LIETUVOS RADIJO MöGöJŲ DRAUGIJA

1

Valdybos pos÷džio protokolas Nr. 1
2006 m. geguž÷s 13 d. Balsių malūnas, Pasvalio rajonas
Pirmininkas: Tadas Vyšniauskas
Sekretorius: Edmundas Gudžiūnas
Į LRMD valdybą išrinkti devyni asmenys. Dalyvauja aštuoni (88%): Tadas Vyšniauskas
(LY2BAW) – LRMD prezidentas, valdybos pirmininkas, Edmundas Gudžiūnas
(LY3PDS) – valdybos sekretorius, Jurgis Ignotas (LY2CY) – valdybos narys, Alvydas
Jackūnas (LY2L) – valdybos narys, Dainius Rutkauskas (LY2BET) – valdybos narys,
Gintautas Š÷poraitis (LY2GV) – valdybos narys, Kęstutis Tamošaitis (LY1CT) –
valdybos narys), Antanas Zdramys (LY1DL) – valdybos narys. Dalyvių sąrašas
pridedamas.
Darbotvark÷:
1. Dokumentacijos ir materialinių vertybių per÷mimas iš buvusios valdybos.
2. Naujų narių pri÷mimas į LRMD ir narių išstojimas.
3. Valdybos narių ir koordinatorių darbo sferų pasidalinimas.
4. Draugijos finansiniai reikalai:
4.1.
Nario mokesčio surinkimas;
4.2.
Biudžeto stovis;
4.3.
2 procentų surinkimo eiga;
4.4.
L÷šų, skirtų draugijos patalpų remontui, panaudojimas;
4.5.
Apskaita;
4.6.
Patalpų įsigijimo projekto r÷m÷jų atžym÷jimo id÷jų realizavimas;
4.7.
Patalpų eksploatacijos kaštai ir jų planavimas;
4.8.
Supažindinimas su buvusios valdybos patvirtintu 2006 m. biudžetu;
4.9.
D÷l draugijos v÷liavos pagaminimo.
5. D÷l LY QTC išleidimo ir išsiuntimo draugijos nariams.
6. D÷l draugijos serverio:
6.1.
Eksploatacija;
6.2.
Priežiūra;
6.3.
Draugijos tinklapis;
6.4.
Naudojimosi ir servisų aprašymai;
6.5.
Serverio įsigijimo projekto r÷m÷jų atžym÷jimo id÷jų realizavimas.
7. Šeštadieninių radijo sąšaukų (trafikų) pravedimas ir jų tvarka.
8. Draugijos vasaros sąskrydis.
9. Valdybos darbo reglamento sudarymas ir tvirtinimas.
10. UTB koordinatoriaus darbo planai.
11. TB koordinatoriaus darbo planai.
12. QSL biuro reikalai.
13. Diplomų ir apdovanojimų koordinatoriaus darbo planai:
13.1.
Worked All Lithuania (WAL) diplomo reikalai;
13.2.
D÷l Vlodimiež Andruškevič (LY1CG) skundo d÷l WAL Trophy
negavimo;
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13.3.
D÷l Lietuvos Radijo 80-mečio pamin÷jimo;
13.4.
D÷l Saul÷s mūšio 770-jų metinių pamin÷jimo;
13.5.
D÷l kitų galimų įsimintinų datų.
14. D÷l LRMD ir Lietuvos Radijo sporto federacijos (LRSF) tarpusavio santykių
eigos.
15. D÷l teis÷s užsiimti radijo m÷g÷jų veikla tvarkos aprašo.
16. Informacija iš Tarptautin÷s Radijo M÷g÷jų Sąjungos (IARU).
17. Kiti klausimai:
17.1.
D÷l negalinčių susimok÷ti draugijos nario mokesčių;
17.2.
D÷l atvykimo į valdybos pos÷dį kelion÷s išlaidų dalinio padengimo.
SVARSTYTA: 1. Dokumentacijos ir materialinių vertybių per÷mimas iš buvusios
valdybos. Praneš÷jas G. Š÷poraitis (LY2GV), buvęs valdybos pirmininkas. Jis
informavo, kad visas tur÷tas dokumentų bylas perdav÷ naujam valdybos pirmininkui
T. Vyšniauskui (LY2BAW), materialin÷s vertyb÷s perduotos pagal faktą, bet
perdavimo-pri÷mimo aktai dar nesurašyti. Buvęs valdybos sekretorius A. Zdramys
(LY1DL) perdav÷ naujam sekretoriui E. Gudžiūnui (LY3PDS) vieną DVD
kompaktinį diską su įrašyta visa jo tur÷ta LRMD dokumentacija, o dokumentai yra
valdybos pirmininkui perduotose bylose. Iždininkas liko tas pats, tod÷l perduoti nieko
nereikia. Buvęs diplomų koordinatorius nedalyvauja, naujas dar nepaskirtas, tod÷l šį
perdavimą reikia atid÷ti.
KALBöJO: Visi valdybos nariai.
NUSPRĘSTA: Buvusiam ir naujajam pirmininkams iki sekančio valdybos pos÷džio
surašyti nustatytos formos dokumentų ir materialinių vertybių perdavimo-pri÷mimo
aktus bei suinventorizuoti draugijos materialines vertybes ir turtą. Diplomų
koordinatoriui iki sekančio pos÷džio perduoti turimą dokumentaciją ir likusius
diplomus naujai paskirtam diplomų koordinatoriui. Sprendimas priimtas vienbalsiai.
SVARSTYTA: 2. Naujų narių pri÷mimas į LRMD ir narių išstojimas. Praneš÷jas T.
Vyšniauskas (LY2BAW). Jis supažindino su gautais pareiškimais įstoti į draugiją ir
pareiškimais d÷l išstojimo iš draugijos.
KALBöJO: Visi valdybos nariai.
NUSPRĘSTA: 1. Vienbalsiai priimti į Lietuvos Radijo M÷g÷jų Draugijos narius
šiuos fizinius asmenis:
Stasį Šimašių, LY1CR
Genadij Baranov, LY2CB
Liudą Dorą, LY2CL
Boleslovą Ambrazevičių, LY2CV
Leonardą Eidukevičių, LY2FB
Fredą-Baltramiejų Vaišnorą, LY2GB
Aloyzą Kukulskį, LY2HW
Artūrą Sinkevičių, LY2LA
Aleksej Melechin, LY2NM
Grąžvydą Šaltupį, LY2TS
Arvydą Katkevičių, LY2UJ
Aleksiejų Ukvalbergą, LY2V
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Tadą Morkūną, LY2XB
Albertą Lingę, LY3AZ
Aurelijų Glicą, LY3BBL
Praną Milašių, LY3BEU
Boronių Marozą, LY3EB
Gediminą Semašką, LY3FB
Kęstutį Leščinską, LY3GR
Vytatutą Mažoną, LY3NTE
Jogitą Gasiliūną, LY3TJ
Albiną Baranauską, LY4B
Eduardą Vaškevičių, LY4LA.
Gediminą Žukaitį, LYC31
Juozą Vilimą, LYC32
Augustiną Stanap÷dį, LYC33
Tadą Daugvilą, LYC34.
2. Vienbalsiai priimti į Lietuvos Radijo M÷g÷jų Draugijos narius šiuos juridinius
asmenis:
2.1. Panev÷žio Moksleivių namus, kolektyvin÷s radijo stoties šaukinys LY3TL;
2.2. Panev÷žio Krašto Radijo klubą, kolektyvin÷s radijo stoties šaukinys LY3P.
2.3. Lietuvos Radijo ir Televizijos centrą, kolektyvin÷s radijo stoties šaukinys
LY2WR.
3. Patenkinti šių fizinių asmenų prašymus d÷l išstojimo iš Lietuvos Radijo M÷g÷jų
Draugijos narių:
3.1. Alberto Narg÷los, asmenin÷s radijo stoties šaukinys LY2A;
3.2. Vytauto Paliuko, asmenin÷s radijo stoties šaukinys LY4AF.
4. Vienbalsiai patvirtinti valdybos sekretoriaus E. Gudžiūno (LY3PDS) paruoštą
prašymo įstoti į LRMD narius blanko projektą, su pakeitimais, ir naudoti jį priimant
naujus narius. Prašymo blankas pridedamas.
SVARSTYTA: 3. Valdybos narių ir koordinatorių darbo sferų pasidalinimas.
Praneš÷jas T. Vyšniauskas (LY2BAW). Jis informavo, kad LRMD visuotinis narių
susirinkimas nepaskyr÷ ir paved÷ naujai išrinktai valdybai spręsti d÷l diplomų,
draugijos interneto svetain÷s, draugijos serverio ir naujų draugijos patalpų remonto ir
priežiūros koordinatorių. Taip pat valdybos nariams reikia pasidalinti ir kraštų atstovų
funkcijas.
KALBöJO: A. Zdramys (LY1DL) pasiūl÷ patalpų remonto ir priežiūros
koordinatoriumi Liną Umbražiūną (LY1GK). E. Gudžiūnas (LY3PDS) sutiko
perimti diplomų ir apdovanojimų koordinatoriaus funkcijas, nes n÷ra kitų norinčių. G.
Š÷poraitis pasiūl÷ serverio koordinatorium palikti Gintarą Banevičių (LY1GP), o
draugijos interneto svetainę kol kas toliau tvarkyti A. Zdramiui (LY1DL). Kalb÷jo
visi valdybos nariai.
NUSPRĘSTA: 1. Vienbalsiai paskirti koordinatoriais šiuos asmenis:
1.1 Diplomų ir apdovanojimų – Edmundą Gudžiūną (LY3PDS);
1.2. Draugijos interneto svetain÷s – Antaną Zdramį (LY1DL);
1.3. Draugijos serverio – Gintarą Banevičių (LY1GP);
1.4. Draugijos patalpų remonto ir priežiūros – Liną Umbražiūną (LY1GK).
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2. Vienbalsiai paskirti kraštų atstovais:
2.1. Pietų krašto – Edmundą Gudžiūną (LY3PDS);
2.2. Rytų krašto – Alvydą Jackūną (LY2L);
2.3. Šiaur÷s krašto – Gintautą Š÷poraitį (LY2GV);
2.4. Vakarų krašto – Kęstutį Tamošaitį (LY1CT);
2.5. Vilniaus miesto – Antaną Zdramį (LY1DL).
SVARSTYTA: 4.1. Nario mokesčio surinkimas. Praneš÷jas Kęstutis Aleksa (LY3IJ)
nedalyvauja, savo pranešimą atsiunt÷ raštu. Pranešimas pridedamas.
NUSPRĘSTA: Patikslinti narių skaičių. Iždininkas privalo pateikti valdybai ir kraštų
atstovams sąrašus narių, nesumok÷jusių nario mokesčio. Kraštų atstovai privalo
susisiekti su tame sąraše esančiais ir priminti susimok÷ti.
SVARSTYTA: 4.2. Biudžeto stovis. Neatvykusio K. Aleksos (LY3IJ) pranešimas
pridedamas.
KALBöJO: Visi valdybos nariai sutiko, kad draugijos biudžetas vykdomas
patenkinamai, kasoje yra 13 004,73 Lt grynųjų pinigų ir 1570,14 Lt banko sąskaitoje.
SVARSTYTA: 4.3. 2 procentų surinkimo eiga. Neatvykusio K. Aleksos (LY3IJ)
pranešimas pridedamas.
KALBöJO: Valdybos nariai pažym÷jo, kad buvo atliktas nemažas darbas,
stengiantis kuo daugiau draugijos narių, kitų radijo m÷g÷jų ir tiesiog prijaučiančių
asmenų suagituoti pervesti 2 procentus savo pajamų mokesčio draugijai. Belieka
laukti rezultatų.
SVARSTYTA: 4.4. L÷šų, skirtų draugijos patalpų remontui, panaudojimas.
Neatvykusio K. Aleksos (LY3IJ) pranešimas pridedamas.
KALBöJO: T. Vyšniauskas (LY2BAW) sak÷, kad, d÷l objektyvių priežasčių, dar
nesp÷jo persiregistruoti, kaip naujas valdybos pirmininkas, ir tod÷l patalpų remonto
reikalais rimtai užsiimti negal÷jo. Tikisi, kad artimiausiu laiku perregistravimas bus
atliktas ir, kartu su patalpų remonto ir priežiūros koordinatoriumi, imsis patalpų
remonto klausimų.
NUSPRĘSTA: Prioritetiniu valdybos pirmininko veiklos uždaviniu skaityti elektros
ir šilumos abonentų įregistravimą ir patalpų remonto užbaigimą iki šildymo sezono
pradžios.
SVARSTYTA: 4.5. Apskaita. Patalpų eksploatacijos kaštai ir jų planavimas
KALBöJO: Valdybos nariai pažym÷jo, kad iždininkas s÷kmingai išklaus÷
atitinkamus kursus, pajuto didesnį pasitik÷jimą savo j÷gomis. Reikia baigti tvarkyti
dokumentaciją.
SVARSTYTA: 4.6. Patalpų įsigijimo projekto r÷m÷jų atžym÷jimo id÷jų
realizavimas. Praneš÷jas T. Vyšniauskas (LY2BAW). Jis informavo, kad
pra÷jusiame valdybos pos÷dyje buvo prad÷tas svarstyti šis klausimas ir jį reik÷tų
užbaigti.
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KALBöJO: G. Š÷poraitis (LY2GV) sak÷, kad pra÷jusiame pos÷dyje priimtas
sprendimas praktiškai nevykdomas. Gerai būtų, kad kiekvienas r÷m÷jas interneto
svetain÷je gal÷tų atsispausdinti sertifikatą. A. Zdramys (LY1DL) sak÷, kad taip
padaryti yra gana sunku. Gal reik÷tų naudotis foto albumo principu. T. Vyšniauskas
(LY2BAW) pasiūl÷ „žvaigždučių už sumą“ principą. D. Rutkauskas (LY2BET)
pasiūl÷, kad būtų pažymimi visi, pvz. ir serverio r÷m÷jai.
NUSPRĘSTA: Draugijos interneto svetain÷s koordinatorius A. Zdramys (LY1DL) iš
draugijos svetain÷s titulinio puslapio turi sukurti nuorodą į atskirą r÷m÷jų svetainę.
R÷m÷jai svetain÷je klasifikuojami taip:
iki 99 Lt paaukota suma – viena žvaigždut÷;
nuo 100 Lt iki 199 Lt – dvi žvaigždut÷s;
nuo 200 Lt iki 299 Lt – trys žvaigždut÷s, ir taip toliau.
Toliau r÷m÷jų tinklapį tvarko valdybos iždininkas K. Aleksa (LY3IJ). Aukas sumuoti
(patalpoms + serveriui + kitos aukos). Sprendimas priimtas vienbalsiai.
SVARSTYTA: 4.7. Patalpų eksploatacijos kaštai ir jų planavimas. Neatvykusio K.
Aleksos (LY3IJ) pranešimas pridedamas.
KALBöJO: Valdybos nariai pažym÷jo, kad 2006 metų biudžete patalpų
eksploatavimui skirta 3 200 Lt. Patalpų šildymas nuo 2005-12-01 iki dabar kainavo
914,43 Lt, taigi skirtų l÷šų tur÷tų užtekti.
SVARSTYTA: 4.8. Supažindinimas su buvusios valdybos patvirtintu 2006 m.
biudžetu. Neatvykusio K. Aleksos (LY3IJ) pranešimas pridedamas.
KALBöJO: A. Zdramys (LY1DL) informavo apie gautą kvietimą LRMD atstovui
dalyvauti Lvovo (Ukraina) radijo klubo 80 metų jubiliejaus iškilm÷se ir suvenyrui
reikalingas išlaidas. T. Vyšniauskas (LY2BAW) sak÷, kad biudžete numatyta 1 000
Lt. parama komandai, vykstančiai į Braziliją, į akivaizdines Pasaulio Radijo ryšio
varžybas (WRTC) yra labai maža ir siūl÷ ją padidinti. J. Ignotas (LY2CY) informavo,
kad bendra dviejų komandos narių išlaidų suma bus apie 14 000 Lt. Lietuvos Radijo
sporto federacija žada skirti 3 000 Lt. (po varžybų). K. Tamošaitis (LY1CT)
pažym÷jo, kaip sunkiai buvo surinktas tas 1 000 Lt ir nuo ko jis buvo atimtas. G.
Š÷poraitis (LY2GV) pasiūl÷ palaukti 2 procentų įplaukimo galutin÷s sumos ir dar
kartą sugrįžti prie šio klausimo svarstymo. O ir varžybos bus pasibaigę, rezultatai bei
išlaidos paaišk÷ję.
NUSPRĘSTA: Vienbalsiai atid÷ti šio klausymo svarstymą v÷lesniam laikui.
SVARSTYTA: 4.8. D÷l draugijos v÷liavos pagaminimo. Praneš÷jas A. Zdramys
(LY1DL). Jis informavo, kad draugijos delegacija vyks į Fridrichshafeną, turima
v÷liava neatitinka naujuose draugijos įstatuose apibr÷žtos.
KALBöJO: Valdybos nariai pažym÷jo, kad naujai v÷liavai biudžete piniginių l÷šų
nenumatyta. A. Jackūnas (LY2L) informavo, kur buvo gaminama Panev÷žio KRK
v÷liava ir kiek ji kainavo.
NUSPRĘSTA: V÷liavos gamybą atid÷ti, nes draugijos biudžete l÷šų tam neskirta.
Atsiradus kitiems finansavimo šaltiniams, prie šio klausimo grįžti.

191924723

LIETUVOS RADIJO MöGöJŲ DRAUGIJA

6

SVARSTYTA: 5. D÷l LY QTC išleidimo ir išsiuntimo draugijos nariams. Praneš÷jas
A. Zdramys (LY1DL). Jis informavo, kad buvusi valdyba nutar÷ šiais metais išleisti
tris LY QTC egzempliorius. Buvo laukiama pasirodant draugijos visuotinio narių
susirinkimo protokolo. LY QTC redaktorius viską paruošęs.
KALBöJO: Visi valdybos nariai.
NUSPRĘSTA: Nedelsiant išleisti padidintos apimties LY QTC numerį, kuriame
patalpinti visuotinio narių susirinkimo ir valdybos pos÷džių dokumentaciją,
informaciją apie vasaros sąskrydį ir kitą informaciją.

SVARSTYTA: 6. D÷l draugijos serverio. Praneš÷jas G. Š÷poraitis (LY2GV). Jis
sak÷, kad šiuo metu severis eksploatuojamas ir prižiūrimas tinkamai. Tačiau reik÷tų į
servisų aprašymą patalpinti informaciją apie prad÷jusį veikti forumą, visiems
prisiregistravusiems serverio naudotojams užpildyti nustatytos formos prašymus ir
perkelti į serverį draugijos svetainę.
KALBöJO: Valdybos nariai pritar÷ praneš÷jo mintims. A. Zdramys (LY1DL)
paaiškino apie svetain÷s perk÷limo technologijas, dizaino pakeitimo galimybes ir
sunkumus.
NUSPRĘSTA: Priimti d÷mesin praneš÷jo informaciją apie serverio reikalus.
Pasiūlyti serverio koordinatoriui papildyti servisų aprašymus.
SVARSTYTA: 7. Šeštadieninių radijo sąšaukų (trafikų) pravedimas ir jų tvarka.
Praneš÷jas A. Jackūnas (LY2L). Jis informavo, kad su buvusiais sąšaukų ved÷jais –
radijo klubais – susitarta d÷l tolimesnio sąšaukų vedimo grafiko ir pasiūl÷ jį
patvirtinti.
KALBöJO: G. Š÷poraitis (LY2GV) sak÷, kad valdybos nariai tur÷tų aktyviau
dalyvauti sąšaukų oficialios informacijos pateikime, nes iki šiol, dažniausiai, tai
daryti būdavo priverstas tik jis. TB ir UTB koordinatoriai dažniau tur÷tų pateikti
informaciją patys. E. Gudžiūnas (LY3PDS) pasiūl÷ įtraukti į ved÷jų grafiką Vilniaus
radijo m÷g÷jus, kurie jam reišk÷ pretenzijas d÷l sąšaukų vedimo stiliaus.
NUSPRĘSTA: Vienbalsiai patvirtinti tokį sąšaukų grafiką ir jo ved÷jus:
Pirmas m÷nesio šeštadienis – Kauno Technologijos universiteto radijo klubas;
Antras m÷nesio šeštadienis – Vilkaviškio radijo klubas „Varpas“;
Trečias m÷nesio šeštadienis – Klaip÷dos radijo klubas „Švyturys“;
Ketvirtas m÷nesio šeštadienis – Panev÷žio krašto radijo klubas;
Penktas m÷nesio šeštadienis - Panev÷žio krašto radijo klubas.
SVARSTYTA: 8. Draugijos vasaros sąskrydis. Praneš÷jas A. Jackūnas (LY2L). Jis
supažindino su liepos 28-30 dienomis numatomo pravesti sąskrydžio programa ir
pasiruošimo jam darbų eiga. Pakviet÷ valdybos narius apžiūr÷ti teritoriją ir statinius,
nes pos÷dis vyksta būsimoje sąskrydžio vietoje – Balsių malūne.
KALBöJO: Valdybos nariai, apžiūr÷ję visą būsimo sąskrydžio teritoriją ir statinius,
pritar÷ organizatorių pateiktai programai ir pasiruošimo darbų eigai.
NUSPRĘSTA: Patvirtinti vasaros sąskrydžio vietą ir programą (programa
pridedama). Pasiūlyti organizatoriams rinkti aukas iš sąskrydžio dalyvių – 2 Lt nuo
suaugusio žmogaus – daliniam išlaidų už komunalines paslaugas padengimui.
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SVARSTYTA: 9. Valdybos darbo reglamento sudarymas ir tvirtinimas. Praneš÷jas
T. Vyšniauskas (LY2BAW). Jis informavo, kad visiems valdybos nariams buvo
elektroniniu paštu išsiuntin÷tas buvusios valdybos reglamentas su prašymu pateikti
savo pasiūlymus. Reglamentą būtina koreguoti, nes įsigaliojo nauji draugijos įstatai,
pasikeit÷ valdybos nariai.
KALBöJO: G. Š÷poraitis (LY2GV) pasiūl÷ priimti senąjį, patvirtintą 2005-05-06,
valdybos reglamentą už pagrindą, o kiekvienam valdybos nariui ir koordinatoriui
pagal savo veiklos sritis pasiruošti jo pakeitimus. E. Gudžiūnas sak÷, kad gali būti
problemų d÷l sekretoriaus atitolimo nuo Vilniaus, kur suplaukia visa draugijos
korespondencija. Kalb÷jo ir visi kiti valdybos nariai.
NUSPRĘSTA: Iki naujo reglamento paruošimo už pagrindą priimti 2005-05-06
valdybos darbo reglamentą. Valdybos nariams paruošti savo reglamento dalį. T.
Vyšniauskui (LY2BAW) pad÷ti draugijos patalpų remonto ir priežiūros
koordinatoriui L. Umbražiūnui (LY1GK) paruošti savo dalį. Serverio koordinatoriui
G. Banevičiui (LY1GP) taip pat pasiruošti savo reglamento dalį. Naują reglamento
projektą suderinti e-paštu ir patvirtinti e-balsavimu. Reglamentą patvirtinti iki 2006
m. liepos 15 dienos.
SVARSTYTA: 10. Ultratrumpųjų bangų (UTB) koordinatoriaus darbo planai.
Praneš÷jas D. Rutkauskas (LY2BET). Jis supažindino valdybos narius su savo darbo
planais. Planuoja gerinti informaciją apie UTB renginius, ruošti aktyvumo
žem÷lapius, peržiūr÷ti varžybų ir teis÷javimo nuostatus.
KALBöJO: A. Zdramys (LY1DL) sak÷, kad UTB entuziastai yra gerai organizuoti.
G. Š÷poraitis (LY2GV) pasteb÷jo, kad UTB forumas buvo Lyros serveryje ir jau
seniai nebeveikia. Tod÷l UTB koordinatoriui reik÷tų visą esamą UTB informaciją
talpinti LRMD svetain÷je.
NUSPRĘSTA: Patvirtinti UTB koordinatoriaus D. Rutkausko (LY2BET) darbo
planą. Darbo planas pridedamas.
SVARSTYTA: 11. Trumpųjų bangų (TB) koordinatoriaus darbo planas. Praneš÷jas J.
Ignotas (LY2CY). Jis pasak÷, kad dar neper÷m÷ iš buvusio TB koordinatoriaus jokių
reikalų, tod÷l darbo plano dar tik apmatai. Prad÷s dalyvauti šeštadienin÷se sąšaukose
(trafikuose), teiks informaciją apie TB reikalus, atnaujins LY pasiekimų lentelę,
bendradarbiaus su Lietuvos Radijo sporto federacija (LRSF) sportinių renginių
klausimais. Dabar jau įsivaizduoja, kaip tur÷tų atrodyti darbo planas ir pateiks jį
sekančiam pos÷džiui.
KALBöJO: G. Š÷poraitis (LY2GV), T. Vyšniauskas (LY2BAW), A. Zdramys
(LY1DL) kalb÷jo apie LY0HQ komandos formavimo perspektyvas, art÷jantį NRAU
pravedimą ir teis÷javimą, d÷mesį PLT-PLC problemoms. A. Jackūnas sak÷, kad
Panev÷žio krašto radijo klubas pageidauja pravedin÷ti Lietuvos mobiliųjų-portabiliųjų
radijo stočių čempionatą
NUSPRĘSTA: 1. Pritarti TB koordinatoriaus J. Ignoto (LY2CY) darbo plano
gair÷ms.
2. Pavesti Panev÷žio krašto radijo klubui pravesti Lietuvos mobiliųjų-portabiliųjų
radijo stočių čempionatą.
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SVARSTYTA: 12. QSL biuro reikalai. Praneš÷jas R. Rančys, QSL biuro
koordinatorius, nedalyvauja. Kadangi nusiskundimų d÷l QSL biuro veiklos negauta,
klausimas nesvarstomas.
SVARSTYTA: 13. Diplomų ir apdovanojimų koordinatoriaus darbo planai.
Praneš÷jas E. Gudžiūnas (LY3PDS). Jis sak÷, kad, nesant norinčių šį darbą dirbti,
sutiko pabandyti. Kažką planuoti gal÷s tik kai perims iš buvusio diplomų
koordinatoriaus visus reikalus. Tikisi kitų valdybos narių pagalbos šiame darbe, nes
provincijoje ne viską galima tinkamu lygiu padaryti.
NUSRĘSTA: 1. Palaukti, kol bus paleista nauja WAL diplomams tinkanti
spausdinimo technologija.
2. V. Andruškevič (LY1CG) diplomas WAL TROPHY bus išduotas tuoj pat, kai bus
pagamintas pagal naują technologiją.
3. TB koordinatoriui paskelbti interneto radijo konferencijoje, forume ir radijo
sąšaukoje (trafike) apie Lietuvos Radijo 80-metį ir sulaukti pageidaujančių dirbti
specialiais šaukiniais.
4. Saul÷s mūšio 770-jų metinių min÷jimą pasiūlyti organizuoti pačių Šiaulių radijo
m÷g÷jams.
SVARSTYTA: 14. D÷l LRMD ir Lietuvos Radijo sporto federacijos (LRSF)
tarpusavio santykių eigos. Praneš÷jas G. Š÷poraitis (LY2GV). Jis informavo valdybos
narius apie situaciją santykiuose su LRSF. Paskutiniame LRSF leidinyje „Radijo
sportas Lietuvoje“ Nr.31 78 psl. jam priskirtos mintys“...Pasiūl÷ LRSF tapti LRMD
padaliniu.”, kurių jis niekada n÷ra išsakęs – buvo siūlyta tapti LRMD nariais su vieno
balso teise, tod÷l reikalauja iš leid÷jų jas paneigti.
KALBöJO: A. Zdramys papasakojo apie peripetijas jam bandant tapti LRSF nariu ir
kokios kliūtys yra daromos jam įstoti, nors jo norai kaip daugelio radijo m÷g÷jų. Savo
mintimis apie situaciją toje organizacijoje pasidalino J. Ignotas (LY2CY). A.
Jackūnas sak÷, kad Panev÷žio krašto radijo klubas imasi organizuoti renginius
jaujiesiems radijo m÷g÷jams bei kitus sportinius renginius. Tokiu keliu reik÷tų eiti ir
LRMD.
NUSPRĘSTA: Informacija išklausyta, bandyti ir toliau palaikyti kiek įmanoma
konstruktyvesnius santykius su LRSF .
SVARSTYTA: 15. D÷l teis÷s užsiimti radijo m÷g÷jų veikla tvarkos aprašo.
Praneš÷jas G. Š÷poraitis (LY2GV). Jis informavo, kad nuolatos iškyla daug
problemų, neaiškumų ir nesusipratimų d÷l Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus
2005-12-02 įsakymu Nr. IV-1070 patvirtinto dokumento „Teis÷s užsiimti radijo
m÷g÷jų veikla suteikimo tvarkos ir užsi÷mimo šia veikla sąlygų aprašas“ taikymo.
Radijo m÷g÷jai pagrįstai skundžiasi kai kuriomis šio dokumento nuostatomis ir
formuluot÷mis, gerokai sujaukusiomis nusistov÷jusią tvarką. Tačiau yra taip, kaip
yra, ruošiant šį dokumentą į LRMD pasiūlymus iki galo atsižvelgta nebuvo, tod÷l
reikia kantriai ir nuosekliai garsinti visus šio dokumento trūkumus ir tik÷tis, kad su
laiku jis bus koreguojamas.
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KALBöJO: Visi valdybos nariai pritar÷, kad min÷tą dokumentą reik÷tų koreguoti ir
išreišk÷ viltį, kad tai vis tik bus daroma.

SVARSTYTA: 16. Informacija iš Tarptautin÷s Radijo M÷g÷jų Sąjungos (IARU).
Praneš÷jas A. Zdramys (LY1DL). Jis informavo, kad IARU konstitucijos pakeitimai,
kuriems valdyba pritar÷ pra÷jusiame pos÷dyje, yra priimti. Fridrichshafene vyks
WARC’06, kurioje bus svarstomas 5 MHz diapazono priskyrimo radijo m÷g÷jams
klausimas. IARU gali finansuoti LRMD delegato į šią konferenciją nuvykimą.
Svarstant „Naujokų licencijos“ CEPT teises, daugiau IARU narių pasisako „už“ nei
„prieš“. Stengiamasi mažinti varžybų skaičių, tod÷l nepatvirtintas Balcan Contest, o
RSGB atsisak÷ savo 21 MHz varžybų.
NUSPRĘSTA: Informaciją priimti d÷mesin.
SVARSTYTA: 17. Kiti klausimai. Praneš÷jas T. Vyšniauskas (LY2BAW). Jis
primin÷, kad ir toliau reikia aiškintis, ar yra radijo m÷g÷jų, norinčių įstoti į draugiją ar
pratęsti narystę joje, bet neturinčių galimyb÷s susimok÷ti nario mokestį. Jei tokių yra,
kraštų atstovai tur÷tų pateikti duomenis, kad už juos gal÷tų sumok÷ti norintys ir
galintys tai padaryti r÷m÷jai. Klaus÷, ar reikia kam nors iš valdybos narių
kompensuoti atvykimo į pos÷dį išlaidas.
KALBöJO: E. Gudžiūnas (LY3PDS) praš÷ dalinai kompensuoti kelion÷s išlaidas,
apmokant 57,25 Lt dyzelino įsigijimo kvitą.
NUSPRĘSTA: Padengti E. Gudžiūno kelion÷s išlaidas 57,25 Lt iš draugijos l÷šų.

Pirmininkas

Tadas Vyšniauskas

Sekretorius

Edmundas Gudžiūnas
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