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 Starptautiskās radio amatieru Savienības (IARU) 

 I rajona konstitūcija un lēmumi. 
 

(Apstiprināti NOORWIJKERHOUTĀ  1987. gada 17 aprīlī,  laboti 1992. gada aktobrī [konstitūcija], 1995. 

gada septembrī [lēmumi], 2004. gada aprīlī [lēmumi un konstitūcija], 2006. gada maijā [lēmumi un 

konstitūcija], 2008. gada novembrī [lēmumi] un 2011. gada augustā [lēmumi un konstitūcija]. 

 
 

SATURA RĀDĪTĀJS 
 

 

A. KONSTITŪCIJA 

 

 

 

 1. pants   Nosaukums, mērķi, definīcijas un struktūra 

 

 2. pants  Nacionālās biedrības 

 

 3. pants  Kopējā konference 

 

 4. pants  Izpildkomiteja 

 

 5. pants  Īpaši veidojumi 
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 B.7 pants  Dažādi noteikumi 
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A. KONSTITŪCIJA 
 

1. PANTS   - Nosaukums, uzdevumi, definīcijas un struktūra 

 

A.1.1.  Organizācijas nosaukums ir: Starptautiskā Radio Amatieru Savienības 1. rajons  (the 

International Amateur Radio Union, Region 1), attiecīgi arī   IARU 1. rajons. 

 

A.1.2   IARU 1. rajons darbojas autonomi ar savu konstitūciju un lēmumiem, bet saskaņā ar 

IARU konstitūciju. 

 

A.1.3  IARU 1. rajona uzdevums ir amatieru un amatieru satelītu dienestu interešu 

aizsardzība un attīstības veicināšana īpaši Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības 

izstrādāto noteikumu  ietvaros un sniegt atbalstu nacionālajām biedrībām, IARU 

biedrēm, to nacionālā līmeņa uzdevumu izpildē, īpaši pievēršoties sekojošam:  

 

A.1.3.1.  - pārstāvēt radioamatierisma intereses starptautiskās telekomunikāciju organizāciju 

konferencēs, sanāksmēs un starp tām, kā arī citās organizācijās;  

 

A.1.3.2. - veicināt savstarpēju vienošanos un līgumu izstrādi starp nacionālajām biedrībām 

to kopēju interešu labā; 

 

A.1.3.3 . - veicināt radio amatierisma apgūšanu pašmācības ceļā, it sevišķi jaunatnes vidū; 

 

A.1.3.4.  - sekmēt tehniskos un zinātniskos pētījumus un jaunievedumus radiosakaru laukā; 

 

A.1.3.5. - paaugstināt radioamatierisma nozīmi, sniedzot palīdzību dabas katastrofu 

gadījumos; 

 

A.1.3.6. - veicināt starptautisko labvēlību un draudzību par spīti politiskiem, etniskiem vai 

reliģiskiem apstākļiem; 

 

A.1.3.7. - atbalstīt savas biedres - nacionālās biedrības radioamatierisma, kā vērā ņemamas 

nacionālās bagātības, attīstībā, it sevišķi jaunattīstības valstīs; 

 

A.1.3.8. - attīstīt radioamatieru dienestus tajās valstīs, kuru biedrības nav IARU biedres; 

 

A.1.3.9. - veicināt nacionālos un starptautiskos mēģinājumus panākt starptautiski atzītu 

radioamatieru licenču ieviešanu; 

 

A.1.3.10. - veicināt radioamatieru sporta aktivitātes. 

 

A.1.3.11  - aizsargāt būtiski svarīgu dabas bagātību - frekvenču spektru, uzturot to tīru un 

brīvu no mākslīgi radīta elektromagnētiskā starojuma, kas izraisa kaitīgus 

traucējumus radioamatieru un radioamatieru satelītu dienestiem. 

 

 

A.1.4  Šajā konstitūcijā minēto definīciju skaidrojums: 

 

A.1.4.1. AMATIERU DIENESTS 

radiosakaru dienests,izveidots pašizglītošanai, savstarpējiem sakariem un tehniskiem 

pētījumiem, ko veic amatieri - attiecīgi pilnvarotas personas, kuras saista 

radiotehnika un kuras to veic bez materiālas ieinteresētības. 
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A.1.4.2. AMATIERU SATELĪTU (PAVADOŅU) DIENESTS 

Radiosakaru dienests, kas izmanto kosmiskās stacijas un Zemes pavadoņus –

satelītus tiem pašiem mērķiem kā amatieru dienests.  

 

A.1.4.3. LĒMUMI 

IARU 1. rajona noteikumi, kas pieņemti lai pildītu konstitūcijas prasības. 
 

A.1.4.4. REĢIONA KONFERENCE 

IARU 1. reģiona konferences parasti notiek katru trešo gadu.. 

 

A.1.4.5. IARU BIEDRES – NACIONĀLĀS BIEDRĪBAS 

Nacionālās radio amatieru biedrības pirmajā rajonā, kuras apstiprinātas IARU kā šīs 

organizācijas biedres.  

 

A.1.4.6. 1. RAJONS  

Ģeogrāfiskais apgabals, kura robežas noteiktas IARU lēmumu 14. pantā. Ja IARU 

lēmumos to nav, 1. rajonam jāvadās no tām robežām, kuras labākas frekvenču 

izmantošanas nolūkā Pasauli sadalījusi Starptautiskā telekomunikāciu Apvienība 

(ITU). 

 

A.1.4.7. ĪPAŠI VIEDOJUMI 

Komitejas, darba grupas un koordinātori, kurus izveidojusi un/vai iecēlusi vispārējā 

konference.  

 

A.1.4.8  Šajā konstitūcijā un lēmumos minētie vīriešu dzimtes vārdi var tikt lietoti arī 

sieviešu dzimtē. Piezīmes, paragrāfu numerācija, sadaļas un panti izveidoti lai 

atvieglotu lietošanu, nevis kā formāla šīs konstitūcijas daļa, un nevar ietekmēt tās 

skaidrojumus.   

 

A.1.5  IARU 1. rajonu veido: 

 

A.1.5.1 Nacionālās biedrības; 

 

A.1.5.2 Izpildkomiteja; 

 

A.1.5.3  Īpaši veidojumi. 

 

A.1.6   IARU 1. rajona oficiālā valoda ir angļu. 

 

A.1.7.  IARU 1. rajonā galīgās lēmējtiesības tiek piešķirtas Nacionālajām biedrībām. 

 

A.1.8  IARU 1. rajona struktūrai un darbībai jābūt tādai, kā noteikts šajā konstitūcijā un 

tās lēmumos.  

 

A 2. PANTS – Nacionālās biedrības. 

 

A.2.1  Piederība IARU 1. rajonam tiek nodrošināta tikai tām nacionālajām biedrībām, 

kuras pārstāv savas valstis vai atsevišķas 1. rajona teritorijas.  

 

A.2.2  Tikai viena nacionālā biedrība drīkst pārstāvēt savu valsti vai atsevišķu teritoriju. 
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A.2.3  Nacionālajām biedrībām jāuzņemas tās tiesības un pienākumi, kas noteikti IARU 

konstitūcijā un IARU lēmumos.  

 

A.2.4  Nacionālajām biedrībām jāmaksā to ikgadējās biedru naudas saskaņā ar šīs 

konstitūcijas 6. pantu un finansu jautājumus aprakstošo lēmumu sadaļu.  

 

A.2.5  Nacionālās biedrības ir pilnvarotas noteikt delegātus, deleģēt balss tiesības citām 

nacionālajām biedrībām un sūtīt novērotājus, lai piedalītos IARU 1. rajona 

konferencēs un īpašo veidojumu sanāksmēs. Katrai nacionālai biedrībai ir viena 

balss.  

 

A 3. PANTS  – Vispārējā konference 

 

A.3.1  Izpildkomitejai jāsasauc IARU 1. rajona vispārējā konference saskaņā ar šīs 

konstitūcijas 3. pantu, un tai jānotiek 1. rajona nacionālās biedrības valstī. Tās 

norises vieta jānosaka iepriekšējā konferencē. Tomēr, ja tas nepieciešams, 

izpildkomiteja var mainīt vispārējās konferences vietu.  

 

A.3.2  Vispārējā konferencē piedalās: 

 

A.3.2.1  - nacionālo biedrību savlaicīgi nozīmēti delegāti, deleģētās balsis un novērotāji; 

 

A.3.2.2  - Izpildkomitejas locekļi; 

 

A.3.2.3  - Īpašu veidojumu priekšsēdētāji vai koordinātori; 

 

A.3.2.4  - Izpildkomitejas uzaicināti novērotāji; 

 

A.3.2.5  - Izpildkomitejas apstiprināti viesi – novērotāji no ar radioamatierismu nesaistītām 

organizācijām, kurus uzaicina biedrība - konferences rīkotāja; 

 

A.3.2.6  - Izpildkomitejas uzaicināti goda viesi; 

 

A.3.2.7  – Biedrības, konferences rīkotājas uzaicināti, izpildkomitejai zināmi, goda viesi; 

 

A.3.3  - Vispārējās konferences lēmumus var pieņemt balsojot, kā tas aprakstīts 

konstitūcijā un tās lēmumos.   

 

A.3.4  - Vispārējās konferences augstākais varas orgāns ir plenārsēde.  

 

A.3.5  - Vispārējo konferenču sasaukšanas, darba kārtības un ziņošanas procedūras ir 

izklāstītas šā dokumenta lēmumos.  

 
 

A 4. PANTS  – Izpildkomiteja 

 

A.4.1  Izpildkomiteja ir galvenais izpildvaras un vadības orgāns starp konferencēm un tai 

pieder pilna izpildvara. Šo izpildvaru nevar deleģēt un izpildkomitejas locekļi katrs 

personiski atbild par IARU 1. rajona lietu kolektīvu vadību, kā tas definēts zemāk, 

punktā A.4.3.  
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A.4.2  Izpildkomitejā tiek ievēlēti prezidents, viceprezidents, sekretārs,  kasieris un pieci 

biedri.  

 

A.4.3  Izpildkomitejas uzdevumi ir: 

 

A.4.3.1  - visu konferencēs un īpašajos veidojumos pieņemto rezolūciju un rekomendāciju 

izskatīšana un labāko to īstenošanas metožu izvēle; 

 

A.4.3.2 - Savās sanāksmēs starp vispārējām konferencēm vērtēt ar  radioamatierismu 

saistītās situācijas IARU 1. rajonā un Pasaulē. Un, kā tas ir noteikts konstitūcijā un 

tās lēmumos, vēlams nekavējoties rīkoties atkarībā no situācijas; 

  

A.4.3.3  - nozīmēt divus izpildkomitejas locekļus, savus pārstāvjus darbam IARU 

administratīvajā padomē; 

 

A.4.3.4  - pārraudzīt un koordinēt nacionālo biedrību darbību, uzturēt sakarus ar īpašajiem 

veidojumiem, IARU administratīvo padomi, IARU internacionālo sekretariātu un 

pārējiem IARU rajoniem;  

 

A.4.3.5  - būt ciešā kontaktā ar Starptautisko Telekomunikāciju Apvienību (ITU) un citām 

starptautiskajām organizācijām, kas saistītas ar radio un tiem līdzīgiem sakariem;  

 

A.4.3.6  - kur un kad vien iespējams, atbalstīt radioamatieru un radioamatieru satelītu 

dienestus, organizē radioamatieru pasākumus un izdod ar radioamatierismu saistītas 

publikācijas.  

 

A.4.4  Izpildkomitejas prezidents īsteno IARU 1. rajona politiku un vada tā darbību. 

Viņam jāvada izpildkomitejas sanāksmes. Konferencēs viņš pilda konferences 

priekšsēdētāja pienākumus un vada plenārsēdes.  

 

A.4.5  Viceprezidents vada izpildkomitejas sanāksmes prezidenta prombūtnes laikā. 

Konferencē tas pilda konferences priekšsēdētāja vietnieka pienākumus.  

 

A.4.6  Sekretārs atbild par visu, ar IARU 1. rajonu saistīto, lēmumu izpildi, kā arī vada 

IARU 1. rajona biroju. Viņam jāprotokolē visi ierosinājumi un jāglabā katras 

izpildkomitejas sanāksmes protokoli. Viņam jāpilda konferences sekretāra, kā arī 

ilgtermiņa komiteju sanāksmju sekretāra pienākumi laikā starp konferencēm. 

Sekretāram ir tiesības deleģēt protokolēšanai biroja vadītāju un/vai citus palīgus, ja 

izpildkomiteja atzīst to par nepieciešamu. Viņam jāuztur cieša sakari ar 

nacionālajām biedrībām, īpašiem veidojumiem, IARU admistratrīvo Padomi, IARU 

Internacionālo sekretariātu, citiem IARU rajoniem, ITU. 

 

A.4.7  Kasieris atbild par IARU 1. rajona finansēm un visiem tā fondiem. Viņam  jāuztur 

labā kārtībā visi konti un katrā izpildkomitejas sanāksmē un konferencē jāiesniedz 

vispusīgs pārskats par finansialo stāvokli atskaites periodā, un savas, ar finansu 

politiku saistītas, rekomendācijas turpmākam darbam. Viņš atbild par biedru naudu 

vākšanu no nacionālajām biedrībām.  

 

A.4.8  Katras konferences beidzamajā plenārsēdē nacionālās biedrības ievēl 

izpildkomiteju.  
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A.4.8.1  Izpildkomitejas locekļiem jābūt licencētiem amatieriem un no dažādām 

nacionālajām biedrībām.  

 

A.4.8.2  Vēlēšanu procedūra ir aprakstīta šā dokumenta Lēmumos. 

 

A.4.9  Izpildkomitejai ir tiesības aizpildīt vakances gadījumos, kad tās radušās. Šai 

personai jābūt licencētam amatierim un jābūt kādas citas nacionālās biedrības 

pārstāvim, kura nav pārstāvēta izpildkomitejā. 

 

A.4.10  Ja prezidents nav ieradies konferencē, viceprezidentam jāieņem prezidenta,  

konferences priekšsēdētāja vieta.  

 

A.4.10.1 Ja prezidenta un viceprezidenta nav, pirmajā plenārsēdē uz konferences laiku 

jāievēl konferences priekšsēdētājs. 

 

A.4.11  Izpildkomitejai ir tiesības uzaicināt piedalīties sanāksmēs jebkuru personu ar 

speciālām zināšanām noteikta jautājuma izskatīšanai sanāksmes laikā.  

 

A.4.12  Piecu  izpildkomitejas locekļu klātbūtne, prezidentu vai viceprezidentu ieskaitot, 

atbilstoši lēmumiem sasauktā sanāksmē rada kvorumu. 

 

A.4.13  Izpildkomitejas pilnvaru termiņš sākas pēc konferences sekojošā kalendārā mēneša 

pēdējā dienā un izbeidzas pēc nākamās konferences sekojošā kalendārā mēneša 

priekšpēdējā dienā.  

 

A.4.14  Parasti katrs izpildkomitejas loceklis pienākumus pilda ne ilgāk kā trīs termiņus pēc 

kārtas. Viena pienākumu pildīšanas termiņa ilgums definēts pantā 4.13. Izņēmuma 

kārtā (piemēram, ja kādam izpildkomitejas loceklim ir unikālas iemaņas, kuras 

nepieciešamas darbam izpildkomitejā) pilnvaras beigusī izpildkomiteja var 

rekomendēt vispārējai konferencei atļaut šim biedram kandidēt papildus trīs termiņu 

pilnvaru laikam. Rakstisku paskaidrojumu par ārkārtas apstākļiem izpildkomiteja 

iesniedz vispārējai konferencei, un konference, balsojot, ar vienkāršu balsu 

vairākumu izlemj šo jautājumu.  

 

 

A 5. PANTS – Īpašie veidojumi 

 

A.5.1  Vispārējā konference var izveidot īpašus veidojumus, lai tie darbotos gan 

konferences laikā, gan starp konferencēm īpašu jautājumu risināšanai. Šie 

veidojumi var tikt izveidoti kā komitejas, darba grupas un koordinātori, atkarībā no 

vajadzības: uz īsāku vai ilgāku laiku. 

 

A.5.2   Īpašo veidojumu darbības laikam jābūt vienādam vai īsākam ar izpildkomitejas 

darbības laiku.   

 

A.5.3   Skaidrojumi par īpašo veidojumu uzdevumiem, struktūru un darbību definētas šā 

dokumenta lēmumos. 

 

A 6. PANTS - Finanses 

 

A.6.1   Gadskārtējo biedru naudu katra nacionālā biedrība aprēķina ik gadus un maksā 

atkarībā no tās biedru, licencēto amatieru, skaita. 
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A.6.2   Gadskārtējās biedru naudas lielumu nosaka konferencē.  

 

A.6.3   Naudas līdzekļi var tikt izlietoti tikai IARU 1. rajona mērķu īstenošanai. 

 

A.6.4   Īpaši fondi var tikt dibināti no biedru naudām un/vai ziedojumiem. Šādu fondu 

līdzekļi var tikt izlietoti tikai tiem nolūkiem, kam tie izveidoti.  

 

A.6.5   Finansu lietas ir lēmumos noteikto procedūru subjekts.  

 

 

A 7. PANTS - Labojumi 

 

A.7.1  Ši konstitūcija labojama tikai tad, ja par labojumiem nobalso vismaz ar divu 

trešdaļu balsu vairākumu no visām IARU 1. rajona Nacionālām biedrībām, kuras ir 

balsstiesīgas. Balsošanas procedūra noteikta šā dokumenta lēmumos. 

 

A.7.2.  Lēmumi jālabo tikai tad, ja par labojumiem nobalso ar vienkāršu balsu vairākumu 

tās IARU 1. rajona Nacionālās biedrības, kuras ir balsstiesīgas, ievērojot lēmumos 

noteiktās balsošanas procedūras. 

A.7.3.  Balsstiesības definētas lēmumos (pants 6.7). 

 

 

B. LĒMUMI 
 

1. PANTS - IARU 1. rajona vispārējā konference 

 

B.1.1  Pirmais uzaicinājums uz vispārējo konferenci, iekļaujot tajā aicinājumu iesūtīt 

priekšlikumus, izpildkomitejai jāizplata vismaz 12 mēnešus pirms plānotā 

konferences datuma.  

 

B.1.2.  Nacionālajām biedrībām sekretariātā jāpiesaka savu delegātu skaits ne vēlāk kā 9 

mēnešus pirms vispārējās konferences plānotā datuma.  

 

B.1.2.1  Sešus mēnešus pirms vispārējās konferences plānotā datuma sekretariātam jāizplata 

galīgās pieteikumu formas, kuras nacionālajām biedrībām jāatgriež sekretariātā 

attiecīgi aizpildītas un ar parakstu apstiprinātas ne vēlāk, kā četrus mēnešus pirms 

vispārējās konferences plānotā datuma.  

 

B.1.3  Delegāti, deleģētās balsis un novērotāji tiek akreditēti pirms viņu mandātus 

pārbauda mandātu un finansu komiteja un tos apstiprina plenārsēdē.  

 

B.1.4  Dokumentus vispārējās konferences darbam var iesniegt nacionālās biedrības, 

izpildkomiteja, īpašie veidojumi, administratīvā padome, internacionālais 

sekretariāts un citi IARU rajoni.  

 

B.1.4.1  Šie dokumenti jāieniedz sekretariātā ne vēlāk kā 4 mēnešus pirms plānotā vispārējās 

konferences datuma. Tos var iesniegt elektroniskā formā, pa faksu, elektronisko 

pastu vai līdzīgiem pakalpojumu veidiem, kurus noteicis sekretariāts. 

 

B.1.5  Tikai oficiāli dokumenti un priekšlikumi, saistīti ar vispārējās konferences darbu, 

uzskatāmi par konferences dokumentiem. Tie jānumurē un jāiekļauj vispārējās 
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konferences darba kārtībā. Šiem dokumentiem jābūt rakstītiem angļu valodā un 

jābūt nacionālās biedrības vai IARU veidojuma apstiprinātiem un tie var būt autora 

parakstīti. Dokumentā jābūt uzrādītiem: tā pirmavotam, izskatāmā jautājuma 

būtībai un vēlamajai izskatīšanas gaitai (piemēram kurā komitejā izskatāms).. 

 

B.1.6  Vispārēja, informatīva rakstura dokumentus, kas nesatur priekšlikumus, to autori 

var izplatīt tieši vispārējā konferencē tās dalībniekiem pēc tam, kad par to informēts 

konferences sekretariāts. Tos nenumurē un nereģistrē kā oficiālus konferences 

dokumentus kā arī to izskatīšana netiek iekļauta konferences dienas kārtibā. Šo 

dokumentu autoriem pašiem jāgatavo kopijas pietiekamā daudzumā to izplatīšanai.  

 

B.1.7  Plenārsēde nosaka jebkura vispārējā konferencē iesniegtā dokumenta apspriešanas 

statusu. Tās lēmums ir galīgs. 

 

B.1.8  Vismaz 3 mēnešus pirms vispārējās konferences plānotā datuma sekretariātam 

jāizplata vismaz viens konferences dokumentu komplekts visām nacionālajām 

biedrībām, izpildkomitejai, īpašo veidojumu priekšsēdētājiem un koordinātoriem.  

 

B.1.9  Nacionālo biedrību un citu organizāciju apstiprinātiem delegātiem un novērotājiem 

sekretariāts izsniedz dokumentu papildkomplektu vismaz 3 mēnešus pirms 

vispārējās konferences plānotā datuma. 

 

B.1.10  Priekšlikumus, kas iesniegti pēc noteiktā pirmskonferences 4 mēnešu termiņa, 

netiek pieņemti konferences darbam, izņemot tos gadījumus, kad kavējums 

acīmredzami radies ārēju apstākļu dēļ, un šis priekšlikums ir nozīmīgs amatieru vai 

amatieru satelītu dienestam. Šajā gadījumā izpildkomiteja var izlemt vai šos 

dokumentus iekļaut darba kārtībā.  

 

B.1.11  Vispārējā konferencē, pēc tās atklāšanas un dienas kārtības apstiprināšanas, nevar 

sagatavot jaunus, priekšlikumus saturošus dokumentus. Tomēr  iniciatori jebkurā 

laikā var labot vai  anulēt  pašu iesniegtos priekšlikumus un citi delegāti var izdot 

dokumentus labojumiem jebkurā vispārējās konferences jau esošajā dokumentā.  

Šādi dokumenti jāsagatavo angļu valodā un jāiesniedz konferences sekretāram cik 

ātri vien iespējams.  

 

B.1.11.1 Ja esošā dokumenta labojumi atšķiras no oriģinālā minētās tēmas tādā mērā, ka tas 

nododams citā darba grupā, to var noraidīt, ja vien konference nenolemj citādi. 

 

B.1.12  Plenārsēdes vada konferences priekšsēdētājs, un jānotiek vismaz trim plenārsēdēm. 

 

B.1.12.1  - pirmajā dienā, lai atklātu vispārējo konferenci, apstiprinātu darba kārtību, 

izveidotu konferences komitejas un citus īpašos veidojumus un ievēlētu to 

priekšsēdētājus un un/vai sekretārus; 

 

B.1.12.2  - vispārējās konferences otrajā dienā, lai saņemtu un izskatītu Mandātu un finansu 

komiteju ziņojumus pilnvarojumu izskatīšanai; 

 

B.1.12.3  - vispārējās konferences pēdējā dienā, lai saņemtu un izskatītu konferences 

komiteju ziņojumus, rekomendācijas un/vai rezolūcijas, ievēlētu izpildkomiteju un 

prezidentu, un īpašos veidojumu koordinātorus darbam starp vispārējām 

konferencēm un nākamajā vispārējā konferencē; lai noteiktu nākamās konferences 

vietu un laiku un slēgtu esošo.  
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B.1.12.4  Konferences priekšsēdētājs var sasaukt citas plenārsēdes, ja tas nepieciešams.  

 

1.TABULA - VISPĀRĒJĀS KONFERENCES SASAUKŠANAS LAIKA SADALE 

 
 

MĒNEŠI PIRMS 

PLĀNOTĀ DATUMA

PROCEDŪRA IZPILDĪTĀJS

12 Pirmais uzaicinājums uz 

vispārējo konferenci

Sekretariāts

12 Aicinājums iesniegt darba 

dokumentus 

Sekretariāts

9 Nacionālo biedrību delegātu 

skaita pieteikums

 

Nacionālās biedrības

4 Visu sekretariātā iesniegto 

dokumentu izskatīšana un 

apstiprināšana darbam 

konferencē

 

 

Lēmumu nosacījums B.1.4.1 

4 Pēdējais termiņš aizpildīto 

pieteikumu  formu iesniegšanai 

sekretariātā

 

Nacionālās biedrības

3 Konferences dokumentu 

publikācija IARU 1. rajona 

WEB lapā un paziņojums 

nacionālajām biedrībām par 

publikācijas esamību.

 

 

Sekretariāts

 

 

B.1.13  Vispārējā konference izveido sekojošas komitejas: 

 

B.1.13.1 - Rīcības komiteju (C.1) 

 

B.1.13.2 - Mandātu un finansu komiteju (C.2) 

 

B.1.13.3 - Galveno administratīvo and strukturēšanas komiteju (C.3) 

 

B.1.13.4 - pastāvīgu HF (ĪV) komiteju (C.4) 

 

B.1.13.5 - pastāvīgu VHF/UHF/MIKROVIĻŅU komiteju (C.5) 

 

B.1.13.6 - Vēlēšanu un balsu skaitīšanas komiteju (C.6) 

 

B.1.13.7 - Citas komitejas un darba grupas darbam tikai vispārējās konferences laikā. 

 

B.1.14  Rīcības komitejā tiek iekļauta izpildkomiteja un (padomdevēju kārtā) konferences 

komiteju priekšsēdētāji. Tā koordinē visu konferences institūciju darbību. Komiteju 

vada konferences priekšsēdētājs un tā sanāk tik bieži, cik tas nepieciešams.  
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B.1.15  Mandātu un finansu komiteja jāievēl pirmajā plenārsēdē. Tajā tiek iekļauti 

priekšsēdētājs un ne vairāk kā viens delegāts no katrām sešām dažādām 

nacionālajām biedrībām. Prezidentam, izpildkomitejas kasierim un sekretāram 

jāpiedalās šīs komitejas darbā kā neoficiālām personām, paskaidrojumu sniegšanai. 

 

B.1.15.1 Šajā komitejā ievēlētos delegātus nedrīkst aizvietot. Visu citu delegāciju vadītāji ir 

pilnvaroti piedalīties novērotāju statusā tikmēr, kamēr tiek izskatīti  ar IARU 1. 

rajona finanšu pārbaudi saistītie jautājumi. Citiem konferences delegātiem nav 

pilnvaru apmeklēt šīs komitejas sēdes.  

 

B.1.15.2 Šīs komitejas uzdevums  ir: 

 

(a) izskatīt un pārbaudīt vispārējas konferences mandātus, apstiprinātu 

balsošanas tiesības un sniegtu ziņojumu vispārējās konferences otrās dienas 

plenārsēdē.   

 

(b) pārbaudīt IARU 1. rajona finansiālo stāvokli un sniegtu ziņojumu 

vispārējās konferences pēdējā dienā. 

 

B.1.15.3 Šī komiteja darbojas tikai vispārējās konferences laikā. 

 

B.1.16  Galveno - administratīvo un strukturēšanas komiteju sēdes drīkst apmeklēt jebkurš 

konferences dalībnieks; dalībnieku tiesībām jāatbilst viņu statusam vispārējā 

konferencē.  

 

B.1.16.1  Šo komiteju vada pirmajā plenārsēdē  ievēlēts priekšsēdētājs.  

 

B.1.16.2 Ši komiteja apspriež jautājumus un priekšlikumus saistītas ar:  

 

(a) Administrēšanu un organizāciju; 

 

(b) Konfencēm un sanāksmēm; 

 

(c) Sadarbību ar citām organizācijām; 

 

(d) Visiem citiem jautājumiem, izņemot tos, kas attiecas uz citu komiteju 

uzdevumiem.  

 

B.1.16.3 Šī komiteja sniedz ziņojumu noslēguma plenārsēdē un darbojas tikai vispārējās 

konferences laikā.  

 

B.1.17  Pastāvīgās ĪV komitejas sēdes drīkst apmeklēt jebkurš konferences dalībnieks; 

dalībnieku tiesībām jāatbilst viņu statusam vispārējā konferencē.  

 

B.1.17.1  Šo komiteju vada tās vispārējās konferences noslēguma plenārsēdē ievēlēts 

priekšsēdētājs. Viņa pilnvaru laiks ir tāds pats kā izpildkomitejas locekļiem. 

 

B.1.17.2 Šīs komitejas uzdevums ir izskatīt jautājumus un priekšlikumus, saistītus ar radio 

frekvenču spektra līdz 30 MHz izmantošanu.  

 

B.1.17.3 Šī komiteja sniedz ziņojumu vispārējās konferences noslēguma plenārsēdē un 

izpildkomitejai starp vispārējām konfernecēm.  
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B.1.18  Pastāvīgā UĪV/MIKROVIĻŅU komiteja.  Šīs komitejas uzdevumi un funkcijas ir 

līdzīgas tām, kuras minētas sadaļā B.1.17 pastāvīgās ĪV komitejas sakarā, atšķirība 

tikai tā, ka šī komiteja apspriež jautājumus un priekšlikumus, saistītus ar ar radio 

frekvenču spektra virs 30 MHz izmantošanu.  

 

B.1.19  Vēlēšanu un balsu skaitīšanas komiteja jāievēl pirmajā plenārsēdē un tās sastāvā ir 

priekšsēdētājs un divi locekļi, kuriem jābūt attiecīgi akreditētiem no dažādām 

nacionālajām biedrībām. Neviens no viņiem nedrīkst būt izpildkomitejas loceklis, 

kāda īpašā veidojuma priekšsēdētājs vai kandidāts vēlēšanās.   

 

B.1.19.1. Šīs komitejas uzdevums ir organizēt vēlēšanas, kā aprakstīts sadaļā B.5 un visas 

citas aizklātās balsošanas vispārējās konferences  darbības laikā. Šī komiteja sniedz 

ziņojumu noslēguma plenārsēdē un darbojas tikai vispārējās konferences laikā.  

 

B.1.20  Vispārējā konference var izveidot papildus komitejas un/vai speciālas darba grupas 

saskaņā ar IARU 1. rajona konstitūciju un lēmumiem, ja tas nepieciešams 

vispārējās konferences darbam.   

 

B.1.20.1 Vispārējās konferences C3 un C4 komitejās nedrīkst sasaukt  vienā un tajā pašā 

laikā.  

 

B.1.21  Nacionālā biedrība, kurai finansiālu iemeslu dēļ nav iespējams sūtīt delegātu uz 

vispārējo konferenci, var lūgt finansiālu palīdzību no IARU 1. rajona fondiem. 

Iesniegums par šādu palīdzību jāiesniedz izpildkomitejā ne vēlāk kā 7 mēnešus 

pirms paredzamās vispārējās konferences.  Iesniegumi, kas iesniegti vēlāk var tikt 

izskatīti izpildkomitejā steidzamības kārtā pēc tās ieskatiem. IARU 1. rajona 

finansiālā palīdzība no tās fondiem katrā gadījumā ierobežojama, sniedzot to tikai 

vienam delegātam no nacionālās biedrības un, ja šai nacionālajai biedrībai citādā 

veidā nav iespējams nodrošināt viena delegāta piedalīšanos vispārējā konferencē. 

Palīdzības apjoms atkarīgs no iespējamiem finansu resursiem un kopējā saņemto 

iesniegumu skaita, un to nosaka izpildkomiteja. 

 

B.1.22  Noslēguma plenārsēdes protokols jāizplata vispārējās konferences dalībniekiem 30 

dienu laikā pēc vispārējās konferences slēgšanas. Komentāri un/vai labojumi 

protokolā jāiesniedz konferences sekretāram ne vēlāk kā 60 dienu laikā pēc 

vispārējās konferences. 

 

B.1.22.1 Vispārējās konferences ziņojums ar tajā iekļautajiem lēmumiem, rezolūcijām, 

rekomendācijām un citu informāciju, kas atspoguļo vispārējās konferences norisi, 

jāizsniedz visām nacionālajām biedrībām un konferences dalībniekiem 120 dienu 

laikā pēc vispārējās konferences slēgšanas.  

 

B.1.23   Pēc vismaz  divu trešdaļu no kopējā IARU 1. rajona nacionālo biedrību skaita vai 

izpildkomitejas pieprasījuma var tikt sasaukta ārkārtas vispārējā konference. Šāda 

konference var notikt tikai īpašiem mērķiem un ar ierobežotu interešu loku.  Šai 

ārkārtas konferencei ir ierobežota vara tās mērķu sakarā un tā nav tiesīga mainīt vai 

atcelt jebkuru IARU 1. rajona konstitūcijas un tās lēmumu daļu.    
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B.2. PANTS - Izpildkomiteja 

 

B.2.1  Visiem izpildkomitejas locekļiem jāuzņemas konkrēti pienākumi un atbildība. 

Katram no viņiem jābūt gatavam ziņot par noteikto jautājumu, kas viņam uzdots, lai 

ierosinātu attiecīgas darbības un piedalītos to īstenošanā. Izpildkomitejas loceklim 

jābūt informētam par visiem IARU un 1. rajona biroja pasākumiem un darbībām 

viņa pienākumu  sakarā. Viņam jākonsultējas pirms jebkura  būtiska jautājuma 

risināšanas.   

 

B.2.2.  Izpildkomitejas sēdes vada Prezidents. To datumi jāpublicē savlaicīgi, lai ļautu  

IARU organizācijām un amatpersonām iesniegt dokumentus caurskatīšanai kārtējā 

sēdē.  

 

B.2.3  Prezidents ir pilnvarots sasaukt speciālu sēdi nekavējoties, ārkārtēju apstākļu 

spiests, bet, jebkurā gadījumā, paziņojot par to ne vēlāk kā trīs nedēļas pirms tās.  

 

B.2.4  Izpildkomiteja lēmumus sēdēs pieņem pēc vispārējas vienprātības principa. Tomēr, 

ja vismaz divi locekļi vēlas atklāti vai aizklāti balsot, lēmumus pieņem ar vienkāršu 

balsu vairākumu. Vienādu balsu skaita gadījumā priekšlikums vai labojums tiek 

noraidīts.  

 

B.2.5  Lēmumus starp sēdēm var pieņemt elektroniskā veidā, tas ir pa telefonu, telefaksu 

vai elektronisko pastu.  

 

B.2.6   Izpildkomitejas aktivitāšu izdevumus, kā tas minēts IARU 1. rajona konstitūcijā un 

lēmumos, kā arī izdevumus, kas saistīti ar IARU 1. rajona biroja uzdevumu izpildi, 

apmaksā no IARU 1. rajona fondiem saskaņā ar konstitūcijas 6. sadaļu.  

 

B.2.7  Izpildkomitejas locekļiem un tām IARU 1. rajona personām, kuras oficiāli 

uzaicinātas piedalīties izpildkomitejas sēdēs, ir tiesības pieprasīt atmaksāt visus 

saprātīgos izdevumus, ieskaitot lidojumus ekonomiskajā klasē.   

 

B.2.8  To personu, kuri nav izpildkomitejas locekļi, bet pēc IARU vai IARU 1. rajona 

pieprasījuma oficiāli apmeklējuši sanāksmes, sēdes un konferences vai starptautisko 

organizāciju izpētes grupas, šādi radušos izdevumus atmaksā tāpat, kā minēts 

punktā B.2.7, izņemot gadījumus, kad šie pasākumi nodrošināti ar citu, speciālu 

finansējumu. . 

 

B.2.9    Izpildkomiteja var izstrādāt papildus procedūras tās iekšējo aktivitāšu realizēšanai.  

 

 

B.3 PANTS – Īpašie veidojumi 

 

B.3.1   Konsultatīvam atbalstam IARU 1. rajons var  izveidot īpašus veidojumus 

sekojošiem mērķiem: 

 

B.3.1.1  - ar to tematiku saistīta pieredzes apmaiņa; 

 

B.3.1.2  - specifisku materialu izskatīšana un no citām IARU organizācijām iesniegto 

jautājumu atbilžu sagatavošana; 

 

B.3.1.3  - specifisku konsultāciju sniegšana; 
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B.3.1.4  - specifisku slēdzienu, priekšlikumu un rekomendāciju izstrāde; 

 

B.3.1.5  - IARU īpašu pasākumu organizācija un piedalīšanās tajos; 

 

B.3.1.6  - veikt īpašas, 1. rajona  uzdotas darbības.  

 

B.3.2    -          Īpašie veidojumi var sniegt priekšlikumus un rekomendācijas apstiprināšanai 

vispārējā konferencē, vai izpildkomitejai konferenču starplaikā.  Atkarībā no 

jautājuma būtības šie priekšlikumi un rekomendācijas var tikt apstiprināti vēlāk, 

konferencē. 

 

B.3.3  Šie īpašie veidojumi tiek izveidoti kā: 

 

B.3.3.1  - komitejas un tām pakļautas apakškomitejas; 

 

B.3.3.2  - darba grupas un tām pakļautas apakšgrupas; 

 

B.3.3.3  - īpaši koordinātori, kas vairumā gadījumu var aizstāt darba grupas. 

 

B.3.4     Šie īpašie veidojumi var būt: 

 

B.3.4.1  - īslaicīgi (piem. konferences komitejas, speciālas darba grupas utt) vai 

 

B.3.4.2  - pastāvīgi (ilgāku laiku). 

 

B.3.5   īslaicīgie veidojumi ir tādi veidojumi, kas darbojas to pasākuma laikā, kuros tie 

izveidoti, piemēram konferences komitejas un speciālas grupas, kuru darbības laiks 

noteikts līdz nākamai konferencei.  

 

B.3.6  Īslaicīgās komitejas var izveidot tikai vispārējā konference. To uzdevumus nosaka 

un to ziņojumus pieņem vispārējās konferences plenārsēdes. Ja nepieciešams, tās 

var veidot apakškomitejas un speciālas darba grupas, kuru darbības laiks beidzas 

līdz ar to pamatveidojumu.   

 

B.3.7  Īslaicīgo komiteju darbu vada vispārējā konferencē ievēlēti priekšsēdētāji.  

 

B.3.8  Speciālās darba grupas  var sasaukt gan vispārējā konference, gan  jebkurš  cits 

veidojums sēdes laikā, ar nolūku risināt noteiktu problēmu. Tās  uzdevumu nosaka 

veidojums, kas tās sasaucis. Speciālā grupa ziņo tam veidojumam, kas to izveidojis.  

 

B.3.9  Mazu speciālo grupu darbs noris tā veidojuma, kas to izveidojis, priekšsēdētāja 

vadībā.  

 

B.3.10  Ilglaicīgie īpašie veidojumi ir tādi veidojumi, kuriem nav noteikts darbības laiks, un 

kuri paredzēti darbam laikā starp vispārējām konferencēm. Šie veidojumi tiek 

nosaukti kā “pastāvīgi”.  

 

B.3.11  Pastāvīgos veidojumus var izveidot tikai vispārējā konference, ja to iesaka kāda 

nacionālā biedrība vai izpildkomiteja. Šim priekšlikumam jākalpo izpildkomitejas 

atbalstam un, ja nepieciešams un iespējams, jāatbilst arī citu īpašo veidojumu, 

interesēm.  
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B.3.12  Īpašo veidojumu uzdevumus nosaka vispārējā konference. Izņēmuma kārtā 

izpildkomiteja šo veidojumu uzdevumus un pilnvarasv var uz laiku paplašināt vai 

ierobežot.  

 

B.3.13.1 Ir divas pastāvīgās komitejas, kutras darbojas konsultatīvi ar nolūku noteikt 

frekvenču lietošanas politiku un koordinēt aktivitātes nozīmīgās radio frekvenču 

spektra  daļās. Ja tas nepieciešams, tās var izveidot apakškomitejas. Šādas 

apakškomitejas priekšsēdētājs vai atbildīgais, kuru ievēl pastāvīgās komitejas 

locekļi, ziņo savam komitejas priekšsēdētājam un ir tiesīgs saņemt kompensāciju 

par visiem saprātīgiem izdevumiem tikai saskaņā ar paragrāfu B.3.28.  

 

Pastāvīgā ĪV komiteja (C4) nodarbojas ar jautājumiem, kas saistīti ar frekvencēm 

līdz 30 MHz.  

 

Pastāvīgā UĪV/MIKROVIĻŅU komiteja (C5) nodarbojas ar jautājumiem, kas 

saistīti ar frekvencēm virs 30 MHz.  

 

B.3.13.2 Pastāvīgajā ārējo sakaru komitejā (ERC) iekļauti izpildkomitejas (EC) locekļi un 

EC izvēlēti 1. rajona eksperti.  

 

ERC koordinē 1. rajona sadarbību ar ne-amatieru organizācijām( piemēram ITU, 

CEPT) jautājumos, saistītos ar svarīgām amatieru dienestu interesēm  (piemēram 

spektra organizācija, licencēšana utt) un deleģē 1. rajona eksperus uz šo organi-

zāciju sēdēm/konferencēm. 

 

B.3.14  Visas 1. rajona nacionālās biedrības ir tiesīgas piedalīties pastāvīgajās komitejās.  

 

B.3.15  Pastāvīgās darba grupas veido pēc vajadzības. Tās darbojas ar nolūku koordinēt 

amatieru un amatieru satelītu dienestu īpašas aktivitātes.   

 

B.3.16   Pastāvīgās darba grupās piedalās nacionālo biedrību nozīmētas personas, kuras 

ieinteresētas  iesaistīties šajās aktivitātēs.  

 

B.3.17   Pastāvīgās komitejas un darba grupas savu iespēju robežās darbojas arī vispārējās 

konferencēs.  

 

B.3.18   Pastāvīgo īpašo darba veidojumu darbību vada to priekšsēdētājs.  

 

B.3.19   Pastāvīgo veidojumu priekšsēdētājus nozīmē vispārējā konference pēc attiecīgu,  

jau esošu veidojumu un/vai nacionālo biedrību priekšlikuma.  

 

B.3.20   Pastāvīgo veidojumu priekšsēdētāju pilnvaru laiks ir tāds pat kā izpildkomitejas 

locekļiem. 

 

B.3.21   Pastāvīgajiem darba veidojumiem savi uzdevumi jāpilda pēc iespējas īsākā laikā un 

par saviem atzinumiem jāinformē ieinteresētās grupas.  

 

B.3.22   Pastāvīgo veidojumu priekšsēdētājs ziņo vispārējā konferencē un katru gadu 

izpildkomitejai. Ziņojumam jāsatur nākotnes plāns vismaz vienam gadam.  
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B.3.23   Pastāvīgie veidojumi savas sanāksmes notur ne retāk kā reizi gadā; vispārējās 

konferences organizēšanas gadā to sanāksmēm jānotiek konferences ietvaros un 

papildus tās var notikt arī citā laikā, ja šās sanāksmes izmaksas sedz attiecīgā darba 

grupa. 

 

B.3.23.1   Lēmumi, kurus izstrādā sanāksmēs starp konferencēm, iegūstot divas trešdaļas 

klātesošo nacionālo biedrību balsu šādās sanāksmēs, kļūst  par IARU 1. rajona 

pagaidu politiku tikai pēc izpildkomitejas apstiprinājuma. Tie jāapspriež nākamajā 

konferencē, lai tiktu apstiprināti.   

 

B.3.24   Priekšsēdētājam jāpanāk vienošanās par nākamās sanāksmes vietu un laiku  ar 

pastāvīgā veidojuma sanāksmē esošo nacionālo biedrību balsu vairākumu, un šis 

lēmums jāapstiprina izpildkomitejā.  

 

B.3.25   Īpaša pastāvīgā veidojuma priekšsēdētājam jāiesniedz apstiprināšanai  

izpildkomitejā plānojamās sanāksmes budžets. IARU 1. rajons sedz tikai ceļa un 

telpu īres izdevumus, kā arī pastāvīgā veidojuma priekšēdētāja uzturēšanās un 

uztura izdevumus. Pastāvīgā veidojuma locekļu izdevumus sedz viņu nacionālās 

biedrības. 

 

B.3.26   Dažās pastāvīgā veidojuma sanāksmēs izpildkomiteja var sniegt ierakstu un/vai 

sekretareāta pakalpojumus.  

 

B.3.27   Uz dažām pastāvīgā veidojuma sanāksmēm izpildkomiteja var sūtīt savus 

pārstāvjus sakaru uzturēšanai un konsultāciju sniegšanai.  

 

B.3.28   Izpildkomiteja katru gadu paredz zināmus līdzekļus pastāvīgo veidojumu 

priekšsēdētaju vai koordinātoru izdevumiem. Pierādāmus izdevumus kasieris 

atmaksā katru gadu. Tie attiecīgi paredzēti konkrētu pasta, kancelejas preču, 

elektronisko sakaru un tamlīdzīgu pakalpojumu izdevumu segšanai.    

 

B.3.29   Ja īpašo pastāvīgo veidojumu priekšsēdētāji vai koordinātori piedalās vispārējā 

konferencē, atbilstoši savam statusam uz IARU 1. rajona rēķina, viņš nedrīkst 

pārstāvēt savu nacionālo biedrību.  

 

 

B.4 PANTS – balsošanas procedūras 

 

B.4.1  Balsojums uzskatāms par likumīgu, ja jebkurā IARU 1. rajona  vispārējā 

konferencē vai īpaša veidojuma sanāksmē vairāk par pusi no akreditētajām 

delegācijām ir klātesošas noteiktajā konferencē vai sanāksmē, sastādot kvorumu, 

pretējā gadījumā stājas spēkā citi  šajos lēmumos minētie nosacījumi.  

 

B.4.2   Katrai nacionālai biedrībai vispārējā konferencē un īpašo veidojumu sanāksmēs 

pieder viena balss.  Balsošanā piedalās tikai klātesošie iepriekš oficiāli pilnvaroti 

delegāti.  

 

B.4.2.1  Ja delegāts nevar piedalīties vienlaicīgi notiekošu komiteju vai darba grupu 

sanāksmēs, viņa nacionālā biedrība var aizvietot viņu ar citu delegātu no savas 

delegācijas, vai var mainīt kāda oficiālā novērotāja statusu.  
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B.4.3   Delegācijas, kuras nevar apmeklēt vienlaicīgi notiekošu komiteju vai darba grupu 

sanāksmes, var pilnvarot šajās sanāksmēs citu nacionālo biedrību delegācijas runāt 

un balsot to vārdā. Pilnvarojumu piešķir rakstiskā veidā, pilnvarojošās delegācijas 

vadītājam to parakstot  un iesniedzot sanāksmes priekšsēdētājsm pirms tās sākuma.  

 

B.4.4   Nacionālās organizācijas var deleģēt savas balsis tikai vispārējās konferencēs.  

 

B.4.5   Nevienai nacionālai organizācijai nevar būt vairāk par vienu deleģēto balsi.  

 

B.4.6   Nacionālā biedrība, kura vēlas deleģēt savu balsi citai nacionālai biedrībai, vismaz 

24 stundas pirms vispārējās konferences atklāšanas jāinformā sekretārs, kurai 

nacionālai biedrībai tā savu balsi deleģē. 

 

B.4.7   Nacionālās biedrības, kuras paredzējšas sūtīt delegāciju uz vispārējo konferenci un 

paziņojušas sava(u) delegāta(u) vārdu(s), bet, no  tām neatkarīgu iemeslu dēļ tomēr 

nav iespējams delegāciju sūtīt, var lūgt citu nacionālo biedrību pieņemt tās deleģēto 

balsi.  

 

B.4.7.1  Par deleģēto balsi, kā tas noteikts punktā B.4.7 , jāpaziņo sekretariātā pirms pirmās 

plenārsēdes.  

 

B.4.8   Tām nacionālām biedrībām, kuras izbrauc pirms pēdējās plenārsēdes sākuma, ir 

tiesības deleģēt citu nacionālo biedrību balsot viņu vietā. Procedūra atļauj paturēt 

iepriekš deleģēto balsi. Pilnvarojumu piešķir rakstiskā veidā, pilnvarojošās 

delegācijas vadītājam to parakstot  un iesniedzot plenārsēdes  priekšsēdētājsm 

pirms tās sākuma.  

 

B.4.8.1  Tomēr delegācijai savlaicīgi (noteiktajā laikā) jāiesniedz sakretāram pilnībā 

pabeigts balsojuma dokuments IARU 1. rajona izpildkomitejas vēlēšanām, lai to 

varētu nodot vēlēšanu un balsošanas komisijas priekšsēdētājam. Šī procedūra 

attiecas arī uz tās deleģēto balsi, kas var būt tās rīcībā.  

 

B.4.8.2  Nacionālās biedrības, kuras izbrauc pirms pēdējās plenārsēdes, nedrīkst noteikt citas 

nacionālās biedrības balsot viņu vietā vai deleģēt tām savu balsi IARU 1. rajona 

izpildkomitejas vēlēšanu sakarā. 

 

B.4.9    Tās nacionālās biedrībās delegācijai, kura apņēmusies deleģēt balsi, jābūt   

deleģētās nacionālās biedrības atbildīgās personas parakstīta “pilvarojuma vēstule”. Vēstulei un 

parakstiem jābūt skaidri salasāmiem un saekretāra apstiprinātiem; elektroniski skenēta un pārsūtīta 

vēstule ir pieņemama. 
  
B.4.10   Par balsošanas rezultātu: 

 

B.4.10.1  - vienkāršs vairākums ir vairāk nekā puse balsojošo nacionālo biedrību balsu. 

Nacionālās biedrības, kuras atturas balsot, netiek skaitītas; 

 

B.4.10.2  - noteikts balsu vairākums ir divu trešdaļu balsojošo nacionālo biedrību vairākums; 

 

B.4.10.3  - vienādu balsu skaita gadījumā priekšlikums vai labojums uzskatāms kā 

nepieņemts; 
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B.4.10.4  - ja balsu, kas atturas, skaits pārsniedz pusi no kopējā balsu skaita (par, pret un 

atturas), jautājums atliekams turpmākai apspriešanai kādā no nākamām sanāksmēm, 

kurā atturēšanās netiek vairs ņemtas vērā. Ja sanāksme to vēlas, priekšlikumu vai 

labojumu autoram atdod atpakaļ pārstrādei.  

 

B.4.11   Vispārējās konferences lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, izņemot 

finansu jautājumus, kuru izlemšanai nepieciešamas divas trešdaļas balsu, un 

vēlēšānās izpildkomitejā, kur principā  tiek skaitītas par katru kandidātu atdotās 

balsis.  

 

B.4.12   Saskaņā ar paragrafu A.2.3. balsošana ir obligāta vienmēr kad  tas noteikts, vai ja 

vispārējās konferences un pastāvīgo īpašo veidojumu sanāksmēs vismaz divas 

nacionālās biedrības pieprasa balsošanu.  

 

B.4.13   Balsošana notiek vienā no sekojošiem veidiem:  

 

B.4.13.1  - starp vispārējām konferencēm un īpašo veidojumu sanāksmēm: balsošana pa pastu 

(vēstule, e-pasts vai telefakss);  

 

B.4.13.2  - vispārējās konferencēs un īpašo veidojumu sanāksmēs:  

 

(a) paceļot rokas, kā tas parasti pieņemts, (vienkārša balsošanas procedūra), 

ja vien lēmumos tas nav noteikts citādi, vai citu balsošanas procedūru  ir 

pieprasījusi viena nacionālā biedrība un to atbalstījusi cita nacionālā 

biedrība. 

 

   (b) Izsaucot nacionālās biedrības angļu alfabeta kārtībā, ja to pieprasījušas 

vismaz divas nacionālās biedrības.  

 

   (c) aizklātā balsošanā, kā tas noteikts šo Lēmumu balsošanas sadaļā, un, ja 

to pieprasa vismaz desmit nacionālās biedrības.   

 

B.4.13.3   Par jebkuru citu balsošanas veidu, izņemot vienkāršo procedūru izlemj pirms 

balsošanas. Ja ir pietiekams pamatojums šādam citam balsošanas veidam, 

priekšroka pār izsaukšanu dodama aizklātai balsošanai, un tai, savukārt, priekšroka 

pār parasto, atklāto balsošanu.  

 

B.4.13.4   Balsošana pa pastu ir pieļaujama tikai tad, ja vispārējā konference vai 

izpildkomiteja uzskata  to par nepieciešamu kā īpaši nozīmīgu.  

 

B.4.14   Labojuma balsojums ir pārāks par priekšlikuma balsojumu.  

 

B.4.14.1   Ja ir divi vai vairāki priekšlikumi par vienu tēmu, uz balsošanu tie jāliek 

iesniegšanas kārtībā, ja vien sanāksme neizlemj citādi. Pēc katras balsošanas 

sanāksmei jāizlemj vai par atlikušajiem priekšlikumiem jābalso tālāk.  

 

B.14.2   Ja jebkura iemesla dēļ notikusi likumīga balsošana par jebkuru tēmu jebkurā IARU 

1. rajona veidojumā, tajā pašā sanāksmē nevar notikt atkārtota balsošana par 

priekšlikumiem vai labojumiem, neatkarīgi no tā, kāda balsošanas procedūra 

izvēlēta.  
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B.5 PANTS – Izpildkomitejas vēlēšanu noteikumi. 

 

Kandidātu vārdus EC (izpildkomitejas) vēlēšanām parasti piesaka un izplata kopā ar konferences 

dokumentāciju, trīs mēnešus pirms konferences, kopā ar kandidāta CV un nacionālās biedrības, 

kas izvirzījusi, nosaukumu. 

 

Ir noteikts, ka kasiera amata kandidātu raksturojošos dokumentus izplata trīs mēnešus pirms 

iepriekš minētā termiņa. Rekomendējošā biedrība vai biedrību grupai jāapliecina, ka kandidātam ir 

nepieciešamā kvalifikācija šā amata ieņemšanai.  

 

Neskatoties uz šo nosacījumu, ka kandidātus pamatā vispirms iesaka nacionālās biedrības, ārkārtas 

gadījumos pieņemami ir amatu kandidātus izpildkomitejā izvirzīt konferences laikā. Visādā 

gadījumā, laika sadalījums oficiālā ceļā iesniedzamiem kandidātu ieteikumiem (vai iepriekš 

izziņotiem kandidātiem - delegātiem, ieteikumu apstiprinājumiem) vēlēšanās, ja to nav izmainījusi 

konferences rīcības komiteja (C1). Ja šādas izmaiņās ir izdarītas, tās jāuzrāda un jāapstiprina 

konferences otrajā plenārsēdē.  

 

2.TABULA  - IZPILDKOMITEJAS VĒLĒŠANU PROCEDŪRAS LAIKA SADALE.  

DIENA UN LAIKS PROCEDŪRA IZPILDĪTĀJS

Delegātu reģistrācijas 

laikā 

Nominācijas formu izplatīšana Sekretariāts 

Trešā konferences diena 

pirms 18.00 

kandidātu Curriculum Vitae, 

iesniedzami konferences 

sekretariātā 

Kandidāti, sekretariāts 

Ceturtā konferences 

diena (pirms 09:00) 

Kandidātu saraksta publikācija, 

tajā iekļaujot iepriekš, pirms 

konferences ieteiktos un arī tos,  

kas ieteikti konferencē, kopā ar 

viņu CV. 

Vēlēšanu un balsu 

skaitīšanas komiteja (EBC) 

un konferences sekretariāts 

Ceturtā konferences 

diena 

Balsošanas formu gatavošana EBC un secretariāts 

Ceturtā konferences 

diena starp 1800-1900 

Balsošanas formu saņemšana 

sekretariātā 

Delegāciju vadītāji 

Pēdējā konferences diena 

(pēdējā plenārsēde) 

Balsošanas formu vākšana 

alfabeta kārtībā, balsu 

skaitīšana, rezultātu paziņošana.  

Vēlēšanu un balsu 

skaitīšanas komiteja 

   
 

Piezīme -  Pirmā konferences diena ir, kā minēts punktā B.1.12.1, diena, kurā notiek pirmā 

plenārsēde.  

 

B.5.1  Izpildkomiteju ievēl pēdējā vispārējās konferences plenārsēdē. Vēlēšanu procedūru 

vada vēlēšanu un balsu skaitīšanas komiteja, šeit un vēlāk saukta kā “EBC”. 

 

B.5.1.1  - Izpildkomitejas locekļiem jābūt licencētiem amatieriem un no dažādām 

nacionālajām biedrībām. **) 

 

Piezīme:  skatīt konstitūcijas punktu A 4.8.1. 
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B.5.2  Vispārējās konferences otrajā dienā sekretariāts izsniedz katram delegācijas 

vadītājam vienotu standarta formu ar izpildkomitejas locekļu kandidātu sarakstu, 

kurā  jānominē kandidāti izpildkomitejas vēlēšanām.  

 

B.5.3  Kandidātu sarakstā jāiekļauj: 

 

B.5.3.1  - kandidāta vārds, izsaukuma signāls un nacionālās biedrības nosaukums, kas viņu 

izvirzījusi;  

 

B.5.3.2  - kandidāta paraksts, kas apliecina viņa piekrišanu kandidēt;  

 

B.5.3.3  - kādu pienākumu pildīšanai kandidē; ja kandidē uz jebkuru no sekojošiem četriem:  

– prezidents, viceprezidents, sekretārs, kasieris, tad formā jāuzrāda kurā no 

amatiem kandidāts vēlas kandidēt, un, vai, ievēlēšanas rezultātā, viņš/viņa  ir ar 

mieru būt parasts izpildkomitejas loceklis, ja viņu šajā amatā neievēl.  

 

B.5.3.4  - Izvirzītāja paraksts un izsaukuma signāls, kuram jābūt delegācijas vadītājam. 

Izvirzītājs nedrīkst kandidēt;  

 

B.5.3.5  - Atbalstītāja paraksts un izsaukuma signāls, kuram jābūt delegācijas vadītājam; 

Atbalstītājs nedrīkst kandidēt;  

 

B.5.3.6   - Kandidāta delegācijas vadītāja paraksts un izsaukuma signāls, vai kandidāta 

nacionālās biedrības rakstisks apliecinājums;  

 

B5.3.7  - Nacionālai biedrībai vai biedrībām, kas izvirza kasieri, jādod galvojums par viņa 

profesionālo kvalifikāciju un atbilstību šim amatam.  

 

B.5.4 Kandidātiem, kas nominēti izpildkomitejas vēlēšanām jāatbilst konstitūcijas A 4.14 

pantā noteiktajām prasībām. 

 

B.5.5    Ne vēlāk, kā 18.00 konferences trešajā dienā katrs kandidēt piekritušais kandidāts, 

kurš piekritis kandidēt,  iesniedz sekretariātā aizpildītu iesnieguma formu, kurā 

minēti: pilns vārds, amatiera izsaukuma signāls, pastāvīgā adrese, un viņa 

radioamatiera  "curriculum vitae" (CV), kas apraksta tikai viņa radioamatiera 

aktivitātes. Šis "curriculum vitae" nedrīkst būt garāks par 200 vārdiem, un, ja ir 

garāks, tiek pārtraukts 200-tajā vārdā (tas netiks saīsināts). Neskatoties uz šo 

ierobežojumu, kasiera amata kandidāta CV jāiekļauj gan amatiera, gan viņa 

profesionļās aktivitātes, nepārsniedzot 400 vārdu limitu.  

 

B.5.6   Vispārējās konferences ceturtajā dienā EBC publicē galīgo kandidātu sarakstu kopā 

ar iesnieguma formām un viņu “curriculum vitae”. EBC sagatavo balsošanas 

dokumentus tik eksemplāros, cik nacionālās biedrības piedalās vispārējā 

konferencē, apstiprinātas deleģētās balsis ieskaitot. Balsošanas biļetenos uzrādīti 

visi – jebkuram amatam balotēties piekritušo kandidātu vārdi un izsaukuma signāli  

 

Ja iepriekš, punktā  5.3.3, ikviens kandidāts apstiprināja viņa/viņas gatavību ieņemt 

kādu no vakancēm  izpildkomitejā, jāvadās pēc sekojošas procedūras. EBC 

jāsagatavo divi balsošanas biļeteni katrai balsojošai biedrībai (ieskaitot deleģētās 

balsis). Pirmajā balsošanas dokumentā tiek uzrādīti visi četru galveno amatu 

kandidāti (prezidents, viceprezidents, sekretārs un kasieris). Otrajā biļetenā jāuzrāda 

visi kandidāti pārējām vietām izpildkomitejā, kā arī tos no pirmā saraksta, kas 
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piekrituši balotēties kā parasti EC locekļi. Katrai nacionālai biedrībai un 

apstiprinātai deleģētai balsij jāizsniedz divas aploksnes.  

 

Ja uz vienu vietu nav vairāk par vienu kandidātu izpildkomitejā, tiek sagatavots 

tikai viens balsošanas biļetens.  

 

Šīs viena veida aploksnes katram delegācijas vadītājam jāiesniedz konferences 

sekretariātā balsošanas laika sadalījuma tabulā Nr.2 minētajā laikā.  

 

B 5.7   Pēdējā plenārsēdē vispirms balso par četriem atbildīgajiem amatiem  izpildkomitejā 

(prezidents, viceprezidents, sekretārs un kasieris). Pirmais biļetens tiek savākts 

atbilstoši punktā B.5.10 minētai procedūrai. Pēc pirmās balsošanas rezultātu 

paziņošanas tiek aizpildīts otrais biļetens. Pirms šīs balsošanas visu veiksmīgi 

ievēlēto kandidātu vārdi jāsvītro otrajā biļetenā. Pilnīgi visi biļeteni jāsavāc 

atbilstoši minētajam punktā B.5.10 .  

 

B.5.8  Ja balsošanā vieta pretī izraudzītā kandidāta vārdam atzīmēta  ar zīmi “X”, tad 

balsošana ir notikusi.  

 

B.5.9  Katrā balsošanā biļetens nav derīgs, ja:  

 

B.5.9.1  – izvēlēti vairāk kandidātu viņu vietām, nekā tas pieļaujams;  

 

B.5.9.2  – atzīmēts vai labots tā ka, to iespējams noeikt to iemeslu; 

 

B.5.9.3  – tajā minēti  vārdi, kas nav oficiālajā kandidātu sarakstā.  

 

B.5.10   Pēdējās plenārsēdes laikā EBC vispirms savāc visus pirmā balsojuma biļetenus 

četru atbildīgo amatu vietām izpildkomitejā. Pēc pirmā balsojuma rezultātu 

paziņošanas EBC savāc otrā balsojuma biļetenus. Katrā gadījumā balsis savāc no 

katras delegācijas, visas deleģētās balsis ieskaitot,  aploksnēs izsaucot delegāciju 

vadītājus tās nodot tādā kārtībā, kādā tie iesniegti sekretariātā (saskaņā ar punktu 

B.4.8.1). 

  

B.5.10.1  Pēc katras balsošanas dokumentu savākšanas EBC saskaita balsis atsevišķā telpā  

un tūlīt pēc tam paziņo balsojuma rezultātus.  

 

B.5.11   Ja diviem vai vairākiem kandidātiem ir vienādu balsu skaits, un šis vienādais 

rezultāts neļauj noskaidrot kuri kandidāti tiek ievēlēti, par šiem kandidātiem 

balsošana jārīko no jauna.  

 

B.5.12  Jebkurš, uz balsošanas procedūru attiecināms, nopietns iebildums nekavējoties 

jāiesniedz tajā pašā pēdējā plenārsēdē, tam jābūt labi motivētam, pietiekami 

saprotamam un atbalstītam. Ja sanāksme nolemj to pārbaudīt, tā ievēl papildus divus 

locekļus EBC un balsošana jāatkārto.  
 

B.5.13  Kad balsošana beigusies un atzīta par likumīgu, ieteikumus un balsošanas 

dokumentus iznīcina EBC, un šis fakts tiek ziņots sanāksmei.  
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B.6 PANTS – Finansu noteikumi 

 

B.6.1   IARU 1. rajona finansu gads sākas katra gada 1. janvārī un beidzas 31. decembrī.  

 

B.6.2   IARU 1. rajona kontus uztur vienā vienotā ilglaicīgi stabilā valūtā. Tos glabā 

bankās ar labu starptautisku reputāciju.  

 

B.6.3    IARU 1. rajona ilgtermiņa pamatbudžetu iesaka izpildkomiteja un apstiprina 

vispārējā konference. Izpildkomiteja ir pilnvarota pēc vajadzības konkretizēt un 

pārveidot dažādas budžeta  sastāvdaļas.  

 

B.6.4   No jauna ievēlēta izpildkomiteja pēc vēlēšanām trīs mēnešu laikā apstiprina tās 

iekšejos pagaidu finansu noteikumus: 

 

B.6.4.1  - kā iegrāmatot un apstiprināt deleģēto uz administratīvo padomi izpildkomitejas 

locekļu un citu IARU 1. rajona amatpersonu, pārstāvju un delegātu ceļojumu 

izdevumus;   

 

B.6.4.2  - kā iegrāmatot un apstiprināt līdzekļus, kas izlietoti uzturot IARU 1. rajona 

sekretariātu un birojus, ieskaitot izpildkomitejas locekļu un pastāvīgo veidojumu 

priekšsēdētāju kancelejas izdevumus;  

 

B.6.4.3  - nolemt kā veikt banku operācijas;  

 

B.6.4.4  Šie iekšējie noteikumi ir derīgi tikai noteiktas izpildkomitejas darbības laikā un tie 

jebkurā punktā nedrīkst būt pretrunā ar IARU 1. rajona konstitūciju un lēmumiem.  

 

B.6.5    Visi IARU 1. rajona fondu izdevumi jāizlieto saskaņā ar IARU 1. rajona 

konstitūciju un lēmumiem. 

 

B.6.6    Gadskārtējās biedru maksas nosaka vispārējā konference , kas var deleģēt 

izpildkomitejai daļu no tās pilnvarām.  

 

B.6.7    Biedru maksu rēķinus par katru konkrētu gadu kasieris izraksta savlaicīgi, lai katra 

nacionālā biedrība apmaksātu tos līdz kalendārā gada 30. jūnijam.  

 

B.6.7.1  Nacionālai biedrībai, kas nav pildījusi finansu pienākumus līdz vispārējās 

konfernences mandātu un finansu komitejas (C2) pirmajai sēdei, ir zaudējusi  

balsošanas tiesības vai tiesības nodot vai paturēt deleģētu balsi šajā vispārējā 

konfernecē. 

 

B.6.7.2  Citos, ar balsošanu saistītos gadījumos, nacionālā biedrība, kura nav izpildījusi 

visas finansiālās saistības mēnesi iepriekš, pirms saņēmusi aicinājumu balsot, ir 

zaudējusi balsstiesības. 
 

B.6.8    Kasierim jāatgādina jebkurai nacionālajai biedrībai, kas nav maksājusi ikgadējās 

biedra maksas. Ja atgādinājums nav ievērots, un nacionālā biedrība nemaksā tās 

biedra maksas divus gadus un vairāk, izpildkomiteja ziņo par to IARU administra-

tīvajai padomei atbilstošu lēmumu pieņemšanai. 

 

 B.6.9    Pēc vērā ņemama attaisnojoša nacionālās biedrības rakstiska lūguma ikgadējās 

biedra maksas izpildkomiteja var atlikt uz termiņu, ne ilgāku par diviem gadiem.  
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B.6.10   IARU 1. rajona kontus ikgadēji pārbauda kvalificēts auditors, kura ziņojumam jābūt 

pieejamam visām IARU 1. rajona nacionālajām biedrībām.  

 

B.7 PANTS – Dažādi noteikumi 

 

B.7.1 Nacionālām biedrībām jānozīmē savs biedrs, kas atbild par IARU 1. rajona lietām, un 

jānosauc tas par “IARU 1. rajona sakaru virsnieku”.  

 

B.7.2   Visas nacionālās biedribas atbild par “IARU REGION 1 NEWS” biļetena regulāru  

izplatīšanu. 

 
 

******** 


