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“Par biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” emblēmu”

1.  Emblēmas izmantošanas vispārīgie noteikumi
1.1.  Latvijas Sarkanais Krusts (turpmāk – LSK) emblēmu (turpmāk – Emblēma) un 

nosaukumu “Sarkanais Krusts” izmanto saskaņā ar 1949. gada 12. augusta Ženēvas konvencijām 
un šo konvenciju 1977. gada 8. jūnija un 2005. gada 8. decembra papildprotokoliem (turpmāk — 
Ženēvas konvencijas un to papildprotokoli), Latvijas Sarkanā Krusta likumu, Noteikumiem 
nacionālajām biedrībām par Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness emblēmu izmantošanu, kas 
pieņemti SSKSP kustības starptautiskajā konferencē, šo nolikumu (turpmāk – Nolikums) un 
citiem iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem.

1.2.  Emblēmu veido ar melnu līniju apvilkts aplis, kurā uz balta fona ir izvietots:
1.2.1.  krusts (pieci savā starpā regulāra krusta veidā savienoti kvadrāti) 

sarkanā krāsā (turpmāk – Sarkanais Krusts); un 
1.2.2.  uzraksts “LATVIJAS SARKANAIS KRUSTS” ar lieliem burtiem 

melnā krāsā. 

1.1.  Ženēvas konvencijas un to papildprotokoli, kā arī Latvijas Sarkanā Krusta 
likums nosaka, ka Emblēmai ir divas funkcijas – norādošā un aizsargājošā. Norādošās funkcijas 
nodrošināšanai tiek izmantota Emblēma (t.sk. Sarkanais Krusts). Aizsargājošās funkcijas 
nodrošināšanai tiek izmantots tikai Sarkanais Krusts.

2.  Emblēmas kā norādošās zīmes izmantošana
2.1.  LSK un LSK biedri, darbinieki un brīvprātīgie izmanto Emblēmu un 

nosaukumu “Sarkanais Krusts” kā norādošo zīmi šādos gadījumos: 
2.1.1.  lai popularizētu zināšanas par Starptautisko Sarkanā Krusta kustību un 

starptautiskajām humanitārajām tiesībām; 
2.1.2.  veicot saimniecisko darbību un vācot ziedojumus LSK darbības 

nodrošināšanai;
2.1.3.  lai apzīmētu labdarības kravu sūtījumus katastrofu, tajā skaitā bruņotu 

konfliktu gadījumos, kā arī trūcīgām un maznodrošinātām personām paredzētos sūtījumus;
2.1.4.  uz LSK izsniegtajām pateicībām un apbalvojumiem.

2.2.  Papildus iepriekš minētajiem gadījumiem LSK izmanto Emblēmu un 
nosaukumu “Sarkanais Krusts” kā norādošo zīmi:

2.2.1.  uz karogiem, apģērba, norādēm, automašīnām, ziedojumu kastītēm, 
veidlapām, aploksnēm, dokumentācijas, zīmogiem, vizuāliem materiāliem 



u.tml., organiz;
2.2.2.  uz LSK piederošām vai nomātām ēkām, kā arī uz uzrakstiem un 

norādēm vietās, kur tiek īstenotas LSK aktivitātes;
2.2.3.  LSK karoga (balts taisnstūris) centrā.

2.3.  LSK darbinieki, biedri un brīvprātīgie var nēsāt apģērbu ar Emblēmu un/vai LS
K piespraudi, pildot darba pienākumus vai īstenojot LSK aktivitātes. LSK darbinieki, biedri un 
brīvprātīgie LSK piespraudi var nēsāt arī ārpus darba laika.

2.4.  Citas personas var izmantot Emblēmu kā norādošo zīmi miera laikā tikai ar 
LSK rakstveida atļauju, ja:

2.4.1.  Emblēmas izmantošanas mērķis atbilst LSK darbības 
pamatuzdevumiem, SSKSP kustības pamatprincipiem un veicina LSK darbību;

2.4.2.  LSK var regulāri kontrolēt Emblēmas izmantošanas veidu, pasākuma n
orisi, priekšmetus, uz kuriem tiek atļauts izmantot Emblēmu, un izmantošanas laiku.

2.5.  LSK jebkurā laikā var anulēt citai personai izsniegto atļauju izmantot 
Emblēmu, ja tiek pārkāpti Emblēmas un Sarkanā Krusta nosaukuma izmantošanas noteikumi.

2.6.  Izmantojot Emblēmu kā norādošo zīmi, citi uzraksti vai zīmējumi nedrīkst 
aizsegt vai atrasties uz Emblēmas. Sarkanajam Krustam vienmēr jābūt emblēmas dominējošajam 
elementam. 

3.  Sarkanā Krusta kā aizsargājošas zīmes izmantošana
3.1.  Sarkano Krustu kā aizsargājošu zīmi izmanto:

3.1.1.  LSK;
3.1.2.  Nacionālie bruņotie spēki saskaņā ar Latvijas Sarkanā Krusta likumu;
3.1.3.  ārstniecības iestādes, ārstniecības personas un citas personas, kas 

bruņota konflikta gadījumā sniedz medicīnisko palīdzību, kā arī uz šo personu rīcībā esošiem trans
portlīdzekļiem, kas bruņota konflikta gadījumā pārvadā ievainotos, slimos un cietušos;

3.1.4.  citas personas, kuras iesaistītas palīdzības sniegšanā ievainotajiem, 
slimajiem un cietušajiem.

3.2.  Bruņota konflikta gadījumā ārstniecības personas un citas personas, kas sniedz 
medicīnisko palīdzību, Nacionālo bruņoto spēku karavīri, kuri iesaistīti ievainoto, slimo un 
cietušo meklēšanā, savākšanā, transportēšanā vai citas palīdzības sniegšanā tiem, kapelāni, kā arī 
LSK biedri un citas personas, kuras iesaistītas palīdzības sniegšanā ievainotajiem, slimajiem un 
cietušajiem, nēsā roku apsējus un izmanto identifikācijas kartes ar Sarkanu Krustu. 

3.3.  Roku apsējus un identifikācijas kartes lieto saskaņā ar Ženēvas konvencijām un 
to papildprotokoliem un Latvijas Sarkanā Krusta likumu. Roku apsēju un identifikācijas karšu 
izgatavošanas un izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

3.4.  Izmantojot Emblēmu kā aizsargājoši zīmi, jāievēro šādi noteikumi:
3.4.1.  Sarkanajam Krustam jābūt oriģinālā formā – krustam jāsastāv no 

vertikālas un horizontālas daļas, kas ir pieci savā starpā regulāra krusta veidā savienoti kvadrāti 
uz balta fona. Ne krustam, ne baltajam fonam nedrīkst būt pievienoti citi uzraksti vai zīmējumi. Sa
rkanais Krusts nedrīkst skart karoga vai vairoga malas;

3.4.2.  jāizmanto tāda izmēra Sarkans Krusts, kāds objektīvi nepieciešams 
konkrētos apstākļos, lai nodrošinātu, ka tas ir saskatāms no pēc iespējas lielāka attāluma. Naktī 
vai ierobežotas redzamības apstākļos Sarkanais Krusts var būt izgaismots vai iluminēts;

3.4.3.  Sarkanajam Krustam iespēju robežās jābūt no tāda materiāla, kas 
nodrošina pēc iespējas labāku atpazīstamību un identifikāciju, izmantojot tehniskos 



lun juz karogiem vai lt. sk. gaisa.
4.  Norādošās un aizsargājošās funkcijas nošķiršana

4.1.  Sarkans Krusts kā zīme var vienlaikus pildīt aizsargājošu un norādošu funkciju.
Ja Sarkanais Krusts pilda tikai vienu no funkcijām, ir nepieciešams nodrošināt, ka Sarkanais Krust
s tiek izmantots tā, lai citām personām ir saprotams, kādu funkciju (aizsargājošu vai norādošu) 
pilda Sarkanais Krusts. 

4.2.  Bruņotos konfliktos, kuru laikā LSK turpina savas miera laika aktivitātes, 
jānodrošina, lai Sarkanais Krusts norādītu tikai saistību ar LSK, nevis piešķirtu tiesības uz 
aizsardzību, ko nosaka starptautiskās humanitārās tiesības. 

4.3.  Miera laikā jānodrošina, ka izmantotais Sarkanais Krusts ir relatīvi neliels. Liela
izmēra Sarkano Krustu var izmantot īpašos gadījumos, piemēram, kad nepieciešams padarīt 
pirmās palīdzības sniedzējus vienkārši identificējamus u.tml. 

4.4.  Saskaņā ar 1968. gada 8. novembra Konvenciju par ceļa zīmēm un signāliem Sa
rkano Krustu var izmantot arī uz šādām ceļa zīmēm:

4.4.1.  medicīniskās palīdzības punkts – Sarkans Krusts uz balta fona zilā 
rāmī;

4.4.2.  slimnīca – Sarkans Krusts un melna gulta uz balta fona zilā rāmī.
5.  Emblēmas aizsardzība

5.1.  LSK darbiniekiem, biedriem un brīvprātīgajiem ir jārūpējas par to, lai Emblēma
, nosaukums “Sarkanais Krusts” un Sarkanais Krusts tiktu izmantoti atbilstoši Noliku

mam un citiem ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem. 
5.2.  Personas, kuras Emblēmu, nosaukumu “Sarkanais Krusts” vai Sarkano Krustu i

zmanto vai lieto nelikumīgi, var tikt sauktas pie atbildības Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā. 

LSK ģenerālsekretārs                     [paraksts]                     U.Līkops


