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UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „GRINDA“ 2021 M. VEIKLOS TIKSLŲ, APIMANČIŲ FINANSINIUS, SPECIALIUOSIUS, 

SVARBIAUSIŲ PROJEKTŲ, KOKYBĖS, APLINKOSAUGOS IR SOCIALINIUS RODIKLIUS, SĄRAŠAS 

 

 

Eil. 

nr. 
Tikslų ir priemonių pavadinimas Siektinas rezultatas ir rezultato rodiklis1;2 

Tikslo lyginamoji 

vertė 

Atsakingo 

darbuotojo 

pareigos 

1. Finansiniai tikslai3  40 - 

1.1. EBITDA >10 proc. ir/arba ne mažiau kaip 3,0 mln. Eur 20 Vyr. finansininkas 

1.2.  
Pajamų dalis (savo jėgomis) ne iš Vilniaus miesto 

savivaldybės 
> 12 proc. ir/arba ne mažiau kaip 2,9 mln. Eur 20 Vyr. finansininkas 

2. Specialieji tikslai  10 - 

2.1. Tvarių iniciatyvų įgyvendinimas 
Dviejuose paplūdimiuose siekti tarptautinio 

kokybės ženklo – Mėlynosios vėliavos 
10 

Miesto tvarkymo 

departamento 

vadovas 

3. Svarbiausių projektų įgyvendinimo tikslai4  30 - 

3.1. 

Darbų ir paslaugų teikimas laiku (rodiklis 

matuojamas nuo pagrindinių vykdomų projektų 

įgyvendinimo vertės) 5 

>95 proc. 30 

Paviršinių nuotekų 

tinklų 

departamento 

vadovas 

4. Kokybės tikslai  5 - 

4.1. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas. 
Ne mažiau kaip 25 proc. darbuotojų, 

dalyvavusių profesiniuose mokymuose  
5 

Personalo, 

darbuotojų saugos 

ir sveikatos 

skyriaus vyr. 

specialistas 



5. Socialiniai tikslai  5 - 

5.1.  
Darbuotojų darbo saugos prevencijos ir sveikatos 

kultūros kūrimas ir gerinimas 

Taikyti prevencijos kultūrą darbo saugos ir 

sveikatos klausimais. Darbuotojų saugos ir 

sveikatos žinių patikros testų rezultatai > 55 

proc. 

5 
Administracijos 

tarnybos vadovas 

6. Aplinkosaugos tikslai  10 - 

6.1. Poveikio aplinkai mažinimas6 
Surenkamo paviršinių nuotekų vandens baseinų 

plotai, turintys valymo įrenginius, > 980 ha 
5 

Paviršinių nuotekų 

tinklų 

departamento 

vadovas 

6.2. Antrinis medžiagų panaudojimas gamyboje7 

Antrinis birių medžiagų, grunto panaudojimas 

kelių remonto darbams, ne mažiau kaip 10 

proc. 

5 
Ūkio ir energetikos 

skyriaus vadovas 

_______________________ 

 
1 Akcininkui priėmus sprendimą, specialieji tikslai gali būti papildyti tikslu dėl Vilniaus miesto gatvių skaitmeninio modulio (GSM) įdiegimo. 
2 Siektino rezultato matavimas: 

- tikslų matavimas – 2022 m. I ketvirtis. 

- 1.1, 1.2, 3.1, 4.1 tikslai – atskaitomybė kas ketvirtį valdybai; 

- 2.1, 5.1, 6.1 tikslai – atskaitomybė 2022 m. I ketvirtis; 

- 3.1 tikslas – rezultato matavimas atliekamas nuo bendrovės vykdomų ES projektų bei nuo projektų, kurių vertė viršija 1 mln. Eur. 
3 Finansiniai tikslai suformuoti atsižvelgiant į 2021 m. prognozę (biudžetą). 
4 Pagrindinių Bendrovės vykdomų projektų sąrašas: 

- Geležinio Vilko gatvės ir Šeškinės komplekso prieigų paviršinių nuotekų kolektoriaus rekonstravimo, valymo įrenginių ir monitoringo sistemos įrengimas. 

- Verkių–Kareivių g. paviršinių nuotekų kolektoriaus rekonstravimo, valymo įrenginių ir monitoringo sistemos įrengimas. 

- Savanorių–Giraitės g. paviršinių nuotekų kolektoriaus  rekonstravimo, valymo įrenginių ir monitoringo sistemos įrengimas. 

- Vilkpėdės g. paviršinių nuotekų kolektoriaus rekonstravimo, valymo įrenginių ir monitoringo sistemos įrengimas. 
5 Vertinant darbų ir paslaugų teikimą laiku pagal 3.1 tikslo rodiklį, pridedama metodika. 
6 Surenkamo paviršinių nuotekų vandens baseinų plotai, turintys valymo įrenginius 2020 m. pabaigai – apie 800 ha. 
7 Birių medžiagų, grunto panaudojimas kelių remonto darbams 2020 m. – 53441 m3. Iš jų antrinis birių medžiagų, grunto panaudojimas kelių remonto darbams sudarė 25 proc.: 

betono skalda/atsijos – 6891 m3; augalinis gruntas – 6404 m3.  

 

____________________________________________ 

  



 

UAB „Grinda“ direktoriaus  
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UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „GRINDA“ 2021 M. VEIKLOS 3.1 TIKSLO VERTINIMO METODIKA  

 

Eil. 

nr. 

Planuojami projekto  

etapai 

Geležinio Vilko 

gatvės ir 

Šeškinės 

komplekso 

prieigų 

paviršinių 

nuotekų 

kolektoriaus 

rekonstravimo, 

valymo 

įrenginių ir 

monitoringo 

sistemos 

įrengimas 

Geležinio 

Vilko gatvės 

ir Šeškinės 

komplekso 

prieigų 

paviršinių 

nuotekų 

kolektoriaus 

rekonstra-

vimo, valymo 

įrenginių ir 

monitoringo 

sistemos 

įrengimo 

prelimina-

rūs terminai 

Verkių-

Kareivių g. 

paviršinių 

nuotekų 

kolektoriaus 

rekonstra-

vimo, valymo 

įrenginių ir 

monitoringo 

sistemos 

įrengimas 

Verkių-

Kareivių g. 

paviršinių 

nuotekų 

kolektoriaus 

rekonstra-

vimo, valymo 

įrenginių ir 

monitoringo 

sistemos 

įrengimo 

preliminarūs 

terminai 

Savanorių-

Giraitės g. 

paviršinių 

nuotekų 

kolektoriaus  

rekonstra-

vimo, valymo 

įrenginių ir 

monitoringo 

sistemos 

įrengimas 

Savanorių-

Giraitės g. 

paviršinių 

nuotekų 

kolektoriaus 

rekonstravi-

mo, valymo 

įrenginių ir 

monitoringo 

sistemos 

įrengimo 

preliminarūs 

terminai 

Vilkpėdės g. 

paviršinių 

nuotekų 

kolektoriaus 

rekonstravim

o darbai 

(Projekto 

Vilkpėdės g. 

paviršinių 

nuotekų 

kolektoriaus 

rekonstravi-

mo, valymo 

įrenginių ir 

monitoringo 

sistemos 

įrengimo I 

darbų etapas) 

Vilkpėdės g. 

paviršinių 

nuotekų 

kolektoriaus 

rekonstravim

o darbai 

(Projekto 

Vilkpėdės g. 

paviršinių 

nuotekų 

kolektoriaus 

rekonstravi-

mo, valymo 

įrenginių ir 

monitoringo 

sistemos 

įrengimo I 

darbų etapas) 

preliminarūs 

terminai 

1 Projektavimo paslaugų 

viešieji pirkimai (5 proc.) 

Įvykdyta Įvykdyta Įvykdyta Įvykdyta Įvykdyta Įvykdyta Įvykdyta Įvykdyta 

2 Projekto parengimas (15 

proc.) 

Įvykdyta Įvykdyta Įvykdyta Įvykdyta Įvykdyta Įvykdyta Įvykdyta Įvykdyta 

3 Statybos leidimo gavimas (5 

proc.) 

5 2021 m. I 

ketv. 

Įvykdyta Įvykdyta Įvykdyta Įvykdyta Įvykdyta Įvykdyta 

4 Statybos rangos darbų 

viešieji pirkimai (10 proc.) 

10 2021 m. I 

ketv. 

Įvykdyta Įvykdyta Įvykdyta Įvykdyta 10 2021 m. III 

ketv. 

5 Statyba (bendrai - 60 proc.): -   -  - -   -  -  -  - 

5.1    25 proc. baigtumas* (15 

proc.) 

5 2021 m. IV 

ketv. 

Įvykdyta Įvykdyta 15 2021 m. II 

ketv. 

- 2022 m. I ketv. 



5.2   50 proc. baigtumas* (15 

proc.) 

- 2022 m. II 

ketv. 

Įvykdyta Įvykdyta 15 2021 m. II 

ketv. 

- 2022 m. II 

ketv. 

5.3   75 proc. baigtumas* (15 

proc.) 

- 2022 m. III 

ketv. 

Įvykdyta Įvykdyta 15 2021 m. III 

ketv. 

- 2022 m. III 

ketv. 

5.4   100 proc. baigtumas* (15 

proc.) 

- 2022 m. IV 

ketv. 

15 2021 m. II 

ketv. 

15 2021 m. IV 

ketv. 

- 2022 m. IV 

ketv. 

6 Statybos užbaigimo akto 

gavimas ir įregistravimas RC 

(5 proc.) 

- 2022 m. IV 

ketv. 

5 2021 m. III 

ketv. 

- 2022 m. I 

ketv. 

- 2022 m. IV 

ketv. 

Iš viso: 100 proc. - 2022 m. 

gruodžio 31 

d. 

- 2021 m. III 

ketv. 

- 2022 m. I 

ketv. 

- 2022 m. 

gruodžio 31 d. 

Planuojamas projektų įvykdymas 

2021 m. 

20 - 20 - 60 - 10 - 

Tikslo svertas 30 (Bendrovės 2021 

m. tikslai) 

7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 - 

 

____________________________________________ 

 

 


