
 

 

 

 

DRIFTA VĒRTĒŠANAS TIESNEŠI  

LATVIJAS DRIFTA KAUSS UN LATVIJAS DRIFTA ČEMPIONĀTS 

 

Par drifta vērtēšanas tiesnešiem driftā- Latvijas drifta čempionātā, Latvijas drifta kausā, Baltijas 

drifta čempionātā, kā ari citos starptautiskos seriālos, kas notiek Latvijā un citās Baltijas valstīs, var 

būt: 

1. LAF drifta komisijas un drifta komisijas apstiprināti vērtēšanas tiesneši. 

2. Vērtēšanas tiesneši, kas ir tiesājuši vismaz 5 Latvijas drifta posmus. Periodā no 2013.gada. 

3. Jaunie vērtēšanas tiesneši, kurus apstiprina drifta komisija un, kuri ir bijuši vismaz divos drifta 

posmos kā stažieri un vērojuši drifta tiesnešu darbu. 

4. Lietuvas vai Igaunijas vērtēšanas tiesneši, kuri ir apstiprināti no Igaunijas vai Lietuvas drifta 

galveno pārstāvju puses. 

5. Latvijas drifta kausa vai Latvijas drifta čempionāta braucēji, kuriem ir bijusi braucēja licence 

laika posmā no 2015. Gada. 

6. Citu starptautisko seriālu apstiprinātie tiesneši, par kuriem informāciju nodod starptautisko 

seriālu rīkotāji. 

7. Tiesneši , kuri ir noklausījušies FIA tiesnešu kursus, un stažējušies vismaz vienās sacensībās, kā 

stažieri. 

 

Vērtēšanas tiesnesis var būt jebkurš cilvēks, kurš atbilst kādai no augstāk minētājām prasībām 

un var pildīt vērtēšanas tiesneša pienākumus drifta sacensībās 2022.gada sezonā un, kurš pirms 

sacensībām ir apstiprināts no Drifta Komisijas puses, ja viņam nav izsniegta drifta tiesnešu licence 

konkrētajā sezonas gadā. Vērtējošajam tiesnesim obligāti jābūt drifta vērtēšanas tiesnešu licencei, 

kuru, jaunajiem tiesnešiem arī ir jāizņem pēc Drifta komisijas akcepta. Bez atbilstošas licences 

tiesnesis nav tiesīgs tiesāt drifta sacensības. 



 

 

Vērtēšanas tiesnešu licences izsniedz balstoties uz drifta darba grupas iesniegumu LAF , 

sezonas sākumā, par vērtēšanas tiesnešiem, vai arī atsevišķi informējot LAF sezonas laikā, ka ir 

atļauts izsniegt vērtējošā tiesneša licenci konkrētajai personai. 

Vērtēšanas tiesneši, kuri ir saņēmuši vērtēšanas tiesneša licenci 2022.gada sezonā drīkst 

vērtēt tikai LAF un citu ASN apstiprinātās un saskaņotās sacensībās. Vērtēšanas tiesnešiem, kuri ir 

saņēmuši LAF izdotās vērtēšanas tiesnešu licences par prioritātēm jāizvirza savas valsts notiekošos 

sacensību posmus, gan kausa, gan čempionāta. Nelikumīgu, nesaskaņotu sacensību tiesāšana, 

neskaitot drifta šovus, promo sacensības, kas arī saskaņots ar darba grupu, vērtējošajam 

tiesnesim var tikt noņemta licence vai izteikts brīdinājums, tas pats attiecas darbojoties ārvalstīs 

citu ASN nesaskaņotās sacensībās. 

Drifta vērtēšanas tiesnešiem ir jābūt korektiem, aizliegts uzspiest savu viedokli citiem 

tiesnešiem, aizliegts ietekmēties no apkārtējiem, vērtēšanas tiesnesim jābūt indivīdam, kurš ir 

spējīgs pastāvēt par savu viedokli, neiespaidojoties no apkārtējajiem apstākļiem. 

Drifta tiesnešiem kopā ar sacensību organizatoru ir jāsagatavo drifta trases. 

Drifta vērtēšanas tiesneši tiesā sacensības balstoties uz dokumentu- Drifta vērtēšanas kritēriji 

2022.gada sezona, Pielikums Nr.2 

Drifta vērtēšanas tiesnešiem ir jāievēro tiesnešu ētikas kodeksa pamatnoteikumi: 

1. Tiesnesis pildot savus pienākumus, ievēro šādus profesionālās ētikas pamatprincipus 

 godprātība 

 tiesneša rīcības pamatā ir vēlme ar savu darbu pilnveidot drifta disciplīnu 

 taisnīgums- tiesnesis rīkojas taisnīgi, ievērojot braucēju vienlīdzību, neizrādot 

labvēlību vai nepamatotas privilēģijas kādam/ai no braucējiem; 

 cieņa un koleģialitāte- vērtēšanas tiesnešu savstarpējo attiecību pamatā ir cieņa, 

izpalīdzība, sadarbība, uzticēšanās un atbalsts 

 vērtēšanas tiesnesis apzinās, ka katra tiesneša uzvedība un rīcība veido kopējo 

drifta disciplīnas tēlu; 

 atbildība 

 vērtēšanas tiesnesis savus pienākumus veic atbildīgi, izmantojot savas zināšanas, 

prasmes, iemaņas un pieredzi, lai sasniegtu profesionāli visaugstāko rezultātu 

 vērtēšanas tiesnesis apzinās savas darbības vai bezdarbības sekas 

 vērtēšanas tiesnesis uz citu kļūdām procesā norāda personīgi, bez trešo personu 

starpniecības, un publiskas apkaunošanas. 



 

 

 vērtēšanas tiesneši izvairās no nekoleģiālām attiecībām – intrigām, garastāvokļa 

ietekmes, tenkām, nomelnošanas, liekulības 

 Vērtēšanas tiesnesis izvairās un nepieļauj citu personu aizskaršanu sakarā ar rasi, 

dzimumu, vecumu, nacionālo vai reliģisko piederību vai citiem apstākļiem. 

 Vērtēšanas tiesnesis ciena savus kolēģus un viņu vēlmi nopietni un produktīvi 

izmantot laiku un netraucē citus ar savām privātām lietām. 

 Vērtēšanas tiesnesis neizmanto ļaunprātīgi citu tiesnešu kādu lietu nezināšanu vai 

kļūdas savā labā. 

 Nepieļaut nekādas krāpnieciskas vai korumpētas darbības, jebkāda veida 

kukuļošana ir stingri aizliegta un tiek sodīta ar beztermiņa drifta tiesāšanas licences 

atņemšanu. 

2. Tiesnešiem nav tiesībās sacensību laikā lietot alkoholu vai citas apreibinošās vielas. Ka arī 

aizliegts ierasties tiesāt sacensības, ja tiesnesis atrodas alkohola vai citu apreibinošos vielu 

ietekmē. Par šādu pārkāpumu nekavējoties tiek anulēta vērtēšanas tiesneša licence. 

Vērtēšanas tiesneša darba laiks beidzas pēc sacensību dienaskārtībā minētā oficiālā 

sacensību norises beigu laika. 

3. Katram vērtēšanas tiesnesim obligāti ir jāievēro drošības prasības. Katram tiesnesim ir 

pienākums ziņot par vides apstākļiem, kas rada draudus veselībai, dzīvībai vai videi, un 

nekavējoties jāveic darbības, lai mazinātu šādus riskus. Tiesnesim atrodoties trasē ir 

obligāti jāpārliecinās par savu drošību un aizliegts veikt darbības, kas var apdraudēt 

tiesneša veselību. 

4. Galvenā pamatvērtība- Mēs vienmēr izturamies ar cieņu pret citiem. Mēs nodrošinām vidi, 

kurā nepastāv psiholoģiskais spiediens, seksuāla vai cita veida uzmākšanās un citu 

darbinieku, vadītāju vai trešo pušu negatīva izturēšanās, mobings vai bosings. Kategoriski 

aizliegts vienam otru pazemot, apsaukt, un pazemot! Visas radušās domstarpības ir 

jārisina savstarpēji un privāti mierīgu sarunu ceļā 

5. Visiem tiesnešiem izsniegtā manta un citi aktīvi ir jālieto, ievērojot pienācīgu rūpību, un 

jānovērš to bojājumi, zudumi, zādzība vai neatļauta izmantošana- piemēram rācijas, TV, 

mikrofoni u.c. 

6. Vērtēšanas tiesnešiem pret visiem sacensību dalībniekiem ir jāizturas ar cieņu un 

vienlīdzību. 

7. Tiesneši ar savu uzvedību un darbības stilu rāda piemēru citiem. 

 


