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1. Ievads
Šī uzvedības kodeksa un ētikas normu (“Kodekss”) mērķis ir nodrošināt pamatu
tiesnešu uzvedības un ētikas normām. LSDF prezidijs ir izstrādājis šo dokumentu,
apzinoties savu atbildību par to, lai visi sacensību tiesneši rīkotos godīgi un
kompetenti, tādējādi nodrošināt sacensību tiesnešu kolēģijas efektivitāti kopumā.
Kodeksā izklāstīto noteikumu mērķis ir radīt atbilstošas tiesnešu uzvedības normas,
uz kurām var paļauties LSDF ietilpstošie deju klubi, deju treneri, citi tiesneši,
sacensību dalībnieki, sporta administratīvās organizācijas ieskaitot LOK, sporta
mēdiji un skatītāji.
Kodekss nevar paredzēt visas iespējamās situācijas, kurās tiesneši vērtē sacensību
dalībniekus. Katrs tiesnesis ir personīgi atbildīgs apsvērt savu motivāciju un šo
kodeksu, lai rīkotos ētiski, profesionāli, un nodrošinātu visu sacensību dalībnieku
vērtēšanu pēc viņu snieguma neatkarīgi no jebkādiem aizspriedumiem, vai ārējas
ietekmēšanas.
Kodeksā atspoguļoto ētikas normu ievērošana ir būtiska LSDF un sporta deju
turpmākai attīstībai. Visiem tiesnešiem ir labi jāpārzina šī kodeksa saturs. LSDF
sagaida ikviena tiesneša personīgu atbildību pakļaujoties šim kodeksam.
Kodekss attiecās uz visiem tiesnešiem, kurus LSDF ir licencējusi vai izsniegusi
licences izmantošanas atļauju.
Laika gaitā LSDF prezidijs kodeksu var labot.
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2. Interešu konflikts
Interešu konflikts ir jebkura interese, attiecības vai rīcība, kas nav savienojama ar
tiesneša pienākumu nodrošināt visu sacensību dalībnieku vērtēšanu pēc viņu
snieguma, neatkarīgi no jebkādiem aizspriedumiem vai ārējas ietekmēšanas.
Interešu konflikts rodas tad, kad tiesneša personīgās intereses traucē šī tiesneša
vērtējumam vai spējai rīkoties saskaņā ar LSDF interesēm, kas vienlaicīgi ir sacensību
dalībnieku intereses.
Tiesnesim ir stingri jāievēro šis kodekss, un interešu konflikta gadījumā jāatsakās no
atbilstošo sacensību tiesāšanas.
3. Tiesnešu noteikumi
(a) Tiesnesis nedrīkst tiesāt sacensības un viņam pašam ir jāatsakās no sacensību
tiesāšanas, ja viņš/viņa uzskata, ka viņa/viņas fiziskais vai mentālais stāvoklis
neļauj viņam/viņai izpildīt darbu kvalitatīvi.
(b) Tiesnesis nedrīkst tiesāt attiecīgo sacensību grupu un viņam pašam ir jāatsakās no
tiesāšanas, ja kāds sacensību dalībnieks ir viņa/viņas tiešās vai paplašinātās
ģimenes loceklis, ieskaitot faktiskās attiecības, vai gadījumos, kad viņam/viņai ir
tādas personīgas attiecības ar kādu no sacensību dalībniekiem, kas padara viņu
nepiemērotu tiesneša darbam.
“Tiešā un paplašinātā ģimene” ietver jebkuru personu ar ko tiesnesis ir
asinsradinieks vai precējies, ieskaitot radiniekus līdz pat pirmās pakāpes brālēnam
vai māsīcai, kā arī adoptētos radiniekus un personas ar ko tiesnesis ir kopdzīvē.
(c) Tiesnesis, kuram ir personīgas attiecības ar aktīvu dejotāju (atlētu) nedrīkst kopā
ar viņu uzturēties oficiālā LSDF tiesnešu zonā, ieskaitot viesnīcas, restorānus,
kafejnīcas.
Kad dejotājs (atlēts) pārtauc būt aktīvs sacensību dejotājs, šie noteikumi vairs nav
spēkā.
(d) Tiesnesis nedrīkst tiesāt nevienu sacensību grupu un viņam pašam ir jāatsakās no
sacensību tiesāšanas, ja kāds no sacensību tiesnešiem ir viņa/viņas tiešās vai
paplašinātās ģimenes loceklis, ieskaitot faktiskās attiecības, vai gadījumos, kad
viņam/viņai ir tādas personīgas attiecības ar kādu no tiesnešiem, kas padara viņu
nepiemērotu tiesneša darbam.
(e) Tiesnesis nedrīkst pieņemt naudu, godalgas, vērtīgas lietas, vai pakalpojumus kā
dāvanu vai kā maksu par pakalpojumu no jebkura sacensību dalībnieka vai
organizatora, vai jebkuras citas trešās personas, ja šī rīcība var tieši vai netieši
ietekmēt tiesneša lēmumu tiesājot sacensības.
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(f) Tiesnesis, kas piedalās sacensību tiesāšanā, šajā pasākumā drīkst pildīt tikai
tiesneša pienākumus un viņam ir jāievēro šis kodekss visu pasākuma laiku.
(g) Tiesnesis, kas piedalās sacensību tiesāšanā, šī pasākuma laikā nedrīkst trenēt,
mācīt vai dot padomus nevienam deju pārim, kas piedalās sacensībās.
(h) Tiesnesis nedrīkst draudēt pārim vērtēt to kādā īpašā veidā.
(i) Tiesnesis, kas piedalās sacensību tiesāšanā, šī pasākuma laikā nedrīkst draudēt
pārim ar savu izturēšanos.
(j) Tiesnesim ir jāatturas publiski izrādīt atbalstu attiecībā pret jebkuru sacensību
pāri, kuru viņš varētu tiesāt kādās sacensībās.
(k) Tiesnesis nedrīkst mēģināt jebkurā nepieņemamā veidā ietekmēt, vai iebiedēt, citu
tiesnesi.
(l) Tiesnesis, kurš nav esošo sacensību tiesnešu kolēģijas loceklis, nedrīkst apspriest
sacensību dalībnieku sniegumu (vai pāra iepriekšējos sniegumus vai iepriekšējo
sacensību rezultātus) pirms finālsacensību beigām ar jebkuru tiesnesi, kurš ir
esošo sacensību tiesnešu kolēģijas loceklis.
(m) Tiesnesis, kas ir esošo sacensību tiesnešu kolēģijā nedrīkst apspriest sacensību
dalībnieku sniegumu ar sacensību dalībnieku pirms finālsacensību beigām.
(n) Tiesnesis nedrīkst mēģināt ietekmēt sacensību iznākumu citādi kā vērtējot
sacensību dalībniekus pēc viņu snieguma attiecīgajās sacensībās.
(o) Tiesnesim, kas ir izvirzīts vērtēt LSDF sacensības, ir jārīkojas stingri saskaņā ar
LSDF sacensību nolikumu un ētikas normām.
(p) Tiesnesis nedrīkst iesaistīties darbībās, kas varētu dot kādam sacensību
dalībniekam negodīgas priekšrocības pār citiem sacensību dalībniekiem.
(q) Tiesnesis nedrīkst nepatiesi pretendēt uz LSDF oficiālo pārstāvniecību jebkurā
līmenī.
(r) Ja kāds tiesnesis sacensību laikā sarunājas ar kolēģi tiesnesi, skatītāju, sacensību
dalībnieku vai treneri, tad viņš/viņa nedrīkst apspriest neviena pāra sniegumu,
kuru viņš/viņa vērtē līdz visu finālsacensību beigām, kurās piedalās pāris.
(s) Tiesnesis, tiesāšanas laikā atrodoties uz deju laukuma vai tā tuvumā, nedrīkst
lietot mobilo tālruni vai citu digitālās informācijas ierīci. Ja attiecībā uz šo
noteikumu rodas kādas domstarpības, tad izšķirošais ir galvenā tiesneša lēmums.
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4. Tiesnešu vispārējā uzvedība
Tiesnešu vispārējai uzvedībai pirms sacensībām, sacensību laikā un pēc tām ir
jāatbilst labas uzvedības normām.
(a) Tiesneša uzvedībai ir jābūt saskaņā ar godīga sportiskuma principiem gan uz deju
laukuma, gan ārpus tā. Tiesnesis nedrīkst uzvesties apšaubāmā vai nepieklājīgā
veidā jebkurā ar sporta dejām saistītā notikumā, kur piedalās dejotāji, skatītāji,
mēdiju pārstāvji.
(b) Tiesnesim ir jābūt konsekventam, objektīvam un neitrālam savos lēmumos.
Negodīga vērtēšana grauj sacensību principu.
(c) Tiesnesis nedrīkst publiski apšaubīt sava kolēģa tiesneša vērtējumu, patiesumu vai
godīgumu.
(d) Tajos gadījumos, kad tiesnesis saskaņā ar kodeksu drīkst tiesāt pārus, kurus viņš
trenē vai ir trenējis, viņam/viņai ir jāvērtē pāru sniegums neatkarīgi no attiecībām
ar šiem pāriem.
(e) Tiesnesim ir jāuztur un jāattīsta sava vērtēšanas meistarība, jābūt informētam par
deju attīstību tehnikas un stila ziņā, kā arī par jaunumiem LSDF sacensību
nolikumā.
(f) Tiesnesis, neatkarīgi no sacensību statusa, nedrīkst lietot nekādus alkoholiskos
dzērienus vai narkotiskās vielas pirms sacensībām un sacensību laikā līdz kamēr
tiek paziņoti sacensību rezultāti.
(g) Tiesnesis nevienā situācijā nedrīkst rīkoties veidā, kas apkaunotu LSDF vai
sporta deju reputāciju.
Pamatprasības, kuras jāpilda katram tiesnesim, kas uzaicināts vērtēt sacensības:
(a) Ierasties savlaicīgi sacensību vietā labā fiziskā un mentālā stāvoklī.
(b) Pieteikt savu ierašanos sacensību rīkotājam un galvenajam tiesnesim.
(c) Iepazīties ar sacensību norises plānu.
(d) Būt gatavībā izpildīt LDSF tiesneša pienākumus saskaņā ar norises plānu.
(e) Sacensību laikā izturēties tādā veidā, lai uzturētu sporta deju un LDSF labo
reputāciju.
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Sacensību laikā tiesnešiem, kas ir tiesnešu kolēģijas sastāvā:
(a) Jāstāv vai jāsēž atsevišķi vienam no otra, un jāatrodas tādā vietā, lai netraucētu
sacensību dalībniekiem.
(b) Jāpārvietojas uz vietu, no kuras ir labi redzami visi deju pāri.
(c) Jāvērtē neatkarīgi un nesalīdzinot atzīmes ar citiem tiesnešiem.
(d) Jāizdara atzīmes un jāparakstās tiesneša lapiņās ar tinti, ieskaitot tiesneša iniciāļus
pie katra labojuma, kas tiek izdarīts tiesneša lapiņā.
(e) Līdz sacensību beigām nedrīkst mēģināt iepazīties ar dalībnieku vārdiem, starta
nummuriem, pārstāvētajiem klubiem un valstīm, kā arī jebkuriem starprezultātiem
vai citu kolēģu tiesnešu sacensību vērtējumu.
(f) Jāievēro galvenā tiesneša norādījumi.
(g) Jāvērš sava uzmanība tikai uz tiesāšanu, nekomunicējot ar skatītājiem, tiesnešiem
un dejotājiem un nedarot neko, kas var novērst uzmanību no tiesāšanas (ieskaitot
elektronisko ierīču un fotokameru lietošanu, kā arī t.sk. sociālo tīklu izmantošanu
visu sacensību laiku).
5. Sūdzības par tiesnešiem sacensību laikā
Sacensību laikā LDSF noteiktajam galvenajam tiesnesim ir tiesības un pienākums
vērot visu LDSF licencēto tiesnešu (gan to, kuri vērtē sacensības, gan to, kuri nevērtē
sacensības) atbilstību kodeksam.
Jebkura sūdzība no LDSF biedra organizācijas (deju kluba) oficiālā pārstāvja
sacensību laikā ir jāadresē galvenajam tiesnesim.
Ja galvenais tiesnesis pamatoti uzskata, ka ir noticis kodeksa pārkāpums no kāda
tiesneša puses, kas ir tiesnešu kolēģijas sastāvā, kurā viņš/viņa ir galvenais tiesnesis,
tad viņš/viņa ir pilnvarots un viņa/viņas pienākums ir paziņot attiecīgajam tiesnesim
par sūdzību pret viņu, uzklausīt viņa/viņas atbildi, un tad nekavējoties rīkoties
atbilstoši kodeksa noteikumiem.
Galvenam tiesnesim ir tiesības izteikt rājienu vai nomainīt tiesnesi ar piemērotu
aizstājēju atlikušajai sacensību daļai.
Galvenajam tiesnesim ir jādokumentē jebkurš incidents vai novērojums par apgalvoto,
nojausto vai aizdomās turamo pārkāpumu no tiesneša puses, kā arī jebkurš rājiens vai
tiesneša nomaiņa. Šīs ziņas ir jāietver sacensību protokolā LDSF prezidentam, kurš
nolems vai ir nepieciešama tālāka izmeklēšana. LSDF prezidentam par katru šādu
gadījumu ir jāziņo LSDF prezidijam izskatīšanai, ar vai bez rekomendācijām.
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6. Citas sūdzības par tiesnešiem
Jebkura cita sūdzība par apgalvoto kodeksa pārkāpumu LSDF biedru organizācijai
vai citai personai ir jāiesniedz rakstiski LSDF prezidentam.
Sūdzība netiek izskatīta, ja netiek izpildīti sekojoši iesniegšanas noteikumi:
(a) Sūdzībai ir jābūt rakstiskai, oficiāli parakstītai no sūdzētāja puses un jābūt
iesniegtai LSDF prezidentam 10 (desmit) dienu laikā no apgalvotā pārkāpuma
kopā ar jebkādu pamatojošo dokumentāciju.
(b) LSDF biedru organizācijai jānorāda sūdzības iesniedzēja vai iesniedzēju vārds,
uzvārds, adrese un kontaktēšanās iespējas.
Ja sūdzība atbilst iesniegšanas noteikumiem, tad LSDF prezidentam jāiesniedz
sūdzība LSDF prezidijam tālākai izskatīšanai.
Ja iesniegšanas noteikumi nav tikuši ievēroti, tad LSDF prezidentam rakstiski jāatbild
sūdzības iesniedzējam paskaidrojot situācijas būtību.
Nekas šajos noteikumos nedrīkst atturēt LSDF prezidentu no izmeklēšanas
uzsākšanas jebkurā brīdī, kad viņš uzskata, ka ir noticis tiesnešu noteikumu
pārkāpums, un jāvēršas ar to LSDF prezidijā izskatīšanai.
LSDF prezidijs var izskatīt vai atteikties izskatīt jebkuru sūdzību, kas paredzēta šajā
nodaļā. Prezidijs var piešķirt sūdzībai mazāku nozīmi vai noraidīt vispār, saskaņā ar
pakāpi kādā sūdzība balstās uz baumām nevis tiešiem novērojumiem.
7. Disciplinārs sods pret tiesnešiem
Ja tiesnesis redzami pārkāpj šo kodeksu, vai izdara citu būtisku uzvedības
pārkāpumu, kas pēc LSDF prezidija domām kaitē LSDF interesēm, tad LSDF
prezidijam ir tiesības:
a) izteikt rājienu vai uzlikt disciplināru sodu tiesnesim,
b) pārtraukt uz laiku vai atcelt LSDF tiesneša licenci vai tiesneša licences
izmantošanas atļauju.
Disciplinārais sods nevar tikt uzlikts, ja tiesnesis nav rakstiski informēts ar norādi par
sūdzību pret viņu pirms prezidija tikšanās, kurā šī sūdzība tiek izskatīta.
Ja tiesnesis, bez nopietna attaisnojuma, nedod savu atbildes komentāru, tad sūdzība
tiek uzklausīta un izskatīta prezidijā paturot pilnīgu lemšanas brīvību.
LSDF prezidijam visos gadījumos ir jādod rakstisks pamatojums savam lēmumam.
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