
  

 
 

Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) 
Ārkārtas valdes sēdes 

PROTOKOLS Nr. ADM/2022/4 
 
 
2022. gada 23. janvārī plkst. 18:00 
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. Dalības kvotas izmantošana distanču slēpošanā vīriešiem Ziemas Olimpiskajās 

spēlēs Pekinā.  

 

1. Izteicās: D. Doršs, A. Raugulis, Z. Bikše, I. Bikše, G. Vaičule, E. Pukinsks, E. 
Lansmanis, G. Ikaunieks, J. Puida, D. Fogelis, J. Tiesnieks 

D. Doršs atklāj valdes sēdi. Pārliecinās par sanāksmes tehnisko pusi – vai visi dalībnieki 
dzird runāto un ir sadzirdami. Iepazīstina klātesošos ar valdes sēdes dalībniekiem, 
izklāsta sēdes kārtību, lūdz izteikties īsi, bez liekām emocijām un diskusijām. Informē, ka 
pēc visu pušu uzklausīšanas, LSF valdei būs nepieciešams laiks, lai pieņemtu un 
noformētu lēmumu, kā arī nosūtītu to LOK līdz plkst. 20:00, tādēļ pārējie sēdes dalībnieki, 
kas nav LSF valdes locekļi vai pārstāvji, no šīs sanāksmes tiks atvienoti.  

Pauž LSF viedokli, ka I. Bikšes vēršanās policijā ir apzināta kaitniecība un grauj LSF tēlu, 
jo sportists pirms tam nav vērsies LSF, vai, gadījumā, ja strīdu ar LSF neizdodas atrisināt, 
būtu jāvēršas LOK ētikas komisijā. LSF šo vēršanos policijā uzskata kā kaitniecisku rīcību 
un uzskata, ka šī rīcība varētu kaitēt arī olimpiskās komandas un Latvijas tēlam kopumā 
Olimpiādē. Pieņemtais lēmums par I. Bikšes dalības atsaukšanu bijis smags, šobrīd LSF 
ir gatava uzklausīt argumentus, kāpēc šo lēmumu būtu jāmaina, kā arī izsaka pateicību 
par LOK Izpildkomitejas iesaisti. Dod vārdu I. Bikšem. 

I. Bikše skaidro, ka LSF jau 06.12.2021 ticis saņemts Madonas finansējums, kas bija 
paredzēts arī viņam. Aptuveni tajā laikā treneris zvanījis G. Ikauniekam, interesējies par 
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iespēju saņemt kādu finansējumu no LSF, taču G. Ikaunieks nav sniedzis nekādu 
informāciju par pieejamo Madonas finansējumu.  

Z. Bikše papildina, ka laikā, kad interesējušies par iespēju saņemt kādu atbalstu no LSF, 
bijuši ceļā Austrijā. Uz to brīdi pietrūcis finansējums, vērsies pie G. Ikaunieka, paši tikmēr 
gaidījuši uz ceļa. G. Ikaunieks atbildējis, ka viņam jautājumu par finansējumu jāapspriež 
ar D. Doršu, taču nekādu atbildi tā arī nav saņēmuši. Spriedze bijusi liela, jo finansējums 
bijis steidzami nepieciešams, pēcāk finansiālu atbalstu guvuši no radiem. Vēlāk, janvārī, 
runājot ar Madonas pašvaldības pārstāvjiem, kas uzdevuši jautājumu, vai Bikšes 
saņēmuši finansējumu, tādējādi arī uzzinājuši, ka tas vispār bijis pieejams. Paskaidro, ka 
jau rudenī sarakstījies ar J. Puidu, informācijas aprite bijusi slikta, Bikšes nav informēti ne 
par olimpiādes jautājumiem, ne finansējumu. Emociju iespaidā “burbulis plīsis” un savai 
aizstāvībai vērsies policijā. Pauž viedokli, ka LSF olimpiādē neuzticas.  

D. Doršs dod vārdu G. Vaičulei.  

G. Vaičule izsaka atzinību, ka abas puses uzklausa viena otras viedokli, pasakās, ka 
viņai un E. Pukinskam ir iespēja būt klāt šajā sēdē, paust LOK viedokli, ieteikumus. Jautā 
I. Bikšem, kā viņš redz situāciju tagad – vai aizbraucot uz Olimpiskajām Spēlēm šī 
konflikta sekas paliks “aiz muguras”, t.i. vai sportists varētu nolikt malā aizvainojumu un 
emocijas un parādīt savu labāko sniegumu, vai arī tas traucētu pilnvērtīgiem startiem.  

I. Bikše atbild, ka sportiskā līmenī viss ir izdarīts, lai sagatavotos. Pauž bažas par LSF 
komandas tehnisko sastāvu, par slēpju smērēšanu, jo ne ar vienu no nosauktajiem 
pārstāvjiem ne reizi nav sadarbojies. Ir zudusi ticība federācijai, ka federācija darbosies 
godīgi.  

G. Vaičule atgādina, ka LOK, pamatojoties uz Olimpisko Hartu, nolēmusi uzticēties LSF 
un ļaus pieņemt šo lēmumu federācijai. Taču informē, ka šis lēmums ir emocionāls un 
balstīts uz savstarpēju nesaprašanos, un, pēc LSF domām, ētikas pārkāpumiem un 
nekorektu rīcību. Piekrīt, ka konkrētajā gadījumā sportista rīcība bijusi nekorekta. 
Uzskata, ka galvenajam kritērijam ir jābūt sportiskajam sniegumam. Atlase ir notikusi, I. 
Bikše savu kvotu ir izpildījis. Aicina nostāties I. Bikšes pusē un lemt par labu viņa dalībai 
olimpiādē arī juridiski. Pārskatījusi Olimpisko Hartu un saskatījusi šajā situācijā 
diskriminācijas pazīmes, jo sportists pret federāciju nav izdarījis neko prettiesisku. 
Ierosina ļaut I. Bikšem startēt Olimpiskajās spēlēs, skatīties uz priekšu un pēc atgriešanās 
domāt par to, kādā veidā atrisināt domstarpības. Šie nav nesakārtojami jautājumi. Saprot 
situāciju ar grāmatvedības atskaitēm, t.i., ka nākamais finansējums netiek izsniegts, 
kamēr nav iesniegti dokumenti par iepriekš saņemto. Uzskata, ka par to būtu jāuzņemas 
atbildību I. Bikšem un jāatzīst, ka arī no viņu puses ir pieļautas kļūdas un šajā situācijā, 
kad federācija uzskata, ka tiek grauta tās reputācija, būtu jārīkojas, publiski jāatvainojas 
un jāatsauc šādus pārsteidzīgus izteicienus – arī federācija pret sportistu nav izdarījusi 
neko prettiesisku. Ierosina abām pusēm nolikt malā savu “ego” un lemt par labu I. Bikšes 
dalībai Olimpiskajās spēlēs.  

D. Doršs dod vārdu E. Pukinskam. 

E. Pukinsks papildina G. Vaičules teikto. Informē, ka LOK Izpildkomiteja uzskata, ka LSF 
jaunā valde būtiski uzlabojusi slēpošanas attīstību. Atgādina, ka centrā vienmēr ir jātur 
sportistus, ap viņiem veidojas viss sports. Skaidro, ka šajā situācijā diskusija ir par 
juridisko pusi – argumenti par nenokārtotajām atskaitēm un vēršanos policijā nav bijuši 
pārliecinoši, tāpēc LOK Izpildkomiteja lūgusi šo lēmumu pārskatīt. LOK Izpildkomitejas 
sēdē tās locekļi diskutējuši par to, kas ir šie ētikas principi, kas ir pārkāpti, uz kura 
dokumenta tas ir balstīts. Lēmumam jābūt pamatotam argumentos, ne viedokļos. No 
publiskās telpas noprotams, ka šis ir jau ieildzis konflikts. Atgādina, ka konflikti veidojas no 
divām pusēm, t.i. abas puses ir iesaistītas. Uzskata, ka arī federācijai jāprot komunicēt ar 
sportistiem, risināt šādas un līdzīgas situācijas. Konkrētā situācija Latvijas sporta nozarē ir 
nopietns piemērs (case-study), kas dos pieredzi Latvijas sporta pasaulei, kā risināt 
līdzīgas situācijas. Būtu jāizvairās no situācijas, kurā tiktu radīts piemērs tam, ka 
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emocionāli radīti konflikti varētu ietekmēt sportisko principu – to, vai sportists piedalās vai 
nepiedalās. Tāpēc lēmumam jābūt profesionālam, balstītam uz argumentiem, jo tas radīs 
precedentu nākotnei. Lūdz LSF valdi par lēmumu diskutēt korekti, argumentēti, balstīties 
uz faktiem, lai arī trešajām pusēm, kas nav saistītas ar slēpošanu, tiktu gūta pārliecība, ka 
lēmums ir pieņemts saskaņā ar labas pārvaldības principiem, ētikas normām un 
Olimpisko Hartu. Iepriekš LSF pieņemtie lēmumi šajā situācijā nav ieguvuši pietiekamu 
pārliecību. Savstarpējai komunikācijai jābūt profesionālai, saprotamai, šajā situācijā 
jūtams pārrāvums komunikācijā starp sportistu un federāciju. Aicina LSF vienmēr turēt 
centrā sportistu, pieņemt kvalitatīvus un pārdomātus lēmumus, turēt par prioritāti 
sportiskos principus un labas pārvaldības principus.  

D. Doršs pa vienam dod vārdu katram no valdes locekļiem.  

E. Lansmanis no komentāriem atturas.  

D. Fogelis no komentāriem atturas.  

J. Puida pasakās par vērtīgajiem viedokļiem, LSF tos centīsies ņemt vērā turpmākajā 
darbībā. Jautā Z. Bikšem, vai viņš 17.01.2022 telefonsarunā J. Puidam teicis, ka I. Bikše 
nedos gatavot savas slēpes LSF komandas servisa cilvēkiem Pekinā.  

Z. Bikše atbild, ka no J. Puidas nav saņēmis atbildi par to, kas šie cilvēki būs, ko katrs no 
viņiem darīs un kurš cilvēks konkrēti nodarbosies ar I. Bikšes slēpēm un kurš tās testēs. 
Uzskata, ka tas ir būtiski. Kāpēc dot priekšroku nezināmiem cilvēkiem.  

J. Puida pasakās par atbildi. Citu komentāru vai jautājumu nav. 

G. Ikaunieks uzskata, ka situācija ir samilzusi. Pirmdienas lēmuma pieņemšana balstījās 
tikai uz sportisko principu, lēmums par I. Bikšes iekļaušanu komandā bija vienbalsīgs, 
nākamajā dienā saņemta informācija par Bikšu darbībām. Min situāciju pirms šī konflikta 
2021. g. septembrī Pasaules Kausā Madonā, pēc kura I. Bikše žurnālistam sniedzis 
nepareizu informāciju, kura līdz šim publiski nav tikusi atsaukta. Skaidro, ka nav tik precīzi 
sekojis līdzi, vai sportists publiski atvainojies un atsaucis emociju iespaidā pateiktās 
nepareizās lietas, tāpēc jautā to Bikšēm – vai tas tika izdarīts, vai vispār ir plāns to darīt.  

Z. Bikše atbild, ka būtu jānorāda, kurš vārds nav bijis patiess un tad varētu sanākt kopā 
un parunāt. Atzīst, ka varbūt kāds konteksts arī nav bijis pareizs, taču uzskata, ka daļēji 
vainojams arī žurnālists. Uzskata, ka nedrīkstēja vispār nonākt līdz tam, ka žurnālists 
zvana un prasa šādu informāciju I. Bikšem, skaidro, ka paši žurnālistu nav meklējuši un šo 
sarunu nav provocējuši. Uzskata, ka par to bija jārunā jau uzreiz septembrī, nevis jāvelk 
garumā un jābriedina konfliktu lielāku.  

J. Puida precizē iepriekš apspriesto situāciju – 2021. g. septembrī “Sporta Studijas” sižetā 
“Kas jāmaina sportā” no I. Bikšes izskanēja informācija, ka viņš nav drīkstējis startēt 
Pasaules Kausā garajās distancēs, lai gan tā nav taisnība. Vēlreiz jautā I. Bikšem, vai pēc 
šī sižeta viņš ir sniedzis kādu publisku ziņu, ka šī informācija nav bijusi patiesa.  

I. Bikše atbild, ka nē. Pēc septembra vēl sazvanījušies ar LSF, noskaidroti neskaidrie 
jautājumi un tad pēkšņi šis jautājums atkātoti pacelts decembrī.  

G. Ikaunieks informē, ka septembra konfliktsituācija nekādā veidā netika apspriesta 
pirmdien, 17.01.2022, pirms lēmuma pieņemšanas par Olimpisko Spēļu dalībnieku 
sastāvu.  

D. Fogelis precizē, ka Z. Bikše nupat minējis, ka septembrī žurnālisti paši sazinājušies ar 
I. Bikši, lai izveidotu iepriekšminēto sižetu. Jautā, vai pēc nesenā policijas iesnieguma arī 
žurnālisti paši operatīvi sazinājušies ar I. Bikši. 

Z. Bikše informē, ka viss bija sakrājies. Pirms policijas iesnieguma konsultējušies, kā 
risināt situāciju, saņēmuši ieteikumus, tajā skaitā no jurista, vērsties policijā un arī presē – 
tas it kā esot efektīgi. Sazinājušies ar Lauku avīzes žurnālistu. Informē, ka gatavošanās 
process olimpiādei bijis smags. Pauž viedokli, ka Madonas pašvaldības finansējumu LSF 
nav drīkstējusi paņemt, tas būtu bijis jāatdod pašvaldībai. Informē, ka parasti federācijas 
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izmisuma brīžos sportistiem palīdz, to zina no citu komandu piemēriem, taču LSF tā nav 
rīkojusies. 

I. Bikše papildina, ka finansējuma trūkuma dēļ atcēluši dalību [svarīgās sacensībās] Tour 
de Ski, lai gan finansējums patiesībā bijis pieejams.  

D. Fogelis papildus tam informē, ka izlasījis iepriekšminēto interviju ar I. Bikši, kurā 
sportists apgalvo, ka gatavošanās periodā nav saņēmis finansējumu no LSF. Jautā, vai 
sportists ir vai nav saņēmis minēto finansējumu.  

Z. Bikše atbild, ka novembra vidū saņēmuši finansējumu no LOK 2500,00 eiro apmērā. 
Skaidro, ka gribētu noskaidrot, kad šī LOK nauda ienākusi federācijas kontā, vai arī šī 
nauda nav tikusi aizturēta.  

D. Doršs pasakās visiem par dalību un iesaistīšanos. Rezumējot daļēji piekrīt, ka kaut 
kas nav ticis izskatīts LSF valdes līmenī, bet dažiem argumentiem nepiekrīt. Atgādina, ka 
LSF ļoti tiek strādāts pie tā, lai sportisti, kas pārstāv LSF izlases, komandas, t.i. pārstāv 
LSF augsta ranga sacensībās, Pasaules Čempionātos, Olimpiskajās Spēlēs, saprastu, ka 
viņi nepārstāv tikai sevi, bet arī savus komandas biedrus, federāciju, citus olimpiešus un 
arī valsti. Atgādina, ka lielā sporta veidā kā slēpošana, kā slēpošana, Latvijā ir ļoti grūti 
iegūt finansējumu un sponsorus, un jebkuras šādas nesaskaņas, preses iesaistīšana rada 
būtisku negatīvu iespaidu par Latvijas slēpošanu, un negatīvi atsaucas uz jebkuru 
sadarbību, arī potenciālu. LSF labi apzinās ģimenes un vecāku iesaisti un lomu sportista 
izaugsmē. Atgādina, ka LSF ir vēlēti valdes locekļi, kas atbild katrs par savu sporta veidu, 
ir darba komisijas, caur kurām sportisti vai pārstāvji var virzīt viņus interesējošos 
jautājumus un saņemt atbildes – nav jāiet uz policiju.   

Z. Bikše skaidro, ka slikti, ka kontakts nav veidojies ātrāk. Atzīst, ka uz policiju iet 
nevajadzēja, pats nav gribējis to darīt, to darījis emociju iespaidā.  

D. Doršs informē, ka tagad pārējie sanāksmes dalībnieki, kas nav LSF valde tiks atslēgti 
no šīs sēdes, lai valdes locekļi varētu pārskatīt situāciju un pieņemt lēmumu, kas tiks 
nosūtīts visiem iesaistītajām pusēm.  

No valdes sēdes atslēdzas vai tiek atvienoti Zintis Bikše, Indulis Bikše, Gunta Vaičule un 
Edgars Pukinsks. LSF valde diskutē par lēmumu par dalības kvotas izmantošanu distanču 
slēpošanā vīriešiem Ziemas Olimpiskajās spēlēs Pekinā. 

Valde apspriežoties konstatē: 

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, Beijing 

2022.  

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 
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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 “izturas 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, 
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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 

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 no 

18.01.2022 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”. 
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LSF Valde pārbaudot saņemtos e-pastus no Induļa Bikšes un Zinta Bikšes kopīgā e-pasta 

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 

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 
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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. 

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: 

Par Pret Atturas 

5 0 0 

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; 
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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. 19:58. 
 

LSF Valdes priekšsēdētājs 
Dinārs Doršs 
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