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IZRAKSTS
Jelgavā 2016.gada 26.februārī / Nr.03/2016
Latvijas pauerliftinga federācijas
disciplinārās komisijas sēdes lēmums
Latvijas pauerliftinga federācijas (turpmāk - LPF) disciplinārā komisija (turpmāk – DK)
šādā sastāvā: DK vadītājs Igors Benze, DK locekļi – Gints Reinholds un Andrejs Rožlapa, par
antidopinga noteikumu pārkāpšanu uzskatāmās personas – Jēkabpils Sporta Centru
pārstāvošais atlēts Ainis Stagars, personas kods [..], nepiedalās, līdz disciplinārajai sēdei
DK nav saņēmusi antidopinga noteikumus pārkāpušās personas 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)
pārstāvis 2015.gada 28.novembrī Siguldā notikušajā Latvijas čempionātā spēka trīscīņā bez
ekipējuma veica dopinga kontrolei nepieciešamā parauga savākšanu no LPF atlēta Aiņa
Stagara, personas kods [..]. Paraugs tika analizēts Starptautiskās Antidopinga Aģentūras
(turpmāk – WADA) akreditētajā laboratorijā Institute of Doping Analysis and Sports
Biochemistry Drēzdenē, Vācijā. Attiecīgi saskaņā ar analīžu slēdzienu, Aiņa Stagara A
paraugā konstatēta dopinga vielu Metandienone (WADA Dopinga saraksta S1 grupas viela),
tā metabolītu un Tamoxifen (WADA Dopinga saraksta S4 grupas viela) klātbūtne, tādējādi
uzskatāms, ka Ainis Stagars ir veicis ar dopinga lietošanu saistītu pārkāpumu. LPF DK rīcībā
nav ziņas, vai sportists ir pieprasījis paraugu B daļas analīžu veikšanai, tāpēc LPF DK atzīst
(secina), ka Ainis Stagars nav pieprasījis paraugu B daļas analīžu veikšanai un tādējādi
attiecīgo analīžu rezultāts ir uzskatāms par neapstrīdētu un tādējādi pilnīgi pierādītu
faktu.
(2) LPF DK 2016.gada 22.janvārī nolēma noteikt pienākumu Ainim Stagaram līdz
2016.gada 13.februārim iesniegt LPF DK rakstiskus paskaidrojumus par VSMC Antidopinga
Komitejas 2015.gada 30.decembra lēmumā Nr.7 un Dopinga kontroles laboratorijas testa
atskaitē ietvertajām ziņām par aizliegto vielu klātbūtni sportista organismā, nosūtot
paskaidrojumus rakstiski uz LPF adresi Raiņa ielā 3, Valmierā, LV-4201 vai elektroniski uz epasta adresi: igors@sp.lv, vienlaicīgi paziņojot par savu piedalīšanos vai nepiedalīšanos LPF
DK sēdē ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms LPF DK sēdes, kas notiks 2016.gada 26.februārī
plkst. 11.00 [..] ielā [..], Jelgavā.
LPF DK 2016.gada 12.februārī nosūtīja Ainim Stagaram attiecīgo lēmumu ierakstītā
sūtījumā (sūtījuma pasta operatora identifikācijas numurs RR [..] LV uz sportista norādīto un
deklarēto dzīvesvietas adresi [..] ielā [..], Jēkabpilī, LV-5201. Atbilstoši pasta operatora
informatīvajā izsekošanas sistēmā fiksētajām ziņām, pasta sūtījums nosūtīts uz attiecīgo
adresi un sūtījums izsniegts adresātam 2016.gada 22.februārī. LPF DK secina, ka Ainis
Stagars pienācīgā kārtā informēts par notiekošo LPF DK sēdi.

Rīgas iela 91, Valmiera, LV- 4201, tālr. 29273233, e- pasts: lpf@sp.lv
Reģ. Nr. 40008022129, Konts LV58UNLA 0008000700508
A/S SEB banka, kods UNLALV2X; www.powerliftings.lv
(3) LPF DK 2016.gada 22.janvāra lēmumā noteiktajā termiņā nav saņēmusi Aiņa
Stagara paskaidrojumus, lai gan šāda tiesība sportistam bija nodrošināta, tāpēc LPF
DK atzīst (secina), ka sportists ir atteicies no tiesības izteikt paskaidrojumus. 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. katra sportista personīgais
pienākums ir nodrošināt, lai viņa organismā nenokļūtu aizliegtas vielas. Sportists ir atbildīgs
par jebkādas aizliegtas vielas, tās metabolītu vai marķieru klātbūtni paraugos, kas ņemti no
viņu ķermeņa gan apzinātas dopinga lietošanas, gan neapzinātas lietošanas gadījumā. Tāpat
saskaņā ar Pasaules Antidopinga kodeksa p.2.2. pietiekams antidopinga noteikumu
pārkāpuma pierādījums ir aizliegtas vielas, tās metabolītu vai marķieru klātbūtne A paraugā,
kas ņemts no sportista ķermeņa, gadījumos, kad sportists atsakās no B parauga analīzes un
B paraugs netiek analizēts, lai atzītu, ka atlēts pārkāpis Pasaules Antidopinga kodeksa
noteikumus. Kā jau norādīts lēmumā iepriekš, LPF DK ir atzinusi, ka Ainis Stagars nav
pieprasījis paraugus B daļas analīžu veikšanai. Šis fakts pats par sevi prezumē dopinga
lietošanas faktu kā neapstrīdamu. Tāpat izskatāmajā lieta nav strīda par to, ka sportistam
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
Ainis Stagars ir atbildīgs par aizliegto dopinga vielu nonākšanu viņa organismā kā
apzinātas, tā arī neapzinātas dopinga lietošanas gadījumā, kā arī atteikums veikt B
daļas analīzi klasificējams kā pietiekams pierādījums, lai atzītu, ka sportists pārkāpis
Pasaules Antidopinga kodeksu. Izskatāmajā lietā nav strīda par to, ka sportists būtu
lietojis 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.
(5) Saskaņā ar Latvijas Antidopinga komitejas VSMC Antidopinga Komitejas
2015.gada 30.decembra lēmumu Nr.7 un pamatojoties uz Pasaules Antidopinga kodeksa
p.9., 10.2.1.1., 10.8., 10.10., 10.11., 10.12., 10.13., kā arī pamatojoties uz LPF nolikuma Nr.15
(10/02) „Par LPF disciplināro komisiju” pielikuma Nr.1. p.1.1., LPF nolikuma Nr.07.(11/01) „Par
Valsts rekordu reģistrācijas kārtību” p.6. un LPF nolikuma Nr.04 (07/02) „Par sporta
kvalifikācijas normām un to piešķiršanu” p.18.
LPF DK nolēma
1) Atzīt Aini Stagaru, personas kods [..], par vainīgu Pasaules Antidopinga
kodeksa noteikumu pārkāpumā. Nepiemērot Pasaules Antidopinga kodeksa punktus, kas
mīkstina sportista vainu. Anulēt Aiņa Stagara izcīnīto 1.vietu 2015.gada 28.novembrī Siguldā
notikušā Latvijas čempionātā spēka trīscīņā bez ekipējuma un viņa pārstāvētajai Jēkabpils
Sporta Centra komandai izcīnītos 12 punktus komandu konkurencē. Uzdot Ainim Stagaram
par pienākumu atgriezt izcīnīto medaļu un diplomu 10 dienu laikā no lēmuma izsniegšanas
Latvijas pauerliftinga federācijā Rīgas ielā 91, Valmierā, LV-4201. Diskvalificēt Aini Stagaru uz
4 (četriem) gadiem. Diskvalifikācijas sākums – 2016.gada 26.februāris, diskvalifikācijas beigas
– 2020.gada 25.februāris. Piespriest Ainim Stagaram naudas sodu EUR 1500, kas
samaksājams bezskaidras naudas pārskaitījuma veidā uz LPF bankas kontu
Nr.LV58UNLA0008000700508, kas atrodas akciju sabiedrība “SEB banka”. Sods
samaksājams 3 mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža. Anulēt visus Aiņa Stagara
uzstādītos Latvijas rekordus sākot ar 2011.gada 1.janvāri, uzdot LPF Informācijas un
statistikas komitejai (turpmāk – ISK) 10 dienu laikā veikt izmaiņas LPF Latvijas rekordu
reģistrā. Anulēt Ainim Stagaram piešķirto Latvijas sporta meistara kvalifikācijas normu, uzdot
LPF ISK 10 dienu laikā veikt izmaiņas LPF starptautiskās klases sporta meistaru, Latvijas
sporta meistaru un sporta meistara kandidātu reģistrā. Informēt Aini Stagaru, ka
diskvalifikācijas laikā viņam liegts piedalīties IPF un LPF sporta klubu organizētajās
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sacensībās, 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) Uzdot LPF interneta vietnes administratoram Mārtiņam Krūzem a) 10 dienu
laikā no lēmuma sastādīšanas veikt izmaiņas Latvijas čempionāta spēka trīscīņā bez
ekipējuma sacensību protokolā, b) 10 dienu laikā no lēmuma sastādīšanas publicēt šo
lēmumu LPF vietnē www.powerliftings.lv.
3) Uzdot LPF DK sekretāram Gintam Reinholdam sagatavot un nosūtīt lēmuma
norakstu Ainim Stagaram, Latvijas Sporta Federāciju padomei un LSMC ADN, lēmuma
norakstu – tulkojumu angļu valodā Starptautiskajai Pauerliftinga Federācijai (IPF) 10 darba
dienu laikā.
Lēmums var tikt pārsūdzēts Latvijas Sporta Federāciju Padomes strīdu izskatīšanas
komitejā.
Lēmums stājas spēkā tā sastādīšanas dienā, 2016.gada 21.aprīlī.
Lēmums sastādīts 2016.gada 26.aprīlī
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