
Reģistrēti Latvijas Republikas  

Biedrību un nodibinājumu reģistrā  

2020. gada 06. oktobrī 

lēmums Nr. 6-24/70941/1 

Biedrības 

 
LATVIJAS RADIOAMATIERU LĪGA  

(LRAL) 

 
STATŪTI 

APSTIPRINĀTI 

2020. gada 29. maijā 

Latvijas Radioamatieru līgas biedru sapulcē 

 

 

RĪGA, 2020. gads 



 2 

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1.1. Biedrība Latvijas Radioamatieru līga (saīsināti LRAL, turpmāk – Līga) ir brīvprātīga 

biedrība, kurai nav peļņas gūšanas rakstura. Līga darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas 

Biedrību un nodibinājumu likumu (turpmāk – Likums) un citiem Latvijas Republikas 

(turpmāk – Latvijas) normatīvajiem aktiem. 

1.2. Līga ir Starptautiskās radioamatieru savienības (IARU – International Amateur Radio 

Union) biedre. Līga savā darbībā ņem vērā IARU 1. reģiona statūtus, kas nosaka Līgas kā 

IARU biedra pienākumus un tiesības. 

1.3. Līga ir 1924. gadā dibinātās Latvijas Radio biedrības darba turpinātāja. Tā ir izveidota, 

pārņemot Latvijas Radiosporta federācijas un Latvijas Radiosporta kluba ietvaros 

darbojošās īsviļņu, ultraīsviļņu amatieru un novērotāju sekcijas un grupas, un ir šo 

organizāciju juridiskā mantiniece. 

1.4. Līga savā darbībā stingri seko radioamatieru ētikas principiem, veicina Līgas biedru un 

citu Latvijas radioamatieru savstarpējo sapratni, sadarbību un izpalīdzību, iestājas pret 

darbībām, kas kavē Līgas mērķu sasniegšanu un kaitē Līgas un Latvijas Valsts godam 

starptautiskajā saskarsmē. 

1.5. Līgas statūti (turpmāk – Statūti) nosaka Līgas pārvaldību, mērķus, finanses, darbības 

metodes, Līgas pārvaldības institūciju un biedru pienākumus un tiesības, kā arī sadarbības 

veidus ar Latvijas un starptautiskajām institūcijām. 

1.6. Līgas darbu organizē Līgas valde (turpmāk – Valde). 

1.7. Līgas augstākā pārvaldes institūcija ir biedru sapulce (turpmāk – Sapulce). 

2. LĪGAS MĒRĶIS, UZDEVUMI UN TĀS DARBĪBAS METODES 

2.1. Līgas mērķi ir: 

2.1.1. apvienot Latvijas radioamatierus  un organizēt viņu darbību atbilstoši IARU mērķiem;  

2.1.2. popularizēt radioamatierismu un radiosportu jaunatnei, īpaši skolu jaunatnei; 

2.1.3. atbalstīt personas, kas izvēlējušās nodarbi ar radioelektroniku kā savu vaļasprieku, 

veicināt lietderīgu brīvā laika izmantošanu; 

2.1.4. veicināt radioelektronikas zināšanu apguvi turpmākai izmantošanai tautas 

saimniecībā un Nacionālo bruņoto spēku dienestā. 
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2.2. Līgas uzdevumi ir: 

2.2.1. pārstāvēt Latvijas radioamatierus valsts, pašvaldību un citās iestādēs; 

2.2.2. pārstāvēt Latvijas radioamatierus starptautiski; 

2.2.3. veicināt radioamatieru pētījumus un tehnisko jaunradi; 

2.2.4. veicināt un iespēju robežās organizēt radioamatieru iesācēju mācības un 

sagatavošanos radioamatieru eksāmeniem, kā arī organizēt kursus licencēto radioamatieru 

kvalifikācijas un meistarības paaugstināšanai; 

2.2.5. stihisku nelaimju gadījumos sniegt atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām sakaru 

organizēšanā. 

2.3. Savus mērķus Līga īsteno: 

2.3.1. organizējot Līgas biedru darbu atbilstoši Statūtiem, kā arī, iesaistot Līgas biedrus 

aktivitātēs, kas orientētas uz radioamatierisma, radiosporta un radioelektronikas zināšanu 

apguvi un lietderīgu brīvā laika izmantošanu; 

2.3.2. uzturot sakarus ar valsts un pašvaldību institūcijām. Ar citām juridiskām personām 

Līga sadarbojas uz savstarpēju Līgumu vai Vienošanās pamata. Līga var piedalīties 

biedrību apvienībās; 

2.3.3. uzturot sakarus ar starptautiskajām radioamatieru organizācijām un citu valstu 

radioamatieru organizācijām vai kļūstot par to kolektīvu biedru; 

2.3.4. organizējot radiosporta sacensības un citus radioamatieru pasākumus Latvijā, kā arī, 

veicinot Latvijas radioamatieru un radiosportistu starptautiskas aktivitātes, kā arī piedaloties 

starptautisku radioamatieru sacensību un pasākumu organizēšanā; 

2.3.5. racionālas sava darba organizēšanas nolūkā Līga var organizēt komitejas, 

pastāvīgas vai pagaidu darba grupas, izvēloties to vadītājus vai koordinatorus no Valdes 

locekļiem vai no Līgas biedriem, kuri nav Valdes locekļi; 

2.3.6. uzturot Latvijas radioamatieru-novērotāju reģistru un piešķir novērotājiem nacionālo 

identifikatoru. 

2.4. Līgai ir tiesības brīvi izplatīt informāciju par savu darbību, izveidot savus preses 

izdevumus un citus masu informācijas līdzekļus, organizēt sapulces, kā arī veikt citu 

publisko darbību. 
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2.5. Līgai ir tiesības papilddarbības veidā veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava 

īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu, kā arī veikt citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu 

Līgas mērķus. Līgas ienākumus drīkst izmantot vienīgi statūtos noteiktā mērķa 

sasniegšanai. Peļņu, kas gūta no Līgas veiktās saimnieciskās darbības, nedrīkst sadalīt 

starp Līgas biedriem. 

3. LĪGAS SIMBOLIKA UN ZĪMOGS 

3.1. Līgas emblēma ir vienādmalu rombs, kura garākā diagonāle novietota vertikāli.  

Romba fons ir karmīnsarkanā krāsā. Romba īsākajā diagonālē uz baltas horizontālas joslas 

ir uzraksts „LRAL”. Romba augšdaļā stilizēti attēlota raidoša antena, tā zemāk savienota ar 

induktīvās spoles stilizētu apzīmējumu. Romba apakšējā daļā stilizēti attēlots iezemējums. 

3.2. Līgai ir apaļais zīmogs ar Līgas simboliku. 

4. LĪGAS FINANSES 

4.1. Līgas naudas līdzekļus veido šādi ienākumi: 

4.1.1. iestāšanās un ikgadējā biedru nauda; 

4.1.2. ienākumi no Līgas rīkotajiem pasākumiem; 

4.1.3. ienākumi no saimnieciskās darbības un izdevējdarbības; 

4.1.4. valsts, sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu un privātpersonu dotācijas un ziedojumi. 

4.2. Līgas naudas līdzekļi glabājas banku kontos un Līgas kasē. 

4.3. Līgas līdzekļi ir izlietojami Līgas Statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu finansēšanai. 

4.4. Līga var iegādāties, nomāt vai patapināt kustamo un nekustamo īpašumu, izmantot to 

pēc saviem ieskatiem. 

4.5. Sapulce var pieņemt lēmumu par goda apliecinājumu Līgas sponsoriem, ierakstot tos 

Līgas Goda grāmatā. 

4.6. Līgas sponsori (atbalstītāji) var ieskaitīt savus naudas līdzekļus Līgas kontā ar norādi 

tos izlietot konkrētiem mērķiem. Valde nav tiesīga šos līdzekļus izmantot citu mērķu 

finansēšanai, izņemot izdevumu kompensāciju šo līdzekļu apkalpošanai. 
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5. LĪGAS BIEDRU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

5.1. Par Līgas biedru var būt jebkura juridiska persona vai 16 gadu vecumu sasniegusi 

fiziska persona. Personas, kuras ir jaunākas par 16 gadiem, iestājoties Līgā, iesniedz 

Valdei vecāku vai aizgādņu parakstītu atļauju. 

5.2. Līgas biedru pienākumi: 

5.2.1. pildīt Statūtu prasības; 

5.2.2. piedalīties Līgas mērķu īstenošanā; 

5.2.3. veicināt un popularizēt Līgas darbību, ievērot radioamatieru ētiku; 

5.2.4. ievērot Sapulces un Valdes lēmumus; 

5.2.5. piedalīties Sapulcēs; 

5.2.6. katru gadu maksāt biedru naudu (samaksas termiņš ir kalendārā gada 30. jūnijs). 

5.3. Līgas biedriem ir tiesības: 

5.3.1. piedalīties Līgas rīkotajos pasākumos; 

5.3.2. vēlēt un tikt ievēlētam jebkurā Līgas pārvaldes institūcijā; 

5.3.3. veidot patstāvīgus klubus un sekcijas gan teritoriāli, gan pēc interesēm. Minētie klubi 

un sekcijas var kļūt par Līgas kolektīvajiem biedriem. Dalībā šādā klubā vai sekcijā paredz 

vienlaicīgu dalību Līgā. 

5.4. Par īpašiem nopelniem Līgas attīstībā, tās darbības veicināšanā, Līgas biedriem var 

piešķirt Līgas Goda biedra nosaukumu. Lēmumu par Goda biedra nosaukuma piešķiršanu 

un ierakstīšanu Līgas Goda grāmatā pieņem Sapulce.  Līgas Goda biedriem ir visi Līgas 

biedru pienākumi un tiesības, izņemot pienākumu pildīt Statūtu punktu 5.2.6. 

6. BIEDRU IESTĀŠANĀS, IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANA 

6.1. Par Līgas biedru uzņemšanu lemj Valde. Lai kļūtu par Līgas biedru, pretendents Valdē 

iesniedz noteiktas formas iesniegumu un viena Līgas biedra rakstisku ieteikumu. Biedra 

dalība Līgā nav nododama trešajām personām vai mantojama, tā izbeidzas līdz ar 

izstāšanos vai izslēgšanu. 

6.2. Līgas biedrs var jebkurā laikā izstāties no Līgas, iesniedzot rakstveida paziņojumu 

Valdei vai Sapulcei. 

6.3. Biedru var izslēgt no Līgas ar Valdes lēmumu sekojošos gadījumos: 
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6.3.1. par Valdes un Sapulces lēmumu neievērošanu, rupjiem statūtu pārkāpumiem un 

būtiska kaitējuma nodarīšanu Līgai; 

6.3.2. par radioamatieru ētikas principu neievērošanu, darbībām, kas grauj Līgas biedru un 

citu Latvijas radioamatieru savstarpējo sapratni, sadarbību un izpalīdzību, kavē Līgas 

mērķu sasniegšanu un kaitē Līgas un Latvijas godam; 

6.3.3. par biedru naudas nesamaksāšanu Statūtos noteiktajā termiņā kalendārajā gadā un 

ja ir parāds par iepriekšējo gadu. 

6.4. Izstāšanās vai izslēgšanas gadījumā biedra naudu neatmaksā. 

6.5. Līga uztur savu biedru reģistru, kurā norādīts katra biedra vārds, uzvārds, personas 

kods, amatieru stacijas izsaukuma signāls, ja tāds ir, kā arī dzīvesvietas adrese un 

kontaktinformācija – tālrunis, e-pasta adrese. Informācija ir pieejama tikai Līgas biedriem, 

kā arī kontrolējošām un tiesībaizsardzības institūcijām. 

7. BIEDRU NAUDAS MAKSAS 

7.1. Iestāšanās maksas un biedru naudas maksas apmērus nosaka Sapulce, tās iemaksas 

kārtību nosaka Valde. 

7.2. Biedra naudu maksājumi tiek ieskaitīti hronoloģiskā secībā, sākot ar agrāk 

nesamaksātās biedra naudas gadu no šo statūtu pieņemšanas brīža, izņēmuma gadījumos 

šo kārtību nosaka Valde. 

8. LĪGAS PĀRVALDES INSTITŪCIJAS 

8.1. Līgas augstākā institūcija ir Sapulce. Visiem Līgas biedriem ir tiesības piedalīties 

Sapulcē. Katram Līgas biedram Sapulcē ir viena balss. Juridiska persona – Līgas biedrs 

Sapulcē var piedalīties ar pārstāvja starpniecību. Sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne 

mazāk, kā ceturtdaļa no biedriem. Attiecībā uz grozījumu izdarīšanu statūtos biedru 

sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem. 

8.1.1. Sapulci vada Valdes priekšsēdētājs, ja biedri neievēl citu sapulces vadītāju. Biedru 

sapulces gaita tiek protokolēta, protokolu paraksta Sapulces vadītājs un protokolists. 

8.2 Valde sasauc Sapulci Statūtos noteiktajos gadījumos vai tad, ja Sapulces sasaukšana 

nepieciešama Līgas interesēs. 

Valde nekavējoties izziņo Sapulci, ja to rakstveidā, norādot sasaukšanas iemeslu, prasa ne 

mazāk kā viena desmitdaļa biedru. 
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Ja Valde šajā gadījumā nesasauc Sapulci, biedri, kuri prasa Sapulces sasaukšanu, var 

patstāvīgi sasaukt Sapulci, ievērojot statūtos noteikto Sapulces sasaukšanas kārtību.  

Sapulces sasaukšanas laiks jāizvēlas, lai iespējami mazāk tiktu traucēta Līgas biedru 

dalība citos Latvijas vai starptautiskajos amatieru pasākumos. 

Ja sasaucot Sapulci, ir pārkāpti Likuma vai Statūtu noteikumi, par Sapulces sasaukšanas 

kārtību un termiņiem Sapulce nav tiesīga pieņemt lēmumus, izņemot gadījumus, kad 

Sapulcē piedalās visi biedri. 

8.2.1. Ja Sapulcē paredzēts lemt par Statūtu grozījumiem, vēlēt amatpersonas vai lemt par 

Līgas darbības izbeigšanu vai reorganizāciju, Valde paziņo par Sapulces sasaukšanu un 

dara zināmu tās dienas kārtību vismaz 14 dienas pirms Sapulces sasaukšanas. Par 

Sapulces sasaukšanu Valde paziņo Līgas interneta vietnē un nosūta paziņojumu katram 

Līgas biedram pa e-pastu. 

8.3. Sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to balso vairākums no klātesošajiem biedriem. 

Jebkurā Līgas institūcijā kandidāts ir ievēlēts, ja par viņu nobalso vairākums no Sapulcē 

klātesošajiem Līgas biedriem. 

8.4. Ja Sapulce nav lemttiesīga nepietiekama dalībnieku skaita dēļ, valde ne vēlāk kā pēc 

piecām nedēļām, ievērojot Statūtu 8.2.1. punkta noteikumus, no jauna sasauc Sapulci ar 

tādu pašu darba kārtību. Atkārtoti sasauktā Sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz 

divi biedri. 

8.5. Sapulces kompetencē ietilpst: 

8.5.1 grozījumu izdarīšana Statūtos; 

8.5.2. lēmumu pieņemšana par Līgas darbību un tās finanšu līdzekļu izlietojumu atskaites 

periodā; 

8.5.3. biedru iestāšanās maksas un biedru naudas apmēru noteikšana; 

8.5.4. lemšana par Līgas biedru izslēgšanu; 

8.5.5. valdes locekļu ievēlēšana. Valdes priekšsēdētāju, Valdes priekšsēdētāja vietnieku un 

sekretāru no sava vidus ievēl valde; 

Līgas pārvaldes institūcijās var tikt ievēlēti tikai Līgas biedri, kuri sasnieguši 18 gadu 

vecumu; 

8.5.6. revīzijas komisijas ievēlēšana trīs locekļu sastāvā. No sava vidus revīzijas komisijas 

locekļi ievēl revīzijas komisijas priekšsēdētāju. Revīzijas komisijas locekļi nevar darboties 

citās Līgas institūcijās; 
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8.5.7. Līgas valdes un revīzijas komisijas pilnvaru termiņš ir trīs gadi. 

8.6. Revīzijas komisija savu darbību organizē patstāvīgi. Revīzijas komisija pārbauda Līgas 

ieņēmumus un izdevumus un Līgas institūciju darbības atbilstību Statūtiem. Konkrētu 

jautājumu risināšanai revīzijas komisija uz vienprātīga lēmuma pamata var piesaistīt 

attiecīgās nozares speciālistus, kuru slēdzienam ir ieteikuma raksturs. Citus lēmumus 

revīzijas komisija pieņem, atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu. 

8.6.1. Revīzijas komisija sagatavo ziņojumu Sapulcei par Līgas darbības pārbaudes un 

finanšu revīzijas rezultātiem par laika posmu kopš iepriekšējās Sapulces. Valde sagatavo 

un iesniedz revīzijas komisijai pieprasītos materiālus un informāciju. 

8.7. Sapulču starplaikā Līgas darbību vada tās izpildinstitūcija - Valde 5 (piecu) locekļu 

sastāvā. Valdes sastāvā ietilpst Valdes priekšsēdētājs, Valdes priekšsēdētāja vietnieks, 

sekretārs un Valdes locekļi. 

8.8. Valdes sēdes sagatavo un vada Valdes priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā – 

Valdes priekšsēdētāja vietnieks vai kāds no Valdes locekļiem. 

8.8.1. Valdes sēdes protokolē. Protokolu paraksta Valdes priekšsēdētājs un sekretārs 

(protokolists). Protokolu sagatavo divu nedēļu laikā pēc Valdes sēdes un nodrošina tā 

publicēšanu Līgas biedriem. 

8.8.2. Valdes priekšsēdētājs ir atbildīgs par Līgas finansiālo un saimniecisko darbību. 

Līgumus, vienošanās un citus dokumentus Līgas vārdā paraksta Valdes priekšsēdētājs vai 

citas personas, kuras ir pilnvarotas Latvijas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

8.8.3. Valde nodrošina regulāru Līgas biedru informēšanu par Līgas darbu, Valdes 

pieņemtajiem lēmumiem un Līgas organizētajiem pasākumiem. 

8.8.4. Valdes priekšsēdētājs savlaicīgi sagatavo Sapulcei ziņojumu par Valdes darbību 

laika posmā kopš iepriekšējās Sapulces un iesniedz to Valdei apspriešanai un 

apstiprināšanai. Valdes locekļi Valdes priekšsēdētāja noteiktajā termiņā sagatavo ziņojumu 

par savu darbību atskaites periodā un iesniedz Valdes priekšsēdētājam Valdes ziņojuma 

sagatavošanai. 

8.9 Valdes kompetencē ietilpst: 

8.9.1. Līgas darbības vadīšana atbilstoši statūtiem un Sapulces lēmumiem; 

8.9.2. Līgas finanšu sadalījumu noteikšana; 

8.9.3. lēmumu pieņemšana par Līgas biedru uzņemšanu un lēmuma sagatavošana par 

Līgas biedru izslēgšanu; 
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8.9.4. komisiju un darba grupu veidošana, komisiju priekšsēdētāju, darba grupu vadītāju un 

koordinatoru apstiprināšana; 

8.9.5. Līgas štata darbinieku pieņemšana darbā un atbrīvošana no darba; 

8.9.6. līgumu slēgšana Līgas vārdā; 

8.9.7. jebkuras darbības ar kustamo un nekustamo īpašumu, atbilstoši Sapulces vai Valdes 

lēmumiem; 

8.9.8. Līgas preses izdevumu un citu Līgas masu informācijas līdzekļu redaktoru 

apstiprināšana; 

8.9.9. sadarbība ar Valsts un pašvaldību institūcijām radioamatieru darbības organizēšanā; 

8.9.10. ikgadējās Sapulces sagatavošana un sasaukšana, to darba kārtības un 

lēmumprojektu izstrādāšana. 

8.10. Sapulcē vēlēto amatpersonu pilnvaras beidzas pēc nākamajām amatpersonu 

vēlēšanām. 

8.11. Sapulces un Valdes sēdes var notikt attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas 

līdzekļus ar balsošanas iespējām. 

8.12. Valsts, pašvaldību un citās organizācijās Latvijā un ārzemēs Līgu pārstāv Valdes 

priekšsēdētājs, Valdes priekšsēdētāja vietnieks vai ne mazāk kā divi valdes locekļi. 

9. LĪGAS DARBĪBAS IZBEIGŠANAS VAI REORGANIZĀCIJAS KĀRTĪBA 

9.1. Lēmumu par Līgas darbības izbeigšanu vai reorganizācijas kārtību pieņem Sapulce 

Likumā un Statūtos noteiktajā kārtībā. Līgas darbības izbeigšanas gadījumā tās mantas un 

finanšu līdzekļu lietošanas kārtību nosaka Sapulce. Biedru sapulces lēmums par biedrības 

darbības izbeigšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no 

klātesošajiem biedriem. 

10. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

Statūtos neparedzētajos gadījumos jārīkojas atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem. 

Specifisko starptautisko jautājumu risināšanā saistoši IARU un citi starptautiskie dokumenti. 

Valdes priekšsēdētājs Imants Tukleris 

 


