
Balti Keti 30.aastapäeva tähistamine 

Kolme Balti riigi raadioamatööride ühingud, st Eesti Raadioamatööride Ühing (ERAÜ), Latvijas 

Radio Amatieru Līga (LRAL) ja Lietuvos Radijo Mėgėjų Draugija (LRMD) tähistavad ühise 

aktsiooniga Balti Keti 30. aastapäeva. Balti Kett toimus 23.augustil 1989.a, sellega meenutati 

tollal 50 aasta möödumist Molotov-Ribbentrop’i pakti sõlmimisest samal päeval 1939, mil 

Nõukogude Liit ja natsistlik Saksamaa jagasid Ida Euroopa omavahel mõjusfäärideks ning mille 

tulemusena kaotasid ka Balti riigid oma iseseisvuse. Balti Ketis osales enam kui 2 miljonit 

Baltimaade elanikku, kes moodustasid 675km pikkuse inimketi, mis ühendas kolme riigi pealinnu. 

Selle aktsiooniga näidati maailmale Baltimaade püüdlusi iseseisvuse taastamiseks.  

Balti keti 30.aastapäeva erikutsungid ja diplomi tingimused: 

1. Aktiveeritakse kolm erikutsungit – ES30WAY, LY30WAY ja YL30WAY, mis töötavad 19.08. kuni 

25.08.2019 kõikidel LL ja ULL lainealadel. Tööliigid on CW, PHONE (SSB või FM) ja DIGI (kõik 

erinevad digitaalsed tööliigid loetakse diplomi mõistes ühiseks). 

2. Võimalik on taotleda elektroonset diplomit (allalaaditav pdf), milleks on vaja täita järgnevad 

tingimused: 

• Koguda vähemalt 30 punkti kõikide erikutsungitega jaamadega (st ES30WAY, 

LY30WAY ja YL30WAY) töötamisel, kusjuures iga riigi jaam peab olema esindatud 

vähemalt ühe sidega. 

• Side iga erikutsungiga annab 5 punkti eraldi igal lainealal ning tööliigil (nt 

ES30WAY 80m CW – 5p, või YL30WAY 20m FT8 – 5p jne). Seega on nt ühelt 

erikutsungilt saadav maksimaalne punktisumma konkreetsel lainealal juba 15p.  

• Diplomit saab taotleda veebiaadressil: http://lrmd.lt/30way - kui vajalikud punktid 

koos, saab sealt diplomi tasuta alla laadida.  

3. Diplomit saavad taotleda ka kuuldejaamad (SWL), selleks tuleb esitada logi, kus on toodud 

mõlemad side osapooled, kuupäev, kellaaeg, laineala ning tööliik. SWL-idele mõeldud diplomi 

tingimused on identsed ülaltoodutega. Diplomi taotlemiseks esitavad SWL-id logi väljavõtte e-

postiga aadressile ly2baw@gmail.com  

4. Kõik peetud sided laaditakse hiljem üles ka LoTW-i, ClubLog’I ja eQSL-i. Paberkandjal QSL-

kaardi saamiseks tuleks selleks soovi avaldada ClubLogi’I OQRS süsteemi kaudu, mida tuleks teha 

kuni 31.12.2019. Baltimaade amatöörid saavad kaardid tavakorras oma büroosse saadetud 

kaartide vastu.  

5. Küsimused ja infovahetus  – diplomi manager on Simonas, LY2EN, ly2en@qrz.lt  

Edukat diplomijahti!  
 
ERAU, Kristjan Kass, ES7GM 
LRAL, Andris Brunenieks, YL2FD 
LRMD, Tadas Vysniauskas, LY2BAW  
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