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9 PRIEDAS 
OPTIMALAUS TECHNINIO SPRENDIMO ŽEMĖLAPIAI (BENDRAS 
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Planuojama infrastruktūra

Sutartiniai ženklai
") Projekto  metu  planu ojami statyti bokštai

Projekto  metu  planu ojama įrengti šviesolaidinė
infrastruktūra
Esama ir planu o jama įrengti o p erato rių
šviesolaidinė infrastruktūra
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Planuojama infrastruktūra Alytaus aps.

Sutartiniai ženklai
") Projekto  metu  planu ojami statyti bokštai

Projekto  metu  planu ojama įrengti šviesolaidinė
infrastruktūra
Esama ir planu o jama įrengti o p erato rių
šviesolaidinė infrastruktūra
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Planuojama infrastruktūra Kauno aps.

Sutartiniai ženklai
") Projekto  metu  planu ojami statyti bokštai

Projekto  metu  planu ojama įrengti šviesolaidinė
infrastruktūra
Esama ir planu o jama įrengti o p erato rių
šviesolaidinė infrastruktūra
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Planuojama infrastruktūra Klaipėdos aps.

Sutartiniai
") Projekto  metu  planu ojami statyti bokštai

Projekto  metu  planu ojama įrengti šviesolaidinė
infrastruktūra
Esama ir planu o jama įrengti o p erato rių
šviesolaidinė infrastruktūra
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Planuojama infrastruktūra Marijampolės aps.

Sutartiniai
") Projekto  metu  planu ojami statyti bokštai

Projekto  metu  planu ojama įrengti šviesolaidinė
infrastruktūra
Esama ir planu o jama įrengti o p erato rių
šviesolaidinė infrastruktūra
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Planuojama infrastruktūra Panevėžio aps.

Sutartiniai ženklai
") Projekto  metu  planu ojami statyti bokštai

Projekto  metu  planu ojama įrengti šviesolaidinė
infrastruktūra
Esama ir planu o jama įrengti o p erato rių
šviesolaidinė infrastruktūra
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Planuojama infrastruktūra Šiaulių aps.

Sutartiniai ženklai
") Projekto  metu  planu ojami statyti bokštai

Projekto  metu  planu ojama įrengti šviesolaidinė
infrastruktūra
Esama ir planu o jama įrengti o p erato rių
šviesolaidinė infrastruktūra
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Planuojama infrastruktūra Tauragės aps.

Sutartiniai ženklai
") Projekto  metu planu ojami statyti bokštai

Projekto  metu planu ojama įrengti šviesolaidinė
infrastruktūra
Esama ir planu o jama įrengti o p erato rių
šviesolaidinė infrastruktūra
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Planuojama infrastruktūra Telšių aps.

Sutartiniai
") Projekto  metu  planu ojami statyti bokštai

Projekto  metu  planu ojama įrengti šviesolaidinė
infrastruktūra
Esama ir planu o jama įrengti o p erato rių
šviesolaidinė infrastruktūra
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Planuojama infrastruktūra Utenos aps.

Sutartiniai ženklai
") Projekto  metu  planu ojami statyti bokštai

Projekto  metu  planu ojama įrengti šviesolaidinė
infrastruktūra
Esama ir planu o jama įrengti o p erato rių
šviesolaidinė infrastruktūra
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Planuojama infrastruktūra Vilniaus aps.

Sutartiniai
") Projekto  metu  planu ojami statyti bokštai

Projekto  metu  planu ojama įrengti šviesolaidinė
infrastruktūra
Esama ir planu o jama įrengti o p erato rių
šviesolaidinė infrastruktūra


