
 
INVESTICIJŲ PROJEKTAS „ITIN SPARTAUS RYŠIO 
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7 PRIEDAS 
ŠVIESOLAIDINĖS INFRASTRUKTŪROS IR 5G RYŠIUI REIKALINGOS 
INFRASTRUKTŪROS PADENGIAMUMO ŽEMĖLAPIAI (BENDRAS 
LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS IR ATSKIRŲ APSKRIČIŲ) 
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Bendras infrastruktūros žemėlapis

Sutartiniai ženklai
ŠKL ir bazinių stočių padeng iamumas, kur bent
vienas operatorius turi ne mažesnę kaip 300Mb/s
g reitaveiką arba bent du operatoriai turi ne
mažesnę kaip 100Mb/s g reitaveiką
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Bendras infrastruktūros žemėlapis Alytaus aps.

Sutartiniai ženklai
ŠKL ir bazinių stočių padeng iamumas, kur bent
vienas operatorius turi ne mažesnę kaip 300Mb/s
g reitaveiką arba bent du operatoriai turi ne
mažesnę kaip 100Mb/s g reitaveiką
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Bendras infrastruktūros žemėlapis Kauno aps.

Sutartiniai
ŠKL ir bazinių stočių padeng iamumas, kur bent
vienas operatorius turi ne mažesnę kaip 300Mb/s
g reitaveiką arba bent du operatoriai turi ne
mažesnę kaip 100Mb/s g reitaveiką
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Bendras infrastruktūros žemėlapis Klaipėdos aps.

Sutartiniai
ŠKL ir bazinių stočių padeng iamumas, kur bent
vienas operatorius turi ne mažesnę kaip 300Mb/s
g reitaveiką arba bent du operatoriai turi ne
mažesnę kaip 100Mb/s g reitaveiką
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Bendras infrastruktūros žemėlapis Marijampolės aps.

Sutartiniai
ŠKL ir bazinių stočių padeng iamumas, kur bent
vienas operatorius turi ne mažesnę kaip 300Mb/s
g reitaveiką arba bent du operatoriai turi ne
mažesnę kaip 100Mb/s g reitaveiką
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Bendras infrastruktūros žemėlapis Panevėžio aps.

Sutartiniai ženklai
ŠKL ir bazinių stočių padeng iamumas, kur bent
vienas operatorius turi ne mažesnę kaip 300Mb/s
g reitaveiką arba bent du operatoriai turi ne
mažesnę kaip 100Mb/s g reitaveiką
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Bendras infrastruktūros žemėlapis Šiaulių aps.

Sutartiniai ženklai
ŠKL ir bazinių stočių padeng iamumas, kur bent
vienas operatorius turi ne mažesnę kaip 300Mb/s
g reitaveiką arba bent du operatoriai turi ne
mažesnę kaip 100Mb/s g reitaveiką
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Bendras infrastruktūros žemėlapis Tauragės aps.

Sutartiniai ženklai
ŠKL ir bazinių stočių padeng iamumas, kur bent
vienas operatorius turi ne mažesnę kaip 300Mb/s
g reitaveiką arba bent du operatoriai turi ne
mažesnę kaip 100Mb/s g reitaveiką
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Bendras infrastruktūros žemėlapis Telšių aps.

Sutartiniai
ŠKL ir bazinių stočių padeng iamumas, kur bent
vienas operatorius turi ne mažesnę kaip 300Mb/s
g reitaveiką arba bent du operatoriai turi ne
mažesnę kaip 100Mb/s g reitaveiką
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Bendras infrastruktūros žemėlapis Utenos aps.

Sutartiniai ženklai
ŠKL ir bazinių stočių padeng iamumas, kur bent
vienas operatorius turi ne mažesnę kaip 300Mb/s
g reitaveiką arba bent du operatoriai turi ne
mažesnę kaip 100Mb/s g reitaveiką
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Bendras infrastruktūros žemėlapis Vilniaus aps.

Sutartiniai
ŠKL ir bazinių stočių padeng iamumas, kur bent
vienas operatorius turi ne mažesnę kaip 300Mb/s
g reitaveiką arba bent du operatoriai turi ne
mažesnę kaip 100Mb/s g reitaveiką


