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FIL Ētikas kodekss 
 

 

I FIL Ētikas Principi 

 

FIL ir augstākā iestāde visos jautājumos, kas saistīti ar kamaniņu sportu. Tas ir 

vienīgais starptautiskā kamaniņu sporta pārstāvis, kas pārstāv kamaniņu sporta 

intereses visa pasaulē, kur līdz šim kamaniņu sports ir pārstāvēts. FIL pārstāv 

mākslīgās ledus trases, kā arī dabīgās ledus trases kamaniņu sportu.  

 
FIL savā nostāja ir neitrāls. Tas neatļauj nekāda vieda diskrimināciju pret tās 

biedriem vai citām personām, vai situācijām, kas saistītas ar FIL, runājot par 

politisko, rasu, reliģisko vai kādu citu iemeslu. FIL aizsargā visu pušu personas 

tiesības.  

 

FIL, kuras darbībai nav peļņas, ir šādi mērķi:  

 

    • Izstrādāt, pārraudzīt, veicināt un virzīt kamaniņu sportu visā pasaulē; 

 

• Vadīt kamaniņu sportu Olimpiskā sporta gara kustības un Olimpiskās 

hartas ietvaros; 

 
• Prakstiski un teorētiski atbalstīt Nacionālo federāciju mērķus; 

 

• Sadarbība ar citām starptautiskajām sporta un sporta zinātnes 

organizācijām; 

 

• Organizācijas un sporta kustības veicināšana; 

 

•  Pasaules čempionātu, Kontinentālo čempionātu, Pasaules un Kontinentālo 

kausu, tāpat arī Kongresa vai Valdes apstiprinātu citu sacensību 

organizēšana; 
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•  Augstākās tiesas apelācijas protestu un citu juridisko problēmjautājumu 
izveide un uzturēšana saistībā ar starptautiskajām sacensībām, kā arī 
visiem jautājumiem, kas saistīti ar FIL statūtiem un noteikumiem;  

 
• Veicināt pieredzes apmaiņu, kā arī izpratni par kamaniņu sportu 

starptautiskā līmenī;  
 

• Saistošu noteikumu īstenošana visās kamaniņu sporta disciplīnās; 

 

•  Atzīšana, ka starptautiskās kamaniņu sporta sacensības tiks izpildītas 

saskaņā ar FIL statūtiem un noteikumiem; 
 

•  nepieciešamo pasākumu īstenošana, lai nodrošinātu pašreizējo Statūtu un 
noteikumu ievērošanu FIL atzītajās sacensībās;  
 

•  Efektīvu pasākumu īstenošana, ja tas ir iespējams, nelaimes gadījumu 
novēršana un pietiekamas medicīniskās aprūpes sniegšana sporta  
pasākumos;  

 
•   Vides ekoloģijas jautājumu ievērošana; 

 

•  “Godīgas spēles” – principa nodrošināšana, kā arī likuma noteikuma 

ievērošana; 

  

•  Sporta federācijas vadības, sporta pasākumu izmaksu un to izpildes 

pārredzamība; 

 
• Vispusīga kamaniņu sporta dokumentācija, konkrētāk, filmu, fotogrāfiju 

un audio materiālu saglabāšana un aizsargāšana; 
 

• Kamaniņu sporta reklamēšana. 
 
 

 

II Pamatnostādņu specifikācijas 
 

 

1. Adresēts FIL Ētikas kodeksa auditorijai 

 

FIL Ētikas kodekss attiecas uz visu FIL Nacionālo federāciju dalībniekiem, 

locekļiem un pārstāvjiem (piemēram, treneriem un tiesnešiem), visiem atlētiem 
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un citu pušu iesaistītajiem FIL sacensību un treniņu pasākumos, kā arī visām 

citām personām, kuru dalība līgumiski ir pakļauta Statūtiem, FIL rezolūcijām 

vai pasūtījumiem, ieskaitot visas personas, kas veido un atbalsta mākslīgās un 

dabiskās ledus trases kamaniņu sportu, kā arī uz tiem, kas instalē un piegādā 

aprīkojumu vai iekārtas šīm trasēm. 

 

 

2. Konkrēti ierosinājumi darbībai 

 
Visas darbības, ko veic FIL vai ir FIL interesēs, ieskaitot to, ko veic saistītās 

Federācijas, klubi, institūcijas un atlēti ir jāatbilst ētikas principiem, kas 

izklāstīti sadaļā I, kā arī sekojošajiem ētiskas pamatnostādņu ievērošanas 

darbības principiem.  

 
2.1 Treniņos un sacensībās (sporta pasākumos) sportistiem jābūt 

nodrošinātām vienlīdzīgām iespējām.  

 
2.2 Visās sacensībās visām pusēm jānodrošina un jāuztur sanitārā 

integritāte.  

 

2.3 Visām pusēm visos sporta pasākumos jānodrošina privātums, kā arī 

personīgā un seksuālā integritāte, tai skaitā dopinga testu telpu un 

tualetes maiņas iespēju nodrošināšana.  

 
2.4 Jāgarantē personas cieņas un goda, savstarpējas cieņas un atzinības 

tiesības. 

 
2.5 Jāsniedz palīdzība un aizsardzība invalīdiem un incidentu upuriem 

attiecībā uz sabiedrisko domu un plašsaziņas līdzekļiem.  

 
2.6 Atlēta un citu pušu fizisko integritāti un drošību sporta pasākumos, 

jāaizsargā ar attiecīgo aprīkojumu, kamanām un citu nepieciešamo 

sporta aprīkojumu.  

 

2.7 Sporta sacensību integritāte ir jānodrošina visos aspektos, jo īpaši: 
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2.7.1 Līdzekļu piedāvājuma un piešķiršanas procedūras caurspīdība, kā arī 

vienlīdzība piešķirot līdzekļus visām sacensībām; 

 
2.7.2 Balvu piešķiršanas lēmumu neatkarība no negodīgas ietekmes caur 

finanšu vai citiem instrumentiem; 

 

2.7.3 Garantētas vienlīdzīgas treniņu iespējas “Godīgas spēles” ietvaros; 

 

2.7.4 Garantēta neitralitāte un noteikumu ievērošana visām iesaistītajām 

pusēm, visās sporta sacensībās, ieskaitot žūrijas locekļus un tiesnešus; 

 

2.7.5 Regulāra dopinga kontroles izpilde gan sporta sacensībās, gan ārpus 

tām, balstoties uz FIL Antidopinga kodeksu;  

 

2.7.6 Pārredzamas sportistu ekipējuma un kamanu pārbaudes, balstoties uz 

IRO noteikumiem; 

 

2.7.7 Cīņa pret rezultātu manipulāciju visās sporta sacensībās, balstoties uz 

“Godīgas spēles” principiem; 

 
2.7.8 Uzraudzības un izpildes aizliegumi, kas noteikti 1. un 2. pantā 

“Olimpiskās kustības kods pret konkurences manipulācijas novēršanu” 

(pielikumā papildinājums); 

 
2.8 Vides aizsardzības principu aizsardzība un ievērošana, sporta sacensību 

konstrukciju uzstādīšanā; 

 
2.9 Tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi visos sporta pasākumos visiem 

Nacionālo sporta Federāciju pārstāvjiem; 

 
2.10 Interešu konfliktiem jābūt atklātiem un, ja iespējams, no tiem jāizvairās;  
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2.11 Federācijas vadība un visi administratīvie darbinieki ir neitrāli savā 

attieksmē pret reliģiju, rasi un seksuālās orientācijas aspektiem, savā 

attieksmē darbojoties bez jebkādas diskriminācijas; 

 
2.12 Tiek iedrošināta atlēta sporta veiktspēja sporta sacensībās, balstoties uz   

FIL attīstības programmu;  

 
2.13 Attiecībā uz nolīgumu lēmumiem: tiek nodrošināta lēmumu 

caurskatāmība un neitralitāte, kas tiek starptautiski garantēta; 

 
2.14 Ir strikti jāizvairās no privāto interešu un FIL interešu un/vai Nacionālo 

federāciju interešu pārklāšanos, labākajā gadījumā tās var tikt 

akceptētas pēc vienošanās ar atbildīgo iestādi;  

 
2.15 Finansiāla vai materiāla labuma pieņemšana un/vai apsolījums saistībā 

ar plānošanu vai darījumu slēgšanu FIL vai Nacionālajām federācijām, 

ir aizliegta. 

 

2.16 Visās finanšu darbībās, kas saistītas ar FIL, ir jāievēro caurspīdības 

princips, par tām ir jāinformē Kongresā kā FIL institūcijā un 

attiecīgajām audita struktūrām; 

 
2.17 Garantēta caurskatāmība par visiem maksājumiem FIL locekļiem, FIL 

pārstāvjiem un biznesa partneriem; 

 
2.18 Korupcijas aizdomu gadījumā šī informācija ir jānodod atbildīgajiem 

FIL locekļiem ar konkrētiem, pamatotiem faktiem; 

 
2.19 No tādām darbībām, kas varētu izraisīt risku zaudēt bezpeļņas 

organizācijas statusu un nodokļu integritāti, ir jāizvairās; 

 
2.20 Ja konkrētajā iepirkumu tirgū atrodas kādas ievērības cienīgas 

sacensības, kuru preču un pakalpojumu iepirkumu vērtība ir vismaz 

50 000 eiro, ir noteikums, ka jābūt vismaz trīs konkurējošiem 
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piedāvājumiem. Ja, ņemot vērā kādus piespiedu noteikumus, kuros 

pastāv prasība pieņemt zemāko cenu, tie jāņem vērā. 

 
2.21 Federācijas budžetam jāatbilst ekonomikas principiem;  

 

2.22 Federācijas vadībai vajadzētu, ja tas ir iespējams, pieejami un praktiski, 

nodrošināt apdrošināšanas segumu pret riskiem sporta sacensībās, kā arī 

FIL pārstāvju un institūciju darbībā; 

 

III Aizdomas par pastāvošā FIL Ētikas kodeksa 

pārkāpumiem 
 

1. Atbildīgās izmeklēšanas iestādes 

 
1.1        FIL atbildīgā izmeklēšanas iestāde ir FIL Ētikas iestāde ar trim 

locekļiem FIL Ētikas komisijā. Abas iestādes tiek ievēlētas 
Kongresā, pēc Valdes ieteikumiem, visi Juridiskās Komitejas 
dalībnieki var būt arī FIL Ētikas Komitejas dalībnieki.  

 
1.2 FIL Ētikas iestāde un FIL Ētikas komisija tiek ievēlētas Kongresā, kas 

norisinās tajā pašā gadā, kad norisinās nākamās Ziemas Olimpiskās 

spēles. 

 

1.3 FIL Ētikas iestāde un FIL Ētikas komisija ir patstāvīgas un neitrālas un 

tām netiek piemērotas instrukcijas. FIL Ētikas iestādes locekļi nevar būt Valdē 

un nevar piederēt nevienai citai FIL iestādei. FIL Ētikas komisijas locekļi nav 

Valdes dalībnieki un nevar piederēt pie nevienas citas FIL iestādes, izņemot 

Juridisko komiteju.   

 

2. Paziņojums par Ētikas Kodeksa pārkāpumu 

 

Paziņojumu par FIL Ētikas kodeksa pārkāpumu var iesniegt jebkurš FIL 

loceklis, jebkura Nacionālā federācija, jebkurš atlēts vai jebkura trešā persona, 

kas uzskata, ka tā, iespējams, ir ietekmējusi iespējamo pārkāpumu. Paziņojums 
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drīkst tikt iesniegts arī anonīmi. Paziņojumi par FIL Ētikas kodeksa 

pārkāpumiem ir jāiesniedz FIL Ētikas iestādei.  

 
Kad FIL Ētikas iestāde uzskata, ka ir pārkāpts FIL Ētikas kodekss, tad attiecībā 

uz nelieliem pārkāpumiem tiek runās ar visām iesaistītajām pusēm, lai izbeigtu 

aizliegto uzvedību. Ja pieprasījums tiek noraidīts vai tiek izdarīti vairāki 

nopietni pārkāpumi, FIL Ētikas iestāde FIL Ētikas komisijai pieprasa sākt 

izmeklēšanas procesu, ja vien šķīrējtiesa tiek uzskatīta par atbildīgo iestādi. Ja 

FIL Ētikas iestāde uzskata, ka sākotnējās aizdomas nav pamatotas, tad 

tiesvedību var pārtraukt.  

 

3. Izmeklēšanas veikšana 

 

Pēc FIL Ētikas iestādes pieprasījuma FIL Ētikas komisijas priekšsēdētājs vada 

sākotnējo tiesvedību un veic informācijas apkopošanu no visām iesaistītajām 

pusēm par FIL Ētikas kodeksa pārkāpumu. Ja nepieciešams FIL Ētikas 

komisijas priekšsēdētājs var konsultēties ar citiem FIL Ētikas komisijas 

locekļiem. FIL Ētikas komisija var iesaistīt vai izjautāt trešās personas, kas ir 

saistītas ar pārkāpumu izmeklēšanu.  

 

4. FIL Ētikas komisijas secinājumi 

 

Ja pēc izvērtēšanas FIL Ētikas komisijai ir pietiekamas aizdomas attiecībā uz 

FIL Ētikas kodeksa pārkāpumu, tad viņi pēc saviem ieskatiem, balstoties uz 

pārkāpuma nopietnību, piemēro pagaidu sankcijas, paredzot kopējās 

izmeklēšanas rezultātu. Jo īpaši, FIL Ētikas komisija pagaidu kārtā var izraidīt 

attiecīgās puses no atrašanās vietas un apturēt to pienākumu izpildi ne ilgāk kā 

90 dienas, vai aizliegt tām īstenot citas darbības. Steidzamos gadījumos 

aizdomu gadījumā par sacensību manipulāciju vai nopietnu FIL Ētikas kodeksa 

pārkāpumu, provizoriski, atlēti var tikt izslēgti ne ilgāk kā 90 dienas. 

 
Papildus, FIL Ētikas komisija vēršas šķīrējtiesā ar lūgumu uzsākt potenciālā 

pārkāpuma izmeklēšanas procesu.  
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 FIL Ētikas komisija izbeidz izmeklēšanas procesu, ja izmeklēšanas procesā 

netiek konstatētas pietiekamas aizdomas, proti, ja pārkāpums tiek klasificēts kā 

neliels vai arī, ja jautājumu var nosegt ar naudas soda samaksu.  

 
 

5. FIL Ētikas kodeksa pārkāpumi sankcijas 

 

Šķīrējtiesai ir jāsoda pierādītā FIL Ētikas kodeksa pārkāpējs ar sankcijām, kas 

ir norādītas FIL Statūtos. Šķīrējtiesa ir tiesīga lemt par izmeklēšanas un 

šķīrējtiesas procesa izmaksām. Attiecībā uz tiesvedības izbeigšanu, šķīrējtiesa 

iesniedzot pieteikumu FIL Ētikas komisijai, sūdzības iesniedzējam pilnībā vai 

daļēji var likt izmaksāt izmeklēšanas procesa izmaksas, ja prasība tiek uzskatīta 

par tiesību ļaunprātīgu izmantošanu 

 

6. Procedūras norise 

 

Šķīrējtiesas process tiek vadīts publiskajā telpā. FIL Ētikas komisijas 

šķīrējtiesas rezultāti tiek publicēti pienācīgā veidā ar iesaistīto personu 

personisko tiesību aizsardzību.  

 

 

7. Citi piemērojamie noteikumi un procedūras 
  
Turklāt, Statūti, tiesiskā kārtība, FIL reglamenta lietošanas kārtība. 

 

 “Olimpiskās kustības kods par manipulācijas novērošanu sacensībās” attiecas 

un 1. un 2. panta versijām:  

 

1. pants - definīcija  
1.1 “Labums” - naudas tiešu vai netiešu saņemšanu vai tās 

sniegšanu, vai tās ekvivalentus, piemēram, kukuļus, peļņu, dāvanas un 

citas priekšrocības, neierobežojumus, naudas laimestu un/vai tās 

iespējamo laimestu; viss iepriekšminētais neiekļauj oficiālo naudas 
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balvu laimestus, dalības maksu vai citus maksājumus, kas veicami 

saskaņā ar sponsorēšanu vai citiem līgumiem.    

 

1.2 “Sacensības” - jebkura sporta vieda sacensības, turnīrs, spēle vai 

pasākums, kas ir organizēts atbilstoši Sporta organizācijas vai tās 

radniecīgās organizācijas, vai vajadzības gadījumā saskaņā ar jebkuras 

citas kompetentas sporta organizācijas noteikumiem. Viegli pieejama 

interesentiem.   

 
1.3 “Iekšējā informācija” - informācija, kas attiecas uz jebkurām 

sacensībām, kurās personai piemīt tikumiska pozīcija viņa vai viņas 

pozīcija attiecībā pret sportu vai sacensībām, izņemot, jebkādu 

informāciju, kas jau ir publicēta vai ir visiem zināma, viegli pieejama 

visiem iesaistītajiem dalībniekiem vai ir atklāta saskaņā ar  

noteikumiem un regulām, kas regulē attiecīgās sacensības. 

 
1.4 “Dalībnieks – fiziska vai juridiska persona, kas pieder vienai no 

sekojošajām kategorijām:  

 
a. “atlēts” – jebkura persona vai personu grupa, kas piedalās sporta 

sacensībās; 
 

b. “sportista atbalsta personāls” – jebkurš treneris, menedžeris, aģents, 

komandas darbinieks, komandas oficiālis, medicīniskais vai 

paramedicīniskais personāls, kas strādā ar sportistu ārstēšanu 

sacensību laikā vai tā sagatavošanās laikā, kā arī citas personas, kas 

strādā ar sportistiem;  

 
 

c. “oficiālis” – jebkura persona, kam pieder akcijas, kas ir 

izpilddirektors vai sporta sacensību organizatora personāla loceklis, 

kas organizē vai veicina sporta sacensību atpazīstamību, kā arī 

brīvprātīgie, žūrijas locekļi vai jebkura cita akreditēta vai iesaistīta 

persona. Termins ietver arī sporta organizācijas vadītājus un 
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darbiniekus vai vajadzības gadījumā citas kompetentas sporta 

organizācijas, vai klubus, kas atzīst konkrētās sacensības.  

 

1.5 “Sporta derības, likmes vai totalizators” – jebkuras derības par likmi 

naudas vērtības izteiksmē ar ieceri iegūt lielāku naudas vērtību.  

 

1. pants – pārkāpumi 

 

Rīcības, kas noteiktas šajā pantā, veido šī kodeksa pārkāpumu:  

 

1.1 Totalizators  
 

 Totalizators tiek attiecināts uz dalībnieka sporta veidu.  

 

2.2 Sporta sacensību manipulācija  
Starptautisks līgums, darbība vai bezdarbība, kas ir mērķēta uz 

pārveidotu vai nepareizu rezultātu vai sporta sacensību gaitu, lai 

noņemtu visas vai daļu no neparedzama rakstura sporta sacensībām, lai 

gūtu nepamatotu labumu sev vai citiem.  

 

2.3 Korumpēta rīcība   
Piegādājot, pieprasot, saņemot, meklējot vai pieņemot labumu, kas ir 

saistīts ar sacensību manipulāciju vai cita veida korupciju.  

 
2.4 Iekšējā informācija   

2.4.1. Lietojot iekšējo informāciju sporta sacensību derību noslēgšanas 

vajadzībām, jebkura veida manipulācijai vai jebkādiem citiem 

korupcijas mērķiem, neņemot vērā, vai tas ir sporta sacensību 

dalībnieks, vai cita persona/uzņēmums. 

  
2.4.2. Apspriežot iekšējo informāciju ar jebkuru personu/uzņēmumu, ar 

vai bez labuma gūšanas, kur dalībnieks zināja vai tam vajadzēja 

zināt, ka šāda informācijas izpaušana var novest pie informācijas, 

kas tiek izmantota derībās vai jebkādiem citiem korupcijas 

mērķiem.  
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2.4.3 Sniedzot vai saņemot labumu par iekšējās informācijas 

nodrošināšanu neatkarīgi no tā, vai jebkāda iekšējā informācija 

faktiski ir patiešām sniegta.  

 

2.5 Nespēja ziņot  
2.5.1 Nespēja ziņot FIL attiecīgās informācijas ziņošanas/atklāšanas 

mehānismam vai iestādei, pēc pirmās iespējamās izdevības, par 

jebkuru saņemto informāciju no dalībnieka, kas ir iesaistīts rīcībā 

vai starpgadījumā, kas varētu sasniegt šī kodeksa pārkāpumu.   

 
 

2.5.2 Nespēja ziņot FIL attiecīgās ziņošanas/atklāšanas mehānismam 

vai iestādei pēc pirmās iespējamās izdevības, pilnu un korektu 

informācijas izklāstu par jebkuru starpgadījumu, faktiem, kas 

nonāk uzmanības lokā dalībnieka (vai tie būtu bijuši pamatoti 

informēti) aicinājumu, ko tie saņēmuši no cita dalībnieka 

iesaistīties rīcībā, kas varētu būt šī kodeksa pārkāpums.  

 

2.6 Nespēja sadarboties  
2.6.1 Nespēja sadarboties jebkuras izmeklēšanas gadījumā, ko FIL veic 

attiecībā uz iespējamo pārkāpumu šī Kodeksa ietvaros, ieskaitot, 

ierobežotība, neprecizitāte, nepamatoti aizkavēta jebkāda 

informācija un/vai dokumentācija un/vai piekļuve, vai palīdzība 

FIL pēc izmeklēšanas pieprasījuma sniegšanas.   

 

2.6.2 Kavē vai aizkavē jebkuru FIL izmeklēšanas procesu, kas ir 

saistīts ar Kodeksa pārkāpumiem, ieskaitot dokumentu vai citas 

informācijas bezierobežojumu slēpšanu, viltošanu vai 

iznīcināšanu, kas attiecas uz pārkāpumu izmeklēšanu. 
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2.7 Par 2.1 līdz 2.6 panta piemērošanu   
2.7.1 Pārkāpuma noteikšanas procedūrā netiek ņemts vērā:  

 
a. vai dalībnieks piedalās vai nepiedalās attiecīgajās sacensībās;   
b. sacensību rezultāts, uz kura tika balstītas vai bija nodoms 

balstīt derības;  
c.  vai ir vai nav iegūts jebkāda veida labums vai cita veida 

atlīdzība, kas faktiski ir tikusi piedāvāta vai saņemta;  
d. derību iznākums;   
e. vai dalībnieka ieguldījums, vai veiktspēja sacensībās attiecīgi 

tika (vai var uzskatīt, ka tikusi) ietekmēta ar konkrēto darbību 

vai bezdarbību.  

f. vai attiecīgo sacensību rezultāts tika (var tikt uzskatīts, ka 

ticis) ietekmēts konkrētās darbības vai bezdarbības rezultātā; 

g. tas, vai manipulācija sevī ietvēra vai neietvēra kāda FIL 

tehniskā noteikuma pārkāpumu;  
h. vai sacensībās piedalījās kompetents FIL Nacionālais vai 

starptautiskais pārstāvis. 

 
1.7.2 Dalībnieka jebkāda veida atbalsts vai mēģinājums, kas varētu 

pastiprināt šī Kodeksa pārkāpumu tiks pielīdzināts kā tad, ja 

pārkāpums būtu izdarīts, neņemot vērā to, vai šāda rīcība ir 

rezultējusies pārkāpumā un/vai šis pārkāpums ir ticis izdarīts 

tīši vai aiz neuzmanības.  

 

Pretējā gadījumā, FIL Statūtos noteiktajiem procedūru noteikumiem un 

sankcijām, FIL likuma un procedūru noteikumiem tiek piemērots FIL Ētikas 

kodekss.  

 
 
 
 
 

FIL Ētikas kodekss ir apstiprināts 2016. gada 64. FIL Kongresā Leikpleisidā, 

ASV. 


