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14 METŲ PATIRTIS

ISO STANDARTAI

UAB „Geometra“ – 14 metų patirtį geodezijos, architektūros, teritorijų
planavimo, žemės valdos projektų rengimo, žemės sklypų ir statinių,
inžinerinių tinklų kadastrinių matavimų srityse turinti viena didžiausių
įmonių Lietuvoje. Kompanija įkurta 2001 m., šiuo metu jos padaliniai
išsidėstę didžiausiuose Lietuvos miestuose: Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje,
Šiauliuose, Marijampolėje.
Kompanija visus darbus atlieka pagal tarptautinius ISO 9001:2008, ISO
14001:2004, OHSAS 18001:2007 kokybės standartus.
„Geometra“ vadovaujasi kokybės ir sąžiningumo klientui
vertybėmis, kurios garantuoja kliento poreikių tenkinimą,
paremtą ilgamete patirtimi.

SKAIDRUMAS IR GARANTIJA

Tai patvirtina gausus klientų ratas ir nuo 2014 m. – narystė iniciatyvoje už
skaidrų verslą „Baltoji banga“.
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„Geometros“ ilgametė patirtis leidžia pritaikyti šiuo metu
galiojančius teisės aktus, vykdant kliento poreikius
atitinkančius darbus bei įgyvendinant įmantriausius
projektus. Pagal kredito biuro „Creditinfo“ pateiktus
Lietuvos reitingus kompanijai kasmet nuo 2011 m.
teikiamas sertifikatas „Stipriausi Lietuvoje“. Šį sertifikatą
Lietuvoje gauna tik 4 proc. įmonių, patvirtinant jų finansinį
stabilumą bei patikimumą.

LYDERIAI

Kompanijoje nuolat dirba 100 aukščiausios kvalifikacijos
geodezininkų, architektų, kadastrinių matavimų inžinierių.
„Geometra“, turėdama padalinius didžiausiuose Lietuvos
miestuose, darbus gali atlikti visoje Lietuvoje.

VIENI DIDŽIAUSIŲ LIETUVOJE
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GEODEZIJA

NOVATORIŠKI

Geodeziniams matavimams kompanija naudoja
moderniausią programinę įrangą, naujausius GPS imtuvus
bei lazerinius tacheometrus, todėl darbuotojai turi sukaupę
didžiausią patirtį naudojant moderniausią šiuolaikinę
geodezinių matavimų techniką. Išnaudodama šių priemonių
galimybes ir didžiulę specialistų kvalifikaciją, įmonė teikia
šias geodezijos paslaugas:
• geodezinių topografinių nuotraukų sudarymą ir
atnaujinimą;
• požeminių komunikacijų kontrolinių, geodezinių
nuotraukų sudarymą;
• žemės sklypų ribų ir statinių ašių nužymėjimą vietovėje;
• pastatų kontrolinių, geodezinių nuotraukų sudarymą;
• kitų geodezinių darbų atlikimą;
• konsultacijas.

P R O F E S I O N A L A I

KADASTRINIAI MATAVIMAI

VIENI PIRMŲJŲ LIETUVOJE

„Geometra“ viena pirmųjų privačių įmonių Lietuvoje pradėjo
vykdyti pastatų, statinių ir inžinerinių tinklų kadastrinius
matavimus. Įmonės inžinieriai, ne tik parengia nekilnojamojo
turto kadastro duomenų bylą, bet ir konsultuoja tolimesniais
nekilnojamojo turto registravimo klausimais:
• žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimo;
• pastatų, statinių ir patalpų kadastrinių matavimų
(inventorizacijos) atlikimo;
• inžinerinių tinklų kadastrinių matavimų (inventorizacijos)
atlikimo;
• konsultacijų teikimo.
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TERITORIJŲ PLANAVIMAS

AUKŠČIAUSIA KVALIFIKACIJA

„Geometra“ specialistai per daugelį darbo metų įgijo žinių,
leidžiančių pritaikyti šiuo metu galiojančius teisės aktus,
parengiant kliento poreikius atitinkančius priešprojektinius
pasiūlymus bei įgyvendinant įmantriausius projektus.
LR Aplinkos ministerijoje ir Nacionalinėje žemės tarnyboje
prie Žemės ūkio ministerijos atestuoti kompanijos architektai
ir teritorijų planavimo specialistai – tai kūrybos novatorių
komanda, turinti ilgametę patirtį vykdant sudėtingiausius
teritorijų planavimo darbus:
• žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą;
• kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimą;
• žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimą;
• žemės konsolidacijos projektų rengimą;
• detaliųjų planų rengimą;
• specialiųjų planų rengimą;
• konsultacijų teikimą.
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Alytaus m. sav.
administracija

Klaipėdos miesto
sav. administracija

Utenos raj. Sav.
administracija

Panevėžio miesto
sav. administracija

Telšių rajono. Sav.
administracija

Birštono sav.
administracija

Druskininkų sav.
administracija

Šiaulių miesto sav.
administracija

Kauno miesto
savivaldybė

Klaipėdos miesto
sav. administracija

VALSTYBINĖS ĮSTAIGOS
Marijampolės raj.
Sav. adminitracija

Kaišiadorių rajono
sav. administracija

Lietuvos dujos

Skuodo rajono sav.
administracija

Biržų rajono sav.
administracija

Kauno energija

Lazdijų rajono
administracija

Raseinių rajono
sav. administracija

VĮ “Regitra”

Kretingos rajono
sav. administracija

VĮ Ignalinos AE

VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas

VERSLO ĮMONĖS
AB ”LITGRID”

AB ”LIETUVOS GELEŽINKELIAI”

VĮ “VALSTYBĖS TURTO FONDAS”
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