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KAUNAS
Renkami VNS pirmininkas ir sekretorius. Susirinkimo pirmininku išrenkamas Alvydas
LY2LK, sekretoriumi Juozas LY1DJ.
Išėjusių Anapilin Kolegų atminimas pagerbiamas tylos minute.
Dėl svečių riboto laiko limito nutarta pirma suteikti laiką Jų pasisakymams.
Algis Kregždė (LRSF) pasveikino VNS dalyvius, pažymėjo ,kad šis susirinkimas vyksta
memorialinėje prof. Jurskio auditorijoje, pasiūlė apsvarstyti LRSF ir LRMD bendradarbiavimo
klausimus ir šių klausimų sprendimui palinkėjo konstruktyvių veiksmų.
Romualdas Leonavičius (Ryšių Reguliavimo Tarnybos direktoriaus pavaduotojas)
pažymėjo, kad bendromis pastangomis pavyko įtraukti radijo mėgėjus, kaip radijo dažnių spektro
naudotojus, į Telekomunikacijų Įstatymą, pateikė informaciją apie RRT veiklą. Tikimasi, kad
naujos radijo mėgėjų taisyklės, kurių projektas yra paskelbtas RRT puslapyje, geriau atspindės
nūdienos reikalavimus. Būtų sveikintina bendra LRMD ir LRSF veikla. Informavo apie PLC/PLT
technologijų atėjimą, ir tai,kad teisės aktai, kuriuos tai turi atitikti, yra paskelbti. Į klausimą dėl
Pleikio radijo atsakė, kad šią radijo stotį numatoma iškelti iš Vilniaus.
Išrenkami balsų skaičiuotojai ir balsų dauguma priimama sekanti dienotvarkė:
1. Laiko reglamentas.
2. Valdybos ataskaita.
3. Revizinės komisijos ataskaita.
4. Valdybos darbo įvertinimas.
5. Pasisakymai ir pasiūlymų dėl perspektyvinės veiklos plano priėmimas.
6. Pertrauka.
7. Naujos Valdybos rinkimai.
8. Revizinės komisijos rinkimai.
9. Veiklos plano, nario mokesčio tvirtinimas.
1. LAIKO REGLAMENTAS.
Balsų dauguma priimamas pasiūlytas laiko reglamentas
2. VALDYBOS ATASKAITA.
LRMD Valdybos pirmininko Gintauto LY2GV ataskaita
Baigėsi mūsų kadencija, ką mes nuveikėme gerai ar blogai įvertinsite Jūs. Šiemet mūsų
organizacija turėjo apie 300 narių, tikiuos iždininkas pateiks tikslius duomenis. Taigi praėjo dar
vieni metai. Šie metai praėjo ramiai ir kiek įmanoma tvarkingai valdybai dirbant. Gal tempai buvo
kiek sulėtinti, tačiau tik todėl, kad laiko hobiui ir visuomeninei veiklai bent pas mane kol kas tik
mažėja ir jau darosi sunkiau aktyviai dalyvauti trafikuose ir šiaip “rodytis” visuomenėje.
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Tačiau, nežiūrint į visas asmenines ir kitų valdybos narių problemas, darbas vyko planingai ir
kiek įmanoma sistemingai. Kai kurie sprendimai žinoma būdavo vangoki arba tiesiog biurokratiškai
nepilnai apiforminti, bet viskas dėl anksčiau minėtų priežasčių, nes visgi tai laisvalaikio hobi ir
pagrindinės, pavadinkim- “išgyvenimo” veiklos negali iškeisti…
Aš esu patenkintas praktiškai visos valdybos narių ir koordinatorių darbu. Vieno valdybos
nario darbo nenorėčiau visai vertinti, kadangi tų pareigų jis nevykdė. Turiu omenyje Aurelijų
LY3BBL Vakarų krašto atstovą, kurio nematėme nei viename valdybos posėdyje ir tiesiog nežinau
priežasčių, kodėl taip įvyko… Rekomenduoju kitąmet Aurelijaus nerinkti į šias pareigas, gal kas
kitas turės daugiau galimybių dalyvauti ir perduoti visą informaciją į savo kraštą.
Noriu nuoširdžiai padėkoti kolegoms iš buvusios LRMD Valdybos už tikrai mano manymu
gerą darbą. Turėjau tikrai neblogą komandą, kuria pasitikėjau 100 procenrtų. Per visus keturis
metus, šiemet turėjau puikų kolektyvą, pakankamai “susigrojusį” ir kiek įmanoma besistengiantys
atlikti savo funkcijas.
Šiemet kaip niekados sulaukėme pagalbos iš kolegų LRMD narių. Dėkoju ir pagalbininkams,
kaip sakoma “iš šono”, bet manau, kad taip sakyti negalima, kadangi tai LRMD nariai, kuriems ne
vis tiek, kaip sekasi mūsų organizacijai.
Gal ne visus paminėsiu – neįsižeiskite, tačiau Giedrių Misiūną LY2CG negaliu nepaminėti.
Ačiū Jums Giedriau už puikias teisėjavimo kompiuterines programas, kurios pakėlė sportininkų
rezultatų patikimumą į žymiai aukštesnį lygį, ačiū Giedriau už patį didžiausią ir išsamiausią
straipsnį į LRMD žinyną apie skaitmenines darbo rūšis.
Valdybos narių, kadangi visi dirbo pavestą VNS darbą, atskirai išskirti tiesiog nenoriu, bet
komanda buvo puiki.
Taigi ką ta komanda nuveikė:
1. Kaip ir numatyta LRMD įstatuose – susirinko keturis kartus akivaizdžiai.
2. Galų gale išleidome LRMD žinyną, kuris ko gero storiausias iš visų iki šiol buvusių. Gaila,
kad ten yra gramatinių ir stilistikos klaidų, tačiau tai mėgėjiškas leidinys, todėl gal dėl to jo vertė
gal nesumažės. Na čia visgi reiktų padėkoti Antanui Zdramiui LY1DL, kuris labai daug savo darbo
įdėjo paruošdamas leidinį spaudai.
3. Vasarą Varpo, Herco ir Alfa klubų aktyvistų pagalba buvo suorganizuotas kasmetinis
LRMD sąskrydis prie Jūrės miestelio. Vėlgi belieka tik pasakyti didelį Ačiū visų dalyvavusių vardu.
Aš taip pat džiaugiuosi, kad tai buvo padaryta taip, kad valdyba neturėjo jokių rūpesčių dėl šio
renginio.
4. Daug nesiplečiant turiu pasakyti, kad šiemet vėlgi buvo suburta LY0HQ komanda IARU
Pasaulio čempionate atstovauti Lietuvos nacionalinę įskaitą. Gal pasirodėme ne taip sėkmingai,
kaip pernai, tačiau žinant mūsų organizacijos finansinį pajėgumą, tai džiaugėmės, kad Lietuva buvo
atstovaujama šiose varžybose. Čia turiu pasakyti, kad man pačiam teko “uždenginėti” ir kviesti dar
pagalbos Dmitrijų LY3MM, kad dvi taip vadinamos pozicijos dirbtų kaip ir suplanuota, nes kai kas
iš kolegų pasielgė nekorektiškai, neatvykdami į Šiaulius, ir paskutinę dieną tik apie tai informavę…
LRMD iždas dėl šio Lietuvos atstovavimo vėlgi nesumažėjo nei per vieną litą, kadangi valdybos
nariai asmeninėmis lėšomis parėmė kai kurias pozicijas, kad jos galėtų padengti sąnaudas už
elektrą. Šiuo atveju noriu pasakyti, kad pagalbos žodiniu būdu buvome prašę kolegų iš LRSF,
tačiau gavome tik moralinį palaikymą ir pažadą, kad gal kitąkart pavyks tai padaryti. Organizuojant
šią komandą labai didelį indėlį įnešė Remigijus LY2MW, tai jam kainavo daug laiko sąnaudų prieš
varžybas ir dar daugiau nervų pojų. Priežastis turbūt daugelis žinote arba Jis pats pasakys.
5. Diplomų sferoje nuveikta irgi nemažai, o ypač WAL programos vystyme. Leonas perėmė
diplomų menedžerio darbą ir rezultatais galės džiaugtis ne vienas WAL medžiotojas.
6. Tarpininkauta RRT dėl vieno naujo varžybinio šaukinio išdavimo Jurgiui Ignotui LY2CY –
LY9Y skambės eteryje varžybų metu.
7. Taip pat tarpininkauta RRT dėl Panevėžio 500 metų jubiliejaus. Manau labai retai pasitaiko
nemokami diplomai – tai šis bus panevėžiečių dovana mums.
8. Labiausiai nuvylė, beje kaip kasmet, tarpininkavimas dėl varžybinių šaukinių pratęsimo.
Susidaro įspūdis, kad LRMD valdybai ir RRT kolegoms labiausiai turi rūpėti, kad gerbiami kolegos
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sportininkai parašytų prašymus dėl Jų šaukinių pratęsimo… RRT kolegos skambina man, o aš jiems
ir aiškinamės, kiek ir iš ko gauti, o iš ko ne, tie prašymai… Kažkokia nesąmonė, o pabandykite kurį
nors “pamiršti”, oooo koks triukšmas kils…
9. LRMD Valdybos nariai šią žiemą Estų ERAU kvietimu dalyvavo Taline konferencijoje.
Kartu vykti pasiūlėme ir ten nuvažiavo ir kolega Mindaugas Jukna LY2UF iš LRSF, kadangi buvo
keletas klausimų susijusių su LRSF organizuojamais renginiais. Šis vizitas buvo naudingas visiems.
Ten dalyvavo ir Latvijos LRAL valdybos valdžia. Pasidalinome patirtimi ir aptarėme daug svarbių
klausimų. Ir vėlgi noriu pabrėžti, kad iš LRMD iždo nebuvo panaudotas nei vienas litas.
10. Šiemet vyko WRC-03 konferencija, kurioje buvo priimtas sprendimas dėl 7 MHz bangų
ruožo praplėtimo nuo 2009 metų. Tai didelis pasiekimas ir tikimės, kad jo niekas nepakeis. Čia
reikėtų padėkoti ir mūsų prievaizdams ir kolegoms iš RRT, nes mūsų delegacija kiek žinau rėmė
sprendimą dėl šio diapazono praplėtimo. LRMD Valdyba šiuo atveju veikė ir darė tik lobistinį
darbą, t. y. rašėme raštus, kalbėjomės dėl to, perdavinėjome raštu mūsų ir IARU poziciją šiuo mums
labai rūpimu klausimu mūsų delegacijos nariams.
11. Norėčiau paminėti, kad šiemet pirmą kartą buvo skirta reali 400 Lt suma HST
entuziastams, t. y. V. Pupyninui LRMD HST koordinatoriui ir LRSF vicepirmininkui, kuris vyko į
tarptautines varžybas. Beje noriu paminėti, kad mažai kalbu apie finansus todėl, kad apie juos
kalbės kiti, ir tuo labiau mano manymu su jais viskas buvo gerai.
12. Buvo atlikta daugybė smulkių darbų. Buvo neatliktas keletas darbelių, kuriuos jau būtina
bus padaryti per šį mėnesį (ypač tai susiję su UTB).
Kokie darbai laukia kitos valdybos:
1. UTB Lauko dienos nuostatų parašymas iki gruodžio mėnesio.
2. Didelis darbas dėl PLT/PLC grėsmingo plitimo Lietuvoje. RRT kol kas pasyviai į tai žiūri
ir tai lemia trumparegiški kai kurių struktūrų sprendimai, dėl ko RRT kol kas neturi svertų šiam
plitimui valdyti. Tačiau Judėjimas jau vyksta ir LRMD tikrai naudosis visomis turimomis
priemonėmis, kad išryškinti šią problemą ir įrodyti atsiradusį technologijų konfliktą.
3. Na manau derėtų LRMD kartu su LRSF parašyti radijo mėgėjo – sportininko sportinės
etikos kodeksą. Tai tiesiog svarbu, ypač įvertinus pastarųjų metų patirtį. Ir vieni iš pagrindinių to
etikos kodekso punktų turėtų būti: Teisėjų kolegijos sprendimai gerbiami ir nekvestionuojami,
nepriklausomai kiek jie palankūs ar nepalankūs vienam ar kitam sportininkui ir asmenybinis teisėjų
įžeidinėjimas dėl to, kad šis vykdo pavestas pareigas, turi būti baustinas hobio ribose atitinkamomis
sankcijomis, o esant rimtesniems atvejams, tarpininkaujant ir pasitelkiant teisėsaugą. Tokiu būdu
apgintume žmones nuo hipertrofuoto siekio laimėti visokiais būdais spaudžiant teisėjus.
Dabar manau laikas kalbėti ir apie mano apsisprendimą baigti šią kadenciją ir pereiti į
paprasto (nerinktinio) radijo mėgėjo statusą. Aš tai esu pasiryžęs padaryti ir tai padarysiu, net jeigu
man tektų palikti šią salę. Tikrai neturiu ant nieko jokių nuoskaudų ar pykčio, tačiau yra asmeninių
priežasčių, kurių nenorėčiau čia viešai garsinti.
Mane sulaikytų nuo šio sprendimo tik vienas VNS sprendimas, t. y. jei pajudėtų reikalai dėl
LRMD ir LRSF sąjungos sukūrimo. T. y. jei prieš renkant LRMD Valdybos pirmininką VNS
priimtų sprendimą dėl Visuomeninės LRMS sukūrimo. Tuomet kandidatuočiau į LRMD Valdybą
bet kokiu statusu, kad galėčiau dalyvauti tame vyksme, dėl ko ir buvau keturis metus LRMD
Valdybos pirmininku.
Norėčiau paaiškinti kas tai būtų. Šiaip jau LRMD valdybai ir LRSF Tarybai ši sąjunga nei
pridės, nei atims… Atsiradus LRMS naudos bus patiems eiliniams radijo mėgėjams, bet ne
stuktūroms. Jūsų priimtas sprendimas dėl LRMS niekados ir niekaip nesunaikina nei LRMD nei
LRSF kaip visuomeninės organizacijos vieneto, o tik atsiranda galimybė įpareigoti LRMD Valdybą
kurti LRMS įstatus, kuriuos suderinus ir išdiskutavus apie LRMS veikimo principus, priimti arba
nepriimti sekančiame VNS. Aš žinau, kad yra daugybė argumentų “prieš” ir nepasitikėjimo, bet yra
ir “už” ir mes jau per praėjusius keturis metus spėjome apsiprasti su tuo, kad visgi galime dirbti
drauge su LRSF kolegomis produktyviai.
Taigi kolegos, Jūs mano sprendimą tikiuosi supratote. Mano apsisprendimas dabar priklausys
jau nuo Jūsų sprendimo.
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Taigi, baigiant visi LRMD Valdybos menedžeriai daugiau ar mažiau, bet atliko savo darbą.
Yra trūkumų, bet šiemet visko užteko, t. y. ir informacijos, ir pinigų (meluoju, nes pinigų visados
trūksta), gal tik jėgų ir laiko trūko (bent man asmeniškai).
Apie kitus sportinius ir kitokius reikalus ir darbus atsiskaitys kolegos iš valdybos.
LRMD sekretoriaus ir ryšių su IARU kordinatorius Antano LY1DL ataskaita
Valdybos posėdžių protokolai pateikti tinklalapyje ir QTC. Palaikytas puslapis internete.
Pavyko išleisti LRMD žinyną. Reikia dėkoti autoriams LY2CG, LY3BG, LY2MM, LY2PU ir
kitiems. Yra atėję straipsniai jau ir po laiko. Gal reikėtų leisti almanachą. Gal reikėtų
susikoncentruoti į metinį leidinį. Kaip sekretorius atsiribojau nuo QTC leidimo. QTC leidžia
LY3NH. Jei leistų lėšos QTC galima leisti ir dažniau. Problema – jo persiuntimas, kuris kainuoja
daugiau negu išleidimas. Tikiuosi, kad apie 50% radijo mėgėjų turi priėjimą prie interneto, todėl
naujoje anketoje, jei norite gauti QTC į namus, dėkite kryžiuką.
IARU koordinavimas – dalyvauta San Marino konferencijoje. IARU medžiaga buvo
pateikiama valdybos nariams , kuruojantiems atskiras sritis ir kitiems radijo mėgėjams. Yra
praplėsta šaukinių sistema. Yra tikimybė, kad 2007 metais radijo mėgėjams bus skirtas dar vienas
LF ruožas. IARU taip pat užsiima PLC/PLT problema.
LY1DA klausė dėl 7 MHZ dažnių ruožo. LY1DL atsakė, kad iki 2009 metų iš šio ruožo
radiofonija turėtų būti iškelta.
LRMD iždininko Albino LY2MM ataskaita
Praėjusieji metai niekuo ypatingu finansiniu požiūriu neišsiskyrė. Vyko įprastas darbas,be
ypatingų ekscesų. Metų pradžioje, kai daugmaž buvo žinomos mūsų galimybės, Valdyboje buvo
aptartas finansinės veiklos planas, kurio iš esmės laikytasi.
Nenoriu varginti Jūsų skaičiais, kadangi vėliau bus revizinės komisijos darbo ataskaita. Iš
karto perspėju: jūs girdėsite gana gražius skaičius, kaip pavyzdžiui, tikrai nemažas likutis, tačiau tie
skaičiai yra šios dienos būklės atspindys. Dar yra eilė nebaigtų vykdyti šių metų LRMD
įsipareigojimų (dar nesibaigė kalendoriniai metai, nesibaigė visos varžybos, nėra visų rezultatų), o
ir kasdieninis darbas nesustoja. Dar teks turėti gana nemažą išlaidų kiekį, tad tas pinigų likutis, kurį
dabar turime, sumažės.
Kita vertus,dar yra ir rezervų lėšoms papildyti. Turime tam tikrą kiekį neparduotų LRMD
žinynų, kurie mūsų biudžetą turi papildyti. Visus kviečiu aktyviai prisidėti prie leidinio išplatinimo
mūsų visų labui. Apie praėjusius metus pasakysiu trumpai – gyvenome pagal lėšas. Buvo daug
gražių minčių per Valdybos posėdžius, o man tekdavo nedėkinga misija į jas atsakinėti: “Nėra
pinigų”. O jų nėra dėl kelių priežasčių. Pagrindinė yra ta, kad maža įplaukų. Jos gali padidėti tik
augant narių skaičiui ir didinant nario mokesčius. Abu keliai yra įgyvendinami. Lietuvoje auga
viskas: atlyginimai, kainos, nedarbas, o nario mokestis stabilus. Ekonomikos požiūriu, čia jokios
logikos nėra. Tačiau tai yra VNS sprendimas, tam bus atskiras dienotvarkės klausimas.
Narių skaičiaus didėjimo klausimas lengviau spręsis tada, kai nebūti nariu neapsimokės.
Dabar pažiūrėkim bent į vieną dalyką: LRMD organizuoja sąskrydžius, moka pinigus (gerai, kad
šiemet ūkiški žmonės suvalkiečiai jų išleido nedaug), o ne nariai važiuoja į sąskrydį ir naudojasi
visu servisu, kurio pagerinimui nepridėjo nei vieno savo cento. Užtat, suvartoję produktų už dviejų
nario mokesčių kainą, kritikuoja, kaip viskas blogai organizuota. O galėtų ir būti imamas simbolinis
mokestis, apie kurį buvo minčių, tik jos nebuvo realizuotos. Čia yra vienas pavyzdys, nuo jūsų
aktyvumo, pasiūlymų priklausys, kaip mes toliau gyvensim.
Nemanau, kad viskas, ką aš padariau, buvo tik gerai, tačiau esu patenkintas tuo, kad nesame
situacijoje, kurioje buvome prieš 2 metus.
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Valdas LY1BA klausė, ar buvo diskutuota dėl 2 procentų. Albinas LY2MM: Diskutuota
buvo, tačiau situacija nepaprasta. Jei gaunate lengvatą mokesčiams ir yra padidintas
neapmokestintas minimumas, Jūsų galimybės susiaurėja. Be to, sudėtingėja buhalteriniai
atsiskaitymai.
TB menedžerio Remigijaus LY2MW ataskaita
Sudalyvauta LY0HQ. Ačiū komandai ir tiems, kurie parėmė finansiškai. Gal kitais metais kas
nors galėtų suburti geresnę komandą. Gaila, kad neprisidėjo sportininkai iš LRSF.
Palengvinti reikalavimai keturių ženklų šaukiniui gauti, todėl tikimasi, kad šiomis naujomis
taisyklėmis galės pasinaudoti daugiau mėgėjų.
Kadangi UTB menedžeris Irenijus LY3RI VNS nedalyvauja, už jį atsiskaito Vidmantas
LY2SA (UTB čempionato koordinatorius):
Darbas su Irenijumi LY3RI dirbtas kartu. Daug padėjo LY2BIL, kuris organizuoja UTB
aktyvumo vakarus. LY2IC palaiko LRMD UTB puslapį ir išlaiko, kaip ir LY3OD paketinį tinklą.
Teko teisėjauti LY UTB čempionatą. Dirbo 94 stotys. UTB menedžeriui tenka nemažas darbas
reklamuojant UTB čmpionatą kaimyninėse šalyse. Teisėjavimui LY2CG pateikė gerą teisėjavimo
programą. Malonu, kad tik 10 dalyvių pateikė popierines ataskaitas.
Gintautas LY2GV papildė pranešėją dėl teisėjavimo ir ne kurių varžybų dalyvių elgesio.
LRMD Rytų Lietuvos atstovo Alvydo LY2LK ataskaita
Dalyvauta visuose posėdžiuose. Valdyba dirbo darniai, darbai padaryti maksimaliai,
galimybių ribose. Papildomi darbai: mokesčių rinkimas, QSL pašto pristatymas Rytų Lietuvai,
informacijos apie posėdžius pateikimas. Valdybos pavedimu organizavau trafikų pravedimą.
Trafikų vedėjai dirbo gerai, išskyrus keletą atvejų, kai trafikai neįvyko. Trafikų dalyviai galėtų jų
metu pateikti ir savo turimą informaciją, ačiū Vidmantui LY2SA, nes kartais trafikuose jauties, lyg
kalbėtum pats su savimi, išskyrus paskutinį – skelbimų skyrelį. Būtų gerai,jei prie trafikų vedimo
prisidėtų ir vakarų atstovai, ko naujai išrinktam vakarų atstovui ir palinkėčiau.
LRMD Pietų Lietuvos atstovo Juozo LY2AT ataskaita
Prabėgo dar vieni metai, mūsų galvos tapo baltesnėm, mūsų tapo mažiau. Pietiečiai
organizavo LRMD hamfestą, kaip pavyko, galite tik Jūs spręsti. Šiais metais dalyvavau visuose
posėdžiuose, tai irgi gerai, kai reikalingas kvorumas. Išduoti 3 nauji SWL šaukiniai. Atsakingas už
reitingus – gaila pritrūko kvapo. Kaip palyginimas, po atostogų rugpjūčio mėnesį O16 sklype,
nebuvau įjungęs TB radijos. Manau naujos kadencijos atstovas Pietų Lietuvai nuveiks daugiau, aš
tikrai pavargau, ir šiame darbe taip pat reikalingos atostogos. Kadangi geriau ilga dešra negu ilga
kalba, tuo ir baigiu. Tačiau gyvenimas nesustoja, nesakau sudie, sakau iki pasimatymo.
LRMD Šiaurės Lietuvos atstovo Leono LY2LU ataskaita
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Buvo pavestas diplomų menedžerio darbas. Perdarytas WAL diplomas. Perimta iš Giedriaus
LY1FW 159 USD. Gauta už diplomus LY Trophy, Baltic Way, WAL Trophy 332 Lt. Pašto,
diplomų spausdinimo, medalių graviravimo, WAL Trophy gamybos išlaidos apie 616 Lt. Likutis
187 Lt.
Juozas LY1DJ klausė dėl LRMD diplomų reklamos gimininguose radijo mėgėjiškuose
puslapiuose. Leonas LY2LU: reklamos daryta nebuvo, tačiau ateityje reikėtų.
LRMD Vakarų Lietuvos atstovo Aurelijaus LY3BBL ataskaita
Praleidau visus posėdžius. Gal kas nors mane pakeistų
TB Čempionato koordinatoriaus Dariaus LY3DA ataskaita
TB čempionatas dar teisėjaujamas. Yra atliktas teisėjavimas su sena programa ir bus
teisėjaujama su nauja. Teisėjavimo eigoje stebimas palaikymo komandų organizavimas. Sportinės
etikos kodeksas yra reikalingas. Varžybose buvo dirbančių su nepratęstais leidimais. Galutiniai
rezultatai bus po poros savaičių.
Radijo pelengacijos koordinatoriaus Algio LY2CD ataskaita
Lapių medžiotojai, ne taip kaip kiti radijo mėgėjai, eteryje nesirodo. Jų darbas kitoks.
Sekančiais metais radijo pelengacijai 45 metai. Dalyvauta keturiose tarptautinėse varžybose. Jaunių
čempionate merginos iškovojo 5 medalius. Didelių pastangų dėka dalyvauta II Europos radijo
orientacijos čempionate Moldavijoje. Užimta 5-ta komandinė vieta.
Vladimiras LY1CP (Greitojo telegrafo koordinatorius) VNS nedalyvauja. Antanas LY1DL
pranešė apie HST komandos dalyvavimą čempionate Baltrusijoje.
3.REVIZINĖS KOMISIJOS ATASKAITA
Vytautas LY3BG (Revizinės komisijos pirmininkas):
Revizinės komisijos atlikto patikrinimo metu nustatyta, kad dokumentai metų eigoje vesti
tvarkingai. QSL biuro QSL siuntimo apskaitos žurnalas nebuvo patikrintas, nes jį vedė QSL
menedžeris, kuris mirė , ir žurnalas nerastas. Diplomų tarnyba su iždininku neatsiskaitė ir veda savo
apskaitą, kurios patikrinti nepavyko. Išleistų LRMD žinynų pardavimo apskaita nebuvo vedama.
Nežinoma, kiek žinynų buvo parduota ir kiek liko. Ne visos išlaidos paremtos finansiniais
dokumentais, nors įrodymai, kad darbai atlikti, yra. Nepateikti LRMD valdybos sprendimų
(nutarimų) nuorašai, liečiantys LRMD finansinius klausimus. Užsienio bankų čekiai turėjo būti
išgryninti. Finansinių pažeidimų bei trūkumų nenustatyta. Metų finansinę veiklą sudarė: įplaukos –
16211,74 Lt grynais ir 3234,40 Lt banke, 20 USD čekių; išlaidos – 11942,40 Lt grynais ir 2266,44
per banką; likutis – 4269,34 Lt grynais ir 967,96 Lt banke; valiutinis likutis – 30 USD grynais ir 20
USD bei 45 GBP čekiais.
Vytautas LY3BG pateikė klausimą VNS, kaip vertinti draugijos įstatų 39e punktą, kuriame
rašoma, kad revizinė komisija kontroliuoja, kaip laikomasi Draugijos Įstatų.
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4.VALDYBOS DARBO ĮVERTINIMAS.
Valdas LY1BA siūlo Valdybos darbą vertinti teigiamai.
Edmundas LY3PDS: ar buvo įstatai peržiūrėti juristų, jei nebuvo prie gero įvertinimo pridėti
minusą. Gintautas LY2GV atsakė, kad to daryti nereikėjo ir pateikė 2002 metų VNS sprendimą.
Balsuojama dėl Valdybos darbo įvertinimo. 46 balsai už, 5 – susilaikė, Valdybos
darbas įvertintas teigiamai.
5.PASISAKYMAI IR PASIŪLYMAI DĖL PERSPEKTYVINĖS VEIKLOS PLANO.
Darius LY3DA: Ham radio išgyvena didelę krizę, tame tarpe ir žmogiškų resursų
Srityje. Jaunimas eina kur patraukliau. Nubėgimas paviršiumi. Tai kenkia autoritetui. Siūlau
sudaryti LRMS sąjungą. Valdyba turi būti įpareigota sudaryti dviejų organizacijų sutartį.
Algis LY2CD: Lapių medžiotojai už Sąjungą. Mes dalyvaujame IARU varžybose. Federacija
neskyrė nei lito. Tik po varžybų, pateikus, kad tai yra ir Europos buvo skirta 1200 Lt.
Antanas LY1DL: Ne IARU renginiui ko gero galima gauti finansų, o IARU ne?
Vilius LY2PX: LRMD yra IARU narė, nacionalinė organizacija, todėl jos jungimasis su
vietinės reikšmės klubais ar federacijomis neįmanomas. Priklausymas gali būti svarstomas vienaip
ar kitaip. Mūsų įstatai priimti 1988 metais ir nematau tikslo juos keisti.
Ričardas LY2BAG: Senai girdžiu rietenas, tačiau toliau jų niekas nejuda.
Albinas LY2MM pareiškia pastabą VNS pirmininkui dėl susirinkimo vedimo.
Vytautas LY3BG: Buvau kaltinamas, kad aš išardžiau sąjungą su federacija. Buvo sutarta,
kad mes kartu vyksime į sporto departamentą dėl varžybų ir kitų renginių, tačiau buvau pastatytas
prieš faktą, kad ponas Kregždė jau aplenkė. Gintautas
Gintautas LY2GV: Kalba nuėjo į tai, kaip , iš ko paimti pinigus. Tai galima sulyginti su
vaikais šeimoje. Kai bus bandoma išplėšti pinigus, tai bus tik konfrontacija. Kalba neina apie
jungimąsi. Sąjungos kūrimas pribrendęs reikalas. Naujai Valdybai reikėtų pavesti paruošti Lietuvos
radijo mėgėjų sąjungos įstatų projektą ir juos pateikti VNS.
Valdas LY1BA: Ar sąjunga yra vienintelis kelias?
Gintautas LY2GV: Įstatymas apibrėžia visuomeninių organizacijų sąjungos statusą. Tai gali
neįtakoti atskirų organizacijų veiklos, tačiau yra ir bus klausimų, kur gali tekti konfliktuoti
tarpusavyje.
Alvydas LY2LK: Tai tik personalijų karas. Kada jis baigsis? Tai provincijos nuomonė.
Vytautas LY2PU: Sulygina esamą padėtį su dviejų bobučių tvarkomais kapais. LRMS abiejų
organizacijų veiklos nekeičia. Jei įpareigotume valdybą tai daryti, tai gal rastume sprendimą. Yra
dar pasiūlymas įpareigoti LRMD valdybą surengti radijo mėgėjų techninę konferenciją
Siūloma diskusijas šiuo klausimu nutraukti. Balsuojama. Dauguma – už.
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Pasiūlymas: Įpareigoti LRMD Valdybą sukurti LRMS įstatų projektą ir pateikti jį VNS.
30 balsų už, 10 – prieš, 7 – susilaikė, pasiūlymas priimtas.
Skelbiama pertrauka.
Dėl sąskrydžio dalyvių apmokestinimo.
Dainoras LY2BET: Dėl ne LRMD narių dalyvavimo LRMD renginiuose, tai mokestis už tai
turėtų būti panašus į LRMD mokęstį. Vytautas LY2PU: Visi perka bilietą: LRMD nariai –
simbolinį litą, kiti – 5 – 10 Lt.
Remigijus LY2MW: Gal galėtų paremti ir LRSF, nes jie taip pat dalyvauja ir reklamuojasi
sąskrydyje. Darius LY3DA: LRSF gali remti tik sportinius renginius.
Vidmantas LY2SA: Neapmokestinti.
Vytautas LY2PU: Gal tai būtų programos pirkimas – simbolinė auka.
Valdas LY1BA: Programa 1 ar 10 Lt.
Gintautas LY2GV: Iždininkui tai būtų papildomas darbas. Tai turi būti forminama kaip auka.
Estijoje techninėje konferencijoje mokestis buvo 30 kronų. Tai įprastas dalykas. Antanas LY1DL:
Užsimokėti reikia.
Remigijus LY2MW: Mokesčio sumą palikti spręsti valdybai.
Pasiūlymas: apmokestinti dalyvavimą sąskrydyje
32 balsai už, 3 – prieš, 1 – susilaikė, pasiūlymas priimtas.
Pasiūlymas: apmokestinti LRMD narių dalyvavimą sąskrydyje.
14 balsų už, 13 – prieš,8 – susilaikė, pasiūlymas priimtas.
Pasiūlymas: apmokestinimo sumą palikti spręsti Valdybai.
28 balsai už, 2 – prieš, 2 – susilaikė, pasiūlymas priimtas.
Dėl informacijos apie LY diplomus.
Pritarta rekomenduoti Valdybai paskelbti informaciją apie Draugijos diplomus savo ir
gimininguose interneto puslapiuose
Dėl PLC/PLT.
Pritarta rekomenduoti Valdybai bendradarbiauti su RRT ir kitais radijo spektro naudotojais.
Dėl revizinės komisijos.
Pritarta, kad revizinė komisija turi tikrinti ir daugiau, t. y. elgtis pagal įstatus.
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Dėl LY – QTC.
Gintautas LY2GV: Buvo siūloma QTC neleisti. Gal išleisti proginius laikraštėlius ir tuo
sutaupyti pinigų leidybai ir paštui.
Remigijus LY2MW: Gal leisti prieš visuotinį susirinkimą ir gal prieš hamfestą.
Vilius LY2PX: Manau, kad 250 narių leidinys turi išliekamąją vertę.
Alvydas LY2LK: Reikėtų leisti.
Valdas LY1BA: Ne mažiau 6 numerių per metus.
Vytautas LY2PU: Pakeisti QTC profilį, jį leisti be vienadienės informacijos, pateikti
informaciją tik turinčią išliekamąją vertę
Dauguma balsų pritarta LY – QTC leisti toliau.
Dėl sportinės etikos kodekso.
Vidmantas LY2SA: Pavesti Valdybai su federacija parengti sportinės etikos kodeksą.
Dainoras LY2BET: Nemanau, kad etikos kodeksas ką nors galėtų pakeisti, nes iš 100 bus 2,
kurie nesilaikys. Reikia papildyti varžybų taisykles. Kur prasideda sportas, etika baigiasi.
Vytautas LY2PU: Paruošti etikos taisykles, paruošti varžybų taisykles.
Vilius LY2PX: Kiekvienų varžybų aprašyme turi būti įrašyta, kad varžybų teisėjų sprendimas
galutinis ir neskundžiamas.
Gintautas LY2GV: Kiekviena sporto šaka turi sportinės etikos taisykles. Jos gali būti
pagrindu imtis priemonių sekantį kartą. Buvo siūloma priimti ir teisėjavimo taisykles.
Remigijus LY2MW: Varžybų rezultatai turėtų būti skelbiami suderinus su valdyba ar taryba,
o tvirtinami po 2 savaičių, kad būtų galima pateikti apeliacijas.
Pasiūlymas: Įpareigoti Valdybą paruošti sportinės etikos kodekso projektą
27 balsai už, 1 – prieš, 7 – susilaikė, pasiūlymas priimtas.
Pasiūlymas: Įpareigoti Valdybą paruošti teisėjavimo taisyklių projektą
22 balsai už, 3 – prieš, 9 – susilaikė, pasiūlymas priimtas
Dėl 2 procentų
Leonas LY2LU: Priėmus teigiamą nutarimą, buhalterija turės būti vedama ne taip, kaip iki
šiol. Siūlo susilaikyti.
Valdas LY1BA: Valdybai išnagrinėti pliusus ir minusus. O šiaip draugijai galima padėti, yra
priimami ne tik mokesčiai, bet ir aukos.
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Pasiūlymas: Pavesti Valdybai išnagrinėti 2 procentų klausimą.
Dauguma balsų pasiūlymas priimtas.
Dėl Lietuvos 1000-mečio.
Pritarta pavesti šį klausimą Valdybai.
Dėl techninės konferencijos.
Vytautas LY2PU: Įpareigoti Valdybą surengti techninę konferenciją.
Vilius LY2PX: Nenaudoti žodžio įpareigoti.
Remigijus LY2MW: Ieškoti galimybių.
Antanas LY1DL: Visas darbas kris ant sekretoriaus pečių, bet būtų neblogai ją surengti.
Pasiūlymas: Jei bus galimybė, surengti techninę konferenciją.
Dauguma balsų pasiūlymas priimtas.

7.NAUJOS VALDYBOS RINKIMAI.
Draugijos Valdybos pirmininku siūlomi Gintautas LY2GV (sutinka) ir LY1BA (nesutinka).
32 balsai už, prieš nėra, 2 – susilaikė, Valdybos pirmininku išrinktas Gintautas LY2GV.
Draugijos sekretoriumi siūlomas Antanas LY1DL. Alternatyvios kandidatūros nėra.
Neatsisako.
33 balsai už, prieš ir susilaikiusių nėra, Sekretoriumi išrinktas Antanas LY1DL.
Iždininku siūlomi Kęstutis LY3IJ ir Albinas LY2MM. LY3IJ sutinka LY2MM: geriau
nekandidatuoti ir manau, kad daug prisidėjau prie draugijos darbo. Atsisako. Gintautas LY2GV:
Reikia padėkoti Albinui už jo darbą. Buvo idealus iždininkas, darbai buvo vykdomi pagal planą.
33 balsai už, prieš nėra, 2 – susilaikė, Iždininku išrinktas Kęstutis LY3IJ
TB menedžeriu siūlomi: Remigijus LY2MW (atsisakė), Darius LY3DA (dėl laiko stokos
atsisakė), Mindaugas LY2BVO (ne draugijos narys), Edmundas LY3PDS (atsisakė), Vilius LY2PX
(ačiū, bet dėl laiko stokos būsiu tik aktyvus draugijos narys), Albinas LY2MM (atsisakė), Petras
LY2KM (atsisakė), Gintaras LY2KW (atsisakė), Giedrius LY2CG (atsisakė), Valdas LY1BA
(atsisakė), Rimantas LY1DA (atsisakė), Arvydas LY2DX (sutiko).
36 balsai už, prieš nėra, 1 – susilaikė, TB menedžeriu išrinktas Arvydas LY2DX.
UTB menedžeriu siūlomi Dainoras LY2BET (sutiko), Vidmantas LY2SA (sutiko), Vytautas
LY2PU (atsisakė).
Dainoras LY2BET 5 balsai už, 6 – prieš, 7 – susilaikė, Vidmantas LY2SA 24 balsai už, 1 –
prieš, 6 – susilaikė. UTB menedžeriu išrinktas Vidmantas LY2SA.
Rytų Lietuvos atstovu siūlomas Alvydas LY2LK. Neatsisakė, alternatyvių kandidatūrų nėra.
33 balsai už, prieš nėra, 2 – susilaikė, Alvydas LY2LK išrinktas Rytų Lietuvos atstovu.
Pietų Lietuvos atstovu siūlomi Edmundas LY3PDS (sutiko), Romualdas LY3BR
(nedalyvauja, sutikimo neturime).
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32 balsai už, prieš nėra, 2 – susilaikė, Pietų Lietuvos atstovu išrinktas Edmundas LY3PDS.
Šiaurės Lietuvos atstovu siūlomas Leonardas LY2LU (sutiko).
32 balsai už, prieš ir susilaikiusių nėra, Šiaurės Lietuvos atstovu išrinktas Leonardas LY2LU.
Vakarų Lietuvos atstovu siūlomas Kęstutis LY1CT. Susirinkime nedalyvauja ir gauta
informacija,kad jis lyg tai nesutinka. Bandoma susisiekti su Vitu LY2FE, tačiau nepavyksta.
Nutarta Vakarų Lietuvos atstovą rinkti, gavus galimo kandidato sutikimą.
TB Čempionato koordinatoriumi siūlomas Darius LY3DA (sutiko).
25 balsai už, prieš nėra, 2 – susilaikė, TB Čempionato koordinatoriumi išrinktas Darius
LY3DA.
UTB Čempionato koordinatoriumi siūlomi Juozas LY2AT (sutiko), Dainoras LY2BET
(atsisakė), Vytautas LY2PU (atsisakė).
27 balsai už, prieš nėra, 3 – susilaikė, UTB Čempionato koordinatoriumi išrinktas Juozas
LY2AT.
Radijo pelengacijos koordinatoriumi siūlomas Algis LY2CD (sutikimas yra).
28 balsai už, 1 – prieš, 1 – susilaikė, Algis LY2CD išrinktas radijo pelengacijos
koordinatoriumi.
Greitojo telegrafo koordinatoriumi siūlomas Vladimiras LY1CP (sutikimas yra).
31 balsas už, prieš nėra, 2 – susilaikė, greitojo telegrafo koordinatoriumi išrinktas Vladimiras
LY1CP.
QTC/QSL pašto koordinatoriumi siūlomas Romualdas LY2BKF (sutiko).
32 balsai už, prieš nėra, 1 – susilaikė, QTC/QSL pašto koordinatoriumi išrinktas Romualdas
LY2BKF.
Diplomų ir kitų apdovanojimų koordinatoriaus klausimą prašoma palikti spręsti Valdybai.
34 balsai už, prieš nėra, 1 – susilaikė, diplomų ir kitų apdovanojimų koordinatoriaus skyrimo
klausimas paliekamas Valdybai.
Valdybos pirmininkas Gintautas LY2GV perdavė, kad Kęstutis LY1CT sutinka būti Vakarų
Lietuvos atstovu Valdyboje.
34 balsai už, 3 – prieš, susilaikiusių nėra, Vakarų Lietuvos atstovu išrinktas Kęstutis LY1CT.
Gintautas LY2GV siūlo Valdybos nariams sąžiningai atlikti savo pareigas, o gal ir prisiekti.
Kadangi Biblijos nėra, yra pasiūlymų prisiekti, padėjus ranką ant Callbook.
IARU koordinatoriaus klausimą prašoma palikti spręsti Valdybai.
31 balsų už, 1 – prieš, 2 – susilaikė, IARU koordinatoriaus skyrimas paliekamas Valdybai.
8. REVIZINĖS KOMISIJOS RINKIMAI.
Revizinė komisija renkama iš trijų asmenų. Siūlomi Vytautas LY3BG, Artūras LY2GW,
Juozas LY1DJ. Visi yra sutikę.
31 balsu už, 1 – prieš, 3 – susilaikė, į revizinę komisiją išrinkti Vytautas LY3BG, Artūras
LY2GW, Juozas LY1DJ.
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10. VEIKLOS PLANO, NARIO MOKESČIO TVIRTINIMAS.
Dėl metinio mokesčio siūloma 30 Lt, 35 Lt, 40 Lt, 48 Lt.
Albinas LY2MM: mokestį reikia didinti;
Valdas LY1BA: nedidinti;
Vytautas LY2PU: nedidinti;
Gintautas LY2GV: pažiūrėkime kokiame amžiaus segmente yra nariai, nedidinti;
Rimantas LY1DA: kiek narių kaime, kurie neturi pinigų, nedidinti;
Remigijus LY2MW: nedidinti, kreiptis į narius, kad paaukotų.
Balsuojama ar didinti nario mokestį. 6 balsai už, 24 – prieš, 3 – susilaikė, pasiūlymas
nepriimtas, nario mokestis paliekamas 30 Lt.
Stojamasis mokestis 5 Lt, buvusiems nariams mokesčio nėra.
28 balsai už, 2 – prieš, 1 – susilaikė, pasiūlymas priimtas.
Nuolaidų dydis: 50% antram, trečiam šeimos nariui, moksleiviams, studentams, mėgėjams su
negalia, senatvės pensininkams. Bendras nuolaidos dydis negali būti didesnis, nei 50%. Nuo
mokesčio atleidžiami Garbės nariai ir radijo mėgėjai, vyresni nei 70 metų.
33 balsai už, prieš ir susilaikiusių nėra, pasiūlymas priimtas.
Nario mokestis sumokamas iki sausio 31 dienos.
31 balsu už, prieš nėra, 1 – susilaikė, pasiūlymas priimtas.
Nereikia atskiro mokesčio už šeimyninę stotį, jei jos savininkas yra LRMD narys.
32 balsai už, 1 – prieš, 1 – susilaikė, pasiūlymas priimtas.
Moksleivių kolektyvinės stotys, parašiusios prašymą, QSL biuro paslaugomis naudojasi
nemokamai.
33 balsai už, prieš ir susilaikiusių nėra, pasiūlymas priimtas.
Ne LRMD narių QSL biuro mokestis 30 Lt.
30 balsų už, 4 – prieš, 1 – susilaikė, pasiūlymas priimtas.

2003 metų VNS pirmininkas
Alvydas LY2LK
2003 metų VNS sekretorius
Juozas LY1DJ
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