TIKSLAS: Šiuo raštu dėl Vilniaus miesto
savivaldybės lūkesčių (toliau – Raštas) yra
pateikiami Vilniaus miesto savivaldybės lūkesčiai
dėl UAB „Grinda” (toliau – Bendrovė) veiklos
krypčių ir tikslų. Lūkesčiai formuluojami ketverių
metų laikotarpiui, tačiau pagal poreikį Raštas gali
būti atnaujinamas. Į šį Raštą turi būti atsižvelgiama
rengiant ir peržiūrint Bendrovės strateginį planą.

BENDROVĖS VEIKLOS SRITYS: a) remontuoja ir
prižiūri gatvių ir kiemų dangas; b) valo, barsto ir plauna
gatves; c) lokalizuoja ir šalina avarines situacijas; d)
prižiūri ir eksploatuoja lietaus nuotekų tinklus; e)
surenka ir neutralizuoja kenksmingas chemines
medžiagas; f) išveža ir utilizuoja bešeimininkes
padangas; g) šalina grafičius nuo paminklų, paminklinių
lentų, tiltų ir viadukų; h) organizuoja Vilniaus miesto
paplūdimių darbą; i) organizuoja beglobių gyvūnų
priežiūrą ir karantinavimą; j) teikia specializuotas
sanitarines paslaugas; k) atlieka centrinės dispečerinės
funkcijas ir vidaus tinklų avarinės tarnybos veiklą.

BENDROVEI KELIAMI TIKSLAI

Pajamų priklausomybės mažinimas
nuo vieno užsakovo:

Siekti ne mažiau 10 proc.
pajamų iš trečiųjų šalių neviršijant 20
proc. proporcijos.

Kokybiškas
paslaugų
miestui ir gyventojams:

teikimas

Tobulinti veiklą, standartizuoti
paslaugos teikimą, taikyti modernias
technologijas prognozėms modeliuoti
ir viešinti; įgyti, sukaupti ir išlaikyti
tinkamas kompetencijas tam, kad bet
kada būtų galima suteikti reikalingą
paslaugą.

Bendradarbiavimas su akcininku ir
kitomis savivaldybės valdomomis
įmonėmis:

Svarbių paslaugų teikimas miesto
veikimui ir gyvavimui:

Įsivardinti strategines miesto
veikimui ir gyvavimui svarbias veiklos
sritis, užtikrinant miesto veikimui ir
gyvavimui
būtinų
veiklų
nepertraukiamumą.

Taikyti pagrindines finansų
planavimo taisykles - kaštų/naudos
analizę, skatinti atsiperkamumą per
sutaupymus, veiklos efektyvumą,
geresnį paslaugų teikimą.

Inovatyvi Bendrovė:

Integruoti veiklas į kuriamą IoT
politiką;
taikyti
modernias
technologijas.

Komunikacija
įvaizdis:

ir

Bendrovės

Skatinti atvirą komunikaciją ir
Bendrovės įvaizdžio progresą.

Aplinkosauginės strategijos
sukūrimas:
Stiprinti bendradarbiavimą
su
kitomis
Vilniaus
miesto
savivaldybės valdomomis įmonėmis,
siekiant bendrų reikšmingų miestui
tikslų.

Finansiškai
tvari
veikla,
atsakingas ir pagrįstas įsigijimų
planavimas:

Naudoti
aplinkosaugines
priemones savo veikloje ir esant
galimybei
pasirengti
Bendrovės
socialinės
atsakomybės
politiką/strategiją šioje srityje.

Bendrovės valdymas:

Orientuotis į aukščiausio
lygmens ir kompetencijų darbuotojų
paiešką;
analizuoti
veiklos
efektyvinimo galimybes, orientuotis į
jų modernizavimą ir jų valdysenos
modernių principų taikymą; siekti
skaidrios,
nepriklausomos
ir
akcininko lūkesčius atitinkančios
veiklos visose Bendrovės srityse;
taikyti korupcijos prevenciją ir
rizikos valdymą; išlaikyti kokybę,
siekiant veikti pelningai bei prisidėti
prie akcininko biudžeto skiriamais
dividendais.

Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktorius
Povilas Poderskis

