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GRUPĖS APLINKOSAUGOS POLITIKA 

Tikslas: apibrėžti svarbiausius principus aplinkosaugos srityje, kurie taikomi Grupėje, 
siekiant mažinti vykdomų veiklų poveikį aplinkai bei diegiant darnaus 

vystymosi principais paremtą kultūrą Grupėje ir jos aplinkoje. 

Taikymo apimtis: Visoms Grupės įmonėms. 

1. Vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai 

1.1. Šioje politikoje vartojamos sąvokos ar sutrumpinimai turi šias reikšmes: 

Biologinė įvairovė organizmų įvairumas visose ekosistemose, įskaitant sausumos, jūros bei 
kitų vandenų ekosistemų kompleksuose. 

ISO 14001 tarptautinis standartas „Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai 

ir naudojimo gairės“ aplinkos apsaugos vadybos sistemos įgyvendinimui. 

ŠESD šiltnamio efektą sukeliančios dujos (CO2, N2O, CH4, SF6 ir kt.). 

AEI atsinaujinantieji energijos ištekliai (AEI) – energijos ištekliai gamtoje, kurių 

atsiradimą ir atsinaujinimą nulemia gamtos vyksmai: saulės šviesa, vėjas, 
upių tekėjimas, jūrų bangavimas, potvyniai ir atoslūgiai, biomasės 

augimas, geoterminė energija. 

Aplinkos apsaugos 
srities funkcinis 

kuratorius 

Atsakingas asmuo, kuris užtikrina, kad savalaikiai būtų identifikuojami 
aplinkos apsaugos aspektai, nustatomi aplinkos apsaugos tikslai, rengiami 

planai, formuojami uždaviniai aplinkos apsaugos būklės gerinimui bei 
skiriami pakankami ištekliai jų įgyvendinimui, periodiškai stebimi rezultatai, 

audituojami procesai, naudojamos technologijos bei darbo metodai. 

Aplinkosaugos 
incidentas 

įvykis, veikimas ar neveikimas, dėl kurio pasireiškia žala aplinkai: atsiradęs 
neigiamas aplinkos ar jos elementų (žemės paviršiaus ir gelmių, oro, 

vandens, augalų, gyvūnų ir kt.) pokytis arba jų funkcijų, turimų savybių 

pablogėjimas. 

1.2. Politikoje taip pat vartojamos sąvokos, kaip jos apibrėžtos EPSO-G Korporatyvinio valdymo 

politikos „Grupės politikose vartojamų sąvokų sąraše“.  

2. Bendrosios nuostatos 

2.1. EPSO-G grupės pamatinis tikslas – užtikrinti Grupei pavestų strateginių Lietuvos energetikos tikslų 

įgyvendinimą bei prisidėti prie perėjimo prie klimatui neutralios ekonomikos, garantuoti saugų 
energijos perdavimo sistemų veikimą, sudaryti sąlygas pasinaudoti efektyviai veikiančios 

infrastruktūros bei energijos išteklių biržų teikiamomis galimybėmis ir taip prisidėti prie 

visuomenės gerovės. 

2.2. Grupė siekia prisidėti prie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 metų 

numatytų su aplinkosauga ir klimato kaita susijusių tikslų įgyvendinimo, o taip pat - Paryžiaus 
susitarime, Europos Žaliajame kurse, Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje 

bei Nacionalinėje klimato kaitos valdymo darbotvarkėje apibrėžtų įsipareigojimų įvykdymo. 

2.3. Prie darnaus vystymosi tikslų aplinkosaugos srityje įgyvendinimo Grupė prisideda laikydamasi 

šioje politikoje įvardytų principų. 

3. Aplinkosaugos principai ir Grupės įsipareigojimai 

3.1. Grupė prisiima atsakomybę už savo veiklos daromą poveikį aplinkai ir įsipareigoja: 

3.1.1. veiklą vykdyti laikantis visų privalomų aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimų; 



3.1.2. vykdyti veiklos sukeliamo poveikio aplinkai stebėseną – skaičiuoti Grupės įmonių 
veikloje susidarančias ŠESD emisijas, gamtos ir energetinių išteklių naudojimą, 

susidarančius atliekų kiekius; 

3.1.3. diegti šiuolaikines technologijas ir priemones, kurios leistų sumažinti Grupės veikloje 

susidarantį ŠESD emisijų kiekį bei kitokį poveikį aplinkai 2/3 iki 2030 metų; 

3.1.4. administracinėje Grupės įmonių veikloje naudoti sertifikuotą žaliąją elektros energiją; 

3.1.5. plėsti AEI šaltinių naudojimą perdavimo tinklų infrastruktūros technologinėms 

energetinėms reikmėms patenkinti; 

3.1.6. teikti prioritetą ir plėsti netaršaus transporto naudojimą, nuosekliai mažinti taršaus kuro 

rūšių naudojimą; 

3.1.7. teikti prioritetą ir plėsti energetinį efektyvumą didinančių priemonių naudojimą, 

diegimą; 

3.1.8. eksploatuojant, plečiant ar modernizuojant energetikos sistemų infrastruktūrą, 
užtikrinti Biologinės įvairovės apsaugą: esant būtinybei atlikti Biologinės įvairovės 

monitoringą, o iškilus neišvengiamoms objektyvioms aplinkybėms – numatyti ir 

įgyvendinti reikalingas poveikio mažinimo ar kompensavimo priemones; 

3.1.9. perdavimo sistemų eksploatavimo ir statybos veiklose diegti aplinkos vadybos sistemas 

(ISO 14001, kt.), užtikrinti šių sistemų atitikimą keliamiems reikalavimams, jų nuolatinį 

gerinimą, siekiant didinti aplinkos apsaugos veiksmingumą; 

3.1.10. nuolatos vertinti rizikas, kurti prevencijos planus ir siekti, kad Grupės įmonių veikloje 
būtų išvengta reikšmingų aplinkosauginių incidentų, o šio tikslo pasiekimui būtų 

nuolatos formuojama ir stiprinama nulinės tolerancijos aplinkos taršai ir 0 

aplinkosauginių incidentų kultūra; 

3.1.11. vadovautis taršos prevencijos principais, mažinti veikloje susidarančių atliekų kiekį, 

užtikrinti saugų ir atsakingą jų tvarkymą;  

3.1.12. didinti vykdomų „žaliųjų” pirkimų kiekį, įtraukti į vykdomus pirkimus „žaliuosius“ 

kriterijus; 

3.1.13. sudaryti palankias sąlygas žaliosios energetikos gamintojų prijungimui prie Grupės 

valdomos infrastruktūros; 

3.1.14. užtikrinti tarptautinių ir nacionalinių darnumo reikalavimų įgyvendinimą prekybos 

biokuru veikloje; 

3.1.15. ugdyti darbuotojų kompetencijas, tausojantį ir atsakingą požiūrį į aplinkos apsaugą, 

skatinti jų dalyvavimą aplinkosaugai skirtose iniciatyvose; 

3.1.16. turint tikslą užtikrinti nulinę toleranciją aplinkos taršai ir 0 aplinkosauginių incidentų 

kultūrą, siekti įpareigoti rangos darbus vykdančius bei kitus partnerius laikytis šios 
politikos principų, vadovautis galiojančiais aplinkosaugą reglamentuojančiais teisės 

aktais ir standartais bei prisiimti atsakomybę už savo veiklos daromą poveikį aplinkai; 

3.1.17. užtikrinti galimybes vietos bendruomenių bei kitų suinteresuotų šalių įsitraukimui į 

poveikio aplinkai vertinimo procedūras; 

3.1.18. bendraujant su klientais, tiekėjais, partneriais, bendruomenėmis, mokslo ar valdžios 
institucijomis bei kitomis suinteresuotomis šalimis skleisti informaciją apie švarios, iš 

AEI pagamintos, energijos pranašumus, padedančius kurti klimatui neutralią ekonomiką 
bei aktyviai ieškoti būdų siekiant įpareigoti aukščiau išvardintas suinteresuotas šalis 

teikti prioritetą švariai, AEI pagamintai, energijai; 

3.1.19. bendradarbiauti aplinkos apsaugos klausimais su verslo partneriais, valstybės 
institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis bei kitomis 

suinteresuotomis šalimis; 

3.1.20. užtikrinti, kad darbuotojai būtų susipažinę su šia politika bei įvairiomis priemonėmis 

skatinti atsakingą darbuotojų elgesį bei įsitraukimą į aplinkosaugos veiklą tiek darbo 

vietoje, tiek už jos ribų; 

3.1.21. visoms suinteresuotoms šalims atvirai komunikuoti apie Grupės aplinkosaugos srityje 

įgyvendintas veiklas, pasiektus rodiklius. 



4. Politikos įgyvendinimas, priežiūra ir kontrolė 

4.1. Už šios politikos įgyvendinimą yra atsakingi Grupės įmonių vadovai ir Aplinkos apsaugos srities 

funkciniai kuratoriai, kurie užtikrina, kad savalaikiai būtų identifikuojami aplinkosaugos aspektai, 

nustatomi aplinkosaugos tikslai, rengiami planai, formuojami uždaviniai aplinkosaugos būklės 
gerinimui bei skiriami pakankami ištekliai jų įgyvendinimui, periodiškai stebimi rezultatai, 

audituojami procesai, naudojamos technologijos bei darbo metodai. 

4.2. Aplinkos apsaugos srities funkciniai kuratoriai periodiškai teikia Grupės įmonių vadovams bei 

EPSO-G Aplinkosaugos funkciniam kuratoriui ataskaitas ir duomenis apie Aplinkosaugos 

incidentus bei šios politikos nuostatų pažeidimus, kurie padėtų įvertinti aplinkosaugos būklę, 

politikos efektyvumą ir priimti sprendimus aplinkosaugos gerinimui. 

4.3. Naujų rizikų identifikavimas, techninių naujovių taikymo galimybės, Aplinkosaugos incidentų 

analizės yra pagrindas mokymuisi ir pokyčių inicijavimui. 

4.4. Grupės įmonės įsipareigoja periodiškai fiksuoti sutartus aplinkosaugos rodiklius, padedančius 
išmatuoti pasiekimų lygį ir pokytį, kuris kasmet pateikiamas viešose metinėse Grupės ir (arba) 

įmonių ataskaitose. 

5. Pranešimai apie aplinkosaugos politikos pažeidimus 

5.1. Apie Aplinkosaugos incidentus bei šios politikos pažeidimus Grupės įmonėse galima pranešti 

anonimiškai arba atskleidžiant savo tapatybę el. paštu pranesk@epsog.lt, pasinaudojant 
tinklalapyje www.epsog.lt pateikiame pranešimo pateikimo forma arba informaciją išsiunčiant 

EPSO-G registruotos buveinės (korespondencijos) adresu.  

5.2. Pasitikėjimo linijos veikimo principai bei informacija apie pranešančių asmenų apsaugą yra 

pateikiama Grupės korupcijos prevencijos politikoje. 
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