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IZRAKSTS
Valmierā 2014.gada 28.aprīlī / Nr.02/2014
Latvijas pauerliftinga federācijas
disciplinārās komisijas sēdes lēmums
Latvijas pauerliftinga federācijas (turpmāk - LPF) disciplinārā komisija (turpmāk – DK)
šādā sastāvā: DK vadītājs Igors Semjonovs, DK locekļi – Gints Reinholds un Andrejs
Rožlapa, par antidopinga noteikumu pārkāpšanu uzskatāmās personas - Kuldīgas sporta
klubu Evolution pārstāvošais atlēts Viesturs Eidemanis, personas kods [..], un
Priekules novadu pārstāvošais atlēts Artis Šteins, personas kods [..], – abi nepiedalās,
pirms disciplinārās sēdes DK ir saņēmusi minēto antidopinga noteikumus pārkāpušo personu
paskaidrojumus,
a) ievērojot Starptautiskās Pauerliftinga federācijas (turpmāk - IPF) antidopinga
noteikumos ietvertos augstos izvirzītos mērķus cīņā pret aizliegto preparātu lietošanu,
tostarp, izvirzīto mērķi censties saglabāt to, kas uzskatāms par nesaraujami saistītu ar sporta
vērtībām, kas vispārpieņemti tiek uzskatītas par „sportiskajam garam atbilstošām”, ir
olimpiskās kustības būtība un tiek raksturota ar daudzām vērtībām,
b) LPF statūtos un LPF DK nolikumā noteikto tiesību un pienākumu apjomu, kas LPF
uzliek pienākumu ievērot ne tikai nacionālajās tiesībās ietverto normatīvo regulējumu un
citus LPF saistošus aktus, bet ievērot arī IPF izstrādātos, pieņemtos un spēkā esošos
noteikumus, kas reglamentē dopinga kontroles nozari,
atklātā sēdē izskatīja antidopinga noteikumu pārkāpumus un konstatēja
(1) Latvijas Sporta medicīnas centra Antidopinga nodaļas (turpmāk - LSMC ADN)
pārstāvji 2013.gada 23.novembrī Jelgavā notikušajā Latvijas Kausa 20.posmā – Jelgavas
čempionātā spiešanā guļus - veica dopinga kontrolei nepieciešamo paraugu savākšanu no
diviem LPF atlētiem - Kuldīgas sporta klubu Evolution pārstāvošā atlēta Viestura
Eidemaņa, personas kods [..], un Priekules novadu pārstāvošā atlēta Arta Šteina,
personas kods [..]. Paraugi tika analizēti Starptautiskās Antidopinga Aģentūras (turpmāk –
WADA) akreditētajā laboratorijā United Laboratories Ltd. Helsinkos. Attiecīgi saskaņā ar
analīžu slēdzienu, ko LSMC ADN saņēmusi 2013.gada 20.decembrī un kas reģistrēts ar
numuru 4-3/668 Arta Šteina A paraugā atklāta aizliegto eksogēnas izcelsmes S1 grupas
dopinga preparātu vai to metabolītu norandrosterone, 17b-trenbolone, 17a-trenbolone
klātbūtne. Savukārt saskaņā ar analīžu slēdzienu, ko LSMC ADN saņēmusi 2013.gada
20.decembrī un kas reģistrēts ar numuru 4-3/669 Viestura Eidemaņa A paraugā atklāta
aizliegto eksogēnas izcelsmes S1 grupas dopinga preparātu vai to metabolītu 17b-methyl5b-androst-1-ene-3a,17a-diol, 17a-methyl-5b-androstan-3a,17b-diol, 17,17-dimethyl-18norandrosta-1,4,13(14)-trien-3-one, 19-norandrosterone klātbūtne. LPF DK rīcībā nav ziņas,
vai minētie sportisti ir pieprasījuši paraugu B daļas analīžu veikšanai, tāpēc LPF DK atzīst
(secina), ka Viesturs Eidemanis un Artis Šteins nav pieprasījuši paraugu B daļas
analīžu veikšanai un tādējādi attiecīgo analīžu rezultāti ir uzskatāmi par neapstrīdētu
un tādējādi pilnīgi pierādītu faktu.
(2) LPF DK 2014.gada 29.martā noturēja sēdi un taisīja lēmumu (2014.gada 29.marta
lēmums), ar kuru cita starp secināja, ka gan Viestura Eidemaņa, gan Arta Šteina, LPF
iesniegtie rakstveida paskaidrojumi pēc būtības satur līdzīgu informāciju un līdzīgu
argumentāciju. Viesturs Eidemanis paskaidroja, ka aizliegtos medicīniskos preparātus
neesot lietojis. Atzina, ka gatavojoties sacensībām lietojis ar interneta starpniecību ASV un
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Polijā iegādātu sporta uzturu (proteīnu, aminoskābes, ogļhidrātu kokteiļus, enerģijas
dzērienus un tml.). Neesot ieguvis izglītību ne ķīmijas, ne medicīnas jomā, tāpēc neesot
kvalificēts izvērtēt analīžu rezultātus. Savukārt Artis Šteins paskaidroja, ka apzināta aizliegto
vielu lietošana no viņa puses neesot notikusi. Uzskata, ka vienīgais cēlonis, kā aizliegtās
vielas varējušas nokļūt organismā, esot uztura bagātinātāju lietošana, kurus atlēts esot sūtījis
internetā no ASV dažādām šaubīgām firmām. Abi atlēti apgalvoja, ka apzināti aizliegtas
vielas lietojuši neesot, kategoriski noliedza aizliegtu vielu apzinātu lietošanu.
(3) LPF DK, izvērtējot Viestura Eidemaņa un Arta Šteina paskaidrojumos ietverto,
uzskatīja par nepieciešamu pieprasīt papildus informāciju no abiem sportistiem par viņu
paskaidrojumos ietvertajiem apgalvojumiem. LPF DK norādīja, ka neesot pamata nedz
uzskatīt par ticamiem, nedz uzskatīt par neticamiem abu sportistu apgalvojumus, kas pēc
būtības esot vērsti uz pieņēmumu, ka aizliegtās vielas iespējams esot bijušas uztura
bagātinātājos, ko viņi it kā iegādājušies ar interneta starpniecību. LPF DK izdarīja
secinājumu, ka ziņas par vielām un to izplatītajiem, kas izplata tādus produktus, kas cita
starp satur aizliegtas vielas, bet tiek uzdoti kā uztura bagātinātāji, un tādējādi kaitē ne tikai
individuāliem sportistiem, bet arī noteiktam sporta veidam un tā reputācijai kopumā, ir jādara
zināmi atklātībai. LPF DK vērsa uzmanību uz stingru uzskatu, ka LPF un tās reģistrēto
sportistu pienākums ir informēt citus sportistus par tādiem produktiem un to izplatītājiem, kas
pārdod produktus, kas patiesībā satur aizliegtas vielas un to lietošana tiešā veidā rada
negatīvas sekas sportista veselībai, kā arī sportista karjerai un arī nepamatoti iedragā
veselas sporta nozares iespējamo attīstību.
Ievērojot 2014.gada 29.marta lēmumā minētos LPF DK apsvērumus un to, ka a)
preču pirkumi internetā neapšaubāmi nevarot notikt bez pircēja un pārdevēja identificēšanas,
b) naudas pārvedumi notiekot bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot maksāšanas
sistēmas, kas kalpo par samaksas pierādījumiem, kā arī c) preču piegāde no trešajām
valstīm Eiropas Savienības robežās tiekot uzraudzīta no nacionālo valstu muitas iestādēm,
kas piemēro ievedmuitas maksājumus, tādējādi apliecinot attiecīgās preces ievešanas faktu
Eiropas Savienībā, ir viegli iegūt (saglabāt) pierādījumus šādiem darījumiem. Tā kā Viesturs
Eidemanis un Artis Šteins norādīja, ka uztura bagātinātājus iegādājās ar interneta
starpniecību, LPF DK nevar ignorēt šādus apgalvojumus vai atstāt tos bez ievērības, tāpēc
LPF DK nolēma pienākumu Viesturam Eidemanim un Artim Šteinam līdz 2014.gada
21.aprīlim iesniegt LPF DK pierādījumus paskaidrojumos sniegto apgalvojumu patiesumam
par uztura bagātinātāju iespējamo iegādi, izmantojot interneta starpniecību; par
pierādījumiem uzskatīt pasūtīto preču pieteikumus, samaksas rēķinus, maksājuma
apliecinājumus, Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtus dokumentus (paziņojumus) par muitas
nodevu maksāšanas pienākumu un/vai citus dokumentus, kas var kalpot par pierādījumiem
sniegtajiem apgalvojumiem.
LPF DK 2014.gada 29.marta lēmumā noteiktajā termiņā nav saņēmusi ne
Viestura Eidemaņa, ne Arta Šteina paskaidrojumus par pierādījumu iesniegšanu, tāpēc
LPF DK atzīst (secina), ka abu sportistu iepriekš iesniegtie rakstveida paskaidrojumi ir
vienīgie pierādījumi, kurus LPF DK ir pamats vērtēt, nosakot sportistiem sankcijas par
konstatētajiem pārkāpumiem. Tāpat LPF DK ieskatā ir svarīgi norādīt (vērst
uzmanību), ka sportistam uzliktā pienākuma neievērošana jau pati par sevi dod
pamatu kādu apstākļu/faktu atzīšanai par esošiem vai noliegšanai kā nepamatotiem un
nepierādītiem.
(4) Saskaņā ar Pasaules Antidopinga kodeksa p. 2.1.1. atlēts ir atbildīgs par jebkādu
aizliegto dopinga vielu nonākšanu viņa organismā gan apzinātas dopinga lietošanas, gan
neapzinātas lietošanas gadījumā. Tāpat saskaņā ar Pasaules Antidopinga kodeksa p. 2.2.
atlēta atteikums veikt B daļas analīzi klasificējams kā pietiekams pierādījums, lai atzītu, ka
atlēts pārkāpis Pasaules Antidopinga kodeksa noteikumus. Kā jau norādīts lēmumā iepriekš,
LPF DK ir atzinusi, ka Viesturs Eidemanis un Artis Šteins nav pieprasījuši paraugus B daļas
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analīžu veikšanai. Šis fakts pats par sevi prezumē dopinga lietošanas faktu kā neapstrīdamu.
Tāpat izskatāmajā lieta nav strīda par to, ka abiem sportistiem veiktajās analīzēs ir
konstatēta aizliegto vielu klātbūtne. Līdz ar to, subsumējot lietas faktiskos apstākļus ar
Pasaules Antidopinga kodeksa normās ietverto regulējumu, LPF DK atzīst, ka Viesturs
Eidemanis un Artis Šteins ir atbildīgi par aizliegto dopinga vielu nonākšanu viņu
organismā kā apzinātas, tā arī neapzinātas dopinga lietošanas gadījumā, kā arī
atteikums veikt B daļas analīzi klasificējams kā pietiekams pierādījums, lai atzītu, ka
sportisti pārkāpuši Pasaules Antidopinga kodeksu. Izskatāmajā lietā nav strīda par to,
ka abi sportisti būtu lietojuši aizliegtās vielās. Turklāt abas minētās Pasaules Antidopinga
kodeksa normas pēc savas būtības ir imperatīva rakstura. LPF DK to noteikto piemērošanas
tvērumu nevar sašaurināt vai arī mīkstināt savus secinājumus.
Ievērojot Pasaules Antidopinga kodeksa 10.6.punktā ietverto regulējumu, kas paredz
piemērot vainu pastiprinošos apstākļus gadījumos, ja sportistam veiktajās analīžu pārbaudēs
konstatētas vairākas aizliegtās vielas, LPF DK atzīst, ka konkrētajā izskatāmajā lietā,
nosakot abiem sportistiem sodu, ir pamats piemērot noteikumus, kas pastiprina sportista
vainu.
(5) Saskaņā ar Latvijas Antidopinga komitejas 6.janvāra sēdes lēmumu Nr.1. un
pamatojoties uz Pasaules Antidopinga kodeksa p.9. un p.10.2., Starptautiskās Pauerliftinga
federācijas (turpmāk – IPF) Antidopinga noteikumu p.9., p.10.2., 10.5., 10.6., 10.9., 10.10.1.,
10.10.2., 10.12., kā arī pamatojoties uz LPF nolikuma Nr.15 (10/02) „Par LPF disciplināro
komisiju” pielikuma Nr.1. p.1.1. un 1.5., LPF nolikuma Nr.07.(11/01) „Par Valsts rekordu
reģistrācijas kārtību” p.5. un LPF nolikuma Nr.04 (07/02) „Par sporta kvalifikācijas normām
un to piešķiršanu” p.17.
LPF DK nolēma
1) Atzīt Viesturu Eidemani, personas kods [..], par vainīgu Pasaules Antidopinga
kodeksa noteikumu pārkāpumā. Piemērot IPF Antidopinga noteikumu punktus, kas
pastiprina sportista vainu. Anulēt Viestura Eidemaņa izcīnīto 1.vietu open grupā 2013.gada
23.novembrī notikušā Latvijas Kausa izcīņas 20.posmā – Jelgavas čempionātā spiešanā
guļus un viņa pārstāvētajai Evolution komandai izcīnītos 12 punktus komandu konkurencē.
Uzdot Viesturam Eidemanim par pienākumu atgriezt izcīnīto medaļu un diplomu 10 dienu
laikā no lēmuma izsniegšanas Latvijas pauerliftinga federācijā Rīgas ielā 91, Valmierā, LV4201. Diskvalificēt Viesturu Eidemani uz 2 (diviem) gadiem un 6 (sešiem) mēnešiem.
Diskvalifikācijas sākums – 2014.gada 29.marts, diskvalifikācijas beigas – 2016.gada
30.septembris. Piespriest Viesturam Eidemanim naudas sodu EUR 1500, kas samaksājams
bezskaidras naudas pārskaitījuma veidā uz LPF bankas kontu Nr.LV58UNLA
0008000700508, kas atrodas akciju sabiedrība “SEB banka”. Uzdot LPF grāmatvedei Brigitai
Vītolai 10 dienu laikā no lēmuma sastādīšanas datuma sagatavot un nosūtīt Viesturam
Eidemanim rēķinu, kas samaksājams 3 mēnešu laikā no tā izrakstīšanas brīža. Anulēt
Viesturam Eidemanim piešķirto Latvijas sporta meistara kvalifikācijas normu, uzdot ISK 10
dienu laikā veikt izmaiņas LPF starptautiskās klases sporta meistaru, Latvijas sporta
meistaru un sporta meistara kandidātu reģistrā. Informēt Viesturu Eidemani, ka
diskvalifikācijas laikā viņam liegts piedalīties IPF un LPF sporta klubu organizētajos treniņos,
pildīt instruktora, trenera asistenta, sacensību vai LPF amatpersonas pienākumus, būt par
komandas pārstāvi, saņemt jebkādu atbalstu no LPF. Jebkuram sportistam, kurš saņems
palīdzību no diskvalificētā sportista, var tikt piemērota sešu mēnešu diskvalifikācija no
pārkāpuma izdarīšanas brīža.
2) Atzīt Arti Šteinu, personas kods [..], par vainīgu Pasaules Antidopinga kodeksa
noteikumu pārkāpumā. Piemērot IPF Antidopinga noteikumu punktus, kas pastiprina
sportista vainu. Anulēt Arta Šteina izcīnīto 1.vietu junioru grupā 2013.gada 23.novembrī
notikušā Latvijas Kausa izcīņas 20.posmā – Jelgavas čempionātā spiešanā guļus un viņa
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pārstāvētajai Priekules komandai izcīnītos 12 punktus komandu konkurencē. Uzdot Artim
Šteinam par pienākumu atgriezt izcīnīto medaļu un diplomu 10 dienu laikā no lēmuma
izsniegšanas Latvijas pauerliftinga federācijā Rīgas ielā 91, Valmierā, LV-4201. Diskvalificēt
Arti Šteinu uz 2 (diviem) gadiem un 6 (sešiem) menešiem. Diskvalifikācijas sākums –
2014.gada 29.marts, diskvalifikācijas beigas – 2016.gada 30.septembris. Piespriest Artim
Šteinam naudas sodu EUR 1500, kas samaksājams bezskaidras naudas pārskaitījuma veidā
uz LPF bankas kontu Nr.LV58UNLA 0008000700508, kas atrodas akciju sabiedrība “SEB
banka”. Uzdot LPF grāmatvedei Brigitai Vītolai 10 dienu laikā sagatavot un nosūtīt Artim
Šteinam rēķinu, kas samaksājams 3 mēnešu laikā no tā izrakstīšanas brīža. Anulēt visus
Arta Šteina uzstādītos Latvijas rekordus sākot ar 2011.gada 1.janvāri, uzdot ISK 10 dienu
laikā veikt izmaiņas LPF Latvijas rekordu reģistrā. Anulēt Artim Šteinam piešķirto Latvijas
sporta meistara kandidāta kvalifikācijas normu, uzdot ISK 10 dienu laikā veikt izmaiņas LPF
starptautiskās klases sporta meistaru, Latvijas sporta meistaru un sporta meistara kandidātu
reģistrā. Informēt Arti Šteinu, ka diskvalifikācijas laikā viņam liegts piedalīties IPF un LPF
sporta klubu organizētajos treniņos, pildīt instruktora, trenera asistenta, sacensību vai LPF
amatpersonas pienākumus, būt par komandas pārstāvi, saņemt jebkādu atbalstu no LPF.
Jebkuram sportistam, kurš saņems palīdzību no diskvalificētā sportista, var tikt piemērota
sešu mēnešu diskvalifikācija no pārkāpuma izdarīšanas brīža.
3) Uzdot LPF interneta vietnes administratoram Mārtiņam Krūzem a) 10 dienu laikā no
lēmuma sastādīšanas veikt izmaiņas Latvijas Kausa izcīņas 20.posma – Jelgavas
čempionāta spiešanā guļus sacensību protokolā, b) 10 dienu laikā no lēmuma sastādīšanas
publicēt šo lēmumu vietnē www.powerliftings.lv.
4) Uzdot LPF DK sekretāram Gintam Reinholdam sagatavot un nosūtīt lēmuma norakstu
Viesturam Eidemanim un Kuldīgas novada pašvaldībai, Artim Šteinam un Priekules novada
pašvaldībai, Latvijas Sporta Federāciju padomei un LSMC ADN, lēmuma norakstu –
tulkojumu angļu valodā Starptautiskajai Pauerliftinga Federācijai (IPF) 10 dienu laikā.
Lēmums var tikt pārsūdzēts Latvijas Sporta Federāciju Padomes strīdu izskatīšanas
komitejā un tālāk Starptautiskajā Sporta Arbitrāžas tiesā (CAS), Lozānā, Šveicē.
Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā, 2014.gada 28.aprīlī.
Lēmums sastādīts 2014.gada 12.maijā.
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