LIETUVOS RADIJO MĖGĖJŲ DRAUGIJOS
VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
2001 m. spalio 20 d.
VILNIUS
PRIEDAS
LRMD Valdybos pirmininko LY2GV ataskaita
Sveiki, kolegos ir svečiai, tikrai malonu vėl visus matyti – ne tik girdėti.
Baigėsi mūsų kadencija, ką mes nuveikėme gerai ar blogai įvertinsite Jūs.
Šiemet mūsų organizacija turėjo kiek daugiau, nei_320_ narių, palyginimui – pernai buvo virš
300 narių.
Tuo pačiu norėčiau pasakyti, kad per šiuos metus mes Lietuvoje ir už jos ribų netekome
keletos visiems žinomų tiek eteryje tiek asmeniškai savo kolegų – jie išėjo anapilin . Todėl siūlau
pagerbti Jų atminimą tylos minute.
Ačiū,
Taigi privalau pasidalinti tuo ką nuveikiau ir ko nenuveikiau. Kaip žinote LRMD Valdybos
pirmininko pagrindinis įstatuose numatytas darbas yra paruošti posėdžius ir juos pravesti. Taigi
skaičiai. LRMD Valdyba buvo susirinkusi į penkis posėdžius nuo praeitų metų spalio 21 dienos
VNS ir dar keletas klausimų buvo išspręsta E-mail pagalba. Todėl galiu sakyti, kad posėdžiavome
netgi daugiau nei reikėjo. Tiesa, vienas iš šių posėdžių buvo neeilinis dėl to, kad į pirmąjį posėdį
nesiteikė atvykti iždininkas.
Gaila, bet praėjusiais metais vėl nepavyko suburti valdybos darniam darbui ir dirbti
pilna jėga. Aš laikiausi tos pačios linijos kaip ir ankstesniais metais. Klausimus sprendžia valdyba
savo posėdžiuose (kaip numatyta LRMD įstatuose), o vykdo kiekvienas kam priklauso atitinkama
sritis. Nei už vieną valdybos narį nesiruošiau ir nesiruošiu daryti nepadarytų darbų. Stengiausi
padėti ar tiesiog savo trigrašį įkišti jei veiksmas vyksta, jei ne – bandydavau priminti apie
nepadarytus darbus. Kaip ir ką kuris valdybos narys padarė ar nepadarė matėte Jūs patys ir išgirsite
čia šiame susirinkime.
Ką tokio per savo kadenciją nuveikė valdyba? Nuveikėme ir daug ir visai mažai, jei tai
kas buvo sumanyta sulygini su tuo kas padaryta.
1. Toliau buvo informuojama apie išsiųstą ir gautą QSL biuro paštą radio_ly naujienų grupėje,
LRMD tinklalapyje ir LY QTC. Buvo sugriežtinta QSL biuro darbo apskaita valdybos sprendimu
įpareigojant QSL biuro menedžerį:
a) tiksliai (neapvalinant) vesti išsiunčiamų kortelių svorio apskaitą;
b) užtikrinti visos LRMD korespondencijos (tame tarpe ir LY QTC)
išsiuntinėjimą;
c) informuoti LRMD sekretorių apie išsiųstas ir gautas QSL korteles;
d) kartu su iždininku užtikrinti vokų markiravimo mašinos naudojimo
apskaitą.
2. Buvo bandymas įpareigoti iždininką nuo 2001 m. vasario 1 d. užvesti šias finansinės
apskaitos knygas:
a) įplaukų už QSL kortelių priėmimą ir išsiuntimą apskaitai (pildo QSL
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menedžeris),
b) bendrą LRMD pajamų ir išlaidų knygą (pildo iždininkas),
c) QSL biure esančią mokesčių ir aukų knygą (pildo asmuo, paėmęs mokesčius
ir aukas).
d) pašto markiravimo mašinos skaitliuko parodymu registravimo žurnalas.
Iždininkas turi nedelsiant informuoti sekretorių apie visus įstojusius į
LRMD, prasitęsusius narystę ar paaukojusius Draugijai. BET KUO TAI BAIGĖSI
DAUGELIS ŽINO, O jei nežino, tai apie tai vėliau.
3. Buvo nutarta, kad verta suteikti galimybę visiems norintiems gauti LY QTC. Todėl ne
LRMD nariams biuletenį buvo galima užsisakyti už atskirą mokestį: Lietuvos radijo mėgėjams už
15 Lt, užsieniečiams už 10 USD per metus. Žinoma, šia galimybe pasinaudojo nedidelė dalis
kolegų, tačiau tokia galimybė buvo. Dar prie šito buvo nutarta užvesti žurnalą (įpareigotas LY1DL),
kuriame kiekvieną kartą turėjo būti žymima, kam buvo išsiųsti LY QTC (pildo QSL menedžeris po
vokų markiravimo), nes kai kurie nariai negaudavo LY QTC. Nutarta LY QTC siųsti Radijo ir
televizijos muziejui Šiauliuose, nes jie buvo pageidavę gauti informaciją dar LRMD Visuotinio
narių susirinkimo Šiauliuose 1999m.. Buvo bandyta kaip ir anksčiau LY QTC talpinti internete,. Ši
darbą maloniai sutiko tęsti Robertas LY2BVF. Tuo pačiu nuspręsta, po eilinio numerio išsiuntimo
nariams, po kurio laiko patalpinti paskutinius LY QTC numerius pdf formate LRMD puslapyje
parsisiuntimui. Ta galimybė ilgą laiką buvo. Atsakingi ne visąlaik tai atlikdavo iki galo. Pats LY
QTC jau išėjo daugiau kartų ir numerių kiekį ribojo dalinai finansinės galimybės ir dar LY QTC
redaktoriaus užimtumas. Tiesą sakant aktyvumo pateikiant medžiagą į LY QTC iš mūsų pačių tikrai
buvo mažoka, švelniai sakant.
4. Trafikų pravedimą koordinavo Rimantas LY1DA ir manau viskas vyko labai gerai.
5. Šiais metais labai malonu buvo visus sutikti sąskrydyje prie Dusios ežero. Tiesą sakant
savaitę prieš numatytą datą dar nebuvo aišku ar jis įvyks, tačiau įsikūrus Kaune sąskrydžio
gelbėjimo komitetui tapo aišku, kad greičiausiai suorganizuotas sąskrydis įvyks ir buvo pravestas
puikiai. Nuoširdžiai noriu padėkoti daug darbo įdėjusiems ir įvardijusiems save sąskrydžio
gelbėjimo komitetu mūsų kolegoms ir žinoma rėmėjams ir maitintojams.
6. Visą laiką buvo ieškoma alternatyvos esamoms QSL biuro patalpoms ( čia reikia eilinį
kartą pasakyti didelį AČIŪ Gintarui LY2KW ir jo firmai už kantrybę ir mūsų QSL biuro
išlaikymą), tačiau neturint informacijos apie LRMD finansinius reikalus dėl iždininko absoliutaus
nedalyvavimo valdybos veikloje pavyko tik aptarti preliminariai su Moksleivių kūrybos rūmais apie
QSL biuro patalpinimą jų patalpose prie LY1BZB bazės.
7. Vyto LY2IC ( Ačiū jam ) dėka ir jo paties rastų rėmėjų dėka buvo atidaryta elektroninė
LRMD valdybos konferencijų grupė, kuri tikrai pasiteisino sprendžiant skubius klausimus. Šią
konferenciją turi galimybę skaityti visi norintys stebėti ir dalyvauti elektroniniuose valdybos
posėdžiuose, tuo pačiu pasiūlymus ir savo idėjas siunčiant į bendrą diskusijų grupę RADIO_LY,
kurią visi valdybos nariai taip pat skaito.
8. Šiais metais, jei prisiminti įvykių eigą, ryšium su VRDT reorganizacija į RRT mes
radijomėgėjai, kaip dažnių resurso naudotojai, sprendimų projektuose buvome priskirti komercinių
stočių naudotojų kategorijai su visais iš to išplaukiančiais mokesčiais. Todėl skubiai dar praeito
VNS metu buvo nuspręsta siekti mūsų Radijo mėgėjiškos tarnybos atspindėjimo Lietuvos
įstatymuose. Aš tai dariau gana intensyviai iki birželio mėn. Kol kolegos iš RRT paprašė pauzės,
kuri tęsiasi dar iki dabar. Šiaip kalbant apie bendravimą su RRT, tai galiu pasakyti daug gerų, šiltų
žodžių apie mūsų kolegišką bendravimą ir profesionalų įsiklausymą į mūsų pastabas ir norus
diskusijoje dėl naujų radijomėgėjų taisyklių ir radijomėgėjystės atspindėjimo naujajame
2

telekomunikacijų įstatyme, kuris taip pat ruošiamas dalyvaujant RRT . Šių metų pradžioje buvo
sunku rasti siūlo galą nuo kurio reiktų pradėti, kad išspręsti šį ankščiau minėtą klausimą. Labai
padėjo mūsų kolegos iš seimo Valerijus Simulik LY2QT ir Vladas Žalnerauskas LY1DR. Jų dėka
buvo susirišta su tuometinės Informacinės visuomenės plėtros Komisijos pirmininku p. Gintautu
Babravičiumi. Buvo išsiųstas raštas su tos problematikos išdėstymu ir surastas kelias. Valerijus
padėjo suorganizuoti susitikimą su naujuoju RRT direktoriumi p. Tomu Barakausku, kuris labai
gerai suprato mūsų problemas ir davė startą naujų mėgėjiškų taisyklių ruošimui ir mūsų
tolimesniam bendravimui, kurį manau produktyviai pratęs kita valdyba.
9. Šiemet buvo sutvarkyta ir sukurta tvarka dėl LY0HQ šaukinio naudojimo principų IARU
varžybose. Kaip žinote šiose varžybose yra nacionalinių organizacijų įskaita, kur daugumoje
pasaulio šalių varžybose dirbama vienu nacionalinės organizacijos šaukiniu iš daugelio savo šalies
vietų.
Dėkojame Ryšių reguliavimo tarnybai už supratimą ir pagalbą suteikiant galimybę dalyvauti
šiose varžybose iš keletos Lietuvos vietų. Šiemet didelių rezultatų nepasieksime – nebuvo
sukomplektuota pilnai komanda, tačiau tai buvo gera repeticija prieš kitų metų IARU, kur tikiuosi
norinčių dalyvauti atsiras daugiau.
10. Šiemet LRMD iš LDXG klubo gavo dovaną (Ačiū Sauliui LY1DR ir kolegoms iš šio
klubo) – t.y. WAL diplomo programą. Tai žinoma ne tik dovana, bet įpareigojimas išlaikyti šią
gražią daug kolegų patraukusią veiklai idėją. Nuo šių metų WAL diplomas yra nacionalinis
diplomas. Ir dar noriu padėkoti Valiui LY3KB labai daug prisidėjusiam prie šios programos
populiarinimo ir dar daugeliui kolegų, kurie negailėdami savo laiko ir finansų šiemet suorganizavo
keletą ekspedicijų į įvairius Lietuvos kampelius WAL kvadratų aktyvavimui.
11. Šiemet buvo atrinkta nacionalinė komanda WRTC2002 varžybose atstovausianti Lietuvą.
Galime pasveikinti Andrių LY2TA ir Dainių LY1DS. Linkime jiems sėkmės ir palydėsime su
užduotimi būti ne žemiau 5 – tos vietos. Tačiau šios atrankos peripetijos tikrai kainavo daug
sveikatos ir valdybos nariams ir patiems pretendentams. Todėl kitai valdybai palinkėčiau sukurti
sistemą kaip neskausmingai Lietuvoje būtų galima susitarti ir šiuo klausimu.
Šiemet buvo pasiūlyta idėja dėl amžinosios LRMD narystės. Šio pasiūlymo autorius –
Albinas LY2MM. Buvo pravesta apklausa, tačiau tik devyni LRMD nariai atsiliepė į apklausą dėl
amžinosios LRMD narystės,
keturi iš jų palaikė šią idėją, tačiau tai nereiškia, kad jie norės būti tais išskirtiniais nariais.
Toks mažas susidomėjimas šiuo klausimu rodo, kad amžinųjų LRMD narių butų labai nedaug. Vis
del to nutarta Visuotiniam Narių Suvažiavimui pateikti svarstyti atitinkamai papildyti LRMD įstatų
23 punkta. Kurį siūloma papildyti tokiu turiniu: "Norintieji tapti Draugijos nariu iki gyvos galvos,
sumoka nario mokesti, nustatyta mokejimo metams, i prieki uz tiek metu, kiek nariui truksta iki 70
m amziaus. Isstojant is Draugijos del kokiu nors priezasciu, imoketi pinigai negrazinami."
Argumentai, kodel tai deretu daryti, man iniciatorių jau buvo išdestyti, bet kai ka primenu:
Citatos pradžia:
1. Draugija turi dirbti nario labui, lygiai kaip narys Draugijos labui. Iteisindama naryste iki
gyvos galvos, Draugija tam tikra prasme imasi nari globoti, tuo parodydama, kad narys jai brangus.
Priedo, cia nekalbame apie QSL aptarnavima, ivairius leidinius - uz tai turi buti sumokama taip,
kaip iki siol, atskirai.
2. Imoketa suma gali buti padeta kaip terminuotas indelis, uz ka bus gauti tokie procentai, kad
eis papildomi pinigai, padengiantys visas infliacijas. Geriausia butu, aisku, padeti juos i banka, pries
tai konvertuojant i kokia nors kita valiuta (kad ir USD). Cia jau yra Draugijos finansines politikos
klausimas, verkiant reikalaujantis sprendimo.
Citatos pabaiga.
Taigi, kadangi šiais metais praktiškai neturėjome iždininko, tai finansinę analizę susijusią su
šiuo klausimu bandė padaryti Alvydas LY2LK, tačiau nieko džiuginančio tuose skaičiuose
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neradome. Galbūt atėjus jo eilei kalbėti galės šiek tiek plačiau apie tai pasakyti. Manau idėja yra,
tačiau esant tokiam finansų tvarkymui – ji gali tapti tiesiog rizikinga.
12. Nutarta LY UTB Lauko Dienos varžyboms įsteigti klubinę įskaitą. UTB menedžeris jau
kitos valdybos sekančiam Valdybos posėdžiui turi pateikti nuostatų pakeitimus. Taip pat yra idėja
susisiekti su tuo pačiu metu vykstančių Danijos UTB lauko dienų organizatoriais, siekiant pasiūlyti
suderinti šias varžybas tarpusavyje ir gal būt pasiekti platesnio tarptautinio masto, bet apie tai tegul
UTB menedžeris pasakos.
13. Šiemet galų gale pavyko paruošti ir priimti valdyboje LRMD Valdybos darbo reglamentą
apie kurį kalbėjau jau praeitais metais. Dar jis ne be priekaištų, tačiau dirbant ir prisilaikant to kas
ten parašyta tikrai galima išvengti anksčiau buvusių nesusipratimų. Tačiau neturint noro dirbti
nepadės niekas.
14. Valdyba atliko dar daugiau ir kitų darbelių, kurie yra privalomi atlikti kasmet, todėl apie
juos nekalbėsiu.
Dabar apie tai ko nepavyko padaryti:
1. Nepavyko nei vienam posėdžiui surinkti pilnos valdybos, tačiau tokia valdybos sudėtis
tikrai pasiteisino, nes ir posėdžių lankomumas nebuvo labai kritinis.
2. Nepavyko turėti pilnos komandos su kuria galima būtų dirbti be stūmimo, tačiau tai žymiai
geriau dirbanti komanda, negu užpernai, žinoma apie iždininko personaliją nieko gero pasakyti
negaliu ir netgi negaliu pasakyti kokios priežastys lėmė tai, kad ilgametis LRMD iždo saugotojas
pasidarė tiesiog girėmis ant kojų valdybai. Tačiau kiti valdybos nariai dirbo kiek sugebėjo ir galėjo.
Žinoma, man nelabai patiko kuomet vienam ar kitam valdybos nariui tekdavo ne po vieną kartą
priminti apie neatliktus darbus. Tai atsispindi ir protokoluose.
3. Šiemet LRMD finansiniai klausimai buvo vieno asmens žinioje ir praktiškai pilnos
informacijos apie tai neturėjome. Dalis projektų buvo finansuojama savais valdybos narių pinigais
vėliau tikintis pasigauti iždininką ir atgauti tuos pinigus. Kaip ir paskutinis LY QTC yra išleistas už
Antano LY1DL pinigus. Tai yra siaubinga situacija ir tikrai nelinkiu sekančios kadencijos valdybos
pirmininkui turėti tokį iždininką. Pernai aš užsiminiau apie susidariusią problemą su LRMD iždo
valdymu, tačiau VNS neatkreipė rimto dėmesio į tai, nors buvo siūlomi alternatyvūs varijantai į šią
vietą. Pavasarį valdyba buvo prašiusi revizinės komisijos patikrinti iždininko darbą, bet paramos
nesulaukė, o dabar prieš susirinkimą iždininko paieškos vyko visą savaitę. Todėl sekančios
kadencijos pirmininkui primygtinai rekomenduoju atsisakyti Vytauto Girdžiaus iždininko paslaugų
kitais metais ir taip pat patariu, jei iždininkas liks tas pat asmuo – geriau neiti į valdybą pirmininku.
Aš savyje neturiu nieko asmeniško prieš Vytą ir man tai netrukdys asmeniniuose santykiuose (jei tai
netrukdys Vytui), tačiau kaip LRMD valdybos pirmininkas aš su tokiu iždininku nenorėčiau dar
kartą dirbti. Šiam darbui tikrai nereikia daug: tik elementaraus tvarkos, drausmės ir pareigos
pojūčio.
4. Gal būt nepavyko ir daugiau, gal apie tai pasakys kolegos iš valdybos, arba Jūs patys.
Dabar gal kiek nedidelių mano pastebėjimų apie bendrą HAMRADIO situaciją Lietuvoje.
LRMD dar kol kas tebėra firmos Anagris patalpose, už ką esame dėkingi Gintarui
LY2KW ir jo firmai. Kadangi LRMD iždas nežinomoj būsenoj, todėl imtis kokių nors realių
veiksmų šiuo klausimu nebuvo galimybių, tačiau gavome netikėtą pasiūlymą iš šių rūmų dėl QSL
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biuro priglaudimo LY1BZB vienoje iš patalpų. Vyksta derinimas ir tikiuosi, kad QSL biuras bus
perkeltas į šią patogią vietą.
Kitas pasiūlymas sekančios kadencijos valdybai – jei pavyks pakeisti QSL biuro
dislokaciją. Tuo pačiu LRMD galėtų pagal galimybes paremti MTKR.
Kaip pastebėjote Lietuvoje anksčiau buvęs aštrus klausimas LRMD LRSF tarpusavio
santykių plotmėje kažkaip nuslopo ir mes jau pradedame susikalbėti be tarpusavio kaltinimų ir
įvairių interpretacijų pasitelkiant istoriją ir emocijas. Šiuo metu stebimi tik asmenybiniai
susidūrimai, bet manau tai laikina, nes visa tai irgi buvo skatinama pavadinkim sirgalių gausa.
Tačiau visa tai kažkiek sumažino tokį matomą aktyvumą, visi užmigo, kaip kariai užmiega
laukdami kito mūšio. Bet manau, kad vertėtų nelaukti kito mūšio, nes tikiuosi jo gal jau nebus.
Žinau, kad yra pasipiktinusių mano "vadovavimu" ir LRMD valdybos laviravimu tarp
LRSF, KTU RC ir LRMD, bet gal jau ir dėl to taip dabar ramu, kad net spengia, netgi prieš VNS.
Kartais netgi atrodo, kad i VNS susirinks tik Valdyba ir tai ne pilna :)) Tas štilis rodo dvi
galimybes: gali būti ramybė prieš audrą, o kita, kad daugeliui yra dzin (lish by niebyla voiny:)))
Žiurėkime iš kitos pusės: ramybė pasiekta, bet pakantumo dar nėra. Aš tai stebiu konferencijoje
diskusijose apie CW, DigiMode, QRP ir pan.. Yra tik keletas kolegų, kurie nebijo būti išjuokti, o
kiti labiau mėgsta paskaityti ir pakritikuoti arba pareikšti savo klausytojo nuomonę, kad jam
neįdomu skaityti arba girdėti (pvz. trafike) vienokios ar kitokios tematikos, nes matote jis
registravosi klausyti/skaityti kitokio pobūdžio diskusijas:)) O kad prieiti lygybės ir palaikymo tiems
kurie kažką siūlo, kuria, diskutuoja arba tiesiog viešai domisi ir dalinasi savo patyrimais - būtina,
kad vertingesnė informacija galėtų patekti ir į LRMD ruporus t.y. LYQTC, LYCallBook ir pan.. Aš
manau, kad tokiu būdu gavę palaikymą tie žmonės būtų bent morališkai paremti ir tuo pačiu
apramintume tuos kurie amžinai viskuo nepatenkinti, bet nieko nesiūlo ir nedaro.
Paskutiniu metu susidūrėme su kolegų kompleksais paprašius parašyti vieną kitą
straipsnį į LY QTC ar konferenciją, ar i Call Book'a. O kompleksai tame, kad dauguma bijo, kad
juos užjuoks ir sumals su žemėmis. Todėl LY žemėje taip trūksta informacijos lietuvių kalba, nėra
lietuviškos rašytinės medžiagos pradedantiesiems ir t.t. ir pan.. Viena valdyba šito nepadarys, o jei
kaip tai padarys tai taip pat neatspindės visos visumos mūsų interesų ir pakraipų.
Prieš pat nosį naujas Calbook išleidimas. Jo išleidimą šiek tiek pristabdėme kol išaiškės
Lietuvos telekomo naujos išdaigos dėl visų miestų kodų keitimo. Tačiau šiemet vistiek turės būti
išleistas.
Noriu kitiems metams VNS pasiūlyti priimti nuostatą, kad visiems norintiems tapti
LRMD nariais arba atnaujinti savo narystę LRMD, suteikti galimybę tai padaryti nemokant
stojamojo mokesčio, o tik eilinį nario mokestį, kaip kad buvo šiemet. Tokio siūlymo priežastis yra
ta, kad dar ne visus kolegas pasiekė žinia apie tokią galimybę ir dar daugelis neapsisprendė per tuos
vienus metus. Dėl tokio sprendimo LRMD iždas tikrai nenukentės, o narių padaugėti gali. Jei
mąstant plačiau, tai darant pakeitimus įstatuose, ši nuostata galėtų būti įrašyta visam laikui.
Ir dar būtina perregistruojant įstatus rasti kokį nors neutralų adresą (pvz. Kokios nors įmonės),
kad LRMD nebūtų registruota kieno nors buto adresu, kaip yra dabar. Gal atsirastų tarp kolegų
Vilniuje, kurie galėtų pasiūlyti tokią galimybę pasinaudoti tokiu adresu.
Nuosavų patalpų klausimas yra ir bus dar aktualus, bet šiuo metu ką nors siūlyti
nesiryžtu, nes du metai kaip negaliu jausti finansinės LRMD situacijos.
Yra sumanymas kitiems metams sukurti klubų reitingavimo sistemą TB ir UTB
varžybose, kuomet metų gale, klubas laimėtojas galėtų būti įvertintas: prizu ar kokiu tai finansiniu
parėmimu, ar kažkuo tokiu, kas galėtų būti vertinga grupei žmonių :)))
Pabaigoje noriu padėkoti visiems dirbusiems valdybos nariams už nuoširdų darbą ir
palaikymą ir su šia ataskaita perduodu savo valdybos pirmininko įgaliojimus.
Jei yra kokių nors klausimų, bandysiu atsakyti.
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