
 

Militārās izlūkošanas un drošības dienesta priekšnieka apbalvojuma „Goda zīme” nolikums 

1-6 

 

Grostonas iela 2, Rīga, LV-1013, tālr. 67177877, fakss 67177878, e-pasts kanceleja@midd.gov.lv 

 

2015.gada 7.septembrī     Noteikumi Nr.1-NOT/15 

Rīgā 

 

Militārās izlūkošanas un drošības dienesta priekšnieka  

apbalvojuma „Goda zīme” nolikums 

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 

2010.gada 5.oktobra noteikumu Nr.928 

„Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju 

un pašvaldību apbalvojumi” 8.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Noteikumi nosaka Militārās izlūkošanas un drošības dienesta (turpmāk - MIDD) 

priekšnieka apbalvojuma „Goda zīme” (turpmāk – Goda zīme) tehnisko un māksliniecisko 

aprakstu, kandidātu izvirzīšanas un izvērtēšanas kārtību, Goda zīmes piešķiršanas, nēsāšanas un 

atņemšanas nosacījumus, kā arī apbalvojumu apliecinoša dokumenta saturu un izskatu un 

apbalvojuma un tā miniatūrzīmes izgatavošanas nosacījumus. 

 

2. Goda zīme ir MIDD priekšnieka apbalvojums, kuru var piešķirt pašreizējām un 

bijušajām MIDD amatpersonām un uz MIDD pārvietotajiem karavīriem (turpmāk – MIDD 

amatpersona), kā arī Latvijas Republikas, citu valstu un starptautisko organizāciju un to institūciju 

pārstāvjiem. 

 

II. Goda zīmes tehniskais un mākslinieciskais apraksts,  

Goda zīmes apliecība 

 

3. Goda zīmi izgatavo no 925.raudzes sudraba un zilas (Pantone 280 C) emaljas. Pantone 

280 C tonis izmantots arī Goda zīmes lentā, lentas atgriezumā un Goda zīmes miniatūrzīmes lentā. 

Sudrabs simbolizē taisnīgumu, godīgumu un uzticību, bet zilā krāsa simbolizē stabilitāti un 

attīstību. 

 

4. Goda zīmes centrālās diagonāles garums ir 48 mm.  

   

5. Goda zīme ir veidota līmeņos. 

 

6. Goda zīmes aversa (1.pielikums) vizuālais apraksts: 

6.1. pirmo līmeni veido pamats - regulārs sudraba astoņstūris ar ieliektām malām; 
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6.2. otro līmeni veido reljefa stilizēta sudraba daudzstaru zvaigzne, kuras stari sniedzas 

pāri astoņstūra malām; zvaigzne simbolizē modrību; 

6.3. trešo līmeni veido regulārs zils astoņstūris, kura malas garums ir 12 mm; 

6.4. ceturto līmeni veido sudraba aplis, kura diametrs ir 29 mm; uz apļa atrodas: 

6.4.1. gar apļa augšējo malu ar lielajiem burtiem iegravēta Goda zīmes devīze „AR 

MODRĪBU PAR TĒVZEMES DROŠĪBU”; 

6.4.2. apļa apakšā horizontāli iegravēts gada skaitlis „1919”, kurš simbolizē militārās 

izlūkošanas un pretizlūkošanas izveidi Latvijas aizsardzības sistēmā un valstiskās kontinuitātes 

nepārtrauktību;  

6.4.3. riņķa veidā izvietoti četri ar galotnēm pretēji pulksteņa rādītāju virzienam vērsti 

reljefi sudraba ozola zari, kuri simbolizē spēku un MIDD darbības nepārtrauktību, darbojoties 

četros galvenajos darbības virzienos – izlūkošanā, pretizlūkošanā, signālizlūkošanā un valsts 

noslēpuma aizsardzībā; 

6.4.4. starp ozola zariem - divas reljefas sudraba piecstaru zvaigznes, kuras simbolizē 

Latvijas dalību Eiropas Savienībā un Ziemeļatlantijas līguma organizācijā, kā arī norāda, ka 

minēto MIDD uzdevumu izpilde ir cieši saistīta ar starptautisko sadarbību; 

6.4.5. ar asmeni uz leju vērsts reljefs sudraba zobens - cīņas un aizstāvēšanas ierocis, kurš 

simbolizē MIDD devumu valsts aizsardzības jomā; 

6.5. piekto līmeni veido sudraba aplis ar Eiropas kontinenta attēlu un zilu ūdens attēlu; šis 

attēls simbolizē ārējo izlūkošanu un MIDD darbības simboliskās robežas. 

  

7. Goda zīmes aversā izmantotie simboli atbilst MIDD emblēmai, kuru MIDD izmanto 

vizuālajā identitātē un grafiskajā standartā, sadarbojoties ar ārvalstu partnerdienestiem un 

starptautiskajām organizācijām. 

 

8. Goda zīmes pamata astoņstūris, ceturto līmeni veidojošais sudraba aplis un sudraba 

aplis ar Eiropas kontinenta attēlu ir sfēriskas formas, un to kopējais biezums centrā ir 5 mm.  

 

9. Goda zīmes reversā (1.pielikums) ir attēlots Goda zīmes kārtas numurs.  

 

10. Goda zīme ir iekārta 32 mm platā un 50 mm garā muarē lentā (1.pielikums), kurai ir 

šāds apņēmību un stabilitāti simbolizējošs vertikāls krāsu sadalījums:  

10.1. 8 mm zila josla,  

10.2. 1,5 mm sudraba josla,  

10.3. 3 mm zila josla,  

10.4. 7 mm sudraba josla,  

10.5. 3 mm zila josla,  

10.6. 1,5 mm sudraba josla,  

10.7. 8 mm zila josla.  

 

11. Lentu pie apģērba piestiprina ar piespraudi. 

 

12. Goda zīmi un lentu savieno apaļš sudraba savienojuma posms, kura vidū ir reljefs 

sudraba aplis. Apļa vidū ir baltas emaljas saule ar astoņiem ziliem stilizētiem stariem. Saule 

simbolizē mūžību. 
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13. Goda zīmes lentas atgriezuma izmēri ir 32 mm X 10 mm, un tam ir šo noteikumu 

10.punktā minētais materiāls un krāsu sadalījums (1.pielikums). Lentas atgriezumu pie apģērba 

piestiprina ar piespraudi. 

 

14. Goda zīmei ir miniatūrzīme, kuras diametrs ir 19 mm (1.pielikums).  

 

15. Goda zīmes miniatūrzīme ir iekārta 16 mm platā un 25 mm garā muarē lentā 

(1.pielikums), kurai ir šāds vertikāls krāsu sadalījums:  

15.1. 4 mm zila josla,  

15.2. 0,75 mm sudraba josla,  

15.3. 1,5 mm zila josla,  

15.4. 3,5 mm sudraba josla,  

15.5. 1,5 mm zila josla,  

15.6. 0,75 mm sudraba josla,  

15.7. 4 mm zila josla.  

 

16. Tiesības nēsāt Goda zīmi apliecina MIDD priekšnieka parakstīts apbalvošanu ar Goda 

zīmi apliecinošs dokuments (turpmāk – Apliecība) (2.pielikums).  

 

17. Apliecībai ir A4 formāta (210 mm x 297 mm) izmērs.  

 

18. Apliecības reģistrē MIDD lietvedībā. Apliecībai piešķir tādu pašu kārtas numuru kā 

attiecīgajai Goda zīmei.  

 

19. Apliecībā norāda: 

19.1. personas, kurai piešķirta un ir tiesības nēsāt Goda zīmi, vārdu un uzvārdu 

nominatīvā,  

19.2. MIDD priekšnieka rīkojuma, ar kuru uzdots piešķirt Goda zīmi, gadu, datumu un 

numuru. 

 

III. Goda zīmes piešķiršana un atņemšana 

  

20. Goda zīmi piešķir kā atzinības apliecinājumu par ilggadēju, godprātīgu un 

pašaizliedzīgu dienestu MIDD, kā arī par nozīmīgu ieguldījumu MIDD darbībā un attīstībā. 

 

21. Kandidātu apbalvošanai ar Goda zīmi var ieteikt jebkura MIDD amatpersona, MIDD 

noteiktajā kārtībā iesniedzot pieteikumu (3.pielikums) ar MIDD priekšnieka rīkojumu izveidotai 

MIDD personāla un sociālo jautājumu komisijai (turpmāk – Komisija), kuras sastāvā ir Komisijas 

priekšsēdētājs un pieci Komisijas locekļi. Pieteikumā norāda kandidātu identificējošu informāciju 

(vārdu, uzvārdu un, ja kandidāts ir MIDD amatpersona – MIDD struktūrvienības un kandidāta 

ieņemamā amata nosaukumu (neatklājot klasificētu informāciju); ja kandidāts nav MIDD 

amatpersona – darba vietu, amatu un, ja tas ir zināms – personas kodu vai dzimšanas datus), kā arī 

pamatojumu Goda zīmes piešķiršanai, nepieciešamības gadījumā pievienojot atbilstību kritērijiem 

apliecinošus dokumentus vai to kopijas. 
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22. Komisijas sēdes sasauc MIDD priekšnieks. Komisijas sēdes protokolē Komisijas 

loceklis, kurš pilda Komisijas sekretāra pienākumus.  

 

23. Goda zīmi nepiešķir: 

23.1. personai, pret kuru uzsākts kriminālprocess vai kura saukta pie kriminālatbildības 

vai notiesāta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, kas ir sodāms pēc Latvijas Krimināllikuma, vai 

valsts noslēpuma izpaušanu aiz neuzmanības, izņemot gadījumu, ja persona ir reabilitēta;  

23.2. MIDD amatpersonai, kurai ir spēkā esošs disciplinārsods vai pret kuru uzsākta 

dienesta pārbaude vai dienesta izmeklēšana, kas saistīta ar amatpersonas disciplinārpārkāpumu. 

 

24. Goda zīmi var nepiešķirt personai: 

24.1. kurai liegta pieeja valsts noslēpumam; 

24.2. kura atbrīvota no amata ar tiesas spriedumu krimināllietā; 

25.3. kurai likumā noteiktajā kārtībā ir ierobežota rīcībspēja; 

24.4. kura ir vai ir bijusi PSRS, Latvijas PSR vai kāda ārvalsts drošības dienesta 

(izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta) štata vai ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai 

konspiratīvā dzīvokļa (segorganizācijas jebkurā tās formā) turētājs; 

24.5. kura pēc 1991.gada 13.janvāra darbojusies PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu 

internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā 

vai Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā. 

 

25. Izvērtējot kandidāta atbilstību Goda zīmes piešķiršanai izvirzītajiem kritērijiem, 

Komisija: 

25.1. pārliecinās par pieteikumā minēto faktu patiesumu; 

25.2. pārliecinās, vai nepastāv šo noteikumu 23.punktā minētie apstākļi, kas liedz 

kandidātam piešķirt Goda zīmi;  

25.3. izvērtē kandidāta nopelnu atbilstību šo noteikumu 2. un 20.punktā minētajiem 

kritērijiem un lemj par Goda zīmes piešķiršanu; 

25.4. nepieciešamības gadījumā pieaicina pieteikuma iesniedzēju papildus informācijas 

sniegšanai. 

 

 26. Komisija var lemt par Goda zīmes nepiešķiršanu, ja: 

 26.1. par kandidātu konstatēts viens vai vairāki no šo noteikumu 24.punktā minētajiem 

apstākļiem; 

26.2. pirms Goda zīmes piešķiršanas kandidāts MIDD rakstveidā paudis viedokli par 

nevēlēšanos saņemt Goda zīmi. 

 

27. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par Goda zīmes piešķiršanu vai nepiešķiršanu, ja 

tās darbā piedalās komisijas priekšsēdētājs un vismaz divi komisijas locekļi. Komisija lēmumu 

pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja komisija lemj par Goda zīmes piešķiršanu vai 

nepiešķiršanu Komisijas loceklim, viņš balsojumā nepiedalās. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā 

ir Komisijas priekšsēdētāja balss. Komisijas lēmumu apliecina Komisijas locekļu paraksti 

Komisijas sēdes protokolā. 
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28. Atsevišķos gadījumos MIDD priekšniekam ir tiesības bez pieteikuma saņemšanas 

vienpersoniski pieņemt lēmumu par Goda zīmes piešķiršanu personai. MIDD priekšnieks lēmumu 

noformē rakstveidā, kas var būt arī rezolūcijas formā. 

 

29. Goda zīmi piešķir ar MIDD priekšnieka rīkojumu. MIDD 5 (piecu) darba dienu laikā 

pēc rīkojuma par Goda zīmes piešķiršanu pieņemšanas paziņo personai par tās apbalvošanu ar 

Goda zīmi, informējot par Goda zīmes pasniegšanas laiku un vietu. 

 

30. Goda zīmi un apliecību pasniedz svinīgos apstākļos. 

 

31. Goda zīmes piešķiršana personai nerada priekšrocības. 

 

32. Goda zīmi personai piešķir tikai vienu reizi.  

 

33. Komisija var pieņemt lēmumu par Goda zīmes atņemšanu, ja apbalvotā persona: 

33.1. saukta pie kriminālatbildības vai notiesāta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, kas ir 

sodāms pēc Latvijas Krimināllikuma, vai valsts noslēpuma izpaušanu aiz neuzmanības, izņemot 

gadījumu, ja persona reabilitēta; 

33.2. pēc Goda zīmes piešķiršanas apbalvotā persona MIDD iesniegusi rakstveida 

iesniegumu par attiekšanos no apbalvojuma; 

33.3. ir izdarījusi ar Goda zīmi apbalvotas personas necienīgas darbības, kuras Komisijai 

nebija zināmas Goda zīmes piešķiršanas laikā; 

33.4. ir izdarījusi Goda zīmes nēsāšanas noteikumu pārkāpumu. 

 

34. Lēmumu par Goda zīmes atņemšanu Komisija pieņem šo noteikumu 27.punktā 

noteiktajā kārtībā. Goda zīmi atņem ar MIDD priekšnieka rīkojumu. MIDD 5 (piecu) darba dienu 

laikā pēc rīkojuma pieņemšanas rakstveidā informē personu par Goda zīmes atņemšanas iemeslu, 

kā arī Goda zīmes nodošanas laiku un vietu, ja personai Goda zīme jau ir pasniegta. 

 

IV. Goda zīmes nēsāšana 

 

35. Goda zīmi nēsā aiz valsts, ārvalstu un aizsardzības ministra apbalvojumiem.  

 

36. Persona, kurai ir dienesta pakāpe, Goda zīmi, lentas atgriezumu un Goda zīmes 

miniatūrzīmi nēsā normatīvajos aktos, kas nosaka apbalvojumu nēsāšanas kārtību attiecīgajā 

dienestā, noteiktajā kārtībā. 

 

37. Persona, kurai nav dienesta pakāpes, krūšu kreisajā pusē nēsā: 

37.1. oficiālos pasākumos, kuri noris līdz plkst. 19:00 - Goda zīmes miniatūrzīmi vai ar 

atsevišķu MIDD priekšnieka rīkojumu - Goda zīmi;  

37.2. oficiālos pasākumos, kuri noris no plkst. 19:00 - bez atsevišķa MIDD priekšnieka 

rīkojuma - Goda zīmi; 

37.3. ikdienā – Goda zīmes miniatūrzīmi bez lentas.  

 

38. Goda zīmi kopā ar Goda zīmes miniatūrzīmi vai lentas atgriezumu nenēsā. 
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V. Goda zīmes un tās miniatūrzīmes izgatavošana 

 

39. Goda zīmes un tās miniatūrzīmes izgatavošanas izdevumus un ar to pasniegšanu 

saistītos izdevumus sedz MIDD. 

 

40. Goda zīmes un tās miniatūrzīmes izgatavošanas, Goda zīmes piešķiršanas un 

pasniegšanas tiesības pieder tikai MIDD. 

  

 

 

Saskaņots ar Aizsardzības ministrijas 2015.gada 20.augusta atzinumu Nr.MV-N/1972  un ar 

Valsts heraldikas komisijas 2015.gada 31.augusta atzinumu Nr.1459. 

 

 

 

 

Priekšnieks    /paraksts/     I.Krēķis 
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