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APSTIPRINĀTS  

Latvijas Sarkanā Krusta  

2018. gada 30.janvārī 

padomes sēdē 

protokols Nr.18-2 

NOLIKUMS  

“Par biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” apbalvojumiem” 

1. Vispārīgie noteikumi 

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

apbalvojumu un pateicības rakstu piešķiršanas un apbalvojumu nēsāšanas kārtību. 

1.2. LSK var piešķirt apbalvojumu vai pateicības rakstu par nozīmīgu darbību vai 

ieguldījumu LSK vai Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness (turpmāk – 

SSKSP) kustības attīstībā. 

1.3. LSK piešķir šādus četru pakāpju apbalvojumus, kuri nodibināti 1922. gadā un atjaunoti 

2006. gadā (sakārtoti pēc to nozīmīguma): 

1.3.1. pirmā pakāpe – Goda krusts. Goda krusts tiek piešķirts par sevišķiem 

nopelniem LSK vai SSKSP kustības attīstībā un/vai ievērojamiem ziedojumiem 

LSK; 

1.3.2. otrā pakāpe – Goda zīme. Goda zīme tiek piešķirta par citiem nopelniem LSK 

vai SSKSP kustības attīstībā un/vai par mazāk ievērojamiem ziedojumiem; 

1.3.3. trešā pakāpe – Atzinības zīme. Atzinības zīme tiek piešķirta par ilggadīgu un 

centīgu darbību un/vai citiem nopelniem LSK vai SSKSP kustības attīstībā; 

1.3.4. ceturtā pakāpe – Goda žetons. Goda žetons tiek piešķirts par ilggadīgu un 

centīgu darbību un/vai citiem nopelniem LSK vai SSKSP kustības attīstībā. 

1.4. LSK apbalvojumi tiek pasniegti šādos LSK nozīmīgos notikumos: 

1.4.1. Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness dienā (8. maijs); 

1.4.2. atzīmējot LSK dibināšanas dienu (20. novembris); 

1.4.3. LSK kongresa laikā. 

1.5. LSK piešķir šādus pateicības rakstus (sakārtoti pēc to nozīmīguma): 

1.5.1. Goda raksts – tiek piešķirts par ziedojumiem LSK (konkrētas akcijas vai 

pasākuma atbalstīšana u.tml.) un/vai par ilggadīgu darbu LSK kustības attīstībā; 

1.5.2. Pateicība – tiek piešķirta par atbalstu kāda LSK pasākuma organizēšanā vai 

piedalīšanos pasākumā un tā īstenošanā. 

1.6. LSK apbalvojumu un pateicības rakstu piešķiršana nerada apbalvotajiem nekādas 

priekšrocības. 

2. LSK apbalvojumi 

2.1. LSK apbalvojumu apraksti: 

2.1.1. Goda krusts ir ar tumšsarkanu emalju pārklāts taisns krusts. Aversa centrā ir ar 

sudrabu pārklāts Latvijas Republikas lielais ģerbonis heraldiskajās krāsās. 

Reversa centrā ir balts emaljas medaljons, uz kura ar zeltītiem cipariem ir 

rakstīts “19―18”. Krusta izmēri – 45 x 45 mm. Goda krustu nēsā ap kaklu 51 

mm platā muarē lentē nacionālajās krāsās. Lentes turētāja izmēri – 28 x 4 mm. 

Goda krusta grafiskais attēls ir pievienots Nolikumam kā pielikums Nr. 1; 

2.1.2. Goda zīme ir taisns krusts, kas pārklāts ar sarkanbaltsarkanu emalju. Aversa 

centrā ir medaljons ar Sarkanā Krusta emblēmu (sarkans krusts uz balta fona), 

kuram apkārt ir zeltīts sudraba ozollapu vainags. Krustu ar lenti savieno 

Latvijas Republikas lielais ģerbonis heraldiskajās krāsās. Reversa centrā ir balts 

emaljas medaljons, uz kura ar zeltītiem cipariem ir rakstīts “19―18”. Zīmes 

izmēri – 56 x 44 mm. Goda zīmi nēsā piespraustu pie krūtīm 35 mm plātā lentē 
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nacionālajās krāsās. Goda zīmes grafiskais attēls ir pievienots Nolikumam kā 

pielikums Nr. 2; 

2.1.3. Atzinības zīme ir taisnstūra ģerboņa vairogs, kura augšdaļā ir tumšzilas emaljas 

lauks, uz kura ir trīs zeltītas zvaigznes un burts “L”, un lejasdaļā ir Sarkanā 

Krusta emblēma, virs kuras ir taisnstūris Latvijas valsts karoga krāsās. Apkārt 

tumšzilajam emaljas laukam ir dekoratīva sudraba josliņa. Reversā ir reljefi 

veidota leģenda – 19―18. Zīmes izmēri – 45 x 28 mm. Apbalvojums ir 

piespraužams 30 mm platā sarkanbaltsarkanā ripsa auduma lentē. Atzinības 

zīmes grafiskais attēls ir pievienots Nolikumam kā pielikums Nr. 3; 

2.1.4. Goda žetons ir taisnstūra ģerboņa vairogs, kura augšdaļā ir tumšzilas emaljas 

lauks, uz kura ir trīs zeltītas zvaigznes un burts “L”, un lejasdaļā ir Sarkanā 

Krusta emblēma, virs kuras ir taisnstūris Latvijas valsts karoga krāsās. Apkārt 

tumšzilajam emaljas laukam ir dekoratīva sudraba josliņa. Reversā ir reljefi 

veidota leģenda – 19―18. Žetona izmēri – 45 x 28 mm. Apbalvojums 

piespraužams ar adatu. Goda žetona grafiskais attēls ir pievienots Nolikumam 

kā pielikums Nr. 4. 

2.2. LSK apbalvojums tiek pasniegts ar diplomu par apbalvojuma piešķiršanu, kurā citastarp 

ir rakstīts “Latvijas Sarkanā Krusta padome izsaka savu atzinību par sevišķiem 

nopelniem Latvijas Sarkanā Krusta kustības attīstības veicināšanā un apbalvo (vārds, 

uzvārds) ar (Goda krustu, Goda zīmi, Atzinības zīmi vai Goda žetonu)”. Diploma 

formāts – A3 lapa. Diplomā tiek norādīta apbalvojuma izsniegšanas vieta un datums un 

apbalvojuma numurs. Diplomu paraksta LSK prezidents un LSK ģenerālsekretārs. 

2.3. Personu apbalvošanai var ieteikt tikai cita persona, iesniedzot LSK sekretariātā 

rakstisku iesniegumu, kurā norāda: 

2.3.1. apbalvošanai ieteiktās personas vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu, ieņemamo amatu 

vai nodarbošanos; 

2.3.2. apbalvošanai ieteiktās personas dzīves aprakstu (Curriculum Vitae); 

2.3.3. vispusīgu to nopelnu aprakstu, par kuriem ierosina apbalvot ar LSK 

apbalvojumu; 

2.3.4. iesniedzēja priekšlikumu, ar kuras pakāpes LSK apbalvojumu apbalvot 

apbalvošanai ieteikto personu; 

2.3.5. iesniedzēja vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu, ieņemamo amatu vai nosaukumu, 

reģistrācijas numuru, juridisko adresi, ja iesniedzējs ir juridiska persona. 

2.4. Apbalvojuma saņemšanai nevar ieteikt mirušu personu, un apbalvojums netiek piešķirts 

pēc personas nāves. 

2.5. Apbalvošanai ieteiktās personas darbību un nopelnus izvērtē LSK padome, kura pieņem 

lēmumu par apbalvojuma piešķiršanu vai atsaka apbalvojuma piešķiršanu. 

2.6. LSK apbalvojumi var tikt piešķirti neierobežotam skaitam personu.  

2.7. Personai, kurai jau ir piešķirts kāds no apbalvojumiem, augstākas pakāpes apbalvojumu 

par jauniem nopelniem var piešķirt ne ātrāk kā pēc 4 (četriem) gadiem.  

2.8. Apbalvojuma nozaudēšanas gadījumā apbalvotajam ir pienākums par to ziņot LSK 

padomei. Apbalvotā persona var atjaunot nozaudēto apbalvojumu, sedzot ar atjaunošanu 

saistītos izdevumus.  

2.9. Apbalvojuma saņēmējam jāievēro šādi LSK apbalvojuma nēsāšanas noteikumi:  

2.9.1. apbalvojumu ikdienā nedrīkst nēsāt; 

2.9.2. Goda krusts jāliek ap kaklu; 

2.9.3. Goda zīme, Atzinības zīme un Goda žetons jāpiesprauž krūšu kreisajā pusē. 

2.10. Piešķirtie apbalvojumi tiek reģistrēti atsevišķā apbalvojumu reģistrācijas žurnālā 

(grāmatā), kurā apbalvojuma saņēmējs parakstās par apbalvojuma saņemšanu. 

Apbalvojumam tiek piešķirts numurs, kas tiek norādīts diplomā. Diploma numurs sakrīt 

ar apbalvojuma numuru. 

3. Pateicības raksti 
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3.1. Par LSK Goda raksta un Pateicības piešķiršanu lemj LSK ģenerālsekretārs, pamatojoties 

uz LSK komitejas vai struktūrvienības rakstisku iesniegumu, kas iesniegts LSK 

sekretariātā. 

3.2. Iesniegumā Goda raksta piešķiršanai jānorāda:  

3.2.1. ar Goda rakstu apbalvojamā vārds, uzvārds; 

3.2.2. Goda raksta piešķiršanas pamatojums; 

3.2.3. pasākums, kurā Goda raksts tiks pasniegts. 

3.3. Iesniegumā Pateicību saņemšanai jānorāda: 

3.3.1. nepieciešamais Pateicību skaits;  

3.3.2. pasākums, kurā Pateicības tiks pasniegtas; 

3.3.3. ar Pateicību apbalvojamo vārdi, uzvārdi. Ja vārdi, uzvārdi nav zināmi pirms 

pasākuma, tie jānosūta LSK sekretariātam pēc pasākuma.  

3.4. Piešķirtie Goda raksti un Pateicības tiek reģistrēti atsevišķā Goda rakstu un Pateicību 

reģistrācijas žurnālā.  

 

LSK ģenerālsekretārs     [paraksts]   U. Līkops 
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Pielikums Nr.1 
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Pielikums Nr.2  
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Pielikums Nr.3 

 

 

 
 

 

 

Pielikums Nr.4 

 

 
 

 

 

 

 


