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ĮSAKYMAS 

DĖL ORBITINIŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO SĄLYGŲ NUSTATYMO 

UAB „NANOAVIONIKA“ 

 

2019 m. gruodžio  17  d. Nr. 1V-1272 

Vilnius 

 
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 50 straipsnio 1 ir 5 

dalimis, 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“ 20 punktu, Tarnybos direktoriaus 

2019 m. rugpjūčio  22  d. įsakymo Nr. 1V-879 Dėl orbitinių išteklių skyrimo UAB „Nanoavionika“ 

8.3 punktu bei atsižvelgdamas į UAB „Nanoavionika“ (įmonės kodas 303353414) 

2019 m. gruodžio 4 d. prašymą Nr. NA-LTR-537 (toliau – prašymas): 

1. N u s t a č i a u, kad UAB „Nanoavionika“ prašymu prašo leisti naudoti neplaninius 

orbitinius išteklius palydovinės sistemos LTU–UHF1 kosminiam ryšiui užtikrinti su NALT-01 

Žemės stotimi naudojant 401,0175–401,0825 MHz (Žemė-Kosmosas ir Kosmosas-Žemė) radijo 

dažnius (kanalus) ir kosminės stoties orbitą, kurios aukštis –  555 km, posvyris – 37 laipsniai.  

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

2.1.  UAB „Nanoavionika“ nėra suderinusi palydovinio tinklo LTU–UHF1 naudojimo 

sąlygų su kitų valstybių telekomunikacijų administracijomis; 

2.2. vadovaujantis Tarnybos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio  22  d. įsakymo Nr. 1V-879 Dėl 

orbitinių išteklių skyrimo UAB „Nanoavionika“ 8.3 punktu nesuderinus palydovinės sistemos 

LTU–UHF1 naudojimo sąlygų su kitų valstybių telekomunikacijų administracijomis, kosminei 

stočiai gali būti nustatytos papildomos naudojimo sąlygos. 

3. N u s t a t a u  neplaninių orbitinių išteklių, skirtų palydovinės  sistemos LTU–UHF1 

kosminiam radijo ryšiui užtikrinti naudojant 401,0175–401,0825 MHz (Žemė-Kosmosas ir 

Kosmosas-Žemė) radijo dažnius ir kosminės stoties orbitą, kurios aukštis –  555 km, posvyris – 37 

laipsniai, naudojimo sąlygas: 

3.1. UAB „Nanoavionika“ skirti orbitiniai ištekliai, kol palydovinės sistemos LTU–UHF1 

naudojimo sąlygos nėra suderintos su kitų valstybių telekomunikacijų administracijomis,  gali būti 

naudojami tik neinterferencine teise;  

3.2. UAB „Nanoavionika“ gali naudoti orbitinius išteklius tik ryšiui su Lietuvos teritorijoje 

esančia NALT-01 Žemės stotimi ir tik tais atvejais, kai nepavyksta užtikrinti ryšio su palydovu 2 

GHz dažnių kanalais;  

3.3. orbitinių išteklių ir radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminas – nuo 2020 sausio 1 d. iki 

2026 rugpjūčio 28 d.; 

3.4. atsiradus radijo trukdžiams kitoms radijo ryšio sistemoms, Tarnybos nurodymu UAB 

„Nanoavionika“ nedelsiant turi išjungti kosminę stotį; 

3.5. orbitiniai ištekliai turi būti naudojami laikantis Reglamento bei kitų Tarnybos susitarimų 

su kitų valstybių telekomunikacijų administracijomis. 

4. P a v e d u  Tarnybos Radijo ryšio departamentui išduoti leidimą naudoti šio įsakymo 

3 punkte nurodytus neplaninius orbitinius išteklius. 
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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. 

 

 

 

Direktorius                        Feliksas Dobrovolskis 

 

 

A.V. 


