
 

 
 

Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) 
Ārkārtas valdes sēdes 

PROTOKOLS Nr. ADM/2022/3 
 
 
2022. gada 19. janvārī plkst. 22:00 
Tiešsaistes video platformā Microsoft Teams 
 

    
LSF Valdes un Darba komisiju attālinātas lēmumu pieņemšanas darba kārtības nolikuma 
punkts 6.3. nosaka sekojošo: “[..] Steidzamos gadījumos sēde var tikt sasaukta 
nekavējoši, sēdes dalībniekus informējot gan ar e-pasta starpniecību, gan arī telefoniski”. 
Valdes locekļi par šīs ārkārtas valdes sēdes datumu un laiku informēti 18.01.2022. 
telefoniski un apliecinājuši, ka varēs tajā piedalīties. 

 
Darba kārtība 

 
1. Par Induļa Bikšes dalību Olimpiskajās spēlēs Pekinā distanču slēpošanā. 

 

1. Izteicās: D. Doršs, J. Puida, A. Raugulis, G. Ikaunieks, D. Fogelis, E. Lansmanis, L. 
Liniņa 

A.Raugulis informē, ka šī ārkārtas sēde sasaukta, lai lemtu par Induļa Bikšes dalību 
Olimpiskajās spēlēs Pekinā. Izklāsta situāciju. Induļa Bikšes tēvs un treneris Zintis Bikše 
17.01.2022 nosūtījis e-pastu Latvijas Olimpiskajai komitejai, kurā pauž viedokli, ka LSF 
“izturās ļoti negodīgi pret sportistu, Induli Bikši, atstājot viņu bez sava tehniskā personāla 
OS, vietā liekot savu izvēlētu personālu, kuriem nav pieredzes šāda līmeņa sacensībās, 
un ar kuriem Indulim nav nekādas komunikācijas, kas rada savstarpēju spriedzi, kura 
nenāk par labu startam OS. Ir ļoti slikts mikroklimats no LSF vadības puses. Lēmumi tiek 
pieņemti slepenās sanāksmēs, nekomunicējot ar visiem vadošajiem sportistiem un 
treneriem”. Vēstulē minēts arī nepatiess apgalvojums, ka “sezonas laikā nav bijis nekāds 
atbalsts no LSF puses gatavojoties OS.” un “LSF ir nepamatoti piesavinājusies un nav 
informējusi, par Indulim Bikšem finansējumu, kuru Madonas novada pašvaldība piešķīra 
jau decembra sākumā ar mērķi gatavoties OS”. 

18.01.2022 no LOK saņemts e-pasts, kurā LOK lūdz LSF sniegt paskaidrojumus par 
situāciju ar I. Bikši. Papildus tam 18.01.2022 Latvijas Avīzes interneta portālā la.lv 
publicēts Ilmāra Stūriškas raksts, no kura LSF ieguva informāciju, ka Zintis Bikše 
konsultējies Valsts policijā par iespēju ar iesniegumu vērsties pret LSF. Rakstā, citastarp, 
intervēts Z. Bikše, kurš presei sniedzis nepatiesu un nomelnojošu informāciju par LSF: 
“Šosezon no federācijas neesam saņēmuši nevienu centu”.   

L. Liniņa atgādina, ka 10.11.2021 I. Bikše iesniedzis avansa pieprasījumu un no LSF uz 
avansa pieprasījumā norādīto bankas kontu saņēmis 2500,00 eiro avansu mācību 
treniņnometnei Somijā un dalībai PK posmā Ruka, par kura izlietojumu nav atskaitījies 
(iesniedzis norēķinu dokumentus) līdz pat šim brīdim.  

Piedalās:  Dinārs Doršs  Gunārs Ikaunieks 
  Daniels Fogelis  Jānis Puida  
  Einārs Lansmanis   
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A. Raugulis informē, ka 19.01.2022 uz LSF oficiālo e-pastu saņemta vēstule no Valsts 
Policijas “Par informācijas sniegšanu”, kurā minēts, ka 17.01.2022 Z. Bikše vērsies Valsts 
policijas Madonas iecirknī ar iesniegumu “par to, ka  laika posmā no 2021.gada 
6.decembra līdz šim brīdim biedrība "Latvijas Slēpošanas federācija" slēpotājam Indulim 
Bikšem nav izsniegusi naudu 1000 eiro apmērā, ko Madonas novada pašvaldība 
piešķīrusi Indulim Bikšem, un kas ir būtiska Induļa Bikšes sagatavošanās procesam 
2022.gada Ziemas Olimpiskajām spēlēm”. Valsts policijā par šo iesniegumu ir uzsākta 
resoriskā pārbaude, kuras ietvaros Valsts policija lūdz sniegt LSF rīcībā “esošo 
informāciju par minētās naudas līdzekļiem, to izmantošanas mērķi, naudas līdzekļu 
izsniegšanas kārtību un termiņus slēpotāja Induļa Bikšes vajadzībām, kas saistītas ar 
Induļa Bikšes sagatavošanās procesu 2022. gada Ziemas Olimpiskajām spēlēm, un citu 
būtisku informāciju, kurai var būt nozīme pareizai lietas izlemšanai”.   

G. Ikaunieks nosoda Induļa Bikšes nepatieso ziņu sniegšanu presē par federācijas 
finansējumu, kā arī par komandas mikroklimata negatīvu ietekmēšanu.  Jau vasarā I. 
Bikše sniedza nepatiesu informāciju par dalības iespējām PK posmā Madonā.  

D. Fogelis pauž viedokli, ka I. Bikše par šādu rīcību būtu izslēdzams no distanču 
slēpošanas sportistu komandas. Uzskata, ka sportistam būtu jāanulē FIS licenci.  

D. Doršs pauž izbrīnu par saņemto iesniegumu policijā. Uzskata, ka ar konkrētajiem 
iebildumiem I. Bikšem sākotnēji bija jāvēršas ar iesniegumu LSF, un gadījumā, ja sportists 
un federācija nevarētu rast kopsaucēju savstarpējās sarunās, tad I. Bikšem būtu jāvēršas 
LOK ētikas komisijā. Pēc viņa domām sportists būtu atsaucams no dalības Olimpiskajās 
Spēlēs par nepatiesu ziņu sniegšanu presē, kā arī federācijas tēla graušanu. Uzskata, ka 
pastāv pamatotas bažas, ka viņa rīcība Olimpiskajās spēlēs, komunikācijā ar komandu un 
pavadošo sastāvu, kā arī medijiem radīs negatīvu ietekmi uz komandas mikroklimatu, un 
varētu nest negodu ne tikai LSF, bet Latvijas komandai kopā, kas grautu Latvijas tēlu.  

J. Puida informē, ka sarunās ar pārējiem sportistiem, kas piedalīsies olimpiādē, lielākā 
daļa sportistu pauduši nosodījumu par iepriekšminētajām I. Bikšes un Z. Bikšes darbībām. 

Par Pret Atturas 
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NOLEMJ: 
1.1. par nepatiesu ziņu izplatīšanu un Latvijas Slēpošanas federācijas tēla 
graušanu, konstatējot, ka Induļa Bikšes un Zinta Bikšes rīcība Olimpiskajās spēlēs 
radīs negatīvu ietekmi uz distanču slēpošanas un Latvijas komandas mikroklimatu, 
kas varētu nest negodu ne tikai Latvijas Slēpošanas federācijai, bet Latvijas 
komandai un Latvijas tēlam kopumā, no dalības Ziemas olimpiskajās spēlēs Pekinā 
2022 atsaukt iepriekš nominēto Induli Bikši; 

1.2. pamatojoties uz LSF atlases kārtību dalībai XXIV ziemas olimpiskajās spēlēs 
Pekinā (Beijing 2022) distanču slēpošanā, dalībai ziemas olimpiskajās spēlēs 
Pekinā 2022 kā nākamo pēc atlasē iegūtajiem punktiem apstiprināt Robertu Slotiņu; 

1.3. lūgt A. Rauguli par augstākminētajiem lēmumiem informēt Latvijas Olimpisko 
komiteju.  

 

Sapulce beidzas plkst. 22:54. 
  
LSF Valdes priekšsēdētājs 
Dinārs Doršs 
 
 
Protokolu sastādīja L. Šķibuste 


