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SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
Ilūkstē 

      
2013.gada 31.janvārī                                                                            Nr. 1., 44.& 
                                                                               Lēmums Nr.44  

 
 

Par atbild īgo darbinieku noz īmēšanu darbam Latvijas Virsl īgas futbola 
čempion āta sezonas kvalitat īvas norises veikšanai   

 

Lai nodrošinātu Ilūkstes novada sporta skolas (turpmāk – kluba) veiksmīgu dalību Latvijas 
Virslīgas futbola čempionātā un nodrošinātu ar sacensībām saistītās nepieciešamās 
organizatoriskās darbības, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 
21.pantu,  atklāti balsojot ar 12 bals īm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 

1. Nozīmēt kā atbildīgos šādus pašvaldības darbiniekus: 

1.1. Ilūkstes novada Sporta skolas direktors Imants Rub ļevskis    - kluba direktors , 
atbildīgs  par kluba darbības organizēšanu; 

1.2. pašvaldības vecākā finansiste  Ruta Buldure  – finanšu eksperte , atbildīga par 
kluba finanšu jautājumiem; 

1.3. pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists Armands Šaršuns  – preses 
sekret ārs , atbildīgs par komunikācijas jautājumiem; 

1.4. Ilūkstes novada sporta metodiķis Vladimirs Žigajevs  – kluba l īdzjut ēju 
koordinators , atbildīgs par sakaru nodrošināšanu starp klubu un tā līdzjutējiem 
(atbalstītājiem); 

1.5. Ilūkstes novada sporta metodiķis  Vladimirs Žigajevs – stjuartu koordinators, 
atbildīgs par stjuartu nozīmēšanu un to darbības koordinēšanu, lai nodrošinātu 
drošību un kārtību kluba mājas spēļu laikā. 

2. Nozīmēt kā atbildīgos: 

2.1. Ilūkstes novada sporta skolas medmāsa Lūcija Vinokurova  – kluba ārste un 
fizioterapeite , atbildīga par medicīnas aprūpi  treniņu un spēļu laikā, kā arī par 
masāžas procedūrām kluba treniņu un spēļu laikā; 

2.2. Valsts policijas Latgales reģionālās pārvaldes Daugavpils iecirkņa Kārtības 
policijas Sēlijas nodaļas vecākais inspektors, majors Jānis Sauka  – droš ības 
dienesta darbinieks , atbildīgs par drošības jautājumiem; 

2.3. Ilūkstes novada sporta skolas futbola treneris Alens Vinokurovs  - pirm ās 
komandas galven ā trenera asistents , atbildīgs par palīdzību pirmās 
komandas galvenajam  trenerim   par komandas futbolistu sagatavošanu; 

2.4. Ilūkstes novada sporta skolas futbola treneris Alens Vinokurovs – jaunatnes 
att īst ības programmas vad ītājs , atbildīgs par kluba jaunatnes sektora ikdienas 
darbības organizēšanu; 
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2.5. Ilūkstes novada sporta skolas futbola treneris Alens Vinokurovs – jaunatnes 
komandas treneris, atbildīgs par jaunatnes komandas sagatavošanu dalībai 
LFF organizētajās sacensībās; 

2.6. Ilūkstes novada sporta skolas futbola treneris Vladimirs Žavaronkovs – 
jaunatnes komandas treneris, atbildīgs par jaunatnes komandas 
sagatavošanu dalībai LFF organizētajās sacensībās; 

2.7. Ilūkstes novada sporta skolas futbola treneris Aleksandrs Vorotinskis – 
jaunatnes komandas treneris, atbildīgs par jaunatnes komandas 
sagatavošanu dalībai LFF organizētajās sacensībās. 

3. Uzdot pašvaldības personāllietu speciālistei Andželai Gičevskai- Studānei  veikt LR 
normatīvo aktu kārtībā noteiktās darbības, kas saistītas ar šī lēmuma 1.punkta izpildi. 

4. Uzdot Ilūkstes novada sporta skolas direktoram Imantam Rubļevskim  veikt LR normatīvo 
aktu kārtībā noteiktās darbības, kas saistītas ar šī lēmuma 2.punkta izpildi. 

 
 
Sēdes vadītājs                                                        Stefans Rāzna 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


