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LIETUVOS RADIJO MöGöJŲ DRAUGIJOS Valdybos pos÷džio
PROTOKOLAS Nr. 8
Vilnius, Gelvonų 33-76
2007 m. birželio 16 d.

Pirmininkas:
Sekretorius:

Tadas Vyšniauskas
Arminas Samul÷nas

LRMD valdybos pos÷dis įvyko 2007 m. birželio 16 d., LRMD būstin÷je (Gelvonų 33-76, Vilnius)
Į LRMD valdybą išrinkti devyni asmenys, iš jų dalyvavo septyni (78%): Tadas Vyšniauskas (LY2BAW) –
LRMD prezidentas, valdybos pirmininkas, Arminas Samul÷nas (LY2BNF) – valdybos sekretorius,
Romualdas Matijoška (LY3NIR) – LRMD iždininkas, Jurgis Ignotas (LY2CY) – valdybos narys , Dainius
Rutkauskas (LY2BET) – valdybos narys, Gintautas Š÷poraitis (LY2GV) – valdybos narys, Antanas
Zdramys (LY1DL) – valdybos narys.
Pos÷dyje taip pat dalyvavo QSL biuro menedžeris Romualdas Rančys LY8X ir į pos÷dį atvykęs pos÷džio
svečias Kęstutis Krikštaponis LY2KK
Darbotvark÷:
1. TB reikalai.
Jurgis Ignotas, LY2CY
2. UTB reikalai.
Dainius Rutkauskas, LY2BET
3. Finansiniai LRMD reikalai.
Romualdas Matijoska, LY3NIR
4. Sekretoriaus reikalai. Arminas Samul÷nas, LY2BNF
5. IARU reikalai. Antanas Zdramys, LY1DL
6. LRMD tinklapio tvarkymo klausimai. Antanas Zdramys, LY1DL
7. LY-QTC problemos. Andrejus Alimovas, LY2BVB
8. LRMD serverio eksploatavimo klausimai. Gintaras Banevičius, LY1GP
9. Diplomų menedžerio reikalai. Rolandas Mikalauskas, LY4Q
10. Pasirengimas 2007 metų LRMD sąskrydžiui. Informaciją pateikia Ričardas Strolia, LY2FN
11 Valdybos darbo klausimai. Tadas Vyšniauskas, LY2BAW
12. Kiti klausimai.
=======================================================================
Svarstyta: 1. TB reikalai
1.1. TB menedžeris Jurgis Ignotas (LY2CY) pasidalino informacija, kas yra nuveikta organizuojant LY0HQ
komandos pasirodymą IARU TB čempionate 2007 m. liepos 14-15d, trumpai apžvelg÷ kitus atliktus darbus
pagal metinį TB menedžerio darbų planą, informavo apie sukurtą TB menedžerio skyrelį LRMD tinklapyje,
atsak÷ į valdybos narių klausimus. Aptarta situacija, kas padaryta remiant Tarptautines Panev÷žio krašto
radijo klubo 2007-08-25 rengiamas Taur÷s varžybas, paliestas įsimintinų datų pamin÷jimo naudojant
specialius šaukinius klausimas
Nutarta: Pritarti TB menedžerio vykdomoms veiklos kryptims.

1.2. LRMD Prezidentas Tadas Vyšniauskas (LY2BAW) pasidalino įspūdžiais apie LRSF šįmet Birštone
surengtas kasmetines Trumpųjų bangų radijo ryšių varžybas „Lietuvos Taur÷ - 2007“, parod÷ LRSF medalį,
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kuris buvo įteiktas LRMD už paramą šioms varžyboms. Užsimezgusios diskusijos metu suabejota d÷l varžybų
vietos, nesikeičiančios jau keltą metų, tinkamumu – ypač įvertinant ten pat vykstančių techninių vandens
sporto šakų (skuterių ir pan.) pasirodymus, kurių keliamas triukšmas net patenka į besivaržančių akivaizdinių
stočių spinduliuojamo signalo spektrą. Reprezentaciniu požiūriu ši vieta gera, tačiau darbui varžybose
nepatogi. Tokiam požiūriui pritar÷ Jurgis Ignotas (LY2CY), Gintautas Šeporaitis (LY2GV) ir kt.
Buvo atkreiptas d÷mesys į pakankamai nereprezentatyvų daugelio varžybose dalyvavusių stočių darbo
pozicijų vaizdą į tai žiūrint gausiai čia poilsiaujančių ir besilankančių varžybų teritorijoje žiūrovų akimis.
Išsakyta nuomon÷, kad dabartinis jų vaizdas vargu ar kelia estetinį pasig÷r÷jimą („aptriušę“ antenų stiebai,
darbas iš apdangstytų audeklais automobilių, neretai su atvertais variklio dangčiais ir pan.) ir gali net
neigiamai veikti visuomen÷s požiūrį į radijo m÷g÷jų veiklą kaip tokią. Tačiau tuo pat metu konstatuota, kad
toks renginys gali tur÷ti ir pozityvią reprezentacinę funkciją, jei jam būtų pasirengta tinkamai. Tadas
Vyšniauskas (LY2BAW) siūl÷ valdybai pagalvoti – gal verta būtų daugiau pamąstyti apie tokių pasirodymų
išorinį vaizdą ir kitų metų LRMD biudžete skirti l÷šų bent vienai šių varžybų darbo vietai įrengti – pav÷sin÷s,
stalai, k÷d÷s ir kt. Tai būtų žymiai „patraukliau akiai“ – geras estetinis vaizdas, LRMD pristatantys užrašai ir
t.t. Šiuo atveju būtų visiškai nesvarbu, kuris radijo m÷g÷jas dirbtų iš minimos darbo vietos. Galimi ir kiti
variantai – dovanoti sportinę aprangą ar techniką su mūsų draugijos lipdukais, emblemomis, užrašais ir t.t.
Gintautas Šeporaitis (LY2GV) siūl÷ alternatyvų pasiūlymą – šiose varžybose įsteigti LRMD nominaciją už
geriausiai įrengtą (estetiniu požiūriu) darbo vietą. Tai skatintų dalyvius pasitempti ir žiūrovams parodyti savo
veiklą iš gražesn÷s pus÷s. Diskusijoje taip pat buvo išsakytos mintys (Tadas Vyšniauskas, LY2BAW, Jurgis
Ignotas, LY2CY ir kt.) apie šių varžybų sutapatinimo su kitomis varžybomis (pvz., Lietuvos mobiliųjųportabiliųjų radijo stočių čempionatu) galimybe.
Nutarta: Pavesti būsimųjų Trumpųjų bangų radijo ryšių varžybų „Lietuvos taur÷ - 2008“ reprezentacin÷s
pus÷s gerinimo klausimą toliau nagrin÷ti ir tam tinkamų sprendimų ieškoti TB menedžeriui Jurgiui Ignotui
(LY2CY).
1.3. Reaguodamas į diskusijos metu išsakytas mintis, Gintautas Šeporaitis (LY2GV) primin÷, kaip prasid÷jo
Panev÷žio krašto radijo klubo rengiamas Lietuvos mobiliųjų – portabiliųjų radijo stočių čempionatas. Tadas
Vyšniauskas (LY2BAW) pasiūl÷ valdybai pernelyg nesikišti į varžybų organizatorių darbo principus ir
neperimti iš organizatorių iniciatyvos realizuojant jų sumanytas id÷jas. Gintautas Šeporaitis (LY2GV) irgi
išsak÷ pastabą, jog n÷ra aiški ta riba, kiek galime įtakoti vienus ar kitus organizatorius valdybai priimant
sprendimus. Antanas Zdramys (LY1DL) taip pat pritar÷ valdybos narių išsakytam požiūriui daugiau
nebedaryti klaidų pernelyg aktyviai kišantis į savo sumanymų vykdytojų (organizatorių) reikalus. Jurgis
Ignotas (LY2CY), remdamasis daugelio „mobiliųjų“ čempionato dalyvių viešai išsakyta nuomone, pasiūl÷
rekomenduoti šio čempionato organizatoriams perkelti jį iš šeštadienio į sekmadienį.
Nutarta: Rekomenduoti Lietuvos mobiliųjų – portabiliųjų radijo stočių čempionato organizatoriams perkelti
jo rengimo laiką iš šeštadienio į sekmadienį. Vykstančių varžybų reorganizavimo klausimus palikti patiems
organizatoriams.
1.4. Jurgis Ignotas (LY2CY) pateik÷ informaciją apie NRAU-Baltic Contest, kurį teis÷jauti 2008 metais teks
Lietuvos radijo m÷g÷jams. Jis primin÷, kad neaišku, kaip teks priimin÷ti dalyvių ataskaitas, kad vis dar
nepriimtas joks sprendimas d÷l specialaus elektroninio pašto adreso, kuriuo varžybų dalyviai tur÷s išsiųsti
savo ataskaitas. Jis tur÷tų būti žinomas jau iš anksto – kad organizatoriai gal÷tų jį paskelbti varžybų
nuostatuose, tod÷l netrukus tur÷tų jau paprašyti. Diskusijose dalyvavo Antanas Zdramys (LY1DL), Tadas
Vyšniauskas (LY2BAW), Gintautas Š÷poraitis (LY2GV) ir kt. Išsakyta mintis, kad specialų adresą sukurti ne
problema, tai gali padaryti serverio koordinatorius Gintaras Banevičius (LY1GP). Buvo siūlyta NRAU
teis÷javimui suburti grupę, numatyti prizus. Taip pat būtina numatyti ir NRAU klausimo finansavimą 2008
metų LRMD biudžete. Antanas Zdramys (LY1DL) ir Tadas Vyšniauskas (LY2BAW) informavo apie naują
prizų gamybos galimybę, jų kainų diapazoną ir kt.
Nuspręsta: LRMD serveryje sukurti specialų elektroninio pašto adresą NRAU dalyvių ataskaitų siuntimui.
Tolimesnį NRAU teis÷javimo reikalų koordinavimą pavesti TB menedžeriui Jurgiui Ignotui (LY2CY).
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Svarstyta: 2. UTB reikalai
2.1. UTB menedžeris Dainius Rutkauskas (LY2BET) informavo apie vystomos veiklos kryptis ir darbus
šiame darbų bare, pasidalino informacija apie planus organizuoti 1.3GHz transverterių įsigijimą ir paieškų ta
linkme rezultatus, primin÷ apie jo iniciatyva jau įsteigtą nacionalinę įskaitą IARU UTB varžybose bei
parengtus ir patvirtintus tokių varžybų nuostatus.
UTB menedžeris taip pat pasidalino savo veiklos artimiausiais planais:
a) Organizuoti aktyviausio radijo m÷g÷jo, dirbančio UTB radijo bangose, rinkimus. Tokiam vertinimui
apjungti visą UTB veiklą į bendrą sistemą, sustatyti grafiką šiuo tikslu vertinamų varžybų, jų vertę balais ir
kitus šio reitingo kriterijus. Kaip analogas priminta jau esama dirbančių TB radijo bangomis radijo m÷g÷jų
reitingų sistema.
b) Paleisti švyturį 1.3GHz diapazone. UTB menedžeris informavo, kad reikalinga aparatūra jau yra, tačiau jos
dažnis neatitinka rekomenduojamo švyturiams šiame diapazone.
Nutarta: Pritarti UTB menedžerio veiksmams vystant UTB radijo m÷g÷jų veiklą.
2.2. Svarstytas UTB varžybų teis÷javimo principų pakeitimas. UTB menedžeris Dainius Rutkauskas
(LY2BET) pateik÷ siūlomus Lietuvos UTB radijo ryšių čempionato ir UTB lauko dienos teis÷javimo taisyklių
pakeitimus, pakomentavo siūlomus unikalių ryšių užskaitymo kriterijus, varžybų teis÷jų vykdomą varžybų
eigos steb÷jimą - kaip tai rekomenduoja IARU, varžybų rezultatų skelbimo tvarką. Diskusijose dalyvavo
Gintautas Šeporaitis (LY2GV), Tada Vyšniauskas (LY2BAW). Ypač daug d÷mesio susilauk÷ varžybų
rezultatų skelbimo tvarka, ar varžybų organizatoriui reikalinga tvirtinti varžybų rezultatus prieš juos
paskelbiant. Svarstytas klausimas, ar nereik÷tų šio klausimo sprendimo palikti teis÷jų kolegijai. Buvo
priminta, kad Lietuvos UTB čempionato atveju klausimą apie rezultatų skelbimą būtina derinti ir su LRSF.
Vyko diskusija apie ataskaitų siuntimą, apeliacijų pri÷mimo tvarką, rezultatų užskaitymą. UTB menedžeris
taip pat primin÷ buvusias problemas, pvz., vertinant laiko skirtumą ryšiuose ir anksčiau pasirinktus sprendimų
būdus.
Išsiskyrus valdybos narių nuomon÷ms d÷l atskirų punktų – pvz., rezultatų skelbimo tvarkos tik juos
patvirtinus varžybų organizatoriui, UTB menedžeris Dainius Rutkauskas (LY2BET) pasiūl÷ atskirti Lietuvos
UTB čempionato ir UTB lauko dienos teis÷javimo taisykles. Jurgis Ignotas (LY2CY) pasiūl÷ priimti „UTB
lauko dienos teis÷javimo taisykles“ bei siūlyti analogiškus pakeitimus kartu su LRSF keičiant Lietuvos UTB
čempionato taisykles.
Tadas Vyšniauskas (LY2BAW) pateik÷ galimus redakcinius taisyklių punktų papildymus d÷l apeliacijų
teikimo tvarkos ir jų svarstymo. Gintautas Šeporaitis (LY2GV) dalyvavo diskusijoje, kaip turi būti
siunčiamos ataskaitos už LRMD organizuojamas UTB radijo ryšių varžybas. Dainius Rutkauskas(LY2BET)
primin÷, kad su varžybų ataskaitų siuntimu d÷l jų gavimo adreso nuolatinio kaitaliojimosi yra didel÷
problema, ir dažnai ataskaitos siunčiamos vieno iš anksčiau buvusių UTB menedžerių asmeniniu adresu.
Pakoreguotos ir susiaurintas iki „UTB lauko dienos teis÷javimo taisyklių“ menedžerio siūlytas projektas
teikiamas balsavimui.
Nutarta: Patvirtinti UTB menedžerį Dainių Rutkauską 2007 metų UTB lauko dienos vyriausiuoju teis÷ju.
Rekomenduoti UTB menedžeriui suderinti su LRSF Lietuvos UTB čempionato teis÷javimo taisykles pagal
analogiškus UTB lauko dienai teis÷javimo principus. LRMD organizuojamų UTB radijo ryšių varžybų
ataskaitoms priimti naudoti kartu su kadencija kiekvieną kartą perduodamą UTB menedžerio elektroninio
pašto adresą.
Nuspręsta: Patvirtinti „UTB lauko dienos teis÷javimo taisykles“ (7 balsais „už“, 100% nuo visų dalyvavusių
valdybos narių). Patvirtintos Taisykl÷s pridedamos.
Svarstyta: 3. Finansiniai LRMD reikalai
3.1. LRMD iždininkas Romualdas Matijoška pateik÷ informaciją apie einamuosius LRMD finansinius
reikalus, atskirų biudžeto punktų vykdymą, apie jau gautus 2% atskaitymus nuo sumok÷to pajamų mokesčio
ir kt. Valdybos nariai informuoti, kad yra įsigyta elektronin÷ banko verslo kortel÷ negryniems atsiskaitymams
už paslaugas. Siūloma ateityje, ką nors perkant parduotuv÷se, stengtis kuo mažiau atsiskaitin÷ti grynais
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pinigais. Vystoma id÷ja su AB „Lietuvos paštas“ atsiskaitin÷ti pervedimais. Iždininkas informavo, kad šiuo
metu - surenkant nario mokestį - žymiai padid÷jo pervedimų per banką dalis. Išd÷st÷ esamas apskaitos
problemas ir siūlymus, kaip tai taisyti. Valdybos nariai informuoti, kad šiuo metu pagal jo turimus duomenis
naryst÷s LRMD finansinius reikalus 2007 metais jau susitvark÷ 268 nariai, tačiau iš nemažo skaičiaus LRMD
narių nario mokestis dar nesurinktas. Aptartos esamos nario mokesčio surinkimo problemos ir naryst÷s
pratęsimo anketos pildymo klausimai, ARDF („lapių medžiokl÷s“) entuziastų pri÷mimo LRMD tikraisiais
nariais būtinos sąlygos ir to realizavimo būdai.
Nutarta: Priimti žiniai iždininko pateiktą informaciją apie finansinius LRMD reikalus. Įpareigoti LRMD
iždininką Romualdą Matijošką (LY3NIR) susisiekti su nario mokestį už 2007 metus mok÷jusiais LRMD
nariais ir išsiaiškinti situaciją, jei nario mokestis buvo sumok÷tas netiksliai arba nebuvo užpildyta naryst÷s
pratęsimo anketa, be kurios konkrečiu atveju negalima vienareikšmiškai nustatyti mok÷jimo pagrindą. Siūlyti
ARDF m÷g÷jams, norintiems tapti LRMD nariais, gauti radijo steb÷tojų (SWL) šaukinius – kadangi būtina
sąlyga tapti tikruoju LRMD nariu pagal draugijos įstatus yra radijo m÷g÷jo šaukinio buvimas.
3.2. Pagal LRMD iždininko pateiktą informaciją apie stojamojo ir nario mokesčių mok÷jimus bei stojimo į
LRMD prašymus, svarstytas šių 6 fizinių asmenų, pareiškusių norą tapti draugijos nariais, pri÷mimas LRMD
tikraisiais nariais:
Mindaugas Juškevičius
Nikolaj Gricenko
Michail Nosyrev
Kęstutis Krikštaponis
Romas Vosylius
Vidas Zilinkus

LY1MY
LY1KM
LY2BIS
LY2KK
LY2MY
LY3VR

Nuspręsta: Patvirtinti tikraisiais LRMD nariais sąraše išvardintus 6 fizinius asmenis, turinčius m÷g÷jiško
radijo šaukinius ir sumok÷jusius reikiamus įnašus (7 balsai „už“, 100% nuo visų balsavusių valdybos narių).
3.3. LRMD iždininkas informavo apie LRMD turimas l÷šas ne Lietuvos valstybiniais piniginiais ženklais ir
pateik÷ valdybos pos÷džiui užklausimą, kaip toliau su tomis l÷šomis elgtis – laikyti toliau ar keisti juos į litus?
Po trumpo apsikeitimo nuomon÷mis apie čekių galiojimo terminus ir užsienio valiutos poreikio nebuvimą,
klausimas d÷l valiutos konvertavimo į litus pateiktas valdybos balsavimui.
Nuspręsta: LRMD turimą užsienio valiutą ir kitus užsienio valstybių piniginius ženklus konvertuoti į litus (7
balsai „už“, 100% nuo visų balsavusių valdybos narių).
Svarstyta: 4. Sekretoriaus reikalai
4.1 Valdybos sekretorius Arminas Samul÷nas (LY2BNF) pasakojo apie vykdomus darbus. Aptarta esama
draugijos raštvedybos būkl÷, eil÷s numerių valdybos sprendimų protokolams (akivaizdinių ir elektroninių
pos÷džių) suteikimo tvarka ir jau paruošti bei artimiausiu metu būtini ruošti raštai. Diskutuota apie šiuo metu
esančias LRMD narių apskaitos problemas, kurios iš dalies glaudžiai siejasi ir su LRMD iždininko Romualdo
Matijoškos (LY3NIR) išd÷stytomis nario mokesčio rinkimo ir apskaitos problemomis. Valdybos sekretorius
išsak÷ nuomonę, kad nemato galimyb÷s narių apskaitos klausimus spręsti kažkokio vieno ar kelių atskirų
lokalių kompiuterių lygmenyje. Tai jau nebeatitinka šiandienos reikalavimų, nes duomenų stygių apie LRMD
nario statusą jaučia tiek LRMD iždininkas, tiek valdybos sekretorius, tiek ir QSL biuro menedžeris. Iškelta
id÷ja informaciją apie narystę tvarkyti panaudojant serverio resursus. QSL biuro menedžeris Romualdas
Rančys LY8X palaik÷ tokią id÷ją, kuri jam suteiktų galimybę operatyviai gauti informaciją apie naryst÷s
statusą ir naudojimosi QSL biuro paslauga sąlygas. Diskusijoje šia tema dalyvavo ir savo nuomonę išsak÷
Tadas Vyšniauskas (LY2BAW), Antanas Zdramys (LY1DL), Romualdas Matijoška (LY3NIR), Gintautas
Šeporaitis (LY2GV) ir kt. Aptarta, kad kreiptis į profesionalius programuotojus šiuo metu n÷ra jokios
galimyb÷s, nes toks projektas kainuotų nemažai l÷šų, kurių skirti n÷ra jokios galimyb÷s. Vienintel÷ išeitis yra
bandyti kažką išspręsti savo pačių j÷gomis ir priemon÷mis.
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Nutarta: Palaikyti valdybos sekretoriaus Armino Samul÷no (LY2BNF) iniciatyvą narių statuso operatyvaus
tvarkymo klausimus bandyti išspręsti savomis j÷gomis. Serverio resursų panaudojimo klausimą valdybos
nariams spręsti darbine tvarka, patiems bendraujant su LRMD serverio administratoriumi Gintaru
Banevičiumi (LY1GP) tiesiogiai arba, jei nebus sulaukta pageidaujamų rezultatų, per LRMD Prezidentą Tadą
Vyšniauską (LY2BAW).
4.2. Aptartas Valdybos sekretoriui skirtos srities LRMD serveryje statusas. LRMD tinklapio administratorius
Antanas Zdramys (LY1DL) išreišk÷ pasiūlymą, kad sekretorius tur÷tų sukurti tinklapį „sekretorius“ srityje ir
patalpinti joje visą aktualią informaciją – VNS ir valdybos pos÷džių protokolus ir kitus dokumentus pagal
valdybos sekretoriaus kuruojamą valdybos darbo sritį. Tai leistų operatyviau pakeisti šią informaciją aktualia.
Kaip pavyzdys buvo pateikti jau esantys UTB ir TB menedžerių, IARU koordinatoriaus tinklapiai. Tą patį
der÷tų padaryti su LRMD iždininkui skirta sritimi LRMD tinklapyje. Valdybos sekretorius Arminas
Samul÷nas (LY2BNF) sutiko su išsakyta nuomone, tik išsak÷ pasteb÷jimą, jog kol kas neturi pri÷jimo prie tos
srities.
Nutarta: Artimiausiu laiku sutvarkyti „sekretoriaus“ dalį LRMD tinklapyje. Tokios srities pasiekiamumo
klausimą spręsti darbine tvarka su LRMD serverio administratoriumi Gintaru Banevičiumi (LY1GP).
4.3. Valdybos sekretorius Arminas Samul÷nas (LY2BNF) pateik÷ svarstyti ir priimti balsuojant naujai
parengtą „Valdybos sprendimų pri÷mimo elektronin÷mis ryšio priemon÷mis reglamentą“. Kadangi
reglamento projektas valdybai susipažinti buvo pateiktas jau iš anksto, esminių diskusijų d÷l jo turinio nekilo.
LRMD Prezidentas Tadas Vyšniauskas (LY2BAW) išsak÷ nuomonę, kad pateiktas dokumentas yra paruoštas
labai išsamiai ir, ta prasme, labai gerai. Tačiau jis yra gerokai per ilgas. Tod÷l labai tik÷tina, jau vien d÷l to jo
niekas neperskaitys. Prezidento įsitikinimu, LRMD dokumentai tur÷tų būti įmanomai trumpi, der÷tų stengtis,
kad jie būtų iki puslapio ar pusantro puslapio apimties, kad reik÷tų vengti kurti ilgus dokumentus, kad der÷tų
stengtis visas mintis išd÷styti įmanomai glaustai ir, tuo pačiu metu, kiekvienam suprantamai. Kiti valdybos
nariai palaik÷ šį parengtą projektą. Reglamento projektas pateiktas valdybai balsuoti d÷l jo patvirtinimo.
Nuspręsta: Patvirtinti teiktą balsavimui „Valdybos sprendimų pri÷mimo elektronin÷mis ryšio priemon÷mis
reglamentą“ (6 balsai „už“, 86% nuo visų balsavusių valdybos narių). Patvirtintas Reglamentas pridedamas.
Svarstyta: 5. IARU reikalai
IARU koordinatorius Antanas Zdramys (LY1DL) papasakojo apie nuveiktą darbą bei kurį laiką buvusią
stagnaciją savo veikloje. Informavo apie situaciją IARU. Pabr÷ž÷ WRC konferencijų reikšmę, informavo
apie art÷jančią konferenciją Ženevoje. Pasidalino mintimis apie tendencijas radijo dažnių pasidalinime. Įdomu
yra tai, kad 4-10MHz dažnių ruože v÷l aktyv÷ja „broadcasting“ stotys, ir jau matyti tokių stočių grįžimo į šį
ruožą tendencija. Tod÷l tikimyb÷ dar daugiau pl÷sti 7MHz ruožą (t.y. gauti ir 7.200-7.300MHz) labai mažai
tik÷tina. Daugiau šansų yra pagaliau gauti 5MHz ruožą, ir jau labai didel÷ tikimyb÷, kad pagaliau radijo
m÷g÷jams bus įteisintas 137kHz radijo dažnių ruožas (LF). Tai CEPT pozicija šiuo klausimu. Ta kryptimi
IARU aktyviai dirba PB2T, Hans. IARU koordinatorius primin÷, kad 2008 metų LRMD biudžete teks
numatyti gerokai daugiau išlaidų IARU reikalams, kadangi kitų metų rugs÷jo m÷nesį bus IARU konferencija,
į kurią tur÷sime pasiųsti savo atstovą. Dalyvio dokumentus šiai konferencijai reikia parengti iki 2008-04-01.
Koordinatorius apgailestavo, kad šiemet LRMD oficialiai nedalyvauja Friedrichshafene, kur vyks ir IARU
seminarai. Antanas Zdramys (LY1DL) informavo, kad IARU internetinius tinklapius ten tvarko pats
sekretorius. Šiaip visus Lietuvos reikalus IARU kuruoja LZ1QS. Nežiūrint į tai, kad kuratorius yra iš Europos
rytin÷s dalies, jo požiūris į reikalus yra pakankamai pažangus ir mus šiuo metu pilnai tenkina.
Koordinatorius taip pat informavo, ką pakviet÷ į 2007 metų LRMD sąskrydį. Kvietimai taipogi bus nuvežti į
Friedrichshafen‘ą Kvietimus gaus tiek jau anksčiau Lietuvoje lankęsi svečiai, tiek ir pas mus dar nebuvę.
Nutarta: Priimti žiniai IARU koordinatoriaus pateiktą informaciją.
Svarstyta: 6. LRMD tinklapio tvarkymo reikalai
LRMD tinklapio koordinatorius pasidalino informacija apie planuojamus pakeitimus LRMD tinklapyje.
Norima maksimaliai informaciją išnešti į teminius skyrius, pagrindiniame tinklapio puslapyje paliekant tik
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pačią naujausią ar aktualiausią informaciją, o pagrindinį pasirinkimo meniu papildyti trūkstamomis
nuorodomis. Tai planuojama padaryti, kai tik prad÷s veikti temin÷s atskirų valdybos narių tvarkomos
tinklapio dalys. Tą informacijos migravimo procesą būtina paspartinti, greičiau sutvarkyti atskirų dalių
reikalus. Reik÷tų aktyviau į tą reikalą įjungti valdybos sekretorių. Plačiau tinklapio tvarkymo tema diskutuota
pos÷džio metu nebuvo, nes kilo klausimai, į kuriuos atsakyti gal÷jo tik valdybos pos÷dyje negal÷jęs dalyvauti
serverio administratorius Gintaras Banevičius (LY1GP).
Nutarta: Tinklapio tvarkymo klausimus spręsti darbine tvarka.
Svarstyta: 7. LY-QTC problemos
LY QTC biuletenio redaktorius Andr÷jus Alimovas (LY2BFV) valdybos pos÷dyje nedalyvavo.
LRMD Prezidentas Tadas Vyšniauskas (LY2BAW) informavo apie buvusį redaktoriaus užimtumą ir apie tai,
kad paskutiniuoju metu nepavyko su juo susisiekti. Tod÷l Prezidentas pats informavo apie LY QTC leidybos
reikalus. Paragino valdybos narius d÷ti pastangas, kad LY QTC numerį išleisti dar iki LRMD sąskrydžio.
Priminta, kad biuletenio numeriai turi būti siunčiami ir papildomais adresais, pvz., Šiaulių radijo muziejui.
Pasiūlyta VNS ir valdybos pos÷džių protokolų netalpinti jų pilnoje apimtyje, o apsiriboti tik santraukomis.
Nutarta: Valdybos nariams ruošti LY QTC išleidimui reikalingą informaciją. D÷ti visas pastangas, kad
pavyktų biuletenio numerį išleisti laiku, iki art÷jančio LRMD sąskrydžio.
Svarstyta: 8. LRMD serverio eksploatavimo klausimai
LRMD serverio administratorius Gintaras Banevičius (LY1GP) valdybos pos÷dyje nedalyvavo. LRMD
Prezidentas Tadas Vyšniauskas (LY2BAW) trumpai informavo apie serverio darbą, d÷l serverio vartotojų
kilusias problemas ir d÷l to uždarytus kai kuriuos servisus.
Nutarta: Klausimus aptarti
ateinančiuose valdybos pos÷džiuose, dalyvaujant LRMD serverio
administratoriui Gintarui Banevičiui (LY1GP), o neatid÷liotinus klausimus spręsti bendraujant su LRMD
serverio administratoriumi darbine tvarka tiesiogiai arba įtraukiant ir LRMD Prezidentą.
Svarstyta: 9. Diplomų menedžerio reikalai
Diplomų menedžeris Rolandas Mikalauskas (LY4Q) negal÷jo atvykti į pos÷dį.
Nutarta: Visus neatid÷liotinus klausimus su diplomų menedžeriu spręsti darbine tvarka, Jo informaciją apie
darbą išklausyti kitų valdybos pos÷džių metu.
Svarstyta: 10. Pasirengimas 2007 metų sąskrydžiui
10.1. 2007 metų LRMD sąskrydžio organizatoriai (Ričardas Strolia, LY2FN) atvykti į valdybos pos÷dį
negal÷jo. Tod÷l LRMD Prezidentas Tadas Vyšniauskas (LY2BAW) informavo apie organizacinius
sąskrydžio reikalus. Prezidentas pasidalino informacija apie sąskrydžio organizatorių užduotą klausimą,
kokius diplomų blankus reik÷tų naudoti išreiškiant pad÷ką prisid÷jusiems prie sąskrydžio organizavimo ir
kitiems panašiems reikalams. Į tai buvo pasiūlyta naudoti jų pačių turimus diplomus. Aptartas klausimas apie
pinigų pervedimus iš teikiančiųjų paramą organizuojant sąskrydį. Informuota, kad šiemet pinigai bus
pervedami į LRMD sąskaitą. Prezidentas perskait÷ elektroniniu paštu gautą sąskrydžio organizatorių ataskaitą
apie sąskrydžio rengimo eigą ir su tuo susijusius klausimus - apgyvendinimą, sanitarinius mazgus (tualetus),
įgarsinimą, didelę palapinę, dienotvarkę: atidarymą, varžybas, pramogas ir ekskursijas, atrakcionus, loteriją –
aukcioną, diskoteką, žūkl÷s varžybas, kai kuriuos apdovanojimus.
Nutarta: Priimti žiniai organizatorių pateiktą informaciją. LRMD Prezidentas artimiausiu laiku sieks nuvykti
į sąskrydžio vietą – apžiūr÷ti esamą situaciją vietoje bei pasirašyti sutartis su sąskrydžio vietos šeimininkais,
viešojo maitinimo įstaiga ir kt.
10.2 Pagal 2007-03-10 vykusio VNS valdybai suteiktą įgaliojimą aptartas sąskrydžio dalyvio aukos dydis.
Nuspręsta: Rekomenduoti sąskrydžio organizatoriams nustatyti 5Lt „sąskrydžio aukos“ dydį kiekvienam
suaugusiam dalyviui (7 balsai „už“, 100% nuo visų balsavusių valdybos narių).
Svarstyta: 11. Valdybos darbo klausimai
11.1. LRMD Prezidentas Tadas Vyšniauskas (LY2BAW) išsak÷ savo nuomonę ir pastabas valdybos darbo
organizavimo klausimu. Jis taip pat informavo valdybą apie šio pos÷džio skelbimo peripetijas ir veiksnius,
sąlygojusius galutin÷s pos÷džio vietos pasirinkimą. Savo nuomonę valdybos darbo organizavimo klausimu
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išsak÷ Gintautas Šeporaitis (LY2GV), Jurgis Ignotas (LY2CY), Arminas Samul÷nas (LY2BNF) ir kt. Visų
pasisakiusiųjų ta tema nuomon÷s buvo panašios – kad išvengti stichiško, nekoordinuojamo valdybos darbo,
LRMD prezidentui (valdybos pirmininkui) būtina daugiau d÷mesio skirti valdybos darbo organizavimui,
savalaikiai informuoti kitus valdybos narius apie vykdomas ar numatomas vykdyti priemones arba valdybai
iškilusius uždavinius. Net jei atskiri valdybos nariai d÷l savo kuruojamos srities specifikos gali s÷kmingai
dirbti be aiškesnio bendro koordinavimo veiksmų, kitais atvejais tai jau būtina sąlyga normaliam ir
produktyviam valdybos darbui. Tačiau Prezidento ir diskusijoje dalyvavusių valdybos narių nuomon÷s šiuo
klausimu išliko skirtingos – Prezidentas išsak÷ nuomonę, kad valdybos nariai turi dirbti savarankiškai
kiekvienam deleguotų funkcijų r÷muose ir bendrauti horizontalių tarpusavio ryšių principu, o nuolatinis
veiksmų koordinavimas iš jo pus÷s reikalingas tik tuomet, kai valdybos nariai neturi galimybių išspręsti
kilusias problemas patys.
LRMD Prezidentas Tadas Vyšniauskas (LY2BAW) valdybos narius informavo, kad iki ateinančių metų VNS
planuojami 3 valdybos pos÷džiai, ir visus juos planuojama sušaukti LRMD patalpose Vilniuje. Pos÷džio vieta
gali būti pakeista tik esant svarbiai priežasčiai, kada valdybos pos÷dį iš tikro būtų tikslinga rengti kitoje
vietov÷je. Tuo atveju turi būti sudarytos sąlygos valdybai normaliai pos÷džiauti. V÷liausiąjį iš 3-jų pos÷dį
siūloma rengti iki kitų metų VNS likus 1-2 savait÷ms. Antanas Zdramys (LY1DL) pasiūl÷ sudaryti
konkretesnį valdybos pos÷džių orientacinių datų sąrašą, įvertinat vyksiančių svarbių radijo ryšio varžybų ir
kitokias datas.
Nutarta: Per savaitę valdybos nariams bendrai parinkti orientacines būsimųjų valdybos pos÷džių datas pagal
aptartus principus ir jas paskelbti.
11.2. Valdybos narys Gintautas Šeporaitis primin÷ seniai besitęsiantį klausimą d÷l paramos skyrimo
moksleivių radijo stotims – pagal anksčiau gautus laiškus (prašymus). Šių metų LRMD biudžete numatytos
l÷šos radijo m÷g÷jų ugdymui.
Nutarta: Gintautui Šeporaičiui imtis iniciatyvos suteikiant paramą būsimųjų radijo m÷g÷jų ugdymui ir
organizuoti prašomos paramos pateikimą - prieš tai išsiaiškinus, kokios konkrečiai paramos reikia (pvz.,
nupirkti lituoklių ar kt. priemonių skirtos sumos ribose).

Svarstyta: 12. QSL biuro reikalai
12.1. QSL biuro koordinatorius Romualdas Rančys LY8X pateik÷ informaciją apie QSL biuro darbą. Apie
30kg QSL perduota per Saulių LY2MQ - nuvežti į Friedrichshafen‘ą. Tokia priemon÷ leis sutaupyti iki
~700Lt. Į valdybos narių paklausimą apie patikimumą, koordinatorius atsak÷, kad iki šiol jokių pastabų d÷l
tokiu būdu Europos šalių radijo m÷g÷jams pervežamų QSL kortelių nebuvo, jokių problemų nebuvo
pasteb÷ta. QSL biuro koordinatorius išsak÷ savo nuomonę apie informacijos d÷l teis÷s naudotis QSL biuro
paslaugomis pateikimo operatyvumą ir pasiekiamumą, ta proga papasakojo apie su tuo susijusias ir QSL biuro
darbe pasitaikiusias problemas – pvz., kada d÷l informacijos trūkumo buvo priimami klaidingi sprendimai
rūšiuojant korteles, pvz., kortel÷s siunčiamos į seniau buvusį radijo m÷g÷jo QTH.
LRMD Prezidentas Tadas Vyšniauskas (LY2BAW) papasakojo apie savo patyrimą siunčiant QSL korteles
per AB „Lietuvos paštas“. Kada tik registruotas laiškas ir tepasiek÷ adresatą Japonijoje, o iki tol keli
bandymai pasinaudoti pašto paslaugomis buvo nes÷kmingi. Priežastis - „Lietuvos paštas“ naudojosi
nepatikimų trečiųjų šalių paslaugomis. Tod÷l buvo aptarta QSL išsiuntimo tokiomis netradicin÷mis
priemon÷mis galimą rizika. Diskusijose ta tema taip pat pasisak÷ Gintautas Šeporaitis (LY2GV), Dainius
Rutkauskas (LY2BET), Antanas Zdramys (LY1DL) ir kt.
Nutarta: Priimti žiniai OSL koordinatoriaus pateiktą informaciją valdybos nariams.

Svarstyta: 12. Kiti klausimai
12.1. Išklausyta LRMD pos÷džio svečio Kęstučio Krikštaponio (LY2KK) informacija apie planuojamą
žinybinį sąskrydį ir jo darbotvarkę, kuriame dalyviams numatoma parodyti ARDF (radijo sportinio
orientavimosi - „lapių medžiokl÷s“) ir telegrafo pri÷mimo elementus – siekiant sudominti ir pritraukti naujus
žmones. Sąskrydis vyks 2007m. birželio 30 – liepos 01 dienomis, Čiobiškyje (netoli Musininkų), Širvintų
rajone. LY2KK informavo apie turimą aparatūrą „lapių medžioklei“ ir apie problemas, su kuriomis
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susiduriama. Yra vietin÷s valdžios įstaigų palaikymas. Jei id÷ja pasiteisins, „lapių medžiokl÷s“ elementus
planuojama įtraukti į Kernav÷s piliakalnius lankančių turistų programą – kaip atrakcija. D÷l šios id÷jos tenka
konkuruoti ir su Šaulių sąjunga, kuri irgi susidom÷jo tokiomis priemon÷mis, ir savo kiek v÷liau vyksiančio
sąskrydžio metu nor÷tų parodyti ką nors panašaus. Kęstutis LY2KK pageidavo pagalbos iš LRMD pus÷s. Yra
tikimyb÷, kad tose apylink÷se bus įsteigtas radijo būrelis, su vietin÷s savivaldos pagalba. Diskusijose pasisak÷
LRMD Prezidentas Tadas Vyšniauskas (LY2BAW) ir kt. Atkreiptas d÷mesys į tai, kad tokio pom÷gio
demonstravimas primityviomis priemon÷mis (kaip šiuo metu turimais morališkai pasenusiais imtuvais) gali
duoti ir visai priešingą poveikį – ne pritraukti, o atgrasyti potencialius „lapių medžiotojus“. Tuo pačiu
konstatuota, kad mūsų radijo hobis yra gan÷tinai individualus ir menkai reklamuojamas visuomenei, tod÷l
mums irgi der÷tų keistis, parodyti savo užsi÷mimą iš labiau patrauklios pus÷s ir pan.
Nutarta: Priimti Kęstučio Krikštaponio (LY2KK) pateiktą informaciją valdybos narių žiniai. Remiant šią
iniciatyvą, apie tokius sumanymus skelbti LRMD ir kitose bendrai visų radijo m÷g÷jų naudojamomis
informavimo priemon÷se.
12.2. LRMD Prezidentas Tadas Vyšniauskas (LY2BAW) informavo, kad, po VNS pasikeitus LRMD
iždininkui, taip pat reikia pakeisti ir asmenų, kuriems būtina skambinti LRMD patalpose (Gelvonų g. 33-76,
Vilnius) įvykus nenumatytiems atvejams, ir pasiūl÷ vietoje anksčiau sąraše buvusio Kęstučio Aleksos
(LY3IJ) įtraukti Romualdą Matijošką (LY3NIR).
Nuspręsta: Dalinai pakeičiant 2007-01-13 dienos LRMD Valdybos pos÷džio sprendimą (p.8.2), į asmenų,
kuriems būtina skambinti avariniu atveju LRMD patalpose, sąrašą įtraukti Romualdą Matijošką, LY3NIR,
išbraukiant anksčiau sąraše buvusį Kęstutį Alekną ,LY3IJ (6 balsai „už“, arba 86% nuo pos÷dyje dalyvavusių
valdybos narių)
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