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URS Infrastructure & Environment UK Limited filialas  

•URS Corporation (United Research Services) yra pasaulinėje rinkoje 

pirmaujanti  inžinerijos, statybų, techninių ir teritorijų planavimo paslaugų teikėja, 

savo veiklą Europos žemyne pradėjusi prieš keletą dešimtmečių; 

•URS pasaulinį tinklą sudaro virš 400 biurų esančių beveik 50 šalių, kuriuose 

darbuojasi daugiau nei 1500 profesionalų; 

•Mes – URS Infrastructure & Environment UK Limited filialas esame didesnės 

URS žemyninio Europos regiono ir Pasaulinės URS korporacijos dalis. 

•URS teikiamos paslaugos apima projektavimą, visapusį programų valdymą, 

planavimą, kūrimą ir inžineriją, sistemų inžineriją ir techninę pagalbą, statybų 

valdymą, statybą, veiklą ir palaikymą, veikimo nutraukimo ir uždarymo paslaugas.  

•Mūsų specializacijos sritys apima kelius ir geležinkelius, vidaus vandenų ir jūrų 

uostus, aplinkos ir gamtinius resursus, konsultavimo paslaugas strateginiais bei 

elektros energijos gamybos ir tiekimo klausimais.  
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Projektai, kuriuose URS naudojo geoportal.lt 

 

URS 
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 Techninių dokumentų ruožui 

Šiauliai – Joniškis – Lietuvos ir 

Latvijos valstybės siena 

rekonstruoti rengimas 

 

 

 Transporto organizavimo 

Šiauliuose specialusis planas 

 Projekto „Rail Baltica“ Lietuvos 

teritorijoje tyrimai:esamos linijos gerinimas.  

 Antrųjų geležinkelio kelių statybos 

ruožuose 

 Gaižiūnai – Jonava, Šilainiai – 

Kėdainiai 

 Techninė pagalba susijusi su ruožo 

Jonava – Radviliškis – Šiauliai 

rekonstrukcija 

 

 

Techniniai projektai Poveikio aplinkai 

vertinimas 
Specialieji planai 

Geoportal.lt duomenys 
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URS duomenis per geoportal.lt tiekė: 
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 Lietuvos automobilių kelių direkcija 

 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 

 Lietuvos savivaldybės  

 Kultūros paveldo departamentas 

 Valstybinė miškų tarnyba 

 Aplinkos apsaugos agentūra 

 Nacionalinė žemės tarnyba 

 Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba 

 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija 

 Lietuvos geologijos tarnyba 

 Priešgaisrinės apsaugos departamentas 

 Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 

 Statistikos departamentas 

 VĮ GIS-centras 

 VĮ Registrų centras 
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URS naudojamos geoportal.lt paslaugos ir duomenys 

Lietuvos automobilių kelių 

direkcija: 

 Valstybinės reikšmės kelių 

žemėlapis 

Paslaugų tipai: 

  Duomenų paieškos; 

  Duomenų peržiūros; 

  Duomenų transformavimo; 

  Duomenų atsisiuntimo. 

Valstybinė saugomų teritorijų 

tarnyba: 

 Natura 2000 teritorijos 

 Gamtos paveldo objektai 

Valstybinė miškų tarnyba: 

 Valstybinės reikšmės miškų 

plotų ribos 

 Miškų kadastro duomenys 

VĮ “Registrų centras”: 

 Gatvių ašinės linijos 

 Savivaldybių administracinės ribos 

 Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapis 

 Gyvenamųjų vietovių ribos 

Kultūros paveldo 

departamentas: 

 Kultūros vertybių registras 

Nacionalinė žemės tarnyba: 

 Georeferencinių erdvinių duomenų 

rinkiniai 

 Ortofotografiniai žemėlapiai 

 Teminiai žemėlapiai 
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URS iki geoportal.lt ir su geoportal.lt 

IKI 

PO 

►Duomenų paieškoms  

►Duomenys iš geoportal.lt 

tinklapio atkeliauja tiesiai į 

mūsų darbo vietą. 

Skiriama 

nemažai laiko 
►Prašymų pildymui  

►Informacijos laukimui  

►Duomenų rinkiniai vienoje 

vietoje 

►Duomenų parsisiuntimas 

norimu formatu (AutoCad 

DWG/DXF, ESRI Shape, 

TIFF, JPEG ir kt.) 

Sutaupoma  

laiko 



Ačiū už dėmesį ! 
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