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NOLIKUMS

“Par biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” nodaļām”

1.  Vispārīgie noteikumi
1.1.  Latvijas Sarkanā Krusta (turpmāk – LSK) nodaļa ir LSK komitejas 

struktūrvienība, kura veic darbību vietējā līmenī, t.sk. piesaista LSK biedrus un iekasē biedra 
naudu, un darbojas, lai sasniegtu LSK mērķus.

1.2.  LSK nodaļu darbību regulē šis nolikums (turpmāk – Nolikums), LSK statūti 
un citi uz to pamata izdotie iekšējie normatīvie akti, kā arī attiecīgās LSK komitejas padomes un 
LSK nodaļas biedru pilnsapulces lēmumi, LSK komitejas izpilddirektora norādījumi, LSK 
kongresa, padomes un valdes lēmumi un LSK ģenerālsekretāra rīkojumi.

1.3.  Nolikums nosaka LSK Jaunatnes nodaļas darbības kārtību jautājumos, kurus 
neregulē nolikums “Par Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatni”.

1.4.  LSK nodaļu var izveidot (dibināt) ne mazāk kā 5 (pieci) LSK biedri vai 
personas, kuras vēlas kļūt par LSK biedriem, iesniedzot attiecīgās teritorijas LSK komitejā visu 
dibinātāju parakstītu LSK nodaļas dibināšanas protokolu. LSK nodaļas dibinātāji ievēl no sava 
vidus LSK nodaļas vadītāju.

1.5.  Lēmumu par LSK nodaļas izveidi (t.sk. tās darbības teritoriju) pieņem LSK kom
itejas padome. 

1.6.  LSK nodaļas dibinātājiem, kuri LSK nodaļas izveides lēmuma pieņemšanas 
brīdī nav LSK biedri, ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā no LSK komitejas padomes 
lēmuma pieņemšanas dienas kļūt par LSK biedriem, reģistrējoties attiecīgajā LSK nodaļā 
nolikumā “Par Latvijas Sarkanā Krusta biedru uzskaiti un datu aizsardzību” noteiktajā kārtībā.

1.7.  Jebkuru vēlētu, ieceltu vai nodarbinātu (t.sk. kā brīvprātīgo) personu ir pamats 
atsaukt, atcelt vai attiecīgi atbrīvot no amata vai darba, ja minētā persona citastarp ir izdarījusi 
būtisku pārkāpumu. Par būtisku pārkāpumu ir uzskatāms kaitējums LSK reputācijai vai ar likumu 
aizsargātām LSK interesēm (t.sk. nemantiskajām tiesībām).

2.  Nodaļas biedru pilnsapulce
2.1.  LSK nodaļas augstākā lēmējinstitūcija ir LSK nodaļas biedru pilnsapulce. 
2.2.  LSK nodaļas biedru pilnsapulci sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi 2 

(divos) gados. LSK nodaļas biedru pilnsapulce atbilstoši LSK komitejas padomes lēmumam 
jāsasauc pirms LSK komitejas kārtējās konferences.

2.3.  LSK nodaļas biedru pilnsapulces sasaukšanu var ierosināt LSK nodaļas 
vadītājs, LSK komitejas padome, izpilddirektors vai 1/3 (viena trešdaļa) LSK nodaļas biedru. 

2.4.  LSK nodaļas biedru pilnsapulces tiesības un pienākumi:
2.4.1.  atbilstoši LSK komitejas padomes lēmumiem noteikt LSK nodaļas 

darbības virzienus; 
2.4.2.  atbilstoši LSK komitejas padomes apstiprināto delegātu 

pārstāvniecībai ievēlēt delegātus LSK komitejas konferencei; 
2.4.3.  ierosināt jautājumus izskatīšanai LSK komitejas padomē un 

konferencē;
2.4.4.  ievēlēt LSK nodaļas vadītāju;
2.4.5.  ierosināt LSK padomei izbeigt LSK nodaļas darbību, ja par to nobalso 

ne mazāk kā 2/3 (divas trešdaļas) LSK nodaļas biedru;
2.4.6.  lemt par citiem LSK nodaļai svarīgiem jautājumiem.



3.  Nodaļas vadītājs
3.1.  LSK nodaļas darbu vada LSK nodaļas biedru pilnsapulcē ievēlēts LSK nodaļas 

vadītājs, ievērojot LSK nodaļas pilnsapulces un LSK komitejas padomes lēmumus, kā arī LSK 
komitejas priekšsēdētāja un izpilddirektora norādījumus.

3.2.  LSK nodaļas vadītājs citastarp ir atbildīgs par:
3.2.1.  LSK biedru reģistrāciju un biedra naudas iekasēšanu attiecīgajā LSK 

nodaļā;
3.2.2.  LSK nodaļas rīcībā esošajiem finanšu līdzekļiem un materiālajām 

vērtībām.
3.3.  LSK komitejas padome var atcelt LSK nodaļas vadītāju no amata, ja LSK nodaļ

as vadītājs savā darbībā neievēro LSK komitejas padomes lēmumus vai LSK komitejas 
priekšsēdētāja un izpilddirektora norādījumus.

4.  Nodaļas finansiālā darbība
4.1.  LSK nodaļas vadītājs visus iegūtos finanšu līdzekļus (t.sk. iekasēto biedra 

naudu) iemaksā attiecīgās LSK komitejas kasē.
4.2.  LSK nodaļa veic saimniecisko darbību atbilstoši LSK komitejas padomes 

lēmumiem un izpilddirektora norādījumiem. 
4.3.  LSK nodaļas darbības nodrošināšanai paredzēto līdzekļu izlietošanas kārtību 

nosaka attiecīgās LSK komitejas padome.
4.4.  LSK nodaļa var prasīt LSK komitejas padomei papildu līdzekļus LSK nodaļas 

darbības nodrošināšanai. 
4.5.  Par piešķirtajiem līdzekļiem LSK nodaļas vadītājs sniedz atskaites attiecīgajai L

SK komitejai.
5.  LSK nodaļas darbības izbeigšana

5.1.  Lēmumu par LSK nodaļas darbības izbeigšanu (likvidāciju) pieņem LSK komit
ejas padome vai LSK nodaļas biedru pilnsapulce, ja par to nobalso ne mazāk kā 2/3 (divas 
trešdaļas) LSK nodaļas biedru.

5.2.  LSK komitejas padome var pieņemt lēmumu par LSK nodaļas darbības izbeigša
nu (likvidāciju), ja:

5.2.1.  LSK nodaļa neveic saimniecisko darbību atbilstoši LSK komitejas 
padomes lēmumiem vai izpilddirektora norādījumiem;

5.2.2.  LSK nodaļas biedru pilnsapulce nepilda Nolikumā noteiktos 
pienākumus;

5.2.3.  nav iespējams sasaukt LSK nodaļas biedru pilnsapulci Nolikumā 
paredzētajā kārtībā;

5.2.4.  LSK nodaļa neveic LSK komitejas izpilddirektora norādījumos, 
attiecīgās LSK komitejas padomes lēmumos vai LSK biedru pilnsapulcēs paredzētās darbības;

5.2.5.  LSK nodaļa savā darbībā neievēro vai pārkāpj LSK statūtus, šo un 
jebkurus citus LSK padomes pieņemtos nolikumus, attiecīgās teritorijas LSK komitejas padomes 
vai LSK nodaļas biedru pilnsapulces lēmumus.
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