Biedru sapulces P R O T O K O L S Nr. 1/2021
Dobele,

2021.gada 8. oktobrī

Pamatojoties uz Biedrības „Latvijas Svarcelšanas federācija” (turpmāk – LSF) statūtiem, š.g. 8.oktobrī LSF
sasauca LSF biedru kopsapulci. Uzaicinājums uz LSF biedru kopsapulci tika izsūtīts elektroniski š.g.
7.septembrī visiem LSF biedriem.
Biedrības „Latvijas Svarcelšanas federācija”, turpmāk tekstā LSF biedru sapulcē piedalās:
1. Miks Spass – Dobeles sporta skola – 1 balss;
2. Viktors Ščerbatihs, Dobeles “Atlēts” – 1 balss;
3. Artūrs Plēsnieks Ventspils “Spars” – 1 balss;
4. Eduards Andruškēvičs, Biedrība “Ventspils svarcelšanas sporta klubs” – 1 balss;
5. Igors Očkurovs, Daugavpils Indivuduālo sporta veidu skola – 1 balss;
6. Viktors Dolgiļevičs, Vārpa Ludza – 1 balss;
7. Deniss Žulins, Ludzas Bērnu un jaunatnes sporta skola – 1 balss;
8. Varis Sārtaputnis, Balvu sporta skola – 1 balss;
9. Vladimirs Kukjans , Ogres novada sporta centrs – 1 balss;
10. Ritvars Dukovskis – Ogres sporta klubs;
11. Jānis Andžāns – Saldus sporta skola.
Sapulce ir lemttiesīga, jo tajā ieradušies 11 (vienpadsmit) no 11 (vienpadsmit) Biedrības biedriem, kas ir vairāk par 50
%.
Sapulci vada: LSF vārdā vada valdes priekšsēdētājs Eduards Andruškēvičs
Sapulci protokolē:
Eduards Andruškēvičs
Balsu skaitītājs:
Eduards Andruškēvičs
Dienas kārtība:
1. LSF valdes priekšsēdētāja un prezidenta uzrunas.
2. LSF prezidenta un valdes vēlēšanas.
3. Izmaiņas LSF statūtos.
4. Par svarcēlāja Vadima Koževņikova diskvalifikāciju.
5. Dažādi.

Eduards Andruškēvičs informē biedrus par darba kārtību.
Eduards Andruškēvičs – Ja iebildumu par darba kārtību nav un papildinājumu arī nav, aicinu balsot par esošo
darba kārtību.
Balsojums:
“Par” – 11
“Pret” – 0
“Atturas” – 0
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1.
E. Andruškēvičs - Labvakar visiem! Paldies, ka visi esat ieradušies. Šīs dienas galvenais uzdevumus ir LSF
prezidenta un valdes vēlēšanas uz nākamajiem 4 gadiem. Sākumā vēlos jūs informēt par paveikto pēdējos 4 gados.
Ir ieguldīts ļoti liels darbs jauniešu piesaistīšanai svarcelšanas sporta veidam. Liels darbs ir ieguldīts sacensību
organizēšanā. Pats lielākais darbs ieguldīts sportistu sagatavošanās Eiropas un pasaules mēroga sacensībām, un
Tokijas Olimpiskajām spēlēm. Mums tagad ir izveidojusies laba sportistu komanda. Olimpiskajās spēlēs Artūrs
Plēsnieks izcīnīja 3. vietu, bet Ritvars Suharevs 6. vietu. Šie augstie sasniegumi dod papildus punktus federācijai,
līdz ar to arī lielāku finansējumu. Jauniešu starti Eiropas čempionātā U-15, U-17 Polijā bija viduvēji, kā arī
Eiropas U-20 un U-23 čempionātā starti bija viduvēji. Labāku sniegumu gaidījām no Armanda Mežinska. Daniela
Ivanova izcīnīja 2. vietu, par ko ir liels prieks. Artūrs Vasiļonoks izcīnīja 5. vietu. Lielāks darbs jāiegulda jauniešu
gatavošanā nozīmīgākajām sacensībām. Papildus šim visam esam iegādājušies sporta inventāru biedriem.
E. Andruškēvičs – Covid-19 pandēmijas ietekmē grūti noturēt un motivēt jauniešu turpināt sportot. Citas sporta
skolas neatļauj nodarbības iekštelpās, kaut arī mēs esam sūtījuši vēstuli par izlases dalībniekiem, ka viņiem atļauts
nodarboties iekštelpās. Ja ir šādas problēmas, tad jātrenējas ārtelpās. Trenēt vispārējo fizisko sagatavotību vai
spēlēt futbolu. Galvenais, lai jaunieši ir ieradušies un gatavi sportot.
E.Andruškēvičs – Vēl plānojas Latvijas čempionāts U-15, U-17 atsevišķos vingrinājumos 20.11.2021.,
Daugavpilī. Cerēsim, ka sacensības atļaus organizēt.
E.Andruškēvičs – Vēlos dot vārdu LSF prezidentam V.Ščerbatiham.
V.Ščerbatihs – Labvakar! Paldies visiem, ka esat ieradušies. Pa šiem četriem gadiem prezidenta amatā vēlējos
izdarīt vairāk, bet neizdevās. Covid-19 mūs diemžēl apturēja visādā ziņā. Kādam sportistam Covid-19 patraucēja
treniņu procesu, bet kādam tieši otrādi, deva motivāciju labāk sagatavoties un sasniegt savu mērķi neskatoties uz
grūtībām. Mums visiem ir jācenšas darīt tā, lai bērni neciestu un varētu nodarboties ar svarcelšanu. Nezinu kā
turpmāk būs ar nevakcinētajiem, vai viņi varēs piedalīties treniņos iekštelpās un sacensībās. Aicinu jūs visus kopā
domāt un rast risinājumu. Esmu gatavs rakstīt vēstuli ja tas būs nepieciešams, lai varam trenēties iekštelpās.
Padomāsim visi kopā ko šajā visiem grūtajā situācijā mēs varam izdarīt. Iespējams vajag satikties ar LOK
pārstāvjiem. Mēģināšu panākt, lai atļauj trenēties, kaut vai izlasēm. Lūdzu biedrus sagatavot sarakstus, rakstīsim
sporta skolu vadībai vēstules, lai atļauj trenēties. Kā arī lūdzu vakcinējieties, jo sacensībās noteikti varēs
piedalīties tikai vakcinētie. Arī treneri, tiesneši.
E.Andruškēvičs – Prieks par Miku, kurš atrada iespēju un trenējās mežā.
M.Spass – Galvenais, lai bērni atnāk un kaut ko dara. Vecāki jau protams bija neapmierināti, ka treniņi notiek ārā
un aukstumā, bet ir jāpielāgojas situācijai. Visā Latvijā visām sporta skolā vienādi apstākļi.
2.
E.Andruškēvičs –Tiek izteikts priekšlikums prezidenta amatam izvirzīt Viktora Ščerbatiha kandidatūru. Aicinu
biedrus balsot.
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Balsojums:
“Par” – 9
“Pret” – 0
“Atturas” – 2
Tiek izteikts priekšlikums valdes priekšsēdētāja amatam izvirzīt Eduarda Andruškēviča kandidatūru. Aicinu
biedrus balsot.
Balsojums:
“Par” – 9
“Pret” – 0
“Atturas” – 2
Tiek izteikts priekšlikums valdes locekļa amatam izvirzīt Igora Očkurova kandidatūru. Aicinu biedrus balsot.
Balsojums:
“Par” – 9
“Pret” – 0
“Atturas” – 2
Tiek izteikts priekšlikums valdes locekļa amatam izvirzīt Vara Sārtaputna kandidatūru. Aicinu biedrus balsot.
Balsojums:
“Par” – 9
“Pret” – 0
“Atturas” – 2
E.Andruškēvičs – Balsojums noslēdzies. Paldies jums biedri par uzticēšanos un ievēlēšanu uz atkārtotu termiņu.
3.
E.Andruškēvičs – Ņemot vērā Starptautiskās svarcelšanas pieredzi un ieteikumus, vēlos jum piedāvāt veikt
izmaiņas statūtos un papildināt valdi vēl ar 2 locekļiem (treneri vai sportistu). Aicinu biedrus balsot par izmaiņām
statūtos. Pēc veiktajām izmaiņām statūtos, sasauksim atkal biedru kopsapulci, lai ievēlētu vēl 2 valdes locekļus.
Balsojums:
“Par” – 9
“Pret” – 0
“Atturas” – 2
4.
E.Andruškēvičs – Lielākā daļa no jums jau ir informēti par svarcēlāja Vadima Koževņikova diskvalifikāciju ko
pieņēma LSF valde. Mēs vēlāmies, lai arī biedri nobalso par šo diskvalifikāciju neētiskas uzvedības dēļ.

3

Diskvalifikācija piemērota uz gadu.
V.Ščerbatihs – Balsojums nepieciešams, lai patiešām mēs būtu izdarījuši visu, lai šis sportists būtu diskvalificēts
uz gadu. V.Koževņikovs nevarēs vairāk iesniegt jebkādas sūdzības. Piedalījos arī sapulcē, kurā piedalījās
V.Koževņikovs, viņa jurists un Latvijas Olimpiskā komiteja. Sportists neuzskata, ka būtu pārkāpis ētikas normas.
Bet sava bijušā trenera izsmiešana un negatīva izteikšanās par valsts sistēmu, kura viņu visus šos gadus ir
uzturējusi, tas nav pieņemami un ētiski. Pieļauju, ka sniegsim tiesā prasību pret V.Koževņikovu.
E.Andruškēvičs – 04.10.2021. LSF saņēma vēstuli no Antidopinga biroja, ka V.Koževņikovs nav bijis norādītajā
vietā un nav bijis iespējams veikt dopinga pārbaudi. Viņam tika izteikts pirmais brīdinājums.
A.Plēsnieks – Jā, bija daudz konfliktu ar viņu.
V.Ščerbatihs – Šodien aicinu biedrus nobalsot. Šāda sportista rīcība ir bezkaunīga un necieņas pilna pret savu
bijušo treneri, kurš viņa attīstība ir ieguldījis lielu darbu.

Balsojums:
“Par” – 8
“Pret” – 0
“Atturas” – 3
5.
E.Andruškēvičs – Rīt, sacensību laikā ieradīsies Antidopinga birojs un veiks sportistu pārbaudi. Ir problēmas ar
Ogres sportistiem.
E.Andruškēvičs informē par sacensību programmu.
E.Andruškēvičš – viss.gov.lv nosūtījām informāciju, lai veic izmaiņa svara kategorijās, bet līdz šim tās nav
veiktas. Nosūtīsim vēlreiz vēstuli ar lūgumu nomainīt kategorijas.
Tā kā citi jautājumi netiek ierosināti izskatīt biedru sapulcē, sapulces vadītājs pasludina sapulci par slēgtu.

PARAKSTI:
1. Valdes loceklis
2. Valdes loceklis
3. Valdes priekšsēdētājs
4. Protokolists

/I.Očkurovs/
/V.Sārtaputnis/
/E.Andruškēvičs/
/E.Andruškēvičs/
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