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Apstiprināts 
Latvijas Olimpiskās komitejas Izpildkomitejas 

2023. gada 1. februāra sēdē 
Lēmums Nr. 7.2., Protokols Nr. 1 

 
Latvijas Olimpiskās komitejas 

apbalvojumu nolikums 
 
1. Šis nolikums izstrādāts saskaņā ar Latvijas Olimpiskās komitejas (turpmāk tekstā – LOK) Statūtu punktu 7.5.1. un tas 

nosaka LOK apbalvojumu (turpmāk tekstā – apbalvojumu) ieviešanas mērķi, to veidus, piešķiršanas, pasniegšanas un 
nēsāšanas kārtību. 

 
2. LOK ir šādi apbalvojumu veidi: 

2.1. Atzinības krusts; 
2.2. Zelta Goda zīme; 
2.3. Prezidenta Goda raksts. 

 
3. LOK Atzinības krusts ir LOK augstākais apbalvojums, kas personai tiek piešķirts 1 (vienu) reizi – par īpašiem 

sasniegumiem Olimpiskās kustības attīstībā un tās mērķu sasniegšanā. 
 
4. LOK Zelta Goda zīme tiek piešķirta par priekšzīmīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu Olimpiskajā kustībā Latvijā. 
 
5. LOK Prezidenta Goda raksts tiek piešķirts pēc LOK Prezidenta ieskatiem. 
 
6. Apbalvojumus var piešķirt fiziskām un juridiskām personām. 
 
7. Priekšlikumus attiecībā uz apbalvojumu piešķiršanu ir tiesīgi iesniegt: 

7.1. LOK prezidents, ģenerālsekretārs un Izpildkomitejas locekļi; 
7.2. LOK biedru – Olimpisko sporta veidu federāciju izpildinstitūcijas; 
7.3. LOK atlētu komisija. 

 
8. Priekšlikumus attiecībā uz šī nolikuma punktā 2.1. minētā apbalvojuma piešķiršanu rakstiski iesniedz LOK Valdei, kas 

tos nodod izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai LOK Apbalvojumu komisijai. 
 
9. Priekšlikumus attiecībā uz šī nolikuma punktā 2.2. minētā apbalvojuma piešķiršanu rakstiski iesniedz LOK Valdei. 
 
10. Priekšlikumus attiecībā uz šī nolikuma punktā 2.4. minētā apbalvojuma piešķiršanu iesniedz LOK prezidentam. 
 
11. Priekšlikumā par apbalvojuma piešķiršanu norāda: 

11.1. pretendenta vārdu, uzvārdu, organizācijas vai institūcijas nosaukumu, ieņemamo amatu; 
11.2. apbalvojumu, ar kādu pretendentu ierosina apbalvot; 
11.3. pamatojumu, par kādiem nopelniem pretendentu ierosina apbalvot; 
11.4. iesniedzēja vārdu, uzvārdu, organizācijas vai institūcijas nosaukumu, ieņemamo amatu; 
11.5. pēc nepieciešamības pievieno Olimpiskā sporta veida federācijas izpildinstitūcijas lēmumu. 

 
12. Lēmumu par apbalvojuma piešķiršanu pieņem: 

12.1. attiecībā uz šī nolikuma punktā 2.1. minēto apbalvojumu – vienu reizi gadā, LOK Apbalvojumu komisija, 
paziņojot un publiskojot lēmumu LOK dibināšanas gadadienā – katra gada 23. aprīlī – ik reizi piešķirot ne 
vairāk kā 5 (piecus) šādus apbalvojumus; 

12.2. attiecībā uz šī nolikuma punktā 2.2. minēto apbalvojumu – pēc nepieciešamības, LOK Valde; 
12.3. attiecībā uz šī nolikuma punktā 2.3. minēto apbalvojumu – LOK prezidents. 

 
13. Izņēmuma gadījumos, kad apbalvojuma saglabāšana saņēmēja rīcībā var nodarīt būtisku kaitējumu attiecīgā 

apbalvojuma vai LOK un Olimpiskās kustības tēlam, sasniedzamajiem mērķiem un pildāmajiem uzdevumiem, šī 
nolikuma punktos 2.1., 2.2. un 2.3. minētos apbalvojumus var atsaukt, ievērojot sekojošu procedūru: 
13.1. apbalvojuma atsaukšanu var ierosināt, ja saņēmējs ar likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīts par vainīgu 

tīšā noziedzīgā nodarījumā, ar likumīgā spēkā stājušos kompetentas institūcijas nolēmumu atzīts par vainīgu 
Pasaules Antidopinga kodeksā noteikto antidopinga noteikumu pārkāpumā vai, ja, saskaņā ar attiecīgu LOK 
Ētikas komisijas lēmumu, saņēmējs izdarījis būtisku Olimpiskās Hartas, Olimpiskās kustības kodeksa 
manipulāciju ar sporta sacensībām novēršanai, LOK statūtu, vai LOK Ētikas kodeksa normu pārkāpumu; 

13.2. apbalvojuma atsaukšanu var ierosināt LOK Apbalvojumu komisija vai LOK Ētikas komisija; 
13.3. apbalvojumu var atsaukt ar LOK Apbalvojumu komisijas lēmumu. 

 
14. LOK Apbalvojumi tiek pasniegti svinīgi. 
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15. Apbalvojumu zīmes nēsā pie piemērota apģērba ikdienā un svinīgos pasākumos. 
 
16. Apbalvojumu izgatavošanu, uzskaiti un apbalvoto personu reģistru vešanu nodrošina LOK Valde, paredzot šim 

mērķim nepieciešamos finanšu līdzekļus LOK budžeta ietvaros. 
 
17. Šo nolikumu pieņem un izmaiņas tajā apstiprina LOK Izpildkomiteja. Nolikums un tā izmaiņas stājas spēkā to 

pieņemšanas dienā. 
*** 


