Naudojimosi LRMD QSL biuru taisyklės
Pagrindinė LRMD QSL biuro užduotis yra suteikti pigias ir kokybiškas paslaugas
LRMD nariams, apsikeičiant ryšio patvirtinimo QSL kortelėmis su kitais radijo mėgėjais
šalyse, kuriose veikia IARU narių QSL biurai.
Pilnas aptarnavimas LRMD QSL biure skiriamas LRMD nariams, kurie laiku
sumoka nario mokestį,

bei ne LRMD nariams, kurie laiku

sumoka

mokestį už

QSL biuro paslaugas.

1. Išsiunčiamo pašto QSL biuras
LRMD nariai bei už QSL biuro paslaugas susimokėję ne nariai savo QSL korteles gali
siųsti per LRMD QSL biurą. QSL korteles priima ir skirsto LRMD QSL biuro koordinatorius.
Išskirstytos QSL kortelės pašto siuntiniais siunčiamos į kitus IARU narių QSL biurus.
1.1. QSL kortelių priėmimas QSL biure
LRMD QSL biure priimant QSL korteles išsiuntimui patikrinama, ar jose nurodyto
šaukinio savininkas turi teisę siųsti QSL korteles per LRMD QSL biurą. Gautos išsiuntimui
QSL kortelės yra sveriamos ir apskaitomos, o informacija kaupiama LRMD QSL biuro
sistemoje.
Siuntimui nepriimamos QSL kortelės, kuriose nurodytas šaukinys priklauso ne LRMD
nariui arba radijo mėgėjui nemokančiam už QSL biuro paslaugas.
1.2. QSL kortelių perdavimo būdai į QSL biurą
LRMD nariai ir ne LRMD nariai, susimokėję už QSL biuro paslaugas perduoti QSL
korteles į LRMD QSL biurą gali tokiais būdais:
— LRMD QSL biure Vilniuje;
— kasmetiniame radijo mėgėjų sąskrydyje;
— atsiųsti jas Lietuvos paštu į LRMD pašto dėžutę Vilniuje;
— perduoti per trečiuosius asmenis (susitarus su LRMD QSL biuro koordinatoriumi);
1.3. Tinkamas QSL kortelių pateikimas QSL biurui
QSL kortelėje korespondento šaukinys užrašomas aiškiai ir didžiosiomis raidėmis.
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QSL kortelės turi būti surušiuotos pagal DXCC šalis abėcėlės tvarka, naudojantis
pagrindiniu konkrečios šalies prefiksu (pvz.: 2E0 arba MD5 turėtų būti dedamos prie G, o
7L4 arba 8J1 turėtų būti dedamos prie JA ir t.t.). Jeigu išrašėte QSL kortelę korespondentui
ES/W2LTU, rūšiuodami priskirkite jį ne prie ES kortelių, bet prie W (pagal pilną šaukinį
W2LTU).
Visos QSL kortelės turi būti sudėtos šaukiniu viršun. QSL kortelėms su skirtingais
prefiksais išskirti nenaudokite jokių skirtukų ar žymeklių.
QSL kortelę siunčiant per QSL kortelių menedžerį, pastarojo šaukinys turi būti
nurodytas aiškiai ir matomoje vietoje, jei galite — menedžerio šaukinį paryškinkite.
Rūšiuojant QSL korteles pagal šalis, tokia QSL kortelė dedama prie QSL menedžerio šaliai
skirtų kortelių.
1.4. QSL biure neaptarnaujamos šalys
Šalių sąrašas, į kurias LRMD QSL biuras nesiunčia QSL kortelių keičiasi retai. LRMD
QSL biuras QSL kortelių nesiunčia į tas šalis, kuriose šiuo metu uždaryti IARU narių QSL
biurai. Veikiančių ir uždarytų QSL biurų sąrašas pateikiamas IARU tinklalapyje
www.iaru.org/qsl-bureaus.html.
LRMD QSL biuras nesaugo QSL kortelių, kurios adresuotos į šalis su uždarytais IARU
narių QSL biurais. Negalimos pristatyti kortelės bus grąžintos į siuntėjo QSL kortelių dėžutę
LRMD QSL biure.
1.5. QSL kortelių menedžeriai
Radijo mėgėjai, kurie dirba iš šalių su uždarytais IARU narių QSL biurais turi savo
QSL kortelių menedžerius. QSL kortelių menedžeriai įprastai įsikūrę šalyse, kuriose veikia
IARU narių QSL biurai, tačiau patartina pasitikrinti, ar konkretus QSL menedžeris priima
korteles, siunčiamas per biurą.
QSL kortelėje šalia korespondento šaukinio nurodykite jo QSL kortelių menedžerio
šaukinį jį paryškindami. LRMD QSL biuras netikrina QSL kortelėje pateiktos informacijos
tikslumo. Todėl teisingas QSL kortelių menedžerio nurodymas siunčiamoje QSL kortelėje yra
esminis punktas. Prieš siunčiant QSL korteles rekomenduojame pasitikrinti korespondento
QSL kortelių menedžerį šiuose tinklalapiuose www.qrz.com ir www.qslinfo.de.
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1.6. QSL biuro paslaugos ne LRMD nariams
Jeigu neesate LRMD narys, bet norite naudotis LRMD QSL biuru — turite sumokėti
mokestį už LRMD QSL biuro paslaugas.
Jeigu esate kitų radijo mėgėjų QSL kortelių menedžeris ir administruojate svetimus
šaukinius, tai už kiekvieno jų aptarnavimą LRMD QSL biure turite sumokėti mokestį už
LRMD QSL biuro paslaugas.
Metinį mokestį už LRMD QSL biuro paslaugas reikia sumokėti per pirmąjį metų
ketvirtį, mokesčio dydį nustato LRMD visuotinis narių susirinkimas.
1.7. Apmokėjimas už QSL kortelių siuntimą
LRMD narys į užsienio šalis nemokamai gali išsiųsti iki 3 kg QSL kortelių per metus.
Išsiųstų kortelių kiekis atnaujimas LRMD tinklalapyje, QSL biuro skiltyje. Jeigu per
einamuosius metus viršijama QSL kortelių siuntimo riba (3 kg) — už kiekvienus sekančius
3 kg QSL kortelių taikomas papildomas avansinis mokestis, prilygstantis LRMD nario
metiniam mokesčiui (nuolaidos netaikomos).
Ne LRMD nariai, kurie yra susimokėję už QSL biuro paslaugas, QSL korteles į visas
užsienio šalis siunčia fiksuotu tarifu — 20 Lt už kilogramą QSL kortelių.
QSL kortelės, skirtos Lietuvoje gyvenantiems LRMD nariams bei už QSL biuro
paslaugas susimokėjusiems ne nariams, siunčiamos nemokamai.

2. Gaunamo pašto QSL biuras
LRMD QSL biuras iš kitų pasaulio IARU narių QSL biurų priima QSL korteles
adresuotas LRMD nariams bei susimokėjusiems už QSL biuro paslaugas ne nariams. LRMD
QSL biuro koordinatorius gautas QSL korteles išskirsto kartotekoje pagal šaukinius.
2.1. QSL kortelių atsiėmimas iš QSL biuro
LRMD nariai ir ne LRMD nariai, susimokėję už QSL biuro paslaugas, QSL korteles
gali atsiimti tokiais būdais:
— LRMD QSL biure Vilniuje;
— iš savo miesto atstovo;
— kasmetiniame radijo mėgėjų sąskrydyje;
— gauti jas Lietuvos paštu (avansu apmokėjus pašto siuntimo išlaidas);
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Dėl tinkamiausio QSL kortelių atsiėmimo būdo būtina susiderinti su LRMD QSL biuru.
Nesuderinusių su LRMD QSL biuru atsiėmimo būdo, kortelės bus saugomos LRMD QSL
biure Vilniuje.
2.2. Nesinaudojančių QSL biuru kortelės
QSL biure gautos QSL kortelės neaptarnaujamos, jeigu adresuotos radijo mėgėjui, kuris
yra ne LRMD narys arba laiku nemoka už QSL biuro paslaugas. Tokiu atveju gauta QSL
kortelė pažymima antspaudu „NOT MEMBER“ ir grąžinama siuntėjui.
Jeigu QSL biure gaunama QSL kortelė, kuri adresuota mirusiam radijo mėgėjui, tai ji
pažymima antspaudu „SILENT KEY“ ir grąžinama siuntėjui.
2.3. Informacijos pateikimas QSL biurui
Būtinai praneškite apie Jūsų šaukinio pasikeitimus, atnaujinimus ar gautus papildomus
proginius šaukinius. Tik tokiu atveju LRMD QSL biuras žinos, kam adresuojamos QSL
kortelės nauju šaukiniu ir galės jas tinkamai išskirstyti. LRMD QSL biuro sistemoje
neatpažintiems šaukiniams adresuotos QSL kortelės nebus aptarnaujamos.

LRMD Valdyba skatina LRMD QSL biuro paslaugomis naudotis sąžiningai ir pagal
aukščiau aptartą tvarką. Asmenims, kurie LRMD QSL biuro paslaugomis naudosis
nesąžiningai, LRMD Valdybos sprendimu, teikiamos paslaugos gali būti apribotos.

Naudojimosi LRMD QSL biuru taisyklės
patvirtintos LRMD valdybos posėdyje 2013-12-22—2013-12-27 (protokolas Nr. 19E, 2013-12-28),
papildytos LRMD valdybos posėdyje 2014-01-27—2014-01-30 (protokolas Nr. 8E, 2014-01-31)
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