
 

 

 

 
 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS 

DIREKTORIUS 
 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO SĄLYGŲ PAKEITIMO 

 UAB „NANOAVIONIKA“ 

 

Nr. 
Vilnius 

 
 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 59 straipsnio 1 dalimi, 

Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių 

(kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės) 56.1 papunkčiu ir 

atsižvelgdamas į UAB „Nanoavionika“ (įmonės kodas 303353414)  2021 m. kovo 18  d. prašymą 

Nr. NA-LTR-776: 

1. N u s t a č i a u, kad UAB „Nanoavionika“ 2021 m. kovo 18 d. prašyme Nr. NA-LTR-776 

prašo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) pakeisti Tarnybos  2019 m. 

gruodžio 18 d. įsakyme Nr. 1V-1286 Dėl radijo dažnių (kanalų) skyrimo UAB „Nanoavionika“ 

nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas siekiant apsaugos nuo kitų radijo ryšio tarnybų 

stočių. 

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

2.1. vadovaujantis Taisyklių 56.1 papunkčiu, Tarnybos sprendimu nustatytos paskirtų radijo 

dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos gali būti keičiamos radijo dažnių (kanalų) naudotojo prašymu 

Taisyklių 57-60 punktuose nustatyta tvarka; 

2.2. atlikus NALT-01 Žemės stoties tarptautinį koordinavimą gauti visų šalių, kurių teritorijos 

patenka į Žemės stoties koordinavimo zoną, sutikimai ir Tarptautinei telekomunikacijų sąjungai 2021 

m. vasario 5  d. pateikta Žemės stoties notifikavimo paraiška; 

2.3. vadovaujantis Taisyklių 59.2 papunkčiu, Tarnyba priima sprendimą pakeisti radijo dažnių 

(kanalų) naudojimo sąlygas, kai numatomi pakeitimai yra nežymūs ir nekeičiantys nustatyto teisinio 

reguliavimo esmės ir dėl jų buvo susitarta su radijo dažnių (kanalų) naudotojais. 

3. P a k e i č i u  Tarnybos 2019 m. gruodžio 18 d. įsakyme Nr. 1V-1286 Dėl radijo dažnių 

(kanalų) skyrimo UAB „Nanoavionika“ 4 punkte nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas 

ir išdėstau jas taip:  

          „ 4.1. naudojimo terminas – nuo 2021 gegužės 1 d. iki 2026 rugpjūčio 28 d.; 

4.2. naudojamas palydovinis tinklas/sistema (orbitinė padėtis) – LTU-UHF1; 

4.3. stacionarios stoties įrengimo vieta – Mokslininkų g. 2A, Vilniaus;  

4.4. maksimali spinduliuotės galia – 6,9 dBW; 

4.5. spindulio plotis – 30°; 

4.6. minimalus antenos pakėlimo kampas – 3°; 

4.7. radijo dažnių (kanalų) naudotojas negali reikalauti apsaugos nuo 400,075–401,025 MHz 

juostoje veikiančių meteorologinių radiozondų; 

4.8. radijo dažniai (kanalai) turi būti naudojami laikantis Radijo ryšio reglamento bei 

koordinavimo metu sutikimą davusių valstybių telekomunikacijų administracijų nustatytų sąlygų.“ 

4. N u s t a t a u, kad radijo dažnių (kanalų) naudojimas pakeistomis sąlygomis neturi kelti 

žalingųjų trukdžių teisėtai veikiančioms radijo ryšio sistemoms ir kitiems teisėtiems radijo dažnių 

(kanalų) naudotojams. 
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5. P a v e d u  Tarnybos Radijo ryšio departamentui Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis 

parengti naujos redakcijos leidimą naudoti radijo dažnius (kanalus). 

6. N u r o d a u: 

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

dienos; 

6.2. paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje. 

7. 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. 
  A.V. 
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