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Klubo Prezidento žodis 
 
Vytauto Didžiojo Universiteto radijo stočiai LY3VM šaukinys buvo išduotas 2002 m. 
kuris pakeistas trumpesniu LY3V  2006 m.  
Pradžioje rinkosi keletas radistų, buvo daromi ryšiai , dalyvaujama varžybose , po 
truputi užgimė mintis įkurti Universitetinį radijo klubą.   
Tuometinis Gamtos Mokslų Fakulteto Dekanas Donatas Mickevičius aktyviai 
rūpinosi naujovėmis Universitete ir pritarė klubo įkūrimui, tarpininkavo nuostatų 
registravime Rektorate ir išrūpino patalpas klubui ir minimalų remontą.  
Steigiamasis VDU RK susirinkimas įvyko 2004 m. lapkričio 3 d. Patvirtinti klubo 
nuostatai, išrinkta Valdyba ir Revizorius. Klubo Garbės Nariais vienbalsiai išrinkti 
Donatas Mickevičius ir vyriausias Lietuvos radijo mėgėjas, žinomas Universitete ir 
kaip sporto mecenatas Vladas Nikolskis LY1BX, tapo kaip energijos ir aktyvumo 
pavyzdžiai visiems klubo nariams. 
Tuo metu kaip tik baigė savo veiklą Kauno radijo klubas ir nemažai radijo mėgėjų su 
savo įdėjom prisijungė į naujai susikūrusį VDU RK. 
Nors iš pradžių didelių tikslų neturėjom, bet kai vienas garsus sportininkas mūsų 
klubą pavadino „marginaliniu“ , buvo nuspręsta reikalauti, kad klubo nariai atiduotu 
taškus tik VDU RK ir atitinkamai pasispausti dėl aukštesnių rezultatų, taip atsirado 
gana įdomi konkurencija su seniausiu ir daug narių turinčiu kitu Universitetiniu 
klubu KTU RK. 
Arturo LY2W pozicija Valenčiūnuose, viena iš geriausiai įrengtų Lietuvoje, 
atitinkamai iš jos pasiekimai yra vieni aukščiausių Pasaulyje. 
UTB entuziastas Aloyzas LY2VA sukūrė ultratrumpų bandų pozicija klube irgi vieną iš 
geriausių Lietuvoje. Klubo pasiūlymas Lietuvos UTB varžybų organizatoriams įvesti 
klubinę įskaita  kaip ir TB čempionatuose, galiojo kelis metus, bet kai niekas 
neaplenkė VDU RK, tai tą įskaita tyliai buvo išimta  
Augustino LY4K dėka klubui buvo sukurta turinio valdymo sistemos internetinė 
klubo svetainė adresu http://rk.vdu.lt/ , kurios forumuose aktyviai rašo ne tik klubo 
nariai.  
Galim pasigirti ir labai populiariomis mūsų organizuojamomis Vytautas Magnus 
Trophy varžybomis vykstančiomis nuo 2007 m. Idėja buvo sukurti trumpas varžybas 
su paprastomis taisyklėmis, tinkančiomis TB ir UTB . Daug darbo čia įdėjo pirmasis 
vyr. teisėjas Augustinas LY4K , kurį pakeitė Tadas LY1CE. Pagarba Giedriui LY2CG , 
kurio programine įranga teisėjaujam šias varžybas. 
Klubas turi plačios apimties programą, be aukščiau paminėtų tai renkame Metų 
Laureatą , didžiulė diplomų programa, darbas atstovaujant Lietuvą IARU varžybose, 
ekspedicijos į švyturius, remiam Lietuvos Taurės varžybas, trafikų vedimas, kas 
mėnesiniai susirinkimai, nuosavų ir LRMD Hamfestų organizavimas, vietinis QSL 
biuras. Keletą metų rengėm populiarias UTB varžybas LYAC,  vieno klubo entuziasto 
a.a. Ryčio LY4U iniciatyva. 
Noriu padėkoti visiems visiems  klubo nariams už didesnį ar mažesnį indėlį klubo 
veikloje. 

73! Ričardas LY2FN 

http://rk.vdu.lt/


VDU RK nariai 
Garbės Narys  Donatas Mickevičius  
LY1CE Tadas Leškevičius, 
LY1CM/LY5O Bronius Sriubas,  
LY1DL Antanas Zdramys,  
LY1F/VK2CCC Tomas Magyla,  
LY1FW Giedrius Bartaška,   
LY1TT Robertas Kleinauskis 
LY1VJ Šarunas Jukna,  
LY2AE Leonas Klimukas,  
LY2AO Vitoldas Šlezas,  
LY2FN Ričardas Strolia,  
LY2FU Gintautas Antanaitis,  
LY2KJ Mindaugas Saldukas,  
LY2KM Petras Repčys,  
LY2KZ/LY5T Vytenis Ščiučka,  
LY2MM Albinas Štaraitis,  
LY2MV Antanas-Vytautas Matulaitis,  
LY2N Rimas Zakarevičius,  
LY2NY Vytautas Kunigauskas,  
LY2OU Vytautas Urbonas,  
LY2V Aleksejus Ukvalbergas,  
LY2VA Aloyzas Vančauskas,  
LY2W Arturas Šnipas 
LY3AZ Albertas Lingė,  
LY3FU Rolandas Rakauskas,  
LY3IV Rolandas Sabaliauskas,  
LY3TW Juozas Račius,  
LY3UV Aidas Janėnas,  
LY3VR Vidas Zilinkus 
LY3W Rimantas Talačka,  
LY3X Tomas Šaltis,  
LY4S Giedrius Varnas,  
LY4K Augustinas Liepuonis,  
LY4L Mindaugas Jukna,  
LY4RA Arturas Ribacionka, 
LY4RR Raimondas Radziavičius, 
LY4MA Andrius Mikulevičius 
LY4NA Algimantas Narsutis,  
LY4ZB Žygintas Bapkauskas, 
LY5CB  Zigmas Narkevičius, 
LY5S/LY3RQ Ričardas Staniulis,  
LY5W/LY2BIM Saulius Žalnerauskas, 
LY7M Algirdas Uzdonas 

Silent key: 
LY4BT Jonas Burauskas  
LY2AM Aleksas Skačko  
LY1DJ Juozas Dargis  
LY3IY Aleksandras Fedotovas  
LY1BX Vladas Nikolskis  
LY2PV Juozas Kunikauskas  
LY4U Rytis Žumbakis  
LY2PU Vytautas Mickevičius  
LY2BOG Viktoras Čiurilinas  
LY1C Vidas Koncevičius  
 
VDU RK valdyba: Prezidentas LY2FN, Sekretorius LY2NY, Iždininkas LY3TW  

VDU RK Revizorius LY2MM 

VDU RK Laureatai: 
2005 LY2W 
2006 LY1F 
2007 LY4K 
2008 LY1CM 
2009 LY4U 
2010 LY5Y 
2011 LY2VA 
2012 LY5W 
2013 LY5T 
2014 LY2KM 
2015 LY3VR 
2016 LY2MM 
2018 LY1CE 
 

Varžybos 
Vytautas Magnus Trophy 

Metai 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Vieta 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Dalyv.sk 102 126 75 87 101 90 130 120 105 106 116 69 59 

DXCC 12 16 10 15 15 14 17 16 16 12 16 9 5 

 
LY Trumpų bangų čempionatuose VDU RK užimtos vietos 

Metai 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006  

Vieta 3 5 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3  

 
LY Ultra Trumpų bangų čempionatuose VDU RK užimtos vietos 

Metai 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 
Vieta 1 1 2 1 1 1 1 



LY TAURĖ 
Metai 2019 2018 2013 2012 
Vieta 2 4 3 2 

 
Vasario 16 varžybos VDU RK pasiekimai 

Metai 2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011 2010 2008 

Vieta 2 2 1 2 2 3 1 3 4 

 
Lietuvos mobiliuju-portabiliuju radijo stočiu čempionatas (WAL contest) 
VDU RK pasiekimai 

Metai 2018 2017 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Vieta 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

 
Panevėžio Krašto Radijo Klubo taurės varžybos 
VDU RK pasiekimai 

Metai 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Vieta 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 

 
CQ WPX varžybos  VDU RK užimtos vietos 

Metai 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Vieta 
(pasaulio 
klubai) 

16 30 34 29(115) 25(111) 25(136) 48 33(130) 43(141) 16(151) 

VDU RK narių Lietuvos Rekordai 
CQ WPX SSB 
SOA20 High    LY1FW    2017    3,058,654 
SOA40 High    LY1FW    2019    4,508,740 
SOA80 High    LY5W      2010    1,258,075 
SOA160 High  LY7M     2012        376,957 
SOA10 Low     LY2OU   2014        434,214 
SOA15 Low     LY2OU   2015        525,008 
SOA40 Low     LY5W     2019        888,879 
SOA 20 Low    LY2OU   2017        201,104 
SOA160 Low   LY2OU   2018          91,584 
CQ WPX CW 
Multi-Two       LY2W     2016   18,611,586 
SO10 High       LY3W     2010        392,400 
SO160 High     LY7M     2017        315,565 
SOA10 High     LY5W     2019       491,530 
SOA40 High     LY5W     2018   4,036,758 
SOA10 Low      LY2BIM  2012        31,977 
SOA15 Low      LY2OU    2014      130,305 
SOA40 Low      LY5T       2019   1,085,508 
SOA40QRP       LY5T       2017      692,012 
SOA20QRP       LY2OU    2019     159,120 

 

CQ WW varžybos  VDU RK užimtos vietos 
Metai 2017 2016 2015 2013 2012 
Vieta (pasaulio 
klubai) 24(152) 32(141) 26(162) 29(159) 29(186) 

VDU RK narių Lietuvos Rekordai 
CQ WW SSB 
Multi-Two         LY2W    2015    10,337,991 
SOA40 High      LY1FW   2018         544,978 
SOA10 Low       LY3X       2014         472,325 
SOA15 Low       LY2OU    2014         229,218 
SOA20 Low       LY2OU    2017         127,136 
SOA40 Low       LY2OU    2085           66,978 
SOA80 Low       LY2OU    2016           19,920 
SOA160 Low     LY2OU    2015           21,122 
CQ WW CW 
Multi-Two          LY2W    2015     14,675,294 
Multi-One Low  LY5W    2018       2,664,900 
SOA40 High        LY2FN   2014          872,320 
SOA10 Low         LY3X     2014          278,040 

 
CQ WPX RTTY VDU RK užimtos vietos 

Metai 2019 2018 2017 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
Vieta 
(pasaulio 
klubai) 

6 9(61) 9(59) 26(55) 29(47) 36(60) 38(52) 29 21 27 

VDU RK narių Lietuvos Rekordai 
Multi-Multi           LY2W    2018    15,444,525 
Multi-Single Low  LY16W 2016       1,906,868 
High 80M               LY2FN  2013       1,351,920  
WPX (Prefix) Records for Lithuania LY2W 2017 1,041 
 

CQ WW RTTY VDU RK užimtos vietos 
Metai 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Vieta (pasaulio 
klubai) 9(62) 24(58) 43(59) 31(61) 51 42(55) 

VDU RK narių Lietuvos Rekordai 
Multi Two     LY2W         2018    3,635,348 
Multi-Single Low LY5W 2019    2,150,448 
SO40 High    LY5W          2017       291,856 
SO80 High    LY1FW        2001         36,342 
SO40 Low     LY5W          2016       233,289 
SOA20 High  LY5W          2018      373,869 
SOA80 High  LY5W          2010        11,562 
SOA40 Low   LY5W          2015      258,965 
SORookie     LY5CB          2015         15,136 



 

CQ WW 160M VDU RK užimtos vietos 
Metai 2019 2018 2017 2016 2015 2012 2010 
Vieta 
(pasaulio 
klubai) 

27(111) 21(116) 23(117) 36(103) 31(108) 27(91) 61 

 
Proginiai šaukiniai: 

2005.06 LY90E (LY3VM) Specialus šaukinys 90 pasaulio Esperantininkų kongreso 
Vilniuje proga 
2007.07 Spec. šaukinys LY2007LRMD (LY3V) Hamfesto proga 
2008 LY10KDR (LY3W)  
2008 LY600W (LY5W)- Kauno savivaldai 600 metų 
2008.10-11 LY70LRMD (LY3W), LY3X-LY70X (LY3X), LY70W (LY5W) proginiai 
šaukiniai LRMD 70-mečiui paminėti 
2010.06.16-08.15 LY600V (LY3V)Žalgirio mūšio jubiliejaus proginis šaukinys 
-2011.01 LY13V-LY3V LY13W-LY3W LY13X-LY3X proginiai šaukiniai sausio-13 20-
mečiui paminėti 
2011.08-09 LY37A (LY2MM), LY37F (LY1FW), LY37M (LY2KM), LY37O (LY5O), LY37V 
(LY3V), LY37X (LY3X), LY37Y (LY5Y) LY37Z (LY2KZ) spec. šaukiniai Europos vyrų 
krepšinio čempionato proga. 
2012.02 LY16W (LY5W) Proginis šaukinys vasario 16 paminėti 
2012.06-07 Proginiai šaukiniai LY200NB ir LY54SOP (LY5W) 
2013.04-05 LY550W (LY5W) spec. šaukinys 550 metų kaip suteiktos miesto teises 
Kaunui. 
2013.07 LY2013RMD spec. šaukinys Radijo Mėgėjų Sąskrydžiui 
2013.07 LY55SOP (LY5W) spec. šaukinys Baltijos jūra - taikos jūra. 
2013.07 LY80M(LY2MM) LY80N(LY2KM) LY80U(LY5O) LY80X(LY3X) spec. šaukiniai 
Dariaus ir Girėno skrydžiui atminti. 
2013.06-07 LY760W (LY5W)spec. šaukinys 760 m Karaliaus Mindaugo karūnavimui. 
2013.05-06 LY605W (LY5W)spec. šaukinys 605m Kauno savivaldai. 
2014.02 Spec. šaukinys LY16W - LY5W vasario-16 pažymėti 
2014.03 Spec. šaukinys LY10W - LY5W Lietuva NATO-10 pažymėti 
2014.05 Spec. šaukiniai  "10 metų Lietuva Europos sąjungoj" pažymėti: LY10M 
(LY2MM), LY10N (LY2KM), LY10O (LY5O), LY10W (LY5W)  
-2014.08 Spec. šaukinys LY25W - LY5W Baltijos keliui pažymėti 
2015.06 LY100DGA Spec. šaukinys Dariaus ir Girėno Aerouostui 100 metų  
-2016.06 LY90RADIO proginis šaukinys ir renginiai skirti Lietuvos Radijo 90-mečiui. 

Operavo: LY2FN LY2MM LY5O  

 
2015.06-07 LY10LHFA (LY2KM)-LHFA diplomo programai 10 metų. 
2017 Lietuvos Piliakalnių metai LY17PM LY17LP 

2018.07 Dariaus ir Girėno skrydžio 85-mečiui aktyvuojamas spec. Šaukinys LY85DG 
ir išduodamas diplomas 
2018.02 LY100D (LY3VR), LY100M (LY2KM), LY100O (LY5O), LY100X (LY3X), LY100V-
(LY3V) spec. šaukiniai Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 100-mečio proga  
 
Sąskrydžiai 

2005.06.02-03 VDU RK Hamfestas Valenčiūnuose 
2006 VDU RK Hamfestas Valenčiūnuose 
2007.07.27-29 LY Hamfestas Ariogaloj. Organizatoriai VDU RK ir LRMD 
2008.06.21-22  VDU RK hamfest'as LY2W pozicijoje Valenčiūnuose. 
2009.06.20 VDU RK Hamfestas Valenčiūnuose 
2010.06.26-27 VDU RK Hamfestas Valenčiūnuose 
2011.07. 2 - 3d. VDU RK Hamfestas -LY2W pozicijoje , Valenčiūnai. 
2012.06 VDU RK Hamfestas Kriemaloje LY5W pozicijoje 
2013.07.26-28 LRMD Sąskrydis "Saulynės" sodyboj. Sąskrydžio šeimininkai VDU RK. 
2019 .07.26-28 LY Hamfestas Kaimo turizmo sodyboj "Vilaitė" ir  „Pasaka“. 

Organizatoriai VDU RK ir LRMD 

VDU RK Diplomų programa 

“Kaunas”  

menedžeris LY2KM 

 

Už 10 qso su kauniečiais, už 20-30-40-50-60-70 qso-lipdukai 

Kaunas – Trophy už 100 qso su kauniečiais 

http://rk.vdu.lt/lt/klubo-diplomai/33-diplomas-qkaunasq 

 

 

http://rk.vdu.lt/lt/klubo-diplomai/33-diplomas-qkaunasq


LHFA 

http://www.qrz.lt/lhfa/index.php/lt/  

2013 m. programai vadovauti ėmėsi Petras LY2KM ir atliko šios programos 
reorganizavimą t.y. operatyvios informacijos skelbimą internetinėje svetainėje, 
aparatinių žurnalų talpinimą elektroninėje formoj duomenų bazėje, padidino 
ekspedicijų į piliakalnius reikalavimus ir ši programa  išpopuliarėjo ne tik Lietuvoje 
bet ir už jos ribų. 
2014.04.18 Kultūros Paveldo Departamentas prie Kultūros ministerijos 
apdovanojimas VDU RK 2013m archeologijos išsaugojimo darbų konkurso Didžiojo 
prizo laimėtojui, už informacijos apie Lietuvos piliakalnius sklaidą 

Nuo 2018 m. spalio mėn. programai vadovauja Vidas LY3VR 

       

 

LHFA-50       LHFA-100     LHFA-150     LHFA-200     LHFA-250   LHFA-300              
LHFA-350     LHFA-400     LHFA-450     LHFA-500     LHFA-550   LHFA-600    
LHFA 650      LHFA-700    LHFA-750     LHFA-800   . LHFA-850        
LHFA  TROPHY - viso 18 diplomų 
LHF-ACTIVATOR       už aktyvuotus 25 skirtingus piliakalnius , lipdukai už 50, 75, 100, 
125, 150 ir 175 

 

WPX trofėjų programa 

http://rk.vdu.lt  

Menedžeris Saulius LY5W 

    

 

      

LY WPX Trophy (50  LY prefiksų) 

LY WPX Trophy Honor Roll (100 LY prefiksų) 

Baltic States WPX trophy (100 Baltijos šalių ES LY YL prefiksų) 

Baltic sea WPX trophy (200 Baltijos jūros šalių prefiksų) 

LY prefixes Hunter Trophy (25 skirtingi LY prefiksai) 

 

 

http://rk.vdu.lt/


LY Flora Fauna 
http://www.qrz.lt/lyff/ 

Menedžeris Tomas LY3X 

    

       

 

 

 

LIETUVOS  ŠVYTURIŲ  DIPLOMAS 
Menedžeris LY5O 

4 qso su skirtingais LY švyturiais, yra ir lipdukas “Dirbau su visais Lietuvos 

švyturiais” 

 

Esperanto diplomo 

Menedžeris Ričardas LY2FN 

 

WCA programa Lietuvoje 
menedžeris LY3IV 

http://rk.vdu.lt/lt/apie-wca-program/99-wca-pagrindins-nuostatos/238-wca-

programa 

 

http://www.qrz.lt/lyff/
http://www.qrz.lt/ly1cm/award.jpg


Leono LY2AE prisiminimai 

 

Pirmieji mano žingsniai į radijo mėgėjus apie 1955 m. Sukonstravau detektorinį 

radijo imtuvą, ausines įdedu į kibirą ir visi girdi. Vėliau radau senovinio „Telefunken“ 

radijo korpusą ir pradėjau eksperimentuoti. Padariau lygintuvą, stiprintuvą. 

Literatūra ir patarimai buvo iš pionierių rūmų (Jaunųjų technikų stotis) kur gavau 

daugiau žinių. 

Darbo reikalais 1964 m. užsukau  į Kauno radijo klubą, kur viršininkas E.Tichonovas 

pavedžiojo po kabinetus ir pamačiau UP2OF H. Tunkūną, kuris su UP2NX darė QSO. 

Man labai patiko ir atsirado entuziazmas. Ten susipažinau su LY2PM, LY2PV ir kitais. 

Klube tapau dažnas svečias. Pardavinėjo ten tada  kilogramais radijo aparatūrą. 

Nusipirkau 22 kg radijo stotį 10RT (tankinė) su visais priedais sumokėjau 3 rublius, 

kurią vėliau modernizavau 10 m darbui. 

1967 m. gavau šaukinį UP2NCQ  (vėliau UP2PAE) ir su perderinta tankine stotele 

pradėjau daryti pirmuosius Qso AM amplitudine moduliacija. Truputi gavau 

papildomo darbo klube, tai galėjau išbandyti US-9, Krot, Kit, P250M, Volna, Kalina ir 

labai patikusį AR88 (JAV 1944 m. gamybos radiją). Buvo labai geras bangų sklidimas 

tai ant 10 m padariau daug qso.  

 

Vėliau LY2NV transiveriu pradėjau rimčiau daryti Qso, pasidariau 10 m kvadratą, 

Inv.V,  LY2NK yagi anteną.  

Tuo metu senesni radijo mėgėjai darė trafikus ant 10m (vakarais), dalyvavo Alytaus, 

Raseinių, Jonavos, Kedainių hamai. Buvo įdomu, atsirado patirtis. 

1999 m. persikėliau gyventi į  sodą, pasistačiau yagi ir dariau Qso, retkarčiais 

dalyvauju Contest‘uose. Mano radijo įkvėpėjas yra Albinas LY2MM. 

Žmonės pamatę mano bokštą su didele antena klausia, kas tai per daiktas. 

Visokiems pletkininkams ir gandonešiams atsakau, kad užsiimu joga ir gaudau 

kosmoso energiją, todėl nerukau ir jau nevartoju kitokių skysčių. Prie antenos 

susikoncentruoju ir stoviniuoju iškėlęs rankas arba kojas. Hi... 

Į VDU RK pakvietė LY2FN, prezidentas, kuris subūrė draugišką kolektyvą, 

bendraujant jautiesi tarp vienminčių, gauni patarimų, pagalbos. Ačiū LY3W LY2N 

LY5O ir kitiems klubiečiams. 

Man jau 80 m. bet kasdien padarau kelis Qso , o kartais ir daugiau. Turiu 320 

patvirtintų šalių, nemažai diplomų. Stengiuosi judėti, dalyvauti, domiuosi radijo 

mėgėjų naujovėmis. 

Albino LY2MM prisiminimai 

Tuo metu, kai kūrėsi VDU radijo klubas, mano buvimas Kaune buvo tik epizodiškas. 
Aš dar tebetarnavau Lietuvos kariuomenėje, o mano tarnybos vieta buvo Vilniuje. 
Tuo metu ten nebuvo jokio radijo klubo, tačiau antradieniais vykdavo susirinkimai 
“Linos elektronikos” ir Gintaro Šakėno LY2KW priglaustame LRMD QSL biure. 
Paprastai, pasiėmę QSL paštą (o aš imdavau visas kauniečiams skirtas korteles), dar 
nueidavome į kokią netoliese esančią viešojo maitinimo įstaigą ir prie gaivinančio 
gėrimo bokalo aptardavome naujienas ir kitus aktualius klausimus. 
2005 metų  rugpjūčio mėn. baigėsi mano karinė karjera ir blaškymasis, grįžau visam 
laikui į Kauną. QSL klausimas problemų nekėlė, nes jos tada patekdavo į Ryšių 
reguliavimo tarnybos Kauno kontrolės skyrių, kuriam tuomet vadovavo Juozas 
Dargis LY1DJ. O aš laimėjau konkursą ir pradėjau ten dirbti, tad viskas vyko, taip 
sakant, “neatsitraukiant nuo gamybos”. Tuomet aš pirmą kartą ir atsidūriau Vytauto 
Didžiojo universiteto radijo klubo mėnesiniame susirinkime. Pamenu, buvo šaltas 
žiemos vakaras, bet susirinkimo vietoje buvo visai šilta. Pamačiau daug pažįstamų 
veidų, juk per visokias radiogramų priėmimo-perdavimo bei radijo daugiakovės 
dažnai susitikdavau su Ričardu LY2FN. O ir kiti susirinkę kolegos buvo pažįstami 
kauniečiai. Susirinkimo atmosfera man patiko tuo, kad yra dienotvarkė, konkrečiai 
sprendžiami klubo reikalai. Matėsi, kad čia vyksta diskusija, o ne vien pritarimas 
vado nuomonei, kaip buvo senais laikais kitur.  
Keletą metų reguliariai dalyvavau klubo susirinkimuose, tačiau stoti į klubą 
neskubėjau, Norėjau apsižiūrėti, suprasti, kas vyksta aplinkui. Ypatingo poreikio ir 



intereso kažkokiai bendrai veiklai nelabai jaučiau. Jau daugybę metų visa savo 
mėgėjišką veiklą vykdžiau namuose, negaudamas, o ir neprašydams pagalbos iš 
kolegų. O mano interesų ratas buvo toks pat, kaip ir klubo veikloje, o ji buvo ta, kuri 
mane patį asmeniškai domino – tai DX ir varžybos. Tiesa, taip, kaip “varžėsi” kai 
kurie bendraklubiai per kai kurias varžybas, tapo pajuokos objektu. Pamenu 
komentarą po vienų varžybų: “Apie pietus sekmadienį baigėsi elektra”. Kokiu būdų 
ir kokia elektra baigėsi, labai spėlioti nereikėjo, žinant kokie ten operatoriai buvo ir 
kokie tada buvo jų pomėgiai… 
Gi įstoti į klubą mane paskatino vienas labai liūdnas įvykis. 2011 m. kovo mėnesį 
mirė klubo narys Vytautas Mickevičius LY2PU. Jis buvo ne tik mano kraštietis, mano 
KPI diplominio darbo vadovas, bet ir šiaip daug dalinęsis su manim savo gyvenimiška 
patirtimi. Vytautas paliko savo pėdsaką daugelyje sričių, netgi daug prisidėjo, 
atkuriant daug svarbių jo gimtųjų Kybartų istorijos faktų. Buvo pavyzdingas šeimos 
galva, užauginęs būrį dorų tėvynės piliečių. Ne tik kad norėjosi, jog suvalkiečių VDU 
radijo klube būtų, bet greičiausiai jau ir aš pats buvau pribrendęs narystei klube. 
Tiesa, išėjo taip, kad vietoje vieno suvalkiečio klube atsirado du – kartu su manim 
prašymą priimti į klubą pateikė ir Vytenis LY2KZ/LY5T. Abu nuo 2011 m. balandžio ir 
esame klubo nariais. 
Klubo susirinkimų metu buvo aptarinėjami ir praeitų mėnesių varžybų eiga, 
rezultatai. Tų aptarimų klausiausi atidžiai, nedrąsiai bandydavau reikšti savo 
nuomonę. O ir nelabai buvo prasmės tą nuomonę reikšti, nes ten buvo “didieji 
korifėjai”, kalbantys garsiai ir užtikrintai, bet, mano manymu, ne visada teisingai. 
Ypač stebino tai, kad niekas nekalbėjo apie pasiruošimą, mažai dėmesio buvo 
skiriama varžybų taktikai, kartais apskritai apie tai kalba nėjo. Tiesa, būtų neteisinga 
teigti, kad apie pasiruošimą kalba nėjo – buvo daug kalbų apie techninius dalykus, 
planuojamos talkos, artimiausi techninių darbų planai. Teko ne kartą dalintis 
įspūdžiais apie įvykusias varžybas su kai kuriais komandos nariais, o toks darbo 
stilius kėlė lengvą šiurpą. Iš pokalbių supratau, kad susirinkdavo meistrai vienas už 
kitą didesni, visi troško dirbti pile-up’uose, o kai ateidavo  liūdnas laikotarpis (ypač 
naktį), tai laisvų  operatorinių  kėdžių buvo kiek nori. Paskui atėjo laikas, kai 
didmeistriai atsisijojo, dalyvavimas iš namų individualiai tapo gana nepatraukus, nes 
didelių vatų ir daug metalo ant stogo neturėjau. Gi LY2W komanda per keletą metų 
jau buvo pasiekusi gražių rezultatų įvairiausio, tame tarpe ir paties aukščiausio 
rango, varžybose, o klubo, kurio nariu tapau, prestižas man buvo labai svarbu. Jau 
daug metų nedalyvavau jokiose varžybose komandos sudėtyje, o juk labai daug laiko 
buvau būtent kolektyvinių stočių operatoriumi. Kadangi istorija turi tendenciją 
suktis spirale, greičiausiai 2014 metais ta spiralė ir susisuko link dalyvavimo 
komandoje.  
 
Tačiau, norint nors kiek įsisavinti naują įrangą, nusprendžiau pradžiai įsiprašyti 
padirbėti kokiose nors varžybose vieno diapazono kategorijoje. Gavosi taip, kad 
2014 m. CQ WW 160 m CW varžyboms neatsirado norinčių dalyvauti, tad ir 
susitariau su stoties savininku Artūru dėl galimybės startuoti individualiai.  
 

 
 
Buvo tuo metu labai šalta, daug sniego, tad atvažiavus visų pirma reikėjo mėginti 
privesti vidaus temperatūrą bent į pliusinę. Su laiku tai pavyko, bet pirmą darbo 
ciklą dar dirbau su striuke ant nugaros... Krosnis užsikūrė greitai, paskui rimtai 
pasistiprinome ir atėjo laikas varžyboms.  
Nepaisant kiek spartietiškų sąlygų, startas buvo pakankamai geras, pavyko rasti visai 
neblogą dažnį ir ilgai jį išlaikyti. Džiugino tai, kad prieš pat varžybas masiškai kvietė 
garsiai girdimos japonų stotys, nors vėliau jos taip gerai nebesigirdėjo. Net 
neįsivaizdavau, kad šiame ruože japonai gali girdėtis geriau, nei 80 m. 

 
 
Aparatūra veikė be sutrikimų, bent minimaliai transiverį, kurį čiupinėjau pirmą 
kartą, suvaldyti pavyko. Vėliau namas įšilo, jokio  spartietiškumo nebeliko, varžybas 
tęsiau pakankamai komfortiškai. Iki varžybų nelabai įsivaizdavau, ką aš ten galėčiau 
padaryti. Norėjosi bent jau peržengti 1000 QSO ribą, kas pavyko sėkmingai atlikti. 
Galutinis pasiektas rezultatas – SOAB HP kategorijoje tarp europiečių buvau 8-tas, o 
pirmos valandos pabaigoje turėjau 140 QSO – niekada nei iki tol, nei po to tokį 
valandos tempą man nėra pavykę pasiekti. 
TS-590 darbas gerokai skiriasi nuo man įprasto FT-2000, atvirai kalbant, kasdien 
nenaudojant, prie bet kokio transiverio reikia pratintis. Ta pati problema yra ne man 
vienam, nes, tarkim, LY2FN man bandė talkinti skaitmeninių ryšio būdų įsisavinime 



mano namuose. Pastoviai kildavo įvairių klausimų, vėliau FT-2000 buvo apšaukta 
“neteisinga radija”. Tiesa, net ir ta “neteisinga radija” šiuo metu kai kuriais režimais 
sėkmingai naudojama. 
Tikru mano “kovos krikštu” LY2W komandoje tapo 2014 m. CQ WW WPX CW 
varžybos, kai bandžiau prisidėti prie komandos senbuvių LY2SA, LY2W, LY4K, LY5O ir 
taip pat debiutavusio Artūro LY2GW. Labai trūko panorėjusio išbandyti laimę 
individualiai Ričardo. Ir ypač jo pasigedau varžybų pabaigoje. Sekmadienį mūsų 
gretos pradėjo sparčiai retėti, o kai liko 8 val. iki testo pabaigos, paaiškėjo, kad 
trijose darbo vietose liko 1 operatorius, t.y., aš. Na, tai ir baiginėjau varžybas, 
bešokinėdamas nuo vienos darbo vietos prie kitos. Nenuostabu, kad rezultatas 
didelio įspūdžio nepadarė, viso labo užimta 16 vieta Europoje.. Pikčiausia, kad liko 
neaplenkta LY7A, nesvarbu, kad jie dirbo daug siųstuvų kategorijoje. Vėliau jie 
tokios prabangos jau nebeturėjo, buvo pastatyti į savo vietą lengvai ir užtikrintai. 
 
2015 m analogiškame CQ WW WPX CW rezultatas jau atrodė žymiai gražiau; 

 
Komanda susirinko žymiai skaitlingesnė, nes privačius eksperimentus baigė 
Ričardas, o Vidas prikalbino įsitraukti į komandą Aloyzą LY3CW, Vytenį LY5T, pirmą 
kartą prisijungė Vytas LY2NY. Skaitlingesnė komanda ir rimtesnis planavimas bei 
jėgų paskirstymas visam varžybų laikui davė ir nesulyginamai geresnį rezultatą. Po 
išteisėjavimo mums liko 18.315.760 tšk., kas M2 kategorijoje davė 7 rezultatą 
Europoje ir 10 v. pasaulyje. Galima tik pridurti, kad MM kategorijoje dirbusi mano 
aukščiau minėta LY7A komanda surinko 15.529.154 taškus, o jų rezultatai ėmė 
nuosekliai žemėti. Sekančiais 2016 metais jiems pavyko surinkti 11.249.070 taškų.  
Tuo tarpu LY2W ekipa darė išvadas, Vidas skyrė nemažai laiko mūsų darbo analizei, 
ne kartą apsvarstėme, ką galime padaryti geriau, ir padarėme. 2016 metų CQ WPX 
CW gero pasiruošimo ir rimto požiūrio į darbą dėka pavyko pasiekti labai puikų 
rezultatą M2 kategorijoje – 18.611.586 taškai, 2 vieta Europoje ir 4 vieta pasaulyje. 
Šis rezultatas greičiausiai prasilaikys Lietuvos rekordu dar keletą metų, iki išlipsime 
iš Saulės aktyvumo minimumo. Paskui 2017 ir 2018 metais nesusirinko komanda, 
tad ir rezultatų pagerėjimo nebebuvo. 
 

O čia mūsų komanda, tiksliau, 2016 m. LY0HQ komandos dalis, operavusi iš 
Valenčiūnų. 

 
 Skirtingai nuo kitų rimčiau ekipuotų stočių, mūsų klubas atsiliepė į kvietimą ginti 
Lietuvos garbę IARU HF čempionate. Mums buvo skiriama dirbti 80 m ir 20 m CW 
bei 40 m SSB.  Dirbome kaip sugebėjome, įnešėme tam tikrą indėlį į komandos 
taupyklę.  
Lygiai taip viskas buvo organizuota ir 2017 metais  Turėjome jau skaitlingesnę 
komandą, kas tik pagerino situaciją, nes galima buvo darbo laiką dalinti ant didesnio 
operatorių kiekio. Žmonės nepervargo, o darbo našumas tik pakilo. To pasėkoje 
pavyko padaryti visko daugiau, nei tai buvo metais anksčiau. 2018 metais dalyvauti 
LY0HQ darbe nepavyko, bet komanda sėkmingai startavo ir be manęs, indėlis į 
rinktinės taupyklę vėl buvo ženklus.   
2019 metais niekas dalyvauti nebetrukdė, trukdė tik prastos bangų sklidimo sąlygos. 
Ženkliai sumažėjo rezultatas 20 m ruože, užtat 80 m buvo fantastiški. Per visus savo 
dalyvavimus IARU HF varžybose negaliu prisiminti tokio fakto, kad apturėčiau pile-
up’ą iš JAV stočių. Liko nemažai vilčių patekti į geriausių HQ stočių dešimtuką. 

 
 
 
Darbas varžybose yra tik malonumas, palyginus su pasiruošimu joms. O norint ko 
nors pasiekti, ruoštis dera rimtai. Paskutinis rimčiausias projektas, kaip dabar 
madinga vadinti, buvo 2017 metų rudenį pastatyta 4 vertikalių antenų sistema 80 m 



ruožui. Pačios antenos buvo pastatytos esant dar pakankamai geram orui, o štai 
atėjus laikui viską sujungti, prilijo labai daug lietaus, upelis Jotija išlipo iš savo 
krantų. Kol nuėjau iki antenos, mano ne tokiais jau žemais aulais batai buvo 
sėkmingai prisemti. Bet viskas buvo sujungta, o patikrinus paaiškėjo, kad viskas 
netgi veikia. 
Po to kilo daug ginčų, ar tikrai čia viskas gerai. Atsirado radikalų, kurie bandė įrodyti, 
jog antenos yra per ilgos, reikia imti pjūklelį ir jas trumpinti. Tos kalbos dar garsiau 
pasigirdo kitą pavasarį, kai su antena kažkas atsitiko. Tik gerokai vėliau paaiškėjo, 
kad ne vertikalų ilgis čia kaltas, o gedimas komutacijoje. Pakeitus sudegusį laidą, 
viskas vėl pradėjo veikti. 

 
Pirmas tikras tos 4SQ „krikštas“ įvyko per 2017 m. CQ WW DX CW. Tais metais 
dalyvavome ne tradicinėje M2, bet Multi-Multi kategorijoje. Pilnam darbui Multi-
Multi reikia didelio kiekio operatorių, o mūsų resursas buvo 10 žmonių. Vis tik 
manau, jog pasirodėme pakankamai gerai, nes žemiau matomas rezultatas atnešė 
mums 12 vietą pasaulyje ir 6 vietą Europoje. Vyko ir šiokia tokia konkurencija su 
reiškiančia dideles pretenzijas LY4A komanda, tačiau anų vieta pasaulyje buvo 21-
ma... O kažkada garsi šioje kategorijoje LY7A visai dingo iš rezultatų lentelės. 
 

 
Kadangi mūsų tarpe atsirado nemažai operatorių, gerai įsisavinusių skaitmenines 
darbo rūšis, nuspręsta pradėti dalyvauti ir RTTY varžybose. Pirmas toks rimtesnis 
darbas buvo 2017 m. CQ WPX RTTY varžybos. Pasirinkome vėlgi Multi-Multi 

kategoriją, pasiekėme naują Lietuvos rekordą, likome 2-i Europoje ir 3-i pasaulyje. 
Tas rezultatas neliko nepastebėtas, nes tame CQ žurnalo numeryje, kur buvo 
paskelbti rezultatai, viršelyje puikavosi vaizdas iš 40 antenos, o pačiame žurnale 
patalpintas trumpas straipsnelis su operatorių nuotrauka. 
Dar geriau pasirodyta buvo metais vėliau, kadangi buvo aplenkta NR4M, tapome 
antri pasaulyje ir Europoje, vėl pagerintas Lietuvos rekordas. Džiugu, kad į komandą 
sėkmingai įsiliejo Rimas  LY2PAD, jau seniai įsisavinęs skaitmenines darbo rūšis. 
2019 metais buvo ypatingai blogos bangų sklidimo sąlygos, visų rezultatai ženkliai 
krito. Kai buvo paskelbti tik preliminarūs rezultatai, paaiškėjo, kad pagal juos mes 
Multi-Multi kategorijoje žemiau trečios vietos neturėtume nukristi. Visa  tai 
pasitvirtino neilgai trukus, nes galutinius rezultatus pavyko pamatyti. Tikrai 
užėmėme trečią vietą, kas iš vienos pusės lyg tai ir buvo gerai, iš kitos – labai 
skausminga. Tais metais atsirado daugiau sponsorių ir buvo skirtas prizas geriausiai 
Europos Multi-Multi stočiai, o jį gavo antrą vietą užėmusi UB6B komanda. Vėl 
pritrūko sėkmės... 
 
Išmėginome savo jėgas ir CQ WW RTTY varžybose. 2018 metais dalyvavome mums 
gana įprastoje M2 kategorijoje, ir štai kas iš to išėjo:  

 
 
 
Galutiniai rezultatai jau paskelbti, o mes užėmėme 7 vietą pasaulyje ir 5 vietą 
Europoje. Kaip pradžiai, tai pakankamai gera, turint omenyje, kad dėl įvairių 
priežasčių komanda susilpnėjo. 
 
Ko mums trūksta? Kaip ir visur kitur, žmogiškųjų resursų. Per daugelį metų 
komandoje buvo pačių įvairiausių operatorių. Vėliau kai kuriems darbas šioje 
komandoje pasidarė „ne lygis“. Buvo gerų operatorių, tačiau nevaldomų kaip 
žmonių, buvo ir mėgstančių dalyti „tėviškus“ pamokymus, nuo ko niekam geriau 
nepasidarė. Bet manau, kad jei kam nuoširdžiai svarbu ir įdomu, kaip Valenčiūnų 
komandai sekasi, kelias beveik niekam nėra užkirstas. Tik turime suprasti, kad turi 
būti balansas tarp malonaus laiko praleidimo ir noro ko nors pasiekti. Iš tikrųjų tai ir 
aš pats manau, kad darbas varžybose turi visų pirma kelti malonumą, kai susirenka 
gera kompanija, kuriai malonu vienas kitą matyti, o tuo pat metu ir smagiai 
pasidarbuoti varžybose. Ir kol Artūrui dar nenusibodo su mumis, tai tikiu, jog dar ne 
vienose varžybose su trenksmais išgirsime LY2W. 
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