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LRMD valdybos narių ir koordinatorių ataskaitos už 2011 metus.

Prezidentas, LY4Q
Jau beveik vieneri metai prabėgo LRMD prezidento ir valdybos pirmininko poste. Žinojau,
jog bus nelengva, bet ryžausi pakeisti buvusį prezidentą, tikėjausi ir vis dar tikiuosi jog pavyks
nuveikti kažką naudingo mūsų radijo mėgėjų bendruomenei ir LRMD. Darbų ir planų yra daug ir
labai svarbu jog valdybos nariai ir koordinatoriai juos atliktų bendrai, ir nebūtų užkrauti keliems
žmonėms. Neturiu galimybių LRMD skirti daugiau savo laisvo laiko nei galiu skirti radijo hobiui.
Vykdant visuomeninį darbą beveik nebelieka laiko prisėsti prie transiverio. Kas yra buvęs
valdyboje ar kitose visuomeninėse pareigose puikiai mane supranta.
Labai apmaudu jog išrinktoje valdyboje ne visi kolegos galėjo prisidėti prie bendrų darbų.
Pradžioje aktyviai dirbęs Rolandas LY4A vėliau pasitraukė iš valdybos. Minimaliai prisidėjo prie
bendro valdybos darbo Vitas LY2BFV. Labai tikiuosi jog esami ar ateityje išrinkti valdybos nariai
paaukos savo brangų laiką bendram darbui radijo mėgėjiškos bendruomenės ir LRMD vardan.
Apie nuveiktus ir nenuveiktus darbus galite sužinoti perskaitę kitų kolegų valdybos narių ir
koordinatorių ataskaitas. Nenoriu tai kartotis, nes daugumoje visų šių įvykių bei sprendimų teko
dalyvauti ir man.
Noriu pasidžiaugti jog šių metų pradžioje minint sausio 13-osios 20-etį LRMD pavyko
prisidėti prie bendrų renginių ir surengti parodą Seime. Ačiū už pagalbą kolegoms LY8O
Remigijui, LY2QT Valerijui ir LY2H Linui.
Pirmiausia noriu padėkoti už pagalbą aktyviausiems valdybos nariams ir kolegoms, bei
tikiuosi ateityje aktyviau prisidėsiant likusiems valdybos nariams, koordinatoriams ir kitiems
kolegoms, prie bendrų darbų. Nors nenoriu išskirti kažko iš valdybos narių ir kolegų, bet vis tik
paminėsiu jų indėlį.
LY8O Remigijus visokeriopai palaikė ir tikiuosi ateityje palaikys, bei pagelbės įvairiuose
darbuose. Kartais kai jau man nusvirdavo rankos kažką daryti, Remigijus sugebėdavo mane įtikinti,
kad vistik reikia daryti ką užsibrėžėme ir tas jungas ne visam laikui, bet kol esame kolegų išrinkti į
valdybą. (Ateityje planuojame apgalvoti ir įteisinti valdybos nariu būti maksimum dvi kadencijas).
LY3UE Olegas apart savo kuruojamos UTB veiklos, papildomai neraginamas parašydavo į LYQTC, visada pasiruošęs padėti ir kitais organizaciniais klausimais. LY1VP, Saulius degantis
jaunatvišku entuziazmu ir visada gali viską atlikti. Stengiuosi Sauliui duoti tik užduotis
atitinkančias jo kvalifikaciją. Apie jo nuveiktus ir atliekamus darbus nereikia daug pasakoti, tai
pastebima kaip operatyviai atnaujinama informacija www.lrmd.lt, kas mėnesį leidžiamas LY-QTC,
archyvo perkėlimas į LRMD svetainę, atsiradus problemoms serverio atstatymo koordinavimas ir
kita.
Kiti valdybos nariai pagal išgales prisidėjo prie bendro darbo. Stasys LY1G tvirtai laiko savo
regiono koordinavimą ir šiuo metu su Švyturio klubu užsiėmęs organizaciniais būsimo sąskrydžio
reikalais. Valdybai užtenka minimaliai rūpintis ateinančiu sąskrydžiu, žinome jog viskas daroma
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jog sąskrydis įvyktų ir būtų suorganizuotas aukštam lygyje. Kiti valdybos nariai prisidėjo pagal
galimybes prie bendros veiklos ir vykdė savo tiesioginius darbus už kuriuos yra atsakingi.
Pagal galimybes dalyvaudavau LY trafikuose ir norėčiau pasidžiaugti jog gausiai susirinka
kolegos. Be to kaip jau buvo minėta trafikų koordinatoriaus, sudaryta galimybė klausyti trafiko
įrašo. Tikėkimės jog LY trafikai 80 m diapazone ir toliau pritrauks didelę auditoriją ir trafikų
vedantieji pateiks daug naudingos informacijos. Be to noriu padėkoti už bendradarbiavimą ir
paramą (naudota aparatūra) LRMD nariui gerb. Jonui G4BYW.
Turiu pripažinti jog yra nemažas privalumas kai valdybos branduolys susibūręs viename
mieste, tai patogiau kartu dirbti ir bendrauti. Gan dažnai pavyksta susitikti su valdybos nariais
LRMD QSL biure trečiadieninių susitikimu metu. Esant reikalui kažką aptarti visada galime
susiplanuoti kažkur susitikti be išankstinio derinimo. Nors ir yra galimybės bendrauti ir priimti
sprendimus e-balsavimu, tačiau akivaizdiniai susitikimai įvairių klausimų aptarimui turi savų
privalumų.
Ne viskas padaryta kas buvo įsipareigota. Nepavyko nieko nuveikti SWL klausimu. Tačiau
džiugu pranešti jog buvo nuveikti ir kiti darbai, kurie nebuvo numatyti veiklos plane.
Jeigu turite klausimų prašau rašykite man asmeniškai arba valdybai. Visa kontaktinė
informacija pateikta www.lrmd.lt
LY4Q, Rolandas. LRMD prezidentas

Sekretorius, LY3IJ
1.Dalyvavau elektroniniuose ir pagal galimybes akivaizdiniuose posėdžiuose.
2.Rašiau posedžių protokolus.
3.Tvarkiau LRMD narių sarašą.
Kęstas LY3IJ

Iždininkas, LY3X
Gerbiami kolegos,
LRMD finansinė situacija
1. Iki revizijos patikrinimo 2011 sausio 1d. surinkta lėšų - 26517,10 Lt:
iš nario mokesčių – 9415,00 Lt , augimas 25%,
avansinis nario mokestis 2011m. – 4035,50 Lt,
draugijai paaukota – 438,09 Lt,
gauta 2% parama – 12628,51 Lt.
2. Gauta palūkanų iš terminuotų indelių bankuose - 6209,02 Lt.
Per 2011 m. galima tikėtis surinkti:
nario mokesčių 10000,00 Lt,
surinkti aukų 500,00 Lt,
gauti 2% paramą 20000,00 Lt.
LRMD bankas 2010 01 01
LRMD bankas 2010 12 31
Augimas
Metinis augimas

Grynais, Lt
6890,29
8128,02

Banke, Lt
72700,85
90788,25

VISO, Lt
79591,14
98916,27
19325,13
59,5%
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3. Įsipareigojimai
Sąskrydžio organizavimui turime 1500 LT,
QSL patalpų išlaikymui planuojamos 4000 LT išlaidos,
QSL biuro koordinatorius – 4800 Lt .
4. Taupomosios sąskaitos
Hansa bankas – 26.000,00 Lt,
SEB bankas - 0,00 Lt,
Planuojamos pajamos – 370,00 Lt
5. Turtas
Patalpų likutinė vertė – 26250,20 Lt
Serverio likutinė vertė – 0 Lt Lt.
Pastabos
1. Lėšų daugėja! Ką su jom daryt?
2. Ar serverį dar galima naudoti, ar reikalingas serverio komponentų atnaujinimas, ar geriau
nusipirkti naują, ar reikalingas programines įrangos atnaujinimas? Turime nepanaudotas lėšas –
1183,80 Lt.
QSL biuras
2009 metais QSL biuras surinko 2538,85 Lt kortelių siuntimui. Panaudota 968,60 Lt kortelių
siuntimui paštu, sutaupyta kolegų dėka kurie tarpininkavo, perdavė bei nuvežė QSL korteles į kitas
šalis.
Taip pat siūlau sumažinti QSL biuro mokesti ne LRMD nariams iki 50%. Taip galime gauti
papildomų lėšų QSL biuro darbui.
Siūlau atleisti Sauliu LY2MQ nuo LRMD nario mokesčio už kasmetinį tarpininkavimą
nemokamai pristatant QSL korteles į užsienio QSL biurus.
LRMD iždininkas Tomas Šaltis, LY3X

TB koordinatorius, LY8O
Sveiki kolegos,
Arteja VNS'as, todel atejo laikas atsiskaityti pries Jus. Jeigu bus kokiu klausimu - galite
uzduoti cia, ar i asmenini meila arba VNS'o metu.
LRMD Valdybos nario TB menedžerio Remigijaus Vaičiaus LY8O ataskaita.
Vilnius, 2011-02-10
Ataskaitiniu laikotarpiu po paskutinio VNS susirinkimo nuveikiau nelabai daug – pagal
esamas galimybes ir laiką. Pagrindiniai darbai būtų:
- pastovus dalyvavimas e-posėdžiuose bei e-balsavime;
- dalyvavimas LRMD Valdybos posėdžiuose;
- siūlymų, mano nuomone galinčių pagerinti Valdybos darbą arba galinčių duoti kažkokios
naudos LRMD nariams, teikimas (prisidėta prie QSL pašto tarifo gerinimo, teikti pasiūlymai esamų
Įstatų gerinimui, teikti pasiūlymai dėl bendravimo su kitomis organizacijomis);
- prisidėta (ko gero per mažai) prie LY0HQ komandos sudarymo bei dalyvavimas komandos
darbe IARU varžybose;
- pastovus ir ilgalaikis LY0HQ QSL-kortelių pašto tvarkymas;
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- dalyvauta susitikime su RRT dėl 2.3GHz diapazono klausimų;
- dalyvavimas organizuojant LY13 proginių stočių aktyvumą;
- dalyvavimas rengiant radijo mėgėjišką parodą LR Seime;
- audio dokumentų apie 1991.01.13 darbą eteryje paviešinimas (didelis AČIŪ Petrui
Mikalajūnui LY1PM už įrašų išsaugojimą), tuo LR valdžios organams parodant, kokį vaidmenį
tuose įvykiuose suvaidino radijo mėgėjiška visuomenė;
- dalyvavimas radijo laidoje pokalbyje apie radijo mėgėjus, tuo viešinant ar netgi
reklamuojant mūsų pomėgį Lietuvoje;
- LRMD TB skyrelio tvarkymas – kuklus iš mano pusės, bet labai norėčiau padėkoti Jurgiui
Ignotui LY9Y už jo nesavanaudišką bei neįkainuojamą pagalbą šio skyrelio bei jame esančios
informacijos tvarkymą;
Neatlikti darbai:
- visiškai nieko nepadaryta SWL klausimais;
- nedalyvauta TB trafikuose (nėra techninių galimybių dalyvavimui iš namų);
VNS’ui siūlysiu nubalsuoti, kad LY0HQ komandos organizavimas būtų grynai TB
Menedžerio atsakomybė – nesvarbu, ar jis tai darys vienas, ar susiras pagalbininkų.
Pagarbiai,
Remigijus Vaičius LY8O
LRMD TB Menedžeris

UTB koordinatorius, LY3UE
LRMD Valdybos nario, UTB koordinatoriaus Olego Sokolovo LY3UE ataskaita už 2010
metus.
Apgailestauju, kad per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atlikta nemažai suplanuotų darbų ir
nebuvo pasiekti visi užsibrėžti tikslai. Nepaisant to stengiausi aktyviai dalyvauti LRMD veikloje
kuruojant UTB sritį.
Per ataskaitinį laikotarpį buvo nuveikti darbai ir atliktos šios užduotys:
- Nuolatinis dalyvavimas LRMD valdybos organizuojamuose akivaizdiniuose ir
neakivaizdiniuose posėdžiuose ir balsavimuose;
- LRMD UTB koordinatoriaus puslapio tvarkymas, informacijos surinkimas ir atnaujinimas;
- Įvairios UTB informacijos pateikimas Lietuvos radijo mėgėjams LY forume, konferencijoje
ir LY e-QTC leidiniuose.
- Savalaikis priminimas apie pagrindines artėjančias UTB varžybas;
- LY UTB Čempionato reklaminė agitacija, kvietimų dalyvauti išsiuntimas kaimyninių šalių
radijo mėgėjų organizacijoms;
- Ryšių su kitų šalių nacionalinių radijo mėgėjų organizacijų UTB koordinatoriais
palaikymas;
- LY UTB “Lauko dienos” ir “IARU R1 UTB” nacionalinės įskaitos varžybų teisėjavimas;
- LY UTB varžybų apdovanojimų ir diplomų paruošimas;
- Dalyvavimas RRT posėdžiuose 2,3 GHz bangų ruožo klausimais;
- Pagalba organizuojant 70cm bangų ruožo LY švyturių paleidimą į eksploataciją;
Neatlikti darbai:
- Beveik nedalyvauta LY trafikuose, nes nėra techninių galimybių dalyvauti (neturiu TB
antenų);
- Mažai dėmesio skirta UTB populiarinimui tarp pradedančiųjų UTB mėgejų;
Planuojami papildomi darbai:
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- Naujojo UTB diplomo įsteigimas;
- Pagalba organizuojant naujų UTB švyturių (70cm ir 23cm bangų ruožo) paleidimą;
- Daugiau informacijos, skirtos pradedantiesiems UTB mėgejams paruošimas ir pateikimas;
Dėkoju už pagalbą ir palaikymą kolegoms, kurie padėjo tvarkyti UTB reikalus: Ryčiui LY4U,
Remigijui LY8O, Aloyzui LY2VA, Tadui LY2BAW, Giedriui LY2CG, Juozui LY2AT.
Pagarbiai,
Oleg Sokolov LY3UE
LRMD UTB koordinatorius

IARU kordinatorius, LY1DL
Pernai per LRMD visuotinį narių susirinkimą buvau išrinktas į valdybą, taip pat IARU
koordinatoriumi, taip pat Rytų krašto atstovu. Supratau padaręs klaidą sutikdamas būti renkamas,
nes mano reikalai per pastaruosius metus susiklostė taip, kad radijo mėgėjiškai veiklai nebeliko
vietos ir laiko. Neteisinga dalyvauti priimant radijo mėgėjams svarbius sprendimus, pačiam jau keli
metai neužmezgus nei vieno radijo ryšio, retai bebūnant Lietuvoje. Esu praradęs savo kompetenciją
mūsų veikloje, nebežinau radijo ryšio naujovių, nebepalaikau glaudus kontakto su Pasaulio
kolegomis. Todėl prašau nesiūlyti mano kandidatūros į naujos valdybos sudėtį.
Atsiskaitant už pereitus metus daug lengviau išvardinti tai, ko nepadariau, negu tai, ką esu
padaręs.
Neįgyvendintas liko ketinimas išversti ON4UN brošiūrą "Ethics and Operating Procedures
for the Radio Amateur". Tai ypatingai svarbus mums leidinys, išverstas į daugelį kalbų (įskaitant
mūsų kaimynų-brolių latvių).
Pasiruošimas IARU Pirmojo regiono konferencijoje taip pat nevyko dėl aukščiau išvardintų
priežasčių. Tikiuosi LRMD pasiųs savo atstovą delegatą į šį svarbų tarptautinį renginį, kuris vyks
rugpjūčio mėnesį Pietų Afrikos Respublikoje. Gerai, kad pavyko sukaupti fondą tam reikalui.
Galėsiu pakonsultuoti LRMD delegatą (us) prieš išvykstant į konferenciją, padėti pasiruošti tiek,
kiek leis mano galimybės.
Nors ir nutraukiau savo veiklą radijo mėgėjystėje, bet vis dar tikiuosi kada nors sugrįžti į šią
ypatingą gyvenimo sritį, kuri yra man tiek daug davusi, be kurios tikrai nebūčiau pasiekęs tai, ką
dabar turiu. Gal ir aš šiek tiek esu davęs naudos (tiesa, jau prieš daug metų) mus vienijančiai
organizacijai. Formaliai ir toliau liksiu LRMD nariu, stengsiuosi nepraleisti nei vieno sąskrydžio,
skaityti šį forumą, ką nors parašyti neiškentęs. Jeigu vėl pasiseks užsidegti tuo radijo mėgėjišku
azartu, kurį kadaise turėjau, pats pasisiūlysiu į valdybą, jei pajusiu, kad galiu būti naudingas. O kol
kas linkiu naujajai valdybai sėkmės. Manau, kad IARU koordinatoriaus pareigas puikiausiai galėtų
atlikti mūsų prezidentas Rolandas LY4Q, ar kas kitas iš valdybos mokantis bendrauti angliškai,
siekiantis pagerinti mūsų padėtį Pasaulyje.
73! Antanas EA8/LY1DL

Vakarų krašto atstovas, LY1G
1) Dalyvauta virtualiuose posėdžiuose priimant valdybos sprendimus įvairiais klausimais;
2) Dalyvauta viename akivaizdinim posėdyje kuris vyko Šiaulių krašte;
3) Pastoviai pateikiama informacija Vakarų krašto kolegoms apie priimtus valdybos
sprendimus;
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4) Vykdomi paruošiamieji darbai dėl 2011 metų hamfest,o surengimo Gargžduose (vieta
parinkta,
5) gautas savivaldybės sutikimas, įsteiktas organizacinis komitetas ir t.t..).
73! Stasys (LY1G)

LY UTB čempionato koord., LY2AT
2010-ųjų metų Lietuvos ultratrumpųjų bangų (UTB) radijo ryšių čempionate dalyvavo 45
Lietuvos ultratrumpabangininkai ir 69 užsieniečiai. Iš viso buvo 114 įskaitiniai dalyviai. Reikia
pažymėti, jog per paskutinius keturis metus LY dalyvų skaičius stabilizavosi, o užsieniečių gausėja.
Jų šiais metais buvo net 69. Be abejo, padėjo UTB menedžerio reklaminė akcija. 2009 metais buvo
94 įskaitiniai dalyviai. Prisiminus, jog prieš kelerius metus varžybose dalyvaudavo 80-90 lietuvių ir
60-70 užsieniečių, akivaizdu, jog pastaraisiais metais per mažai dėmesio skiriama čempionato
populiarinimui tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.
Laimė,turime puikią teisėjavimo programą LYtest (autorius Giedrius Misiūnas, LY2CG), kuri
savyje turi priemonių, palengvinančių logų įvedimą. Jei ataskaitos parašytos naudojant
rekomenduojamas programas TACLOG, CGlog, LogMaker, tada teisėjai sugaišta vos kelias
akimirkas, nes Giedriaus teisėjavimo programa viską sutvarko kone automatiškai. Džiugu, kad yra
nemažai varžybų dalyvių, kurie naudoja būtent tokias programas, todėl jų atskaitos būna be
priekaištų.
Kadangi keliata kartų nuskambėjo pageidavimai jog varžybų vyr. teisėjui reikėtų užleisti vietą
kitiems, tame tarpe ir iš UTB koordinatoriaus, aš su malonumu tai padarysiu. Mielai pats
sudalyvaučiau UTB čempionate, tačiau, amžini priekaištai, kad neetiška ir dalyvauti ir teisėjauti,
mane priverčia varžybų atsisakyti. Galvokite kas užsiims UTB čempionato teisėjavimu nuo 2012
metų, nes šiais metais turėsite iškentėti su manim.73!
Juozas, LY2AT

LY stebėtojų (SWL) koord., LY2AT
Per 2010 ir 2011 pradžią paskirti net 6 stebėtojų šaukiniai.
LYC-49

2010 08 06

LYC-50

2011 01 28

LYC-51

2011 01 28

LYC-52

2011 02 09

LYC-53

2011 02 10

LYR-437

2011 02 13

Andrej Sidarenko
Lieporiu g. 9 – 35, Šiauliai, 78300.
Zigmas Narkevičius
Anykščių g. 3-56, Ukmergė, 20181.
Violeta Radzevičienė
Raudondvario pl. 226a-8, Kaunas, 47155.
Bronius Zimblys
Ramygalos 82-1, Panevėžys, 36232.
Andrius Vaškevičius
Kalvarijų g. 276-53, Vilnius, 08316.
Augustinas Lieponis
Gričiupio g.14-22, Kaunas, 51390.

Jų turėtojai Šiauliuos, Ukmergėje, Kaune ir Vilniuje. Augustinas atsinaujino šaukinį iš serijos
LY-R.
Specialaus darbo šioje srityje man nuveikti nepavyko. Dar prieš kelis metus šis klausimas
buvo svarstytas valdybos posėdyje. Buvau gavęs įpareigojimą sukurti naujas SWL šaukinių
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išdavimo taisykles, tačiau atsiradus problemų su sveikata, džiaugiuosi kad galiu padaryti tiek kiek
padarau, nebūtinai SWL srityje.
Reikia naujų taisyklių, o juose paruošti priemones pažymėjimams paruošti ir atspausdinti.
Senųjų rašytinių nuostatų turbūt ir nelikę, nebent LRMD archyvuose. Esamos duomenų bazės
pagrindu sudaryti naują bazę. Senoji sudaryta dar 1990-1991 metais ir papildoma kasmet.
Atnaujintą duomenų bazę pateikinėju QSL biuro koordinatoriui.
Man trūksta žinių ir sugebėjimų, tokių, kaip anais metais Edmundas LY3PDS ruošė draugijos
įstatus. Jei nebus kam pakeisti mane, nežinau kaip tas taisykles paruošti. Paskirti šaukinį nėra
didelis darbas, tačiau paruošti naujas taisykles kažkas turi padėti, aš tos atsakomybės atsisakau, nes
nesugebu, o „prisiminimus“ ir kai kuriuos samprotavimus pateikti galiu.
Atsiradus e-QSL ir kitiems saltiniams, atsirado poreikis išdavinėti pažymėjimus, o ne tik
paskirti šaukiniu. Visa tai susiveda į prieš tai minėtas problemas. Kas paruoš taisykles, pažymėjimo
pavyzdžius ir t.t. Gal jie turėtų būti daugiakalbiai, kaip RRT išduodami pažymėjimai. Kartoju,
paskirti šaukinius man nesunku, bet viską paruošti atsisakau.
Juozas LY2AT

Trafikų koordinatorius, LY1CT
Per ataskaitinį laikotarpį buvo pravesti visi numatyti trafikai ir padaryti daugumos trafikų
garso įrašai. Keletas trafikų dėl vienokių ar kitokių aplinkybių pravesti spontaniškai, negalint jų
pravesti pagal numatytą grafiką.
Buvome įsipareigoję trafikų metu skelbti informaciją apie besibaigiančias šaukinių
licenzijas,tačiau šis punktas nebuvo pilnai įvykdytas.
Už atliktą darbą dėkoju kolegoms
Algirdui LY7M
Edmundui LY3PDS
Albinui LY2MM
Trafikų koordinatorius Kęstutis Tamošaitis LY1CT

Diplomų koordinatorius, LY4Q
Kadangi praeito VNS’o metu nebuvo išrinktas diplomų koordinatorius, man tenka tęsti šį
darbą. Užima nemažai laiko vykdyti kelias visuomenines pareigas, todėl kartais diplomų
pareiškėjams tenka palaukti, kartais ir paraginti mane. Atsiprašau už tai.
Noriu padėkoti Gintautui LY2GV ir Valerijui LY2QT už Nepriklausomybės atkūrimo 20-ečio
gražaus dizaino atspausdintą diplomą. Gauta 60 paraiškų ir didžioji dalis diplomų išsiųsta
užsakovams. Iš jų 28 LY’ų paraiškos.
Praeitais metais Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms paminėti, kartu su Lenkijos radijo
mėgėjais buvo dirbama eteryje proginiais šaukiniais ir įsteigta plaketė šiai progai paminėti. Šiuo
metu gauta 68 paraiškos ir jau didžioji dalis plakečių yra atiduotos LY’ams ar išsiųstos kolegoms
užsienyje. Iš jų 37 LY’ų paraiškos.
Kaip ir anksčiau didžioji dalis paraiškų iš Lietuvos ir Europos radijo mėgėjų. Džiugu
pažymėti jog daug pastovių diplomų kolekcionierių ir jie pastoviai domisi naujais mūsų steigiamais
diplomais/plaketėmis.
Prašymas nelaukti ilgai po diplomų programos paskelbimo ir greičiau siųsti paraiškas
diplomui. Praėjus laikui baigiasi blankai ar plaketės ir trunka ilgiau užsakyti ir pagaminti diplomą,
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medalį ar plaketę. Paskutiniu metu proginių aktyvumo metu įsteigtiems diplomams yra numatytas
paraiškų pateikimo terminas. Jis nurodomas prie diplomo sąlygų.
Diplomus LY’ams perduodu asmeniskai hamfest metu arba per LY QSL biurą (ačiū Romui
LY8X).
Klausimus ar pasidomėjimus galite siųsti e-mail ly4q(eta)qrz.lt arba bendru LRMD telefonu 8
657 57373.
73!ly4q
Rolandas
QSL biuro koordinatorius, LY8X
LRMD valdybos sprendimu nuo 2010 m. geguzes 1 dienos keitesi siunciamu i uzsieni QSL
korteliu tarifai. Pries tai 1kg siunciamu korteliu kainavo 25 litus. Dabar ju kaina yra skirtinga. Jei
jos bus siunciamos i ES salis, JAV, Japonija, Rusija, Ukraina tai 1kg kainuos 15 litu. I visas likusias
salis kilogramas 20 litu. Is LRMD QSL biuro savo korteles siusti teise turi ne tik LRMD ar QSL
biuro nariai, bet ir visi Lietuvos radijo megejai.
Europos sajunga: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Cekija, Danija, Jungtine Karalyste,
Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Latvija, Lenkija, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai,
Portugalija, Prancuzija, Rumunija, Slovakia, Slovenia, Suomija, Svedija, Vengrija, Vokietija.
Kitos salys: JAV, Rusija, Japonija, Ukraina.
Siunciamu ir priimtu korteliu svoris pagal menesius:
Metai

Menuo

priimtos QSL
QSL siuntimas
gautos QSL
svoris/kaina
svoris
svoris
-----------------------------------------------------------2010 vasaris
13.800g/281.00Lt
18.600g
40.420g
2010
kovas
18.160g/454.00Lt
9.200g
65.054g
2010 balandis
4.510g/112.75Lt
3.000g
15.808g
2010
geguze
9.765g/151.40Lt
2.000g
31.397g
2010 birzelis
14.930g/232.95Lt
3.500g
30.141g
2010
liepa
28.255g/449.40Lt
4.100g
29.387g
2010 rugpjutis
8.030g/123.55Lt
20.900g
19.806g
2010 rugsejis
8.070g/123.25Lt
2.000g
11.938g
2010
spalis
4.390g/ 69.00Lt
1.000g
38.311g
2010 lapkritis 11.085g/156.35Lt
2.100g
32.777g
2010
gruodis
11.720g/181.45Lt
12.178g
2011
sausis
11.110g/170.50Lt
12.050g
31.183g
2011 vasaris
4.810g/ 73.85Lt
6.100g
32.315g
-----------------------------------------------------------Viso:
148.635g/2579.45Lt
84.550g
390.715g

Kiekvienais metais Friedrichshafene (Vokietija) vyksta tarptautine radijo megeju paroda. Ji
vyko ir 2010 metais. Kai kurios QSL korteles buvo nuvezhtos i Friedrichshavena ir isdalintos
ivairiu saliu radijo megejams. Uzh tai dekingas Sauliui LY2MQ, Gintautui LY2FM. Taip pat
didelis aciu pastoviam talkininkui Kestui LY3IJ, rusiuojant LY QSL korteles.
Romualdas LY8X, LY-QSL biuro koordinatorius
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