērts apmeklētājiem visu laiku. 

3. Stadionu brīvā laika pavadīšanai, ievērojot stadiona lietošanas noteikumus, var apmeklēt ikviens.  

4. Organizētas treniņgrupas savu darbību un treniņu laikus obligāti saskaņo ar PA „Kokneses sporta centrs” vadību. 

5. Katrs stadiona apmeklētājs pats atbild par savu drošību un veselību, atrodoties stadiona teritorijā. 

6. Par nepilngadīgu personu atrašanos stadiona teritorijā un viņu drošību atbild viņu vecāki. 

7. Sliktu laika apstākļu gadījumā skrejceļš un futbola laukums kļūst slideni, kas palielina negadījumu risku sportojot. 

8. Stadiona apmeklētāji paši atbild par personiskajām mantām un materiālajām vērtībām, kas atstātas bez uzraudzības stadiona 

teritorijā. 

9. Stadiona skrejceļu var izmantot jebkurš apmeklētājs. To izmantojot jāievēro skriešanas virziens (pretēji pulksteņrādītāja 

virzienam). Jāsadarbojas ar citiem skrejceļa izmantotājiem, lai viens otram netraucētu. 

10. Futbola laukumu var izmantot jebkurš apmeklētājs. Lietojot futbola laukumu jāsadarbojas ar citiem apmeklētājiem tā, lai viens 

otram netraucētu. Treniņnodarbību laikā priekšroka futbola laukuma lietošanai ir treniņu grupām. 

11. Sacensību laikā dalībniekiem un skatītājiem jāpakļaujas pamatotiem sacensību tiesnešu un organizatoru norādījumiem. 

12. Īpaši uzmanīgi stadionā lietot vieglatlētikas mešanas rīkus – lodi, šķēpu, disku, veseri. Katru reizi pirms rīku mešanas 

pārliecināties, ka netiek apdraudēti citi stadiona apmeklētāji. 

Stadiona apmeklētāju pienākumi: 

1. ierasties uz nodarbībām sporta apavos un sporta apģērbā; 

2. ievērot skrejceļa un futbola laukuma izmantošanas un lietošanas noteikumus; 

3. atturēties no jebkādas darbības, kas traucē, apdraud un rada pamatotus iebildumus  citiem stadiona apmeklētājiem; 

4. vērsties pret jebkuriem Stadiona lietošanas noteikumu pārkāpumiem, cenšoties tos novērst vai pārtraukt. Vajadzības 

gadījumā jāinformē PA „Kokneses sporta centrs” vadība vai policija; 

5. respektēt stadiona uzraudzības darbinieku norādījumus kārtības ievērošanai Stadionā un pakļauties viņu pamatotām 

prasībām. 

Stadionā aizliegts: 

1. Ienest un lietot alkoholiskos dzērienus un citas apreibinošas vielas; 

2. smēķēt; 

3. piegružot stadiona teritoriju ar sadzīves atkritumiem; 

4. lietot necenzētus vārdus un fiziski ietekmēt citus Stadiona apmeklētājus; 

5. ievest dzīvniekus; 

6. braukt ar velosipēdiem, skrituļslidām, skrituļdēļiem, skrejriteņiem; 

7. iebraukt Stadiona teritorijā ar motorizētiem transportlīdzekļiem, izņemot apkalpojošo personālu; 

8. lauzt, aprakstīt un jebkādi citādi bojāt Stadiona aprīkojumu un segumu; 

9. rotaļāties tāllēkšanas sektora smilšu bedrēs; 

10. mest veseri un lodi uz futbola laukuma seguma, 

11. pastaigāties ar bērnu ratiem pa skrejceļu. 

Kokneses sporta centrs 


