NORAKSTS

LATVIJAS REPUBLIKAS BILJARDA FEDERĀCIJA
Reģistrācijas nr.40008025515
juridiskā adrese: Vaidavas iela 4, Rīga, LV-1082

ĀRKĀRTAS VALDES SĒDES PROTOKOLS
nr.2/2013
Rīgā, 2013.gada 11.jūlijā
Biedrības “Latvijas Republikas Biljarda Federācijas” (turpmāk tekstā saukta LRBF), ārkārtas valdes sēde
notiek 2013.gada 11.jūlijā, plkst.18:00, Rīgā, Zolitūdes ielā 34.
Valdes sēdē piedalās LRBF valde pilnā sastāvā: J.Šabašovs (LRBF prezidents), J.Rjazanskis, A.Demakins,
S.Koļcovs.
Uz valdes sēdi tika uzaicināti LRBF spēlētāji: T.Vasiļjeva, I.Lukaševska, V.Špaks, M.Kaļva.
Uz valdes sēdi ir ieradušies: Tatjana Vasiļjeva, Vitālijs Špaks, Māris Kaļva, Jānis Lukaševskis.
I.Lukaševska uz valdes sēdi nav ieradusies. Valdei ir iesniegta I.Lukaševskas 11.07.2013. notariāli
apliecināta pilnvara zvērinātam advokātam Sandijam Petrovičam pārstāvēt I.Lukaševskas intereses.
Par valdes sēdes vadītāju ievēlēts S.Koļcovs. Par protokolistu ievēlēts J.Rjazanskis.
Valdes sēdes vadītājs atklāj valdes sēdi un paziņo darba kārtību:
1) J.Lukaševka māsu medījos publicēto rakstu par T.Vasiljevas uzvedību izvērtēšana;
2) LRBF spēlētāju paskaidrojumu uzklausīšana saistībā ar J.Lukaševska rakstiem;
3) Secinājumi un lēmumu pieņemšana.
Uzklausot sēdes vadītāja piedāvāto darba kārtību un apspriežot to, valdes sēdes dalībnieki „PAR” – 4, „PRET”
– 0, „ATTURAS” – 0, nolēma:
- apstiprināt sapulces darba kārtību.
PAR DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMIEM:
1. Sapulces vadītājs ziņo, ka 2013.gada 08.jūlijā internēta portālos delfi.lv, sportacentrs.com, tvnet.lv,
sportaklubi.lv, onliner.lv, 10.minutes.lv, labz.lv tika publicēti raksti ar nosaukumu „Vadošās Latvijas snūkera
spēlētājas uzvedība turnīra laikā šokē spēlētājus”, „Eiropas čempione snūkerā Vasiļjeva rupji izlamā skatītājus”,
„2012.gada Eiropas čempione Vasiļjeva nesavalda nervus un lamā skatītājus”. Rakstu autors ir Jānis Lukaševskis.
Valdei uzrādītas mīnēto rakstu izdrukas no nosauktajiem portāliem.
Sapulces vadītājs lūdz rakstu autoru J.Lukaševski sniegt savus paskaidrojumus par rakstu satura atbilstību
patiesiem apstākļiem, kā arī raksta publicēšanas motīvus.
J.Lukaševskis iesniedz valdei Ineses Lukaševskas rakstveida paskaidrojumus, kā arī Viktora Bukajeva rakstveida
paskaidrojumus par 2006.gadā notikušo.
J.Lukaševskis sniedz savus paskaidrojumus un apgalvo, ka rakstā izklāstītājs atbilst patiesībai, raksti tika publicēti,
lai aizstāvētu viņa sievu – LRBF spēlētāju I.Lukaševsku.
Notiek diskusija ar J.Lukaševski, kuras gaitā LRBF valdes locekļi uzdod jautājumus J.Lukaševskim.
Diskusijas laikā noskaidrots, ka J.Lukaševskis, publicējot rakstus, vēlējas pievērst LRBF un masu saziņas līdzekļu
uzmanību, lai gan pats personīgi ar šādu lūgumu, kā arī problēmas raksturojumu, nav vērsies LRBF. Tāpat,
diskusijas laikā J.Lukaševkis ir atzinis, ka raksti bija sagatavoti un publicēti: - „uz emocijām”.
Sapulces vadītājs ziņo, ka pēc viņa viedokļa, ko viņš arī paskaidroja I.Lukaševskai 2013.gada 07.jūlijā Latvijas
čempionāta 6-RED laikā, situācija, kas izveidojās šodien ir tikai divu peronu – I.Lukaševskas un T.Vasiļjevas
privātās attiecības, kuriem ir ilga vēsture. Vienīgais, ko LRBF var izdarīt – piedāvāju šodien un šeit, valdes

klātbūtnē, piedaloties I.Lukaševakai T.Vasiļjevai personīgi, panākt izlīgumu. T.Vasiļjeva izteica savu
piekrišanu. Valde lūdz J.Lukaševski sazvanīties ar I.Lukaševsku un lūgt viņas viedokli. Pēc sazvanīšana
J.Lukaševskis paziņoja, ka I.Lukaševska nav gatava uz mierizlīgumu uz Jūsu piedāvātiem nosacījumiem un vēlas
saņemt atvainošanos no T.Vasiļjevas par Latvijas čempionāta 6-RED laikā notikušo. T.Vasiļjeva piebilst, ka šajā
situācijā viņai nav par ko atvainoties, jo viņa neko tādu, par ko būtu jāatvainojas, nav izdarījusi.
2. Sēdes vadītājs aicina klātesošus LRBF spēlētājus sniegt savus paskaidrojumus par Latvijas čempionāta 6-RED
laikā (2013.gada 07.jūlijā) notikušo.
LRBF spēlētāji V.Špaks (T.Vasiļjevas pretinieks spēlē, par kuru notiek diskusija), M.Kaļva (LRBF spēlētājs un
aculiecinieks), T.Vasiļjeva sniedz savus paskaidrojumus par notikušo un atbild uz LRBF valdes jautājumiem.
Uzklausot spēlētāju V.Špaka un M.Kaļvas paskaidrojumus konstatēts, ka I.Lukaševska ir iejaukusies T.Vasiļjevas
un V.Špaka spēles gaitā ar komentāriem par sērijas punktiem. Abi apliecināja, ka neviens no viņiem nav dzirdējis
un redzējis, ka T.Vasiļjeva spēles gaitā vai pēc spēlēs beigām būtu skaļā balsī pateikusi kaut vienu necenzētu vārdu
skatītajiem. V.Špaks arī piebilda, ka viss, kas ir rakstīts J.Lukaševska rakstos, neatbilst patiesībai.
Uzklausot T.Vasiļjevas paskaidrojumus noskaidrots, ka T.Vasiļjeva nav lamājusies uz skatītājiem necenzētiem
krievu vārdiem ne spēles laikā, ne arī pēc spēles. Tieši otrādi, kad spēle vēl nebija pabeigta, I.Lukaševska un
J.Lukaševskis skaļā balsī izteikušies viņas adresē, bet pēc spēlēs beigām J.Lukaševskis bija noskaņots agresīvi, un
skaļā balsī, izmantojot krievu necenzētus vārdus nolamāja viņu citu skatītāju klātbūtnē.
3. Sapulces vadītājs paziņo, ka jautājuma pilnīgai un objektīvai izvērtēšanai un lēmumu pieņemšanai ir
nepieciešams saņemt papildus paskaidrojumus no citiem spēles aculieciniekiem, kā arī detalizēti iepazīties ar spēles
gaitas videoierakstu.
Sapulces vadītājs ierosina izdarīt pārtraukumu līdz 2013.gada 18.jūlijam. Pārējie valdes locekļi piekrīt sapulces
vadītāja izteiktajām piedāvājumam.
Sapulces vadītājs paziņo sapulces pārtraukumu līdz 2013.gada 18.jūlijam.
--2013.gada 18.jūlijā, plkst.17:00, Rīgā, Zolitūdes ielā 34.
Sapulces turpinājums.
- Sapulces vadītājs ziņo, ka tika saņemti papildus paskaidrojumi no LRBF sacensību tiesneša V.Ladina,
spēlētājiem R.Judina un E.Kuzmicka (visi 2013.gada 07.jūlijā bija biljarda klubā Latvijas čempionāta 6-RED
laikā). Savos paskaidrojumos visi viņi apliecināja, ka I.Lukaševska ir iejaukusies T.Vasiļjevas un V.Špaka spēles
gaitā ar komentāriem par sērijas punktiem. V.Ladins un E.Kuzmickis dzirdēja, ka J.Lukaševskis skaļā balsī,
izmantojot krievu necenzētus vārdus, nolamāja T.Vasiļjevu citu skatītāju klātbūtnē. V.Ladins un E.Kuzmickis
apliecināja, ka T.Vasiļejeva ne spēles laikā, ne arī pēc spēles beigām nav lamājusies uz skatītājiem necenzētiem
krievu vārdiem, un arī uz J.Lukaševska agresiju un necenzētiem izteicieniem vispār nereaģēja.
J.Rjazanskis ziņo, ka 2013.gada 07.jūlijā I.Lukaševska savā lapā sociālajā tiklā facebook.com publicēja līdzīgu
rakstu par T.Vasiļjevas uzvedību. J.Rjazanskis uzrāda valdei izrakstu no 2007.gada 15.augusta LRBF valdes sēdes
protokola nr.4/2007, ar kuru I.Lukaševska (tajā laikā - Inese Kažoka) tika izslēgta no LRBF biedru sastāvā par
sportiski nekorektu rīcību un nelojālu attieksmi pret LRBF un tās biedriem. J.Rjazanskis papildus sniedz
informāciju par I.Lukaševskas nekorekto uzvedību 2012.gada Eiropas Čempionāta laikā Daugavpilī, kad pēc vienas
no spēlēs beigām un piedzīvotā zaudējuma I.Lukaševska ar vīru J.Lukaševski lamājās uz pretinieci un pēc tam uz
tiesnesi. Pilnīgi līdzīga situācija notika arī 2013.gada Eiropas Čempionāta laikā Polijā, kad I.Lukaševska ar vīru
J.Lukaševski lamājās uz spēles tiesnesi pēc spēles beigām. Tāpat, J.Rjazanskis norāda, ka I.Lukaševska, spēlējot
LRBF reitinga turnīros, pastāvīgi pārkāpj biljardā pieņemtas ētikas un uzvedības normas (neuzliek krāsainās
bumbas uz punkta, nepaspiež roku pretiniekam pirms spēlēs un spēles beigās). Šajā gadījumā, I.Lukaševska ir
pārkāpusi stingru nerakstītu biljarda sporta ētikas un uzvedības normu – nedrīkst iejaukties citu spēlētāju spēles
gaitā un visi spēlētāji to ievēro. Šajā situācijā I.Lukaševka nav vienkārši skatītāja, viņa ir spēlētāja, jo viņa arī
piedalījās turnīrā.
A.Demakins piebilda, ka viņš atceras I.Lukaševskas diskvalifikāciju 2007.gadā, jo viņš pats balsoja par to.
Uzklausot sēdes vadītāja un valdes sniegto informāciju, valde apspriež saņemtos paskaidrojumus.

Izvērtējot visus paskaidrojumus kopsakarā ar publicēto rakstu, noskatoties spēlēs videoierakstu, valde secina, ka
J.Lukaševska publicētajos rakstos „Vadošās Latvijas snūkera spēlētājas uzvedība turnīra laikā šokē spēlētājus”,
„Eiropas čempione snūkerā Vasiļjeva rupji izlamā skatītājus” minētie fakti par T.Vasiljevas uzvedību pilnībā
neatbilst patiesībai.
LRBF prezidents J.Šbašovs, A.Demakins un J.Rjazanskis ierosina izlemt jautājumu par I.Lukaševskas
diskvalifikāciju uz 1 gadu. S.Koļcovs piebilst, ka diskvalifikācija, iespējams, nav risinājums.
Uzklausot LRBF valdes locekļu viedokļus, sapulces vadītājs ierosina pieņemt lēmumus par izskatītājiem
jautājumiem un balsot.
LRBF valde nolēma:
3.1. Atzīt, ka 2013.gada 08.jūlijā internēta portālos delfi.lv, sportacentrs.com, tvnet.lv, sportaklubi.lv, onliner.lv,
10.minutes.lv, labz.lv Jāņa Lukaševska publicētajos rakstos „Vadošās Latvijas snūkera spēlētājas uzvedība turnīra
laikā šokē spēlētājus”, „Eiropas čempione snūkerā Vasiļjeva rupji izlamā skatītājus”, „2012.gada Eiropas čempione
Vasiļjeva nesavalda nervus un lamā skatītājus” minētie fakti par T.Vasiljevas uzvedību pilnībā neatbilst patiesībai.
Balsojums: „PAR” – 4, „PRET” – 0, „ATTURAS” – 0.
Sakarā ar pieņemto lēmumu uzdot LRBF valdes loceklim J.Rjazanskim sagatavot un iesniegti attiecīgajiem masu
saziņas līdzekļiem iesniegumus par publicēto rakstu atsaukšanu un izņemšanu no portālu arhīviem.
3.2. Par sportiski nekorektu rīcību, biljardā vispārpieņemto ētikas un uzvedības normu neievērošanu Latvijas
reitinga turnīru laikā, bet pārstāvot Latviju starptautiskajās sacensībās - Eiropas un pasaules čempionātu norises
laikā, nelojālu attieksmi pret LRBF spēlētājiem turnīru laikā, apzināti nepatiesas informācijas publicēšanu sociālajā
tīklā, kas kopumā grauj ne tikai Latvijas sportistu reputāciju, bet arī federācijas imidžu un prestižu Latvijā un
pasaulē, diskvalificēt Inesu Lukaševsku uz 1 (vienu) gadu - no šī lēmuma pieņemšanas dienas līdz 2014.gada
18.jūlijam.
Balsojums: „PAR” – 3, „PRET” – 0, „ATTURAS” – 1.
Uzdot LRBF valdes loceklim J.Rjazanskim paziņot par pieņemto lēmumu I.Lukaševskai un LRBF sacensību
tiesnešiem.
3.3. Ņemot vērā valdē apspriestos jautājumu par ētikas un uzvedības normām, būtu nepiecienāms arī LRBF, līdzīgi
kā citās federācijas un citos sporta veidos, izstrādāt un apstiprināt LRBF ētikas kodeksu, kas ietvertu sportistu
(spēlētāju), tiesnešu un skatītāju uzvedības un ētikas pamatnormas un sankcijas par to pārkāpumiem.
Balsojums: „PAR” – 4, „PRET” – 0, „ATTURAS” – 0.
Uzdot LRBF valdes loceklim S.Koļcovam līdz 01.09.2013. izstrādāt ētikas kodeksa teksta projektu un iesniegt
apstiprināšanai valdē.
Valdes sēde slēgta plkst.18:00
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