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2022.gada 15. maijā Drifta oficiālajā STREET klases WhatsApp “čatā” Latvijas Automobiļu 

federācijas licencētais braucējs Sergejs Jakovļevs izteica rupjus komentārus par LAF oficiālajiem 

vērtēšanas tiesnešiem, kuri tiesāja 13.-14.05.2022 Latvijas Drifta kausa 1.posmu, kas norisinājās 

Biķernieku kompleksās sporta bāzes trasē, Rīgā. Rupjie komentāri tika  izteikti publiskā telpā, kur tos varēja 

sadzirdēt līdz pat 195 cilvēkiem, kuri ir šīs grupas biedri. 

Balstoties uz Latvijas Drifta Kausa 1.posma nolikuma punktu: 

9.4. Braucējs, kurš nav apmeklējis dalībnieku sapulci, nevar iesniegt sūdzības, protestus un apelācijas. 

Jebkāda veida agresija un publiska neapmierinātības izpausme saistībā ar tiesnešu  pieņemtajiem 

lēmumiem tai skaitā sacensību norises vilcināšana ar mēģinājumu ietekmēt sacensību rezultātus un 

pārliecināt tiesnešus mainīt pieņemto lēmumu attiecībā uz konkrēto dalībnieku, tiek traktēta kā 

necieņas izrādīšana pret autosporta Drifta disciplīnu. Šāda dalībnieka rīcība var tikt sodīta ar naudas 

sodu līdz EUR 500 un/vai dalībnieka izslēgšana no sacensībām. 

Kā arī izrietot no Latvijas Drifta kausa gada nolikuma punkta: 

1.18. Sacensību laikā Dalībniekiem, viņu pārstāvjiem, komandas mehāniķiem vai viņu radiniekiem nav 

tiesību rīkoties agresīvi (bļaut, lamāties, žestikulēt vai kā citādi aizvainot vai draudēt trases tiesnešiem vai 

rīkotāja personālam). Šāda rīcība tiks tulkota kā nesportiska rīcība par ko pienākas sods 200,00 EUR  

apmērā. Papildus tam, turpmākā piedalīšanās sacensībās Dalībniekam ir ar brīdinājumu un atkārtotas 

nesportiskas rīcības gadījumā Dalībnieks var tikt izslēgts no sacensībām, kā arī informācija tiek nodota 

Dalībnieka ASN izvērtēšanai par izslēgšanu no Kausa. 

Saistībā ar sacensību nolikuma punktu 1.5. par nolikumā neatspoguļotiem jautājumiem lēmumu pieņem 

Drifta komisija, konsultējoties ar LAF Drifta komisijas Drifta darba grupu par piemērojamo sodu. 

Drifta darba grupa informē, ka sportistam, jebkurai personai nav tiesību aizskart sacensību oficiālās 

personas, vai jebkuru indivīdu, un apsaukāt publiskā vidē. Ja ir kādi jautājumi vai neskaidrības, visi 

sportisti, balstoties uz sacensību dienaskārtību, tiek aicināti doties uz pēc-sacensību sapulci, kur ir iespēja 

satikt vērtēšanas tiesnešus un saņemt atbildes uz saviem jautājumiem. Publiska “rupja” Drifta oficiālo 

personu apsaukāšana tiek uzskatīta arī par disciplīnas zaimošanu. Sava “privātās” nepatikas izteikšana var 



veidot citiem sportistiem, personām nepareizu un maldīgu priekštatu par personām, kuri pilda sev uzdotos 

pienākumus.  

 

Drifta darba grupa ir izskatījusi ētikas, vispārpieņemtu uzvedības un morāles principu pārkāpumu 2022. 

gada 15. maijā elektroniskajā WhatsApp sociālajā platformā Latvijas Drifta STREET sarunu “čatā”. 

Uzklausot arī vērtējošo tiesnešu viedokli, LAF Drifta darba grupa konstatē, izsecina un atzīst, ka: 

- pirmkārt, bet ne tikai, konstatē un atzīst, ka S. Jakovļevs savā atbildē citiem sportistiem sarunu laikā ir 

izteicis vārdos un to izteiksmes formā un domas būtībā nepieklājīgus, rupjus (vulgārus) un sabiedrībai 

nepieņemamus vārdus, kuru lietojums nepamatoti un ļauni aizkar personas cieņu un godu; 

- otrkārt atzīst, ka S.Jakovlevs ar šādu rīcību un izteiktās domas būtību ir ļoti nopietni pārkāpis 

vispārpieņemtos uzvedības un morāles principus, kas nav savietojami ar sportu un netiks 

pieņemti nevienas LAF dalībpersonas darbībā, attieksmē un savstarpējā saskarsmē, un ir pārkāpts arī 

Sporta Kodeksa 12.2.1 f;l;m sadaļas. 

Ņemot vērā visu augstāk minēto, LAF drifta darba grupa nolemj: 

1. sodīt LAF licencēto braucēju S.Jakovļevu ar nosacīto diskvalifikāciju līdz 2022. gada 17. augustam, ja 

viņš tuvāko divu nedēļu laikā atvainosies publiskajā vietnē, kurā izteica aizskarošas piezīmes, vērtēšanas 

tiesnešiem par personu cieņas un goda aizskaršanu. 

Ja atvainošanās netiks saņemta, tad nosacītā diskvalifikācija tiks noteikta uz termiņu līdz 2022.gada 

31.decembrim. 

LAF Drifta darba grupa atgādina, ka: 

- Ja nosacītas diskvalifikācijas termiņā tiek izdarīts jauns vai atkārtots pārkāpums, diskvalifikācija 

stājas spēkā ar pēdējā pārkāpuma konstatēšanas brīdi un uz to attiecas visi nosacījumi par 

diskvalifikāciju. 

 

 


