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2006 m kovo 11 d.
PANEVöŽYS
Į susirinkimą atvyko 52 radijo m÷g÷jai, iš jų – 51 LRMD narys.
Susirinkimo pirmininku išrinktas Alvydas Jackūnas LY2L, sekretorium – Albinas
Štaraitis LY2MM.
Žodis suteiktas LR ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus pavaduotojui Romualdui
Leonavičiui LY2RD. Jis pažym÷jo, kad bendradarbiaujant su radijo m÷g÷jais pernai atliktas
didelis darbas, rengiant radijo m÷g÷jų taisykles. Buvo išimtinis atvejis, kai viešosios
konsultacijos šiuo klausimu buvo pratęstos, kas RRT paprastai nepraktikuojama. Nors
konsensuso tarp radijo m÷g÷jų organizacijų nerasta, naujasis tvarkos aprašas veikia, tai jau yra
4-ta redakcija per visus Nepriklausomyb÷s laikus. Parengta nauja radijo m÷g÷jų leidimų forma.
Įteisintas radijo šaukinių skyrimas juridiniams asmenims. Aišku, tai sąlygojo dideles laiko
sąnaudas. LRMD, o ypač jos pirmininko Gintauto Š÷poraičio, ind÷lis yra tikrai didelis. Ateities
planai – radijo m÷g÷jų naudojamų dažnių ruožų prapl÷timas. Nacionalin÷ dažnių paskirstymo
lentel÷ jau suderinta su beveik visomis suinteresuotomis organizacijomis, parengtas
Vyriausyb÷s nutarimo projektas. Pabaigai p. R.Leonavičius palink÷jo s÷kmingo darbo VNS ir
eteryje.
Išrinkti balsų skaičiuotojai: V. Javtokas LY1DK, V.Andriuškevičius LY2SA ir Egidijus
Vileišis LY3S. Pravesta sal÷je esančių susirinkimo dalyvių registracija, registravosi 47 nariai.
Pateiktas LY2L pasiūlymas, kad esant ženkliai balsų persvarai ir nesant būtinumo,
tiksliai balsų neskaičiuoti. Už – 43, prieš - 2.
Apsvarstyta susirinkimo darbotvark÷. Papildomai Valdybos dienotvark÷s projektui
klausimų nepateikta. Priimta tokia VNS darbotvark÷:
1. LRMD Valdybos ataskaita.
2. Koordinatorių ataskaitos
3. Revizijos komisijos ataskaita
4. Valdybos darbo įvertinimas.
5. LRMD Prezidento rinkimai.
6. LRMD Valdybos rinkimai
7. LRMD koordinatorių skyrimas.
8. Revizijos komisijos rinkimai.
9. Pasisakymai ir pasiūlymai d÷l veiklos plano.
10. Susirinkimo uždarymas.
Apsvarstytas laiko reglamentas. Siūloma LRMD Pirmininko ataskaitai skirti 15-20 min.,
Valdybos nariams 5 min., kitiems pasisakantiems – 5 min. Jei tema svarbi, siūlyta leisti pratęsti
pasisakančių kalbą iki 8 min. LY2MM pasiūlius, nuspręsta nedaryti išimčių, palikti visų
pasisakymams po 5 min. Reglamentas balsų dauguma patvirtintas.
LRMD Pirmininko LY2GV ataskaita. Ilgos kalbos neruošiau, ir tai tur÷tų būti ženklas
LRMD nariams, kad pirmininkas neturi laiko. Praeitame VNS laikina Valdyba buvo palikta
LRMD Įstatų registravimui. Registracija užsitęs÷, buvo baigta 2005.04.18., tad Valdybos

įgaliojima prasitęs÷. Buvo 2 registravimo variantai. Vienu nepavyko to atlikti per 5 m÷n., o kitu
pavyko per savaitę. Pagal naujuosius Įstatus reik÷s registrų centrui teikti informaciją apie
Valdybos sud÷tį ir mok÷ti už registravimą.
Pernai LRMD įsigijo patalpas. Ačiū LY3OD už id÷ją ir LY2BAW už didelį darbą,
atliktą, ja realizuojant. Patalpas pavyko įsigyti už palankią kainą.Buvo pavojus, kad reik÷s imti
kreditus, tačiau LRMD narių pastangomis ši problema išspręsta. Jau šių metų pradžioje galima
buvo grąžinti norintiems nariams jų suteiktą avansą. Padedant LY2BAW, buvo išspręsti patalpų
tvarkymo klausimai, nes iš Šiaulių važin÷ti būtų pernelyg sud÷tinga. Dabar reikia patalpas
remontuoti, kai kuriuos darbus LY2BAW ir LY3IJ prad÷jo, ačiū jiems. Po remonto į patalpas
persikels QSL biuras, bus galima rengti įvairius kursus, susirinkimus.
Kitas metų darbas – diskusijos d÷l radijo m÷g÷jų veiklos taisyklių. Buvo atliekamas
intensyvus darbas su susipykimais ir susitaikymais. Gal d÷l ko nors kaltas ir aš, bet dariau viska,
kad Lietuvoje būtų viena nacionalin÷ radijo m÷g÷jų organizacija. Tačiau LRSF nor÷jo nebūti
LRMD nariais, o tur÷ti lygiavertį statusą. Jie pasiek÷ to, kad dabar tokį statusą turi ne tik jie, bet
ir bet kokios vidurin÷s mokyklos klubas.
Šiandien nepriklausomai Lietuvai sukanka 16 metų. Tai paauglyst÷s amžius, kuriame
klaidų neišvengiama. Niekieno nebeadministruojami proginiai šaukiniai. Mes turime d÷koti
RRT, kad jie su mumis dar švelniai kalbasi ir geranoriškai sprendžia klausimus.
Palieku dokumentus sutvarkytus ir susegtus. Savo įp÷diniui perduosiu elektroninius
laiškus kompaktinio disko pavidale. Apgailestauju - ÷jau į šias pareigas, manydamas, jog
pavyks apvienyti visas radijo m÷g÷jų j÷gas, nes dubliavimasis nereikalingas. Tačiau per
diskusiją d÷l naujų taisyklių išryšk÷jo dideli skirtumai tarp organizacijų. Dar blogai, kad
internetin÷je konferencijoje pasitaikydavo provokacijų, gilinančių konfrontaciją. Geras ženklas
yra tai, kad LY3DA raš÷ laiškus į konferenciją, atsakin÷jo į keliamus klausimus.
Valdybos darbas buvo sklandus, visi žinojo, ka daro. Labai d÷kingi esame LY1DL, kuris
per savo darbo metus suformavo LRMD elektroninį veidą. Jam buvo priekaištų, tačiau čia yra
hobi, ne visada visuomeniniams darbams galima rasti laiko. Valdybos darbo reglamentas veik÷
gerai.
LY2L gerai organizavo trafikų vedimą.
LY3IJ skaičiavo kiekvieną centą, taupiai ir rcionaliai skirst÷ išlaidas.
LY2LU diplomus ruoš÷ greit ir kokybiškai su savu spausdintuvu.
LY3PDS buvo kaip kontrolierius, prižiūrintis, kaip laikomasi procedūrų. Mat÷
smulkmenas, kurių ištaisymas leido išvengti didesnių problemų.
LY2DX iš pažiūros buvo tylus, tačiau gerai organizavo LY0HQ darbą.
LY1CT buvo inicaityvus, gerai organizavo IARU 80-mečio pamin÷jimą.
Noriu, kad būtų išrinktas naujas LRMD Prezidentas, kadangi turiu daug asmeninių
priežasčių daryti pertrauką. Šiuo metu reikia Prezidento vilniečio, kadangi reikia užsiimti
patalpomis ir spręsti daug juridinių klausimų.
LY3DA klausimas: Kiek kainavo patalpos? Atsakymas: 35000 Lt.
LY3DA klausimas: Gird÷jau kad patalpos pirktos už dvigubai mažesnę kainą, negu yra
rinkos vert÷. Ar išveng÷te kyšių ir kaip tai pavyko? Atsakymas: Sudarant sutartį buvo
naudojama rinkos kaina pagal registrų centro pažymą. Praš÷me atid÷ti mok÷jimą, bet mums
neleido. Pirmu mok÷jimu sumok÷ta 10000 Lt, paskui išspręstas galutinio mok÷jimo klausimas.
LY3DA replika: Reikia, kad būtų viskas paviešinta, kadangi dabar vienas sako vienaip, o
kitas kitaip. Atsakymas: Aš ramus, nes viskas padaryta įstatymiškai.

LRMD sekretoriaus LY1DL ataskaita. Negaišinsiu visų laiko, nes jo prireiks naujos
Valdybos rinkimams. Visų Valdybos pos÷džių protokolai yra sutvakyti ir paskelbti.
Narių sąrašas sutvarkytas pagal paskutinius pateiktus duomenis.
LRMD tinklapis sutvarkytas.
Kaip IARU koordinatorius dalyvavau IARU I regiono konferencijoje Davose,
informacija apie konferencijos eigą buvo teikiama į radijo m÷g÷jų konferenciją. Ateityje tikiuosi
parašyti išsamų straipsnį su nuotraukomis. Būtina didel÷ šviet÷jiška veikla, kadangi ne visi
supranta, ką mums duoda IARU.
LRMD iždininko LY3IJ ataskaita. Ačiū visiems, prisid÷jusiems prie finansinių
programų įgyvendinimo. Pernai iš 2 proc. pajamų mokesčio surinkta 15.423 Lt. Vykdžiau l÷šų
apskaitą, tvarkiau dokumentaciją, tačiau at÷jo laikas mane pakeisti.
LY3DA klausimas: Kiek pinigų surinkta patalpų pirkimui? Atsakymas: Panaudota
11360 Lt nario mokesčio, apie 5000 Lt aukų, o likusieji – iš 2 proc.
LRMD TB menedžerio LY2DX ataskaita. Mano darbas labai siejosi su LRSF ir KTU
radijo klubo veikla. Šioje veikloje buvo suderinti Lietuvos TB radijo ryšio čempionato
teis÷javimo kriterijai, pasirašytas atitinkamas memorandumas. Tokio bendravimo apraiška yra ir
tai, kad paskutinis valdybos pos÷dis vyko KTU radijo klubo patalpose.
Yra bendrai vykdomos ar remiamos Lietuvos TB radijo ryšio čempionato, BC ir kitos
programos. Jas reik÷s tęsti ateityje. Ateityje reik÷s daugiau dirbti radijo m÷g÷jų suaktyvinimo
srityje, ypač NRAU. Tam negal÷siu skirti reikiamas pastangas d÷l užimtumo, tod÷l į sekančią
Valdybą nekandidatuosiu.
LRMD UTB menedžerio LY2SA ataskaita. Man buvo gerai dirbti d÷l to, kad tur÷jau
daug pagalbininkų. LY2IC tvark÷ tinklalapį ir reitingus. LY2BIL administravo ir teis÷javo LY
aktyvumo dienas. Lietuvos UTB čempionato teis÷javime pagrindinis krūvis teko LY2AT.
LY2PU s÷kmingai suteis÷javo „Lauko dienos“ varžybas.
Darbas tikrai vyko s÷kmingai, yra susiformavę geros tradicijos, tad naujajam UTB
menedžeriui jas reik÷s tęsti. Aš turiu daug kitų pareigų, tad šitas daugiau eiti nebegaliu.
Rytų Lietuvos atstovo LY2L ataskaita. Kraštų atstovai yra gana sąlyginis dalykas,
kadangi n÷ra nubr÷žtos griežtos ribos. Tačiau kraštų atstovai atlieka papildomus darbus. Man
buvo pavesta koordinuoti trafikų vedimą, Visi jie buvo pravesti, išskyrus šiandieną, kai reikia
būti čia, pos÷džio sal÷je, o ne prie savo aparatūros.
Pietų Lietuvos atstovo LY3PDS ataskaita. Buvau 2 pareigose: kaip Valdybos narys ir
kaip krašto atstovas. Kaip Valdybos narys, labai biurokratiškai kibau prie visko, d÷l ko man
pavesta rengti naujus Draugijos įstatus, kurie, kaip žinote, parengti. Dalyvavau ir varžybų
nuostatų rengime, bet man nepatiko pernelyg didelis liberalizmas. Praleidau 1 Valdybos pos÷dį.
Kaip krašto atstovas, patyriau visišką fiasko. „Varpo“ klube beliko 3 LRMD nariai, o
anksčiau buvo daugiau. Krašto atstovo statusas man atrodo dviprasmiškas, tod÷l siūliau kraštų
atstovus pervesti į koordinatorių statusą. Mano minties nepalaik÷. Linkiu naujai Valdybai ir
ypač kraštų atstovams visokeriopos s÷km÷s, o LRMD dabar stojasi ant kojų pakankamai gerai.
Šiaur÷s Lietuvos atstovo LY2LU ataskaita. Kaip ir kitiems, katastrofiškai trūko laiko.
Šiaur÷s Lietuvoje, konkrečiai, Šiaulių krašte radijo m÷g÷jų irgi maž÷ja. Pagrindinis mano
darbas buvo diplomai. 2005 metais išduoti 2 diplomai „BALTIC WAY“, diplomai „EUROPA2004“ – 4 vnt., LY TROPHY – 4.
Visiems rūpimas WAL TROPHY buvo gaminamas Kaune, kol nebeliko technologinių
įrenginių, o be jų tokį patį padaryti nebeišeina. Padaryti nauji popieriniai diplomai – tiek

proginiai, tiek už sportinius pasiekimus. Pastoviai kyla problemos su dizaineriais – sunku jiems
išaiškinti, kaip diplomas tur÷tų atrodyti.
Buvo išleista: graviravimui – 104 Lt, spausdinimui – 130 Lt, siuntimui – 54 Lt. Dar
neišsiųsta užsieniečiams diplomai už Lietuvos UTB radijo ryšio čempionatą. Apmok÷ta už 2
vnt. WAL TROPHY, ieškoma, kas gal÷tų pagaminti.
Vakarų Lietuvos atstovo LY1CT ataskaita. Pagal reglamentą viskas atlikta gerai.
QSL kortel÷s Klaip÷dą reguliariai pasiekdavo. Prisiimu pilną atsakomybę už Valdybos
veiksmus. Pavyko organizuoti renginį IARU 80-mečiui pamin÷ti. S÷kmingai surengtas LRMD
sąskrydis „Karkl÷-05“, kuriam pavyko rasti r÷m÷jų, apmok÷jusių išlaidas.
Nepavyko sureguliuoti tarpusavio santykius. Kai reik÷jo teikti siūlymus d÷l radijo
m÷g÷jų taisyklių, panagrin÷jau vokiškas taisykles. Taisykl÷se diapazonai pagal darbo rūšis
nedalijami, tačiau tokį paskirstymą padar÷ DARC, ir visi jo laikosi. Nerasta bendros kalbos tarp
2 organizacijų. D÷l neaukšto mūsų radijo m÷g÷jų mentaliteto nepavyko padaryti, kad ateities
radijo m÷g÷jai neliktų nuskriausti.
Lietuvos TB radijo ryšio čempionato koordinatoriaus LY3DA ataskaita. Ataskaitos
pradžioje anekdotas apie išsidirbin÷jimą. Palygino šią istoriją su čempionato teis÷javimo
kriterijais. LRMD Valdyba griežtai pareikalavo 2 min. laiko skirtumo ataskaitose. D÷l to
diskvalifikuoti 4 dalyviai. O tai perženg÷ varžybų nuostatus. Dalyvavo 100 individualių stočių
ir 7 komandos, 21 rajonas ir 10 klubų. Ypač aktyvus buvo PKRK. Čempionato duomenų baz÷je
yra apie 19.000 QSO. Turima teis÷javimo programa leidžia atlikti teis÷javimą per maždaug 30
min., visas kitas laikas skiriamas klaidų taisymui.
Siūlau sekti estų pavyzdžiu, jie leidžia 5 min. laiko skirtumą.
Padaryta 1-ma teis÷javimo taisyklių iteracija, kitos turi būti geresn÷s.
LY2GV klausimas: Kiek buvo popierinių ataskaitų? Atsakymas: 20.
LY2T klausimas: Daug kas pasirodo per paskutines 15 testo minučių, gal galima jų
nevertinti, ir neįrašin÷ti varžybų? Atsakymas: Yra daug technin÷s kontrol÷s būdų, o įrašin÷ti
reik÷s, kovojant su „guminiais laikrodžiais“.
Lietuvos UTB radijo ryšio čempionato koordinatoriaus LY2AT ataskaita. Dalyvavo
čempionate 96 LY stotys, viso 160 įskaitinių dalyvių.Stokojama kompiuterinio raštingumo,
ataskaitų kokyb÷ bloga. At÷jo laikas nebepriimin÷ti popierinių ataskaitų.
Taip pat koordinavau darbą su SWL. Pernai atsirado 10 naujų SWL. Dar nesusp÷jau
paruošti SWL šaukinių isdavimo nuostatus.
LY1DJ klausimas: Čempionate dalyvauja užsieniečiai, ar jiems siunčiami diplomai? Yra
nusiskundimų. Atsako LY2SA: Žinau tą kaliningradietį, kuris skundžiasi, kitiems viskas
tvarkoje.
Sportin÷s radijo pelengacijos koordinatoriaus LY2CD ataskaita. Pernai sportin÷s
radijo pelengacijos atstovams svarbiausios buvo 5 tarptautin÷s varžybos.
Europos jaunučių čempionatas, vyko Čekijoje. Šiek tiek par÷m÷ LRSF (1000 Lt). Ačiū
LRMD, kuri sumok÷jo dalyvių starto mokestį. Dalyvavo 12 komandų iš 9 šalių, Lietuva – 5 v.
Europos suaugusiųjų čempionatas vyko Serbijoje. Geriausias rezultatas tarp vyrų – 14 v.,
tarp jaunių – 13 v. Vyrų komanda už÷m÷ 6 v. Daugiau kaip 50 proc. reikalingų l÷šų gauta iš
r÷m÷jų.
Europos jaunių radijo orientavimosi sporto čempionatą organizavo ERSF. Laim÷ti 7
medaliai, iš jų 2 aukso. Komanda susid÷jo iš 4 radijo pelengacijos ir 14 radijo orientavimosi
sportininkų. Radijo orientacininkai yra potencialūs kandidatai papildyti radijo pelengacininkų
gretas.

Europos klubų taur÷s varžybose dalyvavo 3 klubai ir 15 sportininkų. Gauti 9 medaliai.
RO bus vystomas, pasitelkiant orientacininkus. Pastebima, kad RP jaun÷ja. Bloga
pad÷tis yra su moterimis, nes merginos greitai meta sportą. Planuojame daugiau pritraukti į RP
radijo ryšio atstovus.Labai aktyvus šioje srityje PKRK.
Pernai prof. A.Jurskio memoriale buvo atgaivinta RP sprinto rungtis. Šiemet planuojama
ją prapl÷sti. Pernai dalyvavo 7 miestų atstovai.
Per tarptautines varžybas apie ¾ dalyvių turi asmeninius šaukinius. Gerai būtų, jei mūsų
ryšininkai įsitrauktų į šią veiklą.
LY2GV klausimas: Kiek šalių dalyvavo Europos čempionate Serbijoje? Atsakymas -22.
Metais anksčiau pasaulio čempionate dalyvavo 29 šalys.
LY1DL klausimas: Kam daugiau LRSF skyr÷ l÷šų – ERSF ar RP varžyboms?
Atsakymas: klausimo eskaluoti nenoriu. RP varžyboms gauta pus÷ l÷šų iš organizacijų. Jei būtų
daugiau pinigų, gal÷tume įtraukti į komandą daugiau dalyvių. Pilna komandos sud÷tis yra 27
sportininkai, mūsų komandoje buvo 5. Šiemet l÷šų buvo skirta tiek, kiek praš÷m. Iš tikro ERSF
rengia tik foxoringo čempionatą. Kitos šalys (Ukraina, Moldova) šioje veikloje nenori
dubliuotis, o nori laikytis IARU rekomendacijų.
LY-QTC redaktoriaus LY2BVB ataskaita. Leidau LY-QTC iki pernai rudens. Gerai,
kad Valdyba nustat÷ ribinį leidinių kiekį. Šiuo metu prad÷jau mokytis, tod÷l kyla problemų d÷l
galimyb÷s atlikti šį darbą.
LY3DA klausimas: Kiek išleista LY-QTC? Atsakymas: 4 - kiek ir priklaus÷.
Revizijos komisijos pirmininko LY2BAW ataskaita. LRMD įplaukos iki 2006 m.
kovo 9 d. sudar÷ 75730,81 Lt, išlaidos – 59683,48 Lt, likutis – 16047,33 Lt, taip pat 42 JAV
doleriai, 75 Didžiosios Britanijos svarai. Iždininkas buhalteriją ved÷ elektronin÷je formoje ir
viskas buvo atlikta tvarkingai. Mažiau d÷mesio skirta popieriniams atskaitomyb÷s
dokumentams.
LY2L registruoja norinčius pasisakyti d÷l Valdybos darbo įvertinimo.
Pasisako LY3DA. Būtų galima vertinti gerai. Buvo susikirtimo momentų, pvz., d÷l TB
čempionato teis÷javimo kriterijų. Nepatiko radijo m÷g÷jų taisyklių svarstymas. Dalis LRMD
Valdybos narių yra pikti žmon÷s ir eil÷s LRSF siūlymų nenor÷jo priimti. Buvo organizuota
propagandin÷ mašina. Siūlau darbą vertinti patenkinamai.
Pasisako LY2AT. Nuomon÷ d÷l popierinių ataskaitų n÷ra griežta, bet prie to reik÷s
prieiti. Šiemet gautos 9 popierin÷s ataskaitos. Sunku jas suvesti, kai užmezgama virš 70 QSO,
l÷t÷ja teis÷javimo tempai, atsiranda klaidų. 1 ataskaita netgi dingo, skaitmenin÷je formoje to
nebūtų.
Pasisako LY2CD. Ačiū Valdybai, buvo malonu dirbti, ypač su pirmininku. Kai kas netgi
sutarta su LRSF. Siūlau įvertinti darbą teigiamai.
Balsuojama d÷l Valdybos darbo įvertinimo. Balsų dauguma nutarta įvertinti
patenkinamai. Susilaik÷ 5.
Balsuojama d÷l revizijos komisijos ataskaitos patvirtinimo. Balsų dauguma ataskaita
patvirtinta, susilaik÷ 5.
Skelbiama 20 min. pertrauka.
Po pertraukos užsiregistravo 43 dalyviai.
Skelbiami LRMD Prezidento rinkimai. LY2GV siūlo LY2MM, LY1BA, LY2CY,
LY2BAW.
LY2MM atsisako, LY1BA atsisako, LY2CY atsisako.

LY2BAW – jei taip atsitiks, kad būsiu išrinktas, kovosiu prieš tuos, kas apgaudin÷ja ir
sukčiauja.. Kandidatūros neatsiimu, bet siūlau pasiieškoti geresn÷s.
LY2GV kategoriškai atsisako kandidatuoti. Reikalingas LRMD Prezidentas vilnietis,
kadangi reikia spręsti daug klausimų d÷l patalpų.
LY2BAW siūlo LY1A. LY1A atsisako d÷l laiko stokos.
LY2AT siūlo LY3PDS. LY3PDS atsisako.
LY2AE siūlo remti LY2BAW kandidatūrą, kadangi jis yra geras sportininkas, reiklus.
LY3DA siūlo LY2BET. LY2BET atsisako.
Skelbiamas balsavimas d÷l LY2BAW išrinkimo LRMD Prezidentu. Už – 36, prieš – 1.
Tadas Vyšniauskas LY2BAW išrinktas LRMD prezidentu.
LY2BAW d÷koja už pasitik÷jimą ir tikisi pagalbos iš buvusio LRMD Prezidento.
Skelbiami LRMD Valdybos rinkimai. Pirmininko pareigybę siūloma sutapatinti su
Prezidento.
Balsuojama d÷l pareigybių sugretinimo. Už – 41, prieš – n÷ra.
Į Valdybos sekretoriaus kandidatūrą siūlomi LY1DL, LY3PDS, LY1BA, LY1A,
LY2BET.
LY1DL atsisako kandidatuoti.
LY3PDS atasisako kandidatuoti į Valdybą.
LY1BA atsisako, LY1A atsisako, LY2BET atsisako.
LY2BAW: pakeisti visą Valdybą negalima, kad liktų perimamumas ir prašo LY1DL
likti dar metams. LY1DL žada pad÷ti naujajam sekretoriui ir atsisako kandidatuoti.
LY2L dar kartą siūlo LY3PDS. LY3PDS sutinka dirbti 1 metus.
Skelbiamas balsavimas d÷l LY3PDS išrinkimo LRMD Valdybos sekretorium. Už – 42,
prieš – n÷ra.
Edmundas Gudžiūnas LY3PDS išrinktas LRMD sekretorium.
Skelbiami LRMD iždininko rinkimai. Siūlomas LY3IJ. LY3IJ atsisako, nes neturi
buhalterinio išsilavinimo. LY3DA siūlo neatsisakyti, nes specialių buhalterinių žinių reikia retai.
LY2BAW siūlo LY3IJ pasilikti pareigose. LY2GV pritaria. Informuoja, kad Vilniuje
rengiami specialūs kursai, kurie daug nekainuos. Tvarkomasi iki šiol buvo gerai, tereikia tęsti
darbus.
Balsuojama d÷l LY3IJ išrinkimo LRMD iždininku. Už – 41, prieš –n÷ra.
Kęstutis Aleksa LY3IJ išrinktas LRMD iždininku.
Skelbiami Valdybos narių rinkimai. Renkami Valdybos nariai, kurie pasiskirstys
pareigomis v÷liau.
Pasisako LY1CT. Jo nuomone, reikia perkelti valdymą arčiau centro. Būti Valdybos
nariu neatsisako.
Pasisako LY1DL. Sutinka būti renkamas Valdybos nariu, tik ne sekretoriaus pareigose.
Pasisako LY2L. Sutinka būti Valdybos nariu be super pareigų.
LY2LU siūlo į Valdybą LY2GV, kaip potencialų Šiaur÷s Lietuvos atstovą.
LY2MM siūlo į Valdybą LY2BET. LY2BET sutinka kandidatuoti.
LY1DL siūlo į Valdybą LY3DA, kaip gerą potencialų TB menedžerį, be to, jis yra
kaunietis. LY3DA atsisako, nes neturi laiko.
Siūlomas LY1DJ, kuris sutinka kandidatuoti.
LY2GV siūlo į Valdybą LY2CY. LY2CY sutinka. LY1DJ atsiima savo kandidatūrą.
Balsuojama d÷l LY1DL išrinkimo LRMD Valdybos nariu. Už - 42.
Balsuojama d÷l LY1CT išrinkimo LRMD Valdybos nariu. Už - 42.

Balsuojama d÷l LY2L išrinkimo LRMD Valdybos nariu. Už - 42.
Balsuojama d÷l LY2GV išrinkimo LRMD Valdybos nariu. Už - 42.
Balsuojama d÷l LY2BET išrinkimo LRMD Valdybos nariu. Už - 41.
Balsuojama d÷l LY2CY išrinkimo LRMD Valdybos nariu. Už - 42.
Kęstutis Tamošaitis LY1CT, Antanas Zdramys LY1DL, Dainius Rutkauskas
LY2BET, Jurgis Ignotas LY2CY, Gintautas Š÷poraitis LY2GV, Alvydas Jackūnas LY2L
išrinkti LRMD Valdybos nariais.
Koordinatorių skyrimas:
LY TB radijo ryšio čempionato – LY3DA
LY UTB radijo ryšio čempionato – LY2AT
Sportin÷s radijo pelengacijos – LY2CD
Greitumin÷s radijo telegrafijos – LY1CP
LY QSL pašto – LY2BKF
LY QTC – LY2BVB
Diplomų ir apdovanojimų – paliekama spręsti Valdybai
LRMD internetin÷s svetain÷s tinklas – paliekama spręsti Valdybai
LRMD serverio koordinatorius – paliekama spręsti Valdybai
Trafikų koordinatorius – LY2L
Ryšių su IARU koordinatorius – LY1DL
LRMD patalpų remontas ir priežiūra – paliekama spręsti Valdybai.
Balsuojama d÷l koordinatorių skyrimo. Priimta balsų dauguma.
Skelbiami LRMD revizijos komisijos rinkimai. Siūlomi į revizijos komisiją LY1A,
LY1DJ ir LY2MM. Visi sutinka kandidatuoti.
Balsuojama už visą revizijos komisiją. Už – 42, prieš – n÷ra.
Viktoras Peteraitis LY1A, Juozas Dargis LY1DJ ir Albinas Štaraitis LY2MM
išrinkti LRMD revizijos komisijos nariais.
Skelbiama pietų pertrauka. Po pertraukos registravosi 30 dalyvių.
2006 m. biudžeto tvirtinimas ir nario mokesčio nustatymas. Metinis mokestis iki šiol
buvo 30 Lt.
LY1DL siūlo didinti metinį mokestį iki 40 Lt.
LY2L siūlo mokesčio nekeisti. Motyvas – mes senstame ir ne visi paj÷gūs mok÷ti.
LY2GV – prieš didinimą. Tačiau jei bus didinama, tai iš tų, kas iki VNS sumok÷jo,
papildomai pinigų reikalauti negalima.
LY2BAW siūlo pam÷ginti nustatyti mokestį10 eurų.
LY1DL – nuostolių neturime, biudžetas subalansuotas. Tačiau mes ir taip esame nustatę
mažiausius mokesčius, kitose šalyse mokama daugiau.
LY1CT – didinti mokesčius nereikia, nes maž÷s narių skaičius. Jei mažiau leisim LYQTC egzempliorių, išlaidos dar sumaž÷s, o platinti galime per internetą.
Siūloma iki 2006.12.31 palikti nepakeistą 30 Lt metinį nario mokestį. Už – 32, prieš –
n÷ra.
LY2L siūlo nuo 2007 m. pradžios, jei valiuta bus pakeista, nustatyti 10 eurų metinį nario
mokestį.
LY1CT siūlo nustatyti 30 Lt, o jei bus įvestas euras – nustatyti 8 eurus.
LY2GV siūlo nustatyti 30 Lt, o jei bus įvestas euras, mok÷ti 30 Lt ekvivalentą eurais,
apvalinant į did÷jimo pusę iki sveiko eurų skaičiaus. Už šį pasiūlymą balsuojama. Už -18, prieš
– 10.

LY2VO siūlo 2006 metais atsisakyti iki šiol buvusio stojamojo 5 Lt mokesčio. Už – 24,
prieš – 6.
2007 metais siūloma stojamąjį mokestį nustatyti:
a) palikti 5 Lt arba ekvivalentą eurais, apvalinant iki sveiko skaičiaus į didžiąją pusę;
b) nustatyti 2 eurus;
c) neimti visai.
Balsuojama. Už pirmąjį pasiūlymą – 20, antrąjį – 1, trečiąjį – 6.
Mokesčių lengvatos siūlomos palikti ankstesn÷s. Antras ir sekantieji šeimos nariai,
moksleiviai, invalidai, pensininkai moka 50% nustatyto mokesčio. Lengvatos taikomos vieną
kartą ir nesisumuoja. Vyresni nei 70 metų ir garb÷s nariai – nemoka visai. Balsuojama: už – 27,
prieš – n÷ra.
Nustatomas nario mokesčio mok÷jimo terminas. Iki šiol buvo kovo 31 d. Alternatyvinis
pasiūlymas - gruodžio 31 d. LY3PDS siūlo spalio 1 d.
Vyksta alternatyvus balsavimas. Už gruodžio 31 d. terminą – 19, už spalio 1 d. – 3, už
kovo 31 d. – 3.
Mokesčiai už QSL biuro paslaugas:
- siūloma neimti mokesčių už šeimyninę stotį, jei jos savininkas yra LRMD narys. Už
– 27.
- mokesčiai moksleivių kolektyvn÷ms stotims – palikti spręsti Valdybai.
- ne LRMD narių QSL biuro mokestis. LY2L siūlo nustatyti lygų metiniam nario
mokesčiui. Balsuojama, už – 27.
- mokestis sąskrydžio dalyviams – palikta spręsti Valdybai.
LRMD biudžetas – paliekamas sudaryti Valdybai.
Svarstomas juridinių asmenų nario mokesčio klausimas. LY2GV primena, kad juridinio
asmens fiziniai nariai privalo sumok÷ti nario mokesčius atskirai. Siūlo nustatyti 30 Lt.
LY2MM siūlo juridinių asmenų nario mokesčių nerinkti.
Balsuojama, už 30 Lt mokestį – 22, už mokesčio ne÷mimą – 8.
D÷l mokesčio juridiniams asmenims, ugdantiems jaunimą. Diskusijos metu nerasta
nustatymo kriterijų. LY2L prašo atleisti nuo mokesčių klubinę stotį LY3TL. Balsuojama, už –
27.
2006 m veiklos plano svarstymas:
LY2BAW: dar neiš÷jau iš šoko, į kurį patekau, būsenos. Tie darbai, kuriuos sūl÷ atlikti
ir prad÷jo daryti ankstesnioji Valdyba, turi būti tęsiami. Naujoji Valdyba maksimaliai stengsis
tai daryti.
Teks ieškoti sąsajų su LRSF, nes alternatyvos n÷ra, mes esame viename eteryje, tod÷l
sugyventi būtina. Man, dabar jau nesančiam privačiu asmeniu, bus sunkiau, teks keisti
bendravimo stilių.
D÷koju visiems, sutikusiems dirbti Valdyboje ir tikiuiosi, kad darbas vyks s÷kmingai.
LY3DA: Aš irgi esu šoke, tačiau Valdyba išrinkta, ir tokia bus. Tragedijos čia n÷ra.
Esm÷ ir forma – balsavimas d÷l eurų yra formos reikalas, o esm÷ yra tame, kad reikia, jog čia
daug÷tų jaunų veidų. Kas tik galit, tempkit jaunimą prie radijo stočių. Geguž÷s 7 d. vyks prof.
A.Jurskio memorialas, reikia, kad kuo daugiau dalyvių jame būtų.
LY2GV: Nenoriu iškart daug prikalb÷ti naujajai Valdybai. Teko kalb÷tis su LR seimo
Pirmininku. Buvo pažad÷ta parama būreliams, užsiimantiems radijo m÷g÷jų ugdymu, bet tai
n÷ra parama LRMD. Mums šioje programoje tektų konsultantų vaidmuo, kad gal÷tume patarti,
kur nukreipti l÷šas. Darbas jau prad÷tas.

Laikas prad÷ti rengti radijo m÷g÷jų įstatymą. Yra tam tikra rizika, kad jį blogai parašius,
ilgai bus blogai mums patiems. Tačiau jo pri÷mimas palengvintų taip sunkiai anksčiau spręstų
klausimų sprendimą. Būtina surašyti pagrindinius aspektus ir teikti Seimo juridiniam skyriui.
Laukia labai svarbus darbas su būreliais. Yra būreliai Panev÷žyje, Šakiuose,
Leipalingyje, Klaip÷doje. Reikia tą būrelių tinklą pl÷sti.
Šiauliuose yra neregys asmuo, norintis tapti radijo m÷g÷ju. Jam reikia technin÷s
pagalbos.

Susirinkimo pirmininkas

Alvydas Jackūnas LY2L

Sekretorius

Albinas Štaraitis LY2MM

