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2019 m. gegužės 13 d. Nr. 1V-510 

Vilnius 
 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 50 straipsnio 5 dalimi, 

Orbitinių išteklių, įskaitant padėtį geostacionariojoje orbitoje, valdymo, skyrimo ir naudojimo 

taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2007 m. sausio 4 

d. įsakymu Nr. 1V-10 „Dėl Orbitinių išteklių, įskaitant padėtį geostacionariojoje orbitoje, valdymo, 

skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės) 20 ir 21 punktais, Nacionalinės 

radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1V-698 

„Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo 

ir kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo 

netekusiais galios“, (toliau – Dažnių lentelė) II skyriaus lentelės 305 ir 310 punktais, bei 

atsižvelgdama į UAB „Nanoavionika“ (įmonės kodas 303353414) 2019 m. gegužės 2 d. prašymą 

Nr. NA-LTR-483 (toliau – prašymas): 

1. N u s t a č i a u, kad UAB „Nanoavionika“ prašo pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) 2018 m. gruodžio 19 d. išduotame leidime Nr. 14RE-1 

naudoti orbitinius išteklius nustatytą orbitinių išteklių naudojimo terminą. 

2. K o n s t a t u o j u, kad: 

2.1.  vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 59 straipsniu, su 

elektroninių ryšių išteklių naudojimu susijusios teisės, sąlygos ir procedūros gali būti keičiamos 

objektyviai pagrįstais atvejais ir proporcingu būdu, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas, taikomas 

perleidžiant teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) tvarką; 

2.2. vadovaujantis Dažnių lentelės II skyriaus lentelės 305 ir 310 punktais, 2025–2110 MHz 

ir 2200–2290 MHz radijo dažnių juostose išduodamų leidimų skaičius kosminiam ryšiui nėra 

apribotas. 

3. P r a t ę s i u  šio įsakymo 1 punkte nurodytame leidime naudoti orbitinius išteklius 

nustatytą orbitinių išteklių naudojimo terminą iki 2020 m. gegužės 20 d. 

4. P a v e d u  Tarnybos Radijo ryšio departamentui parengti UAB „Nanoavionika“ 

naujos redakcijos leidimą naudoti orbitinius išteklius su šio įsakymo 3 punkte nustatytu orbitinių 

išteklių naudojimo terminu. 

5. N u r o d a u:  

5.1. išsiųsti šį įsakymą UAB „Nanoavionika“ per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo 

dienos; 

5.2. paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje. 

6. I š a i š k i n u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. 
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