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2022.gada 19.janvārī Latvijas slēpošanas federācija (LSF) Valde nolēma: “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.”
Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Izpildkomitejas (IK) 2022. gada 21. janvāra sēdē
iepazīstoties ar iesniegtajiem darba materiāliem, uzklausot pieaicināto personu sniegtos
paskaidrojumus un atbildes uz jautājumiem, kā arī izvērtējot radušos situāciju pēc tās
būtības, klātesošie LOK IK locekļi vienbalsīgi pieņēmuši sekojošu lēmumu:
"3.1. Pieņemt zināšanai Latvijas Slēpošanas federācijas pārstāvju un pieaicināto personu
sniegto informāciju par dalības kvotas izmantošanu distanču slēpošanā vīriešiem,
Beijing2022.
3.2. Ņemot vērā Olimpiskās Hartas 44. punkta 4. apakšpunktā noteikto prasību “NOK var
pieteikt sacensību dalībniekus tikai balstoties uz nacionālo federāciju rekomendācijām”,
aicināt Latvijas Slēpošanas federācijas Valdi līdz 2022. gada 23. janvāra 12:00 attālināti
sasaukt Valdes sēdi, tās ietvaros veicot pārrunas ar Zinti un/ vai Induli Bikši un Robertu
Slotiņu un/ vai viņa pārstāvi, atkārtoti izskatot jautājumu par dalības kvotas izmantošanu
distanču slēpošanā vīriešiem Ziemas Olimpiskajās spēlēs un formulējot pienācīgi
pamatotu federācijas lēmumu. Sēdē attālināti piesaistīt Latvijas Olimpiskās komitejas
Izpildkomitejas (IK) noteiktus pārstāvjus – LOK IK locekli Edgaru Pukinski un LOK Atlētu
komisijas priekšsēdētāju Guntu Vaičuli, kā arī – pie iespējas – profesionālu mediatoru.
Pieņemto lēmumu nosūtīt uz LOK e-pasta adresi lok@olimpiade.lv līdz 2022. gada 23.
janvāra 20:00.
3.3. Ņemot vērā, ka par sportistu nominēšanu dalībai Olimpiskajās spēlēs pilnā mērā gan
praktiski gan tiesiski ir atbildīga attiecīgā sporta veida federācija, šādā kārtā pieņemts

Latvijas Slēpošanas federācijas lēmums pieņemams izpildei. Uzdot LOK Valdei, nosakot
otrās dalības kvotas izmantošanu distanču slēpošanā vīriešiem, Latvijas Olimpiskās
delegācijas XXIV Ziemas Olimpiskajās spēlēs Pekinā (Ķīnas Tautas Republika), no 2022.
gada 4. līdz 20. februārim, ietvaros, vadīties no Latvijas Slēpošanas federācijas pieņemtā
lēmuma."
Valdes sēdē tika uzklausīts Indulis Bikše, Zintis Bikše un LOK IK pārstāvji Edgars
Pukinsks un Gunta Vaičule.
LSF uzklausot pieaicināto personu sniegtos paskaidrojumus un atbildes uz jautājumiem,
kā arī izvērtējot radušos situāciju pēc būtības, nolemj atstāt negrozītu LSF valdes
19.01.2022. lēmumu.
LSF ārkārtas Valdes sēdē Indulis Bikše un Zintis Bikše sniedza paskaidrojumus, norādot,
ka neesot bijis pieejams LSF finansējums, esot sūtījis daudz e-pastus, bet neesot
saņēmis atbildes. Esot slikta komunikācija ar LSF Valdi, tai neuzticoties. Indulis Bikše
norādīja, ka Olimpiādei ir gatavs, bet sastrādāties ar komandu būšot grūti, neesot zināms
vai došot gatavot slēpes LSF personālam. Uz jautājumu, vai ir atsauktas iepriekš publiski
sniegtās nepatiesās ziņas, paskaidroja, ka nekādus publiskus atsaukumus nav sniedzis.
Atkārtoti uzsvēra, ka nekādu LSF finansējumu nav saņēmis, bet uzzinot par pieejamo
finansējumu no Madonas pašvaldības, vērsies policijā un presē, jo “vērsties policijā un arī
publiski – tas esot efektīvi”.
Iepriekš, LSF 19.01.2022. Valdes lēmumā konstatēts, ka 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 Bikše, kurš presei sniedzis nepatiesu un nomelnojošu informāciju par LSF:
“Šosezon no federācijas neesam saņēmuši nevienu centu”.
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
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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”.
Starp LSF no vienas puses un Induli Bikši (kā sportistu) un Zinti Bikši (kā treneri), no otras
puses, noslēgts Sadarbības līgums par 2021/2022 sezonas atbalstu 2500,00 eiro apmērā,
kas izmaksājams nolūkā veicināt sporta un Olimpiskās kustības attīstību Latvijā, sekmīgi
realizējot Olimpisko spēļu sagatavošanās programmu. Līguma 3.1.punkts nosaka, ka
“Sportists un Treneris sniedz Federācijai visas atskaites par Programmas ietvaros
piešķirtā finansējuma izlietojumu katra kalendārā mēneša laikā līdz tam sekojošā mēneša
piecpadsmitajam datumam, iesniedzot šādas atskaites saskaņā ar Federācijas
apstiprinātu atskaites formu un pievienojot tām finanšu līdzekļu izlietojumu apstiprinošu
grāmatvedības pirmdokumentu kopijas.” Sadarbības līgums ar Induli Bikši slēgts arī par
2020/2021 sezonas atbalstu.
Saskaņā ar LSF grāmatvedības datiem 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 nebija iesniegtas atskaites un pamatojošos dokumentus līdz 19.01.2022.
Valdes lēmumam. Papildus no LSF grāmatvedības datiem var konstatēt, ka 2020.gadā
I.Bikšem kopā izmaksāti 1800 EUR, bet 2021.gadā kopā 4000 EUR.
Arī 23.01.2022. Valdes sēdē Zintis Bikše norādīja, ka LSF finansējumu nav saņēmis un ir
aizdomas vai arī tas nav aizturēts. Šādu paziņojumu sniedza neskatoties uz to, ka
21.01.2022. LSF saņemta neparakstīta atskaite par piešķirtā finansējuma izlietošanu, t.i.
ar savām darbībām atzīstot finansējuma saņemšanu.
LSF Valde konstatē, ka Indulis Bikše un Zintis Bikše publiski ir sniedzis nepatiesas ziņas:
“sezonas laikā nav bijis nekāds atbalsts no LSF puses gatavojoties OS.” (Z.Bikšes vēstule
LOK), “Šosezon no federācijas neesam saņēmuši nevienu centu” (citāts no18.01.2022
Latvijas Avīzes interneta portālā la.lv publicētā Ilmāra Stūriška raksta). Nepatiesas ziņas
sniegtas vairākkārt.
Arī 23.01.2022. Valdes sēdē Indulis Bikše un Zintis Bikše norādīja, ka esot prasījuši, vai ir
vēl kāds finansējums – LOV (Latvijas Olimpiskā vienība), jo federācija esot iedalījusi arī
papildus finansējumu. Janvārī uzzinot, ka tāds pieejams no Madonas pašvaldības,
vērsušies policijā un pie žurnālistiem, jo tas “esot efektīvi”.
LSF Valde pārbaudot saņemotos e-pastus no Induļa Bikšes un Zinta Bikšes kopīgā
epasta lejasjozumi@..., konstatē, ka LSF nav saņemti pieprasījumi par Madonas
pašvaldības sniegtā finansējuma izmaksu. Saskaņā ar grāmatvedības datiem, no
Madonas pašvaldības saņemts finansējums četru sportistu atbalstam, kopā 4000,00 eiro
apmērā. Minēto finansējumu ir pieprasījuši un saņēmuši trīs sportisti. Pieprasījums no
Induļa Bikšes nav saņemts. Madonas pašvaldības finansējums 1000,00 eiro apmērā nav
izmaksāts un ir pieejams. Ne Indulis Bikše, ne Zintis Bikše nav vērsies LSF ar atbilstošu
jautājumu pirms došanās uz policiju un ziņu sniegšanas presei. Induļa Bikšes un Zinta
Bikšes sniegtie paziņojumi presei ir nepatiesi un apmelojoši.
Kopš 2011. gada visi LSF sporta veidu sportisti pirms sportista licences izsniegšanas
paraksta un iesniedz Sportista deklarāciju, kas ietver arī sekojošu apliecinājumu: “Es
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apņemos bez iepriekšējas saskaņošanas ar LSF (ģenerālsekretāru, LSF attiecīgās
slēpošanas sporta veida komisijas vadītāju, LSF prezidentu), nesniegt un nepaust nekāda
veida oficiālu informāciju vai paziņojumus trešajām personām (žurnālistiem,
amatpersonām), kas tiešā vai netiešā veidā attiecināmi uz LSF vai var kaitēt LSF
autoritātei.”
Šādu Sportista deklarāciju ir sniedzis arī Indulis Bikše.
Sporta likuma 3. panta 2. punktā ietvertais pamatprincips nosaka, ka sportā ievērojams
“godīgas spēles princips, kas noteic, ka sporta izglītojošajā, organizatoriskajā un
pārvaldības darbā jārūpējas par olimpisko ideālu un ētikas principu ievērošanu, kā arī
jācīnās pret negodīgumu un dopinga lietošanu sportā, pret fizisku un morālu rupjību;”
LSF Valde konstatē, ka LSF Valdes pienākums ir rūpēties par godīgas spēles principu,
par olimpisko ideālu un ētikas principu ievērošanu, kā arī jācīnās pret negodīgumu.
Sporta likuma 18. panta 2. daļa nosaka, ka “Sportista pienākums ir ievērot starptautisko
un Latvijā atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus,
antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus.”
Latvijas olimpiskās komitejas Ētikas kodekss nosaka, ka Godīga spēle – tas ir daudz
vairāk nekā vienkārša likumu un sporta sacensību noteikumu ievērošana. Tā ietver sevī
savstarpēju cieņu, sportiskā gara un draudzības jēdzienus, tā ir ne tikai uzvedības, bet arī
domāšanas veids.
Jēdziens Godīga spēle ir galvenais priekšnoteikums, lai indivīds un visa sabiedrība
kopumā gūtu pilnībā visu, ko var sniegt sports. Tas jāvirza par noteicošo savā darbā
Indivīdiem, īpaši vecākiem, skolotājiem, treneriem, pasniedzējiem, tiesnešiem, vadošiem
darbiniekiem, žurnālistiem, mediķiem un farmaceitiem, augstas klases sportistiem, kam
jārāda piemērs pārējiem.
Starptautiskās Olimpiskās komitejas Ētikas kodeksa 10. pants nosaka, ka Olimpisko spēļu
dalībnieki nekādā veidā nedrīkst rīkoties pretēji sporta ētikai un godīgas spēles
principiem.
LSF Valde uzskata, ka godīgās spēles principi ir attiecināmi ne tikai uz konkrēto sportisko
aktivitāti, bet arī attiecībā uz visām darbībām un komunikāciju, ko sportists un tā pārstāvji
veic gan saistībā ar sportu, gan ārpus sporta aktivitātēm. Nepatiesu apmelojošu publisku
ziņu sniegšana par sporta federāciju, nodara kaitējumu ne tikai sporta federācijai, bet arī
Olimpiskajai kustībai un sabiedrībai kopumā. Sportistam, kā jebkuram sabiedrības
loceklim, ir tiesības izteikt publiski savu viedokli, bet, kā publiskai personai, sportistam ir
jāapzinās un jānes atbildība par savu izteikumu nozīmīgumu uz sabiedrības viedokli, tādēļ
īpaši jāvērš uzmanība uz sniegtās informācijas patiesumu, neatkarīgi no tā vai tā skar
kādu konkrētu ar sportu saistītu personu, vai sporta organizāciju kopumā. Sportista rīcību
LSF redz kā apzināti kaitniecisku ar mērķi celt neslavu LSF. LSF šādu nepatiesu
apgalvojumu sniegšana publiskā vidē tiek uztverta, kā negatīvu ietekmi nesoša kā arī
esošo un iespējamo sadarbību ar jebkāda veida atbalstītājiem ietekmējoša. Tādēļ šāda
rakstura darbības LSF uztver kā kaitnieciskas arī pret citiem LSF biedriem, kuru intereses
LSF ir jāaizstāv.
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Godīgas spēles princips ietver arī pienākumu atzīt savas kļūdas un labot tās atbilstošā
veidā.
Izskatot konkrēto jautājumu LSF Valde konstatē, ka Indulis Bikše un tā treneris/pārstāvis
Zintis Bikše neatzīst savus nepatiesos publiskos izteikumus un neatsauc tos ne Valdes
sēdē, ne arī publiski.
LSF Valde kategoriski iebilst pret jebkādām publiskām darbībām, pirms vēršanās LSF,
tikai tāpēc vien, ka kādam tas var šķist “efektīvi”. LSF arī kategoriski nepiekrīt, publiski
izteiktajam apgalvojumam, ka LSF lēmumi tiekot pieņemti slepeni, jo visi LSF lēmumi ir
pieejami publiski, jebkuram sportistam ir iespējas piedalīties LSF darbībā gan pastāvīgo
komisiju sastāvā, gan arī piesakoties uz atsevišķu jautājumu izskatīšanu.
LSF Statūtu 2.1. punkts nosaka, ka LSF saskaņā ar Sporta likumu ir tiesības vadīt un
koordinēt darbu slēpošanas sporta veidos valstī, kā arī pārstāvēt valsti attiecīgajā
starptautiskajā sporta organizācijā - Starptautiskās Slēpošanas federācijā (FIS).
Statūtu 8.1. punkts nosaka, ka LSF izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes
locekļiem. Atbilstoši statūtu 8.2. punktam Valde pieņem lēmumus savas kompetences
robežās. Ne LSF statūtos, ne biedru kopsapulces lēmumos nav noteikta speciāla kārtība
attiecībā uz olimpisko kvotu izmantošanu. Lēmumus attiecībā uz visu sporta veidu kvotu
izmantošanu izlemj Valde, kurā ir pārstāvēti visi slēpošanas sporta veidi, tā nodrošinot to,
ka lēmumi ir izsvērti un neatkarīgi. Lēmumu par Induļa Bikšes atsaukšanu no dalības
Olimpiskajās spēlēs Valde pieņēma vienbalsīgi. Arī pēc atkārtotas jautājuma izvērtēšanas
neviens no Valdes locekļiem nav mainījis savu viedokli.
LSF Valde konstatē, ka Indulis Bikše un tā treneris/pārstāvis Zintis Bikše atkārtoti publiski
sniedzot nepatiesas ziņas ir pieļāvis rupju Starptautiskās Olimpiskās komitejas Ētikas
kodeksa 10.panta, Latvijas olimpiskās komitejas Ētikas kodeksa ievada daļas un
1.4.punkta, Sporta likuma 18. panta, LSF Sportista deklarācijas pārkāpumu, un nolemj:
1.1. atstāt negrozītu LSF valdes 19.01.2022 lēmumu 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 arī 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.
Pilns lēmuma teksts sastādīts 24.01.2022.

LSF Valdes priekšsēdētājs
Dinārs Doršs
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