
APSTIPRINĀTS  

Biedrības Latvijas Sarkanais Krusts  

Padomes 2013. gada 01.oktobra sēdē 

(protokols Nr. 17-3) 

 

NOLIKUMS  

„Par LSK Goda biedra statusa piešķiršanu” 
(izstrādāts, pamatojoties uz LSK statūtu 10.pantu) 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Šis nolikums (turpmāk tekstā – Nolikums) nosaka Latvijas Sarkanā Krusta (turpmāk tekstā – 

LSK) Goda biedra (turpmāk tekstā – Goda biedrs) statusa piešķiršanas un atņemšanas kārtību.  

1.2. Par Goda biedru var kļūt persona, kura ar savu ieguldīto darbu vai līdzekļiem ir ievērojami 

atbalstījusi LSK vai Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness (turpmāk tekstā – 

SSKSP) kustības darbību un attīstību, vai kurai ir izcili nopelni LSK vai SSKSP kustības mērķu 

īstenošanā. 

1.3. LSK Goda biedram ir biedru tiesības un pienākumi, izņemot kā norādīts Nolikumā un LSK 

statūtos. 

1.4. LSK Goda biedri ir atbrīvoti no pienākuma maksāt biedru naudu. 

1.5. LSK Goda biedrs var jebkurā laikā atteikties no Goda biedra statusa, par to paziņojot LSK 

padomei. 

1.6. Goda biedram ir tiesības izmantot Biedrības simboliku un norādīt piederību Biedrībai, tai skaitā 

norādīt Biedrības Goda biedra statusu, kā arī piedalīties visos biedrības organizētajos pasākumus. 

1.7. LSK Goda biedrus ieraksta LSK Zelta fonda grāmatā, kuru ved LSK sekretariāts. 

 

2. Goda biedra statusa piešķiršana 

2.1. Personu Goda biedra statusa saņemšanai var izvirzīt LSK padomes locekļi, LSK prezidents vai 

LSK komitejas, iesniedzot LSK padomē rakstisku priekšlikumu, kurā norāda Goda biedra statusa 

saņemšanai izvirzītās personas: 

2.1.1. vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un ieņemamo amatu vai nodarbošanos; 

2.1.2. dzīves aprakstu (Curriculum Vitae); 

2.1.3. vispusīgu to nopelnu aprakstu, par kuriem izvirza personu Goda biedra statusa 

saņemšanai. 

2.2. LSK padome izvērtē Goda biedra statusa piešķiršanai izvirzītās personas darbību un nopelnus un 

pieņem lēmumu par Goda biedra statusa piešķiršanu vai atsaka statusa piešķiršanu. 

2.3. LSK Goda biedra statuss var tikt piešķirts neierobežotam personu skaitam.  

2.4. LSK padome par Goda biedra statusa piešķiršanu informē Goda biedra statusu saņēmušo personu 

un LSK komiteju, kura izvirzīja personu Goda biedra statusa piešķiršanai. 

2.5. Personu, kurai ir piešķirts Goda biedra statuss, ieraksta LSK Zelta fonda grāmatā, pēc tam, kad šī 

persona ir devusi piekrišanu Goda biedra statusa saņemšanai. Goda grāmatā norāda personas 

vārdu, uzvārdu un Goda biedra statusa piešķiršanas datumu. Par Goda biedra statusa piešķiršanas 

dienu uzskatāma diena, kad par to pieņemts lēmums LSK padomē. 
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