„Amber Grid" metiniai 2021 m. veiklos tikslai
Suinteresuota šalis ir
prioritetinis
įsipareigojimas

Eil.
Nr.

Vartotojai.
Užtikrinti konkurenciją
dujų rinkoje ir galimybes
įsigyti žalias dujas

1.

Gamintojai / tiekėjai.
Paprastai ir lanksčiai
transportuoti įvairius dujų
produktus visame regione
Steigėjas.
Veikti efektyviai, nuosekliai
vystyti ir pritaikyti mūsų
veiklą AEI plėtrai

Visuomenė.
Mažinti poveikį klimato
kaitai ir siekti ilgalaikio
Lietuvos ekonominio
konkurencingumo

Darbuotojai (vieni
kitiems).
Kurti įsitraukusią ir
pažangią komandą,
gyvenančią ateities
energetika

2
3

4

5

6

Tikslo svoris (%)

Matavimo
vienetai

Nustatytas
rodiklio dydis

10,0%

proc.

100,0%

15,0%

proc.

100,0%

30,0%

proc.

100,0%

25,0%

proc.

100,0%

Poveikio aplinkai įsivertinimas ir
mažinimas

1) Bendrovės poveikio aplinkai vertinimo, tame tarpe ŠESD inventorizacijos, atlikimas iki 2021-12-31. Pasirašyta ŠESD inventorizacijos ir poveikio aplinkai
vertinimo paslaugų teikimo sutartis. Gauta preliminari poveikio aplinkai vertinimo ir ŠESD inventorizacijos rezultatų ataskaita (svoris 40%);
2) Sukurtos galimybės Baltijos šalių ir Suomijos regiono lygiu apsikeisti dujų kilmės garantijomis tarp šalių (įgyvendinti Bendrovei priskirti regioniniame
veiksmų plane numatyti veiksmai:
a) su Baltijos šalių regiono partneriais suderinti bendri tarpvalstybinio dujų kilmės garantijų apsikeitimo pripažinimo principai/taisyklės bei gairės rinkos
dalyviams iki 2021-09-30 (svoris 30%);
b) pateikti ir suderinti su valstybės institucijomis pasiūlymai reikiamiems nacionaliniams teisės aktų pakeitimams iki 2021-12-31 (svoris 10%)
3) Saulės elektrinių projekto nurodytų gairių ir užbaigimo vykdymas laiku (svoris 20%).

10,0%

proc.

100,0%

Organizacijos pažangos didinimas

1) Parengta Bendrovės skaitmenizacijos strategija (svoris 25 %);
2) Duomenimis grįstos organizacijos kūrimas. Parengtas duomenų analitikos planas, įdiegti visi duomenų analitikos sistemos komponentai: duomenų
sandėlis, duomenų perdavimo jungtys, vartotojų darbo erdvės portalas. Duomenų sandėlis užpildytas bent kelių sistemų duomenimis, išleistos bent 3
(skirtingų sričių) ataskaitos (svoris 25 %);
3) Inovacijų vystymas (svoris 25 %):
a) Per metus, vadovaujantis įmonių grupėje veikiančiais inovacijų idėjų atrankos, įgyvendinimo, rezultatų vertinimo procesais, pabaigtų inovacijų skaičius
≥ 5 vnt. (svoris 50 %)
b) Po inovacijų dirbtuvių, skirtų aktualių iššūkių sprendimui ar galimybių išnaudojimui, į inovacijų portfelį įtrauktos ≥2 inovacijų idėjos (svoris 50 %);
4) Efektyvumo kultūros kūrimas. Veiklos efektyvumo programos sukūrimas (svoris 25 %).

10,0%

proc.

100,0%

Metinis tikslas

Siektinas rodiklio dydis

Konkurencijos įgalinimas dėl regioninio Parengta koncepcija dėl Lietuvos gamtinių dujų rinkos tolesnės integracijos į regionines gamtinių dujų rinkas (Lenkijos, Latvijos, Estijos, Suomijos) ir
bendradarbiavimo
identifikuotas ekonomiškai naudingiausias integracijos scenarijus.
Orientacija į klientą ir paslaugos rinkos 1) Sudaryta jungties sutartis su GAZ-SYSTEM S.A. (iki 2021-10-31), ir Sistemos valdymo centras ir kiti Bendrovės padaliniai pasiruošę darbui pagal šios
dalyviams, paprastai ir greitai
sutarties nuostatas, įskaitant pakeistas vidines procedūras ir dokumentus (iki 2021-12-31) (svoris 70%);
transportuojant dujas
2) Įdiegta GIPL pajėgumų aukcionavimo sistema (iki 2021-12-31) (svoris 30%).
1) GIPL projekto nurodytų gairių ir užbaigimo vykdymas laiku (svoris 90%);
Strateginių projektų įgyvendinimas
2) LT-LV jungties išplėtimo (ELLI projekto) rangos darbų pirkimų dalyvių eilės paskelbimas iki 2021-11-30 (svoris 10%).
1) Rizikos vertinimu grįstas eksploatavimas (RBI) (svoris 80 %):
a) patvirtintas strateginis turto valdymo planas (SAMP) (iki 2021-06-30) (svoris 40%);
Efektyvus turto valdymas ir tvari
b) patvirtinti pilotiniai turto valdymo KPI (nuo 2020-06-30) ir jų vykdymas iki 2021-12-31 (svoris 30%);
finansinė grąža
c) sukurtas algoritmas integralumo valdymo sistemai (IMS) DSS, DKS ir ČA srityse (iki 2021-12-31) (svoris 30%).
2) Nuosavo kapitalo grąža (ROE) didesnė nei 5,4 proc. (svoris 20%)

Viso:

100,0%

