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Vadovaudamasis  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,  bei
atsižvelgdamas į UAB „Nanoavionika“ (įmonės kodas 303353414) 2020 m. kovo 30 d. prašymą Nr.
NA-LTR-580 (toliau – prašymas):

1. N u s t a č i a u, kad UAB „Nanoavionika“ prašo leisti M6P palydovinio ryšio tinkle
eksperimentiniais  tikslais  naudoti  orbitą,  kurios  aukštis  550  km ir  posvyris  97,4  laipsniai,  bei
pratęsti orbitinių išteklių naudojimo terminą iki 2021 sausio 1 d.. 

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;

2.2. M6P  palydoviniam  tinklui  neplaniniai  orbitiniai  ištekliai  laikinam  naudojimui  skirti
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr.
1V-1104 „Dėl orbitinių išteklių skyrimo ir naudojimo sąlygų nustatymo UAB „Nanoavionika“.

3. P a k e i č i u  šio įsakymo 2.2. punkte nurodytą įsakymą:
3.1. pridedant 3.4. papunktį:
„3.4.  kosminės stoties orbitą, kurios aukštis 550 km, posvyris 97,4 laipsniai.“
3.2. pakeičiant 4.2. papunktį:
„4.2. laikino orbitinių išteklių naudojimo terminas – nuo 2018 gruodžio 20 d. iki 2021 sausio
1 d.“
4. P a v e d u  Tarnybos Radijo ryšio departamentui parengti UAB „Nanoavionika“

naujos redakcijos leidimą naudoti orbitinius išteklius.
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.
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