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„Siekiame užtikrinti skaidrų valdymą, 
plėtojame etiškus santykius rinkoje, 
kryptingai diegiame korupcijos 
prevencijos priemones prisidėdami 
kuriant gerą verslo klimatą šalyje,“ 

– EPSO-G generalinis direktorius Rolandas Zukas.

Apie ataskaitą
EPSO-G, rengdama socialinės atsakomybės pažangos 
ataskaitą (toliau – Pažangos ataskaita, ataskaita) vadovau-
jasi  Jungtinių Tautų (JT) inicijuoto „Pasaulinio susitarimo“ 
(angl. Global Compact) principais bei „Pasaulinės ataskaitų 
rengimo iniciatyvos“ (angl. Global Reporting Initiative, GRI) 
rekomendacijomis, kurios padeda įvertinti veiklą pagal 
ekonominius, aplinkosaugos, darbuotojų, žmogaus teisių, 
rinkos bei santykių su visuomene susijusius rodiklius. 
2019 metais Bendrovės socialinės atsakomybės pažangos 
ataskaita už 2018 metus parengta kaip integruota metinės 
finansinės atskaitomybės dalis, kuri gali būti skelbiama ir 
kaip atskiras dokumentas.
Šioje Pažangos ataskaitoje pristatomi 2018 metų EPSO-G 
įmonių grupės darbai ir pasiekimai socialinės atsakomybės 
veikloje, susijusioje su elgsena rinkoje, aplinkosauga, 
santykiais su darbuotojais bei visuomene. Ataskaitoje 
aprašomos Bendrovės socialinės atsakomybės kryptys, 
veiksmai ir pažanga. 
Klausimus arba komentarus bei pastabas dėl socialinės at-
sakomybės ataskaitos tobulinimo kviečiame teikti el. paštu 
andrius.vilkancas@epsog.lt.
Ši Pažangos ataskaita skelbiama Bendrovės interneto 
svetainėje. https://www.epsog.lt/lt/tikslai-ir-atskaitomybe/
socialine-atsakomybe-1

Bendrosios nuostatos 
EPSO-G grupės įmonės laikosi nuostatos, kad būdai, 

kuriais pasiekiamas rezultatas, yra svarbūs. Todėl, 
remiantis sukaupta gerąją šalies bei tarptautinių 
organizacijų patirtimi, siekia tobulinti verslo praktiką, diegti 
šiuolaikišką žmogiškųjų išteklių vadybą ir taikyti gamtos 
išteklius tausojančias technologijas, žmogaus sveikatai 
nekenksmingas medžiagas bei procesus. 
Planuodama veiklą EPSO-G įmonių grupė atsižvelgia į in-
teresų turėtojų ekonominius ir socialinius lūkesčius, užtikri-
na skaidrų valdymą, plėtoja etiškus santykius rinkoje, diegia 
korupcijos prevencijos priemones ir prisideda kuriant gerą 
verslo klimatą šalyje.
Socialinės atsakomybės politika remiasi EPSO-G  įmonių 
grupės vizija, misija, vertybėmis bei veiklos strategijoje pat-
virtintomis veiklos kryptimis ir tikslais- regioninės veiklos vy-
stymas ir strateginių projektų sėkmės užtikrinimas, efektyvi 
veikla, kurianti ir pažangi organizacija.
Siekiant vienintelio akcininko lūkesčių laiške nustatytų 
tikslų, kiekvienai iš EPSO-G strategijos krypčių yra suformuoti 
konkretūs tikslai,  kurių yra siekiama per strategijos 
įgyvendinimo laikotarpį. Strateginiams tikslams suformuoti 
matavimo rodikliai, kuriais remiantis vertinamas veiklos 
efektyvumas trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu.
EPSO-G įmonės vizija, misija, vertybės, strategija ir veiklos 
kryptys ir informacija apie tikslų įgyvendinimą yra išsamiai 
pristatyta šio metinio pranešimo 1-4 skyriuose. 

Darni ir tvari plėtra
EPSO-G grupės bendrovių socialinės atsakomybė yra su-
prantama kaip integrali ir neatskiriama tvaraus verslo dalis.
Tvarią darnaus verslo plėtrą EPSO-G grupės įmonės supran-
ta kaip kryptingų ekonominių, socialinių ir aplinkosauginių 
veiksmų visumą, savo profesinėje veikloje didinant bendrąją 
visuomenės gerovę ir mažinant leistinas poveikio aplinkai 
ribas.
Socialinės atsakomybės principai įgyvendinami remian-
tis susijusiomis EPSO-G įmonių grupės politikomis ir kitais 
galiojančiai vidaus dokumentais:
EPSO-G grupėje veikiančios politikos:
· Korporatyvinio valdymo politika. Jos tikslas yra už-
tikrinti EPSO-G įmonių grupėje gerąją valdysenos praktiką 
nustatant įmonių grupėje vienodus korporatyvinio valdymo 
principus ir patronuojančios bendrovės bei kitų grupės ben-
drovių tarpusavio sąveiką.
· Socialinės atsakomybės politika. Jos tikslas yra remiantis 
sukaupta gerąją šalies bei tarptautinių organizacijų patir-
timi, tobulinti verslo praktiką, diegti šiuolaikišką žmogiškųjų 
išteklių vadybą, taikyti gamtos išteklius tausojančias tech-
nologijas, žmogaus sveikatai nekenksmingas medžiagas bei 
procesus.
· Skaidrumo ir komunikacijos politika. Jis tikslas yra  padėti 
efektyviau bendrauti tarpusavyje ir su išorės interesų turė-
tojais: visuomene, akcininku, rinkos reguliatoriais, ir kt.
· Korupcijos prevencijos politika. Jos tikslas yra 
EPSO-G įmonių grupėje nustatyti pagrindinius korupcijos 
prevencijos principus ir reikalavimus bei jų laikymosi 
užtikrinimo gaires, kurių įgyvendinimas sudaro prielaidas bei 
sąlygas įgyvendinti aukščiausius skaidraus verslo vykdymo 
standartus.
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· Atlygio politika. Jos tikslas yra tinkamai valdyti darbo 
užmokesčio išlaidas ir sukurti motyvacines paskatas, siek-
iant, kad atlygio dydis tiesiogiai priklausytų nuo įmonei ir 
kiekvienam darbuotojui keliamų tikslų įgyvendinimo.
· Apskaitos politika. Jos tikslas yra užtikrinti, kad interesų 
turėtojai galėtų įvertinti grupės įmonių veiklą, perspektyvą 
ir priimti atitinkamus ekonominius sprendimus.
· Dividendų politika. Jos tikslas yra nustatyti aiškias tikė-
tinos nuosavybės ir investicijų grąžos gaires esamiems ir 
potencialiems akcininkams, tuo pat metu užtikrinant tvarų 
ilgalaikį įmonių vertės augimą, savalaikį šaliai svarbių strate-
ginių projektų įgyvendinimą, taip nuosekliai stiprinant pasit-
ikėjimą visa energijos perdavimo ir mainų įmonių grupe.
· Interesų valdymo politika. Jos tikslas yra EPSO-G įmonių 
grupėje sukurti vieningą ir gerąją praktiką atitinkančią in-
teresų valdymo sistemą, kuri  leistų užtikrinti, kad sprendi-
mai grupės bendrovėse priimami objektyviai ir nešališkai, o 
taip pat formuotų korupcijai nepalankią aplinką bei didintų 
pasitikėjimą grupės bendrovių veikla.
· Neskelbtinos informacijos apsaugos politika. Jos tikslas 
yra sukurti vienodą konfidencialios ir komercinę (gamybos) 
paslaptį sudarančios informacijos identifikavimo, naudoji-
mo ir apsaugos sistemą ir padėti EPSO-G grupės bendrovių 
valdymo organų nariams ir darbuotojams apsaugoti jiems 
patikėtą konfidencialią informaciją nuo netinkamo ir žalingo 
atskleidimo.
· Technologinio turto vystymo ir eksploatavimo politika. 
Jos tikslas nuosekliai diegti kaštų ir naudos analize pagrįs-
tus elektros ir gamtinių dujų infrastruktūros valdymo ir 
plėtros principus,  diegti pažangias technologijas, valdyti ir 
plėtoti energijos perdavimo infrastruktūrą socialiai atsakin-
gai atsižvelgiant į darbuotojų saugos ir aplinkosaugos rei-
kalavimus.
· Paramos politika. Jos tikslas yra užtikrinti, kad teikiama 
parama būtų vieša ir nekeltų visuomenei abejonių dėl savo 
tikslingumo bei skyrimo proceso skaidrumo.
· Etikos kodeksas. Jo tikslas yra skirtas nustatyti vienodas 
bendrąsias elgesio gaires bendraujant ir bendradarbiaujant 
su vidaus ir išorės interesų turėtojais: paslaugų vartotojais, 
rangovais, verslo partneriais, akcininkais, valstybės ir 
savivaldybių institucijomis, visuomene ir kt. Kodekso 
nuostatos grindžiamos ne tik darbdavio pareiga, bet ir 
asmeniniu darbuotojo supratimu, kad deramas elgesys 
didina bendrovės, o taip pat visos grupės dalykinę reputaciją 
ir vertę bei mažina reputacinės rizikos tikimybę. Kodekso 
nuostatos yra tiesiogiai kildinamos iš EPSO-G grupės 
vertybių, lyderystės  principų ir papildo susijusias veiklos 
politikas.
Bendrovių vidaus politikomis ir tvarkomis: 
· kolektyvine sutartimi;
· etiškos darbdavystės ir darbo sąlygų tvarka ar politika;
· aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos poli-
tika ir tvarka;
· Lygių galimybių politika;
Politikų priėmimo ir įsigaliojimo tvarka yra pateikta šio me-
tinio pranešimo EPSO-G įmonės korporatyvinio valdymo 
ataskaitoje 1.3 skirsnyje. 

Interesų turėtojai 
Įgyvendindamos veiklos strategijoje numatytus tikslus, 
EPSO-G grupės įmonių valdybos vertina ir siekia atsižvelgti 
į interesų turėtojų socialinius ir ekonominius interesus bei 
lūkesčius. 
Kiekviena strateginės veiklos kryptis yra susijusi su vienu 
ar keliais Interesų turėtojais. Su interesą EPSO-G vykdoma 
veikla reiškiančiomis grupėmis ar pavieniais asmenimis yra 
palaikomi oficialūs, partnerystės ar konsultacinio pobūdžio 
kontaktai. Interesų turėtojams teikiama išsami su ben-
drovės veikla susijusi informacija išskyrus atvejus, kurie yra 
reglamentuoti EPSO-G neskelbtinos informacijos politikoje.
Grupės bendrovės ne rečiau kaip kartą per metus viešai 
pristato Interesų turėtojams – akcininkams ir socialiniams 
partneriams - finansinės ir nefinansinės veiklos ataskaitas.
Grupės bendrovės iš anksto informuoja vietos ben-
druomenes apie jų kaimynystėje vykdomus projektus. 
Įgyvendinimo metu, darbų laikas derinamas su gyventojais 
siekiant, kad būtų minimizuoti dėl vykdomų darbų jiems 
kylantys nepatogumai.
Siekdami įvertinti socialinio dialogo su interesų turėtojais 
kokybę, 2018 m. gruodį EPSO-G užsakymu antrus metus iš 
eilės atlikta „Vilmorus“ vidaus ir išorės interesų turėtojų ap-
klausa. Apklausos duomenimis, interesų turėtojų pasitenki-
nimas valdymo bendrovės veikla buvo dviem procentiniais 
punktais didesnis (76 proc. )palyginti su 2017 m. rezultatu 
(74 proc.).   
Remiantis šios apklausos išvadomis, 2019 m. bus įgyvendin-
ami veiksmai, padedantys gerinti dialogo su interesų turė-
tojais kokybę.   



Interesų turėtojai, turintys įtakos sėkmingai EPSO-G veiklai:

Interesų turėtojai Mes įsipareigojame Kodėl ši grupė svarbi Kaip bendradarbiaujame

Klientai • Kurti profesionalias ir patikimas 
partnerystes siekiant abipusių naudų.

• Grupės įmonės veikia B2B 
(verslas verslui) srityje

• Atsižvelgiant į teikiamų paslaugų 
kompleksiškumą ir ekonominius 
lūkesčius grupės įmonės inicijuoja 
ir rengia klientams savalaikius  
informacinius renginius.

Darbuotojai

• Kryptingai veikti,  kad vienodas 
grupės įmonių verslo kultūra ir atlygio 
politika skatintų darbuotojų įsitraukimą 
ir motyvaciją įgyvendinant  strategijoje 
keliamus tikslus;

• Užtikrinti, kad grupės darbuotojai 
būtų pakankamai ir laiku informuojami 
apie grupės vertybes, tikslus, veiklą, ir 
pokyčius.

• Patyrę, kompetentingi ir 
vertybėmis besivadovaujantys 
profesionalūs darbuotojai yra 
esminė prielaida įgyvendinti 
tikslus ir viziją.

• Tobuliname vidinę komunikacijos turinį 
ir formas;

• Vykdome darbuotojų įsitraukimo 
tyrimus ir atitinkamai koreguojame 
veiksmų planus;

• Vadovaujamės vienodomis atlygio bei 
socialinės atsakomybės nuostatomis 
darbuotojų atžvilgiu;

• Rengiame ne rečiau kaip  metinius 
vadovų ir darbuotojų susitikimus.

Akcininkai

• Užtikrinti tvarų grupės valdymą, jos 
augimą ir ilgalaikę naudą; 

• Teikti aktualią,  teisingą, ir savalaikę 
informaciją, leidžiančią akcininkams 
įvertinti grupės veiklą, jos perspektyvą 
ir priimti atitinkamus sprendimus;

• Užtikrinti efektyvų grįžtamąjį ryšį.

• Vykdomų strateginių projektų 
sėkmė tiesiogiai priklauso nuo 
akcininkų pasitikėjimo ir greitų 
bei savalaikių sprendimų.

• Rengiame reguliarius susitikimus 
aktualiems klausimams aptarti;

• Ne rečiau kaip kas ketvirtį teikiame 
finansinės ir nefinansinės veiklos 
ataskaitas dėl „Akcininko lūkesčių  
laiške“ nustatytų tikslų įgyvendinimo.

• Užtikriname svarbiausių grupės įmonių 
naujienų komunikaciją grupės mastu.

Grupės įmonės

• Kurti vertę prasmingais valdymo 
sprendimais;

• Reaguojant į greitai besikeičiančią 
aplinką, sutelkti grupės įmonių 
stiprybes siekiant tikslų įgyvendinimo 
efektyvumo.

• Grupės veiklos rezultatai 
priklauso nuo kryptingo ir 
sinchroniško grupės įmonių 
darbo siekiant strateginių tikslų.

• Esame grupės įmonių valdymo organų 
nariais;

• Grupės mastu rengiame ir 
įgyvendiname vienodas veiklos politikas, 
įgalinančias derinti veiksmus diegiant 
gerąją valdysenos praktiką.

Užsienio partneriai 
-energijos perdavimo ir 

biokuro biržos operatoriai

• Strateginių projektų įgyvendinime 
užtikrinti  abipusiai naudingų 
susitarimų ir veiksmų derinimą. 

• Baltijos šalių elektros 
perdavimo sistemų 
sinchronizacija su Europos 
energetikos sistema, regioninės 
dujų rinkos kūrimas bei biokuro 
prekybos sistemos plėtra,  
tiesiogiai priklauso nuo užsienio 
parterių įsitraukimo.

• Siekiame užmegzti ir reguliariai 
palaikyti dalykiškus abipusiu 
pasitikėjimu grįstus santykius;

• Inicijuojame ir dalyvaujame 
profesiniuose susitikimuose 
siekiant strategijoje numatytų tikslų 
įgyvendinimo.

Valstybės atstovai 

• Suprantama ir prieinama forma 
teikti aktualią informaciją, kuri taptų 
patikimu pagrindu pagal kompetenciją 
vertinti grupės įmonių veiklą, pasiektus 
rezultatus bei naudą visuomenei.

• Bendradarbiavimas su 
valstybės atstovais būtinas 
siekiant užtikrinti nuoseklios ir 
ilgalaikės energetikos sektoriaus 
vizijos formavimą bei sklandų 
valstybės ir regiono mastu 
svarbių projektų įgyvendinimą.

• Inicijuojame susitikimus pagal poreikį 
aktualiems klausimams aptarti;

• Pagal kompetenciją komentuojame 
aktualius klausimus LRS komitetuose, 
LRV posėdžiuose;

• Dalyvaujame tarpinstitucinių darbo 
grupių veikloje.

Nacionalinė reguliuo-
jančioji institucija

• Užtikrinti nuoseklų teisės aktų 
reikalavimų laikymąsi grupėje;

• Diegti atviro ir skaidraus dialogo su 
reguliatoriumi kultūrą.

• Pagrindinės grupės veiklos 
yra reguliuojamos, todėl svarbu 
užtikrinti efektyvius dalykinius 
santykius, grindžiamus 
skaidrumu, atvirumu ir 
atsakomybe.

• Laiku teikiame reguliuojančiosios 
institucijos funkcijoms užtikrinti 
reikalingą informaciją;

• Bendradarbiaujame diegiant naujus 
rinkų mechanizmus;

• Inicijuojame susitikimus aktualiems 
klausimams aptarti.
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Rangovai
• Dirbti su profesionaliais ir  profesinės 
etikos standartų besilaikančiais 
rangovais.

• Grupės įmonės vykdo itin 
sudėtingus ir kompleksinius 
projektus, todėl aktualu kelti 
aukštą kokybės, skaidrumo 
ir darbuotojų saugos kartelę 
rangovams. 

• Organizuojame kasmetinius 
informacinius renginius potencialiems 
rangovams;

• Iš anksto viešai skelbiame pirkimų 
planus ir konsultacijas siekdami 
užtikrinti didesnę rinkos dalyvių 
konkurenciją.

Paslaugų ir prekių tiekėjai

• Konkurencijos sąlygomis  įsigyti 
kokybiškas paslaugas iš geros 
reputacijos tiekėjų;

• Kokybiškas ir vertę kuriančias 
prekes ir paslaugas laiku 
teikiantys tiekėjai prisideda 
prie grupės veiklų tęstinumo ir 
efektyvumo. 

• Konsultuojamės su rinkos dalyviais ir 
atliekame rinkos tyrimus;

• Skelbiame planuojamų pirkimų planus.

Nevyriausybinės organi-
zacijos (NVO)

• Bendravimas ir bendradarbiavimas  
su aplinkosaugos ir veiklos skaidrumą 
skatinančiomis organizacijomis padeda 
identifikuoti  visuomenės poreikius ir jų 
sprendimo būdus. 

• Grupės įmonės vykdo tęstinę 
poveikio aplinkai stebėseną.

• Grupės įmonės diegia gerąją 
valdysenos praktiką atskaiting-
umo ir korupcijos prevencijos 
srityse 

• Drauge su ornitologų draugija įgyven-
diname poveikį aplinkai mažinančias 
priemones.

• Ne rečiau kaip du kartus per metus 
konsultuojamės su Transparency Inter-
national  Lietuva dėl veiksmų korekcijų 
diegiant korupcijos prevencijos nuosta-
tas ir praktiką.

Profsąjungos
• Užtikrinti konstruktyvų ir pozityvų 
darbdavio ir darbuotojų atstovų 
socialinį dialogą.

• Darbuotojai lemia įmonių 
grupės sėkmę. Svarbu, 
kad darbo santykiai ir juos 
reglamentuojantys sprendimai 
užtikrintų teisingą ir vienodą 
visų darbuotojų traktavimą ir 
užtikrintų teisėtus jų interesus.

• Sudarydami sąlygas  profesinės 
sąjungoms ir(ar) darbo tarybų veiklai.

• Sudarydami su profesinėmis 
sąjungomis ar(ir) darbo tarybomis 
kolektyvinę sutartį.

• Periodiškuose susitikimuose su 
darbuotojais ir(ar) jų atstovais 
aptardami kolektyvinės sutarties 
įgyvendinimą.

• Informuodami ir konsultuodamiesi su 
profesinių sąjungų ir(ar) darbo tarybų 
atstovais priimant su darbo santykiais 
susijusius sprendimus.

Plačioji visuomenė ir žini-
asklaida

• Kurti pridėtinę vertę visuomenei, 
verslui ir šalies ekonomikos 
konkurencingumui;

• Veikti socialiai atsakingai; 

• Teikti aktualią ir suprantama forma 
pateiktą informaciją, vadovaujantis 
informacijos svarbumo, patikimumo, 
palyginamumo ir prieinamumo 
principais.

• EPSO-G grupės misija - 
užtikrinti grupei pavestų 
strateginių Lietuvos energetikos 
tikslų įgyvendinimą, saugų 
energijos perdavimo sistemų 
veikimą, sudaryti sąlygas 
pasinaudoti efektyviai 
veikiančios infrastruktūros bei

• energijos išteklių biržų teikiam-
omis galimybėmis ir taip prisidė-
ti prie visuomenės gerovės.

• Vadovaujamės grupės veiklos 
skaidrumo ir komunikacijos politika;

• Laikomės socialinės atsakomybės 
politikos nuostatų;

• Palaikome dalykiškus santykius 
su energetikos temomis dirbančiais 
žiniasklaidos atstovais teikiant 
pakankamą informaciją įvertinti grupės 
finansinę ir nefinansinę bei vykdomus 
projektus. 

Vietinės bendruomenės

• Derinant interesus didinti vietinių 
bendruomenių pasitikėjimą ir pritarimą 
vykdomiems projektams;

• Prisidėti prie augimo ir visaverčio 
gyvenimo galimybių kūrimo.

• Labai svarbus projektų 
sėkmės elementas – vietinių 
bendruomenių palaikymas, 
kuriamas skatinant tarpusavio 
pasitikėjimą, supratimą, 
bendradarbiavimą, atsakomybę.

• Grupės įmonės dalinasi patirtimi apie 
teritorijų planavimą;

• Organizuojami vietos bendruomenėms 
skirti informaciniai renginiai.



Socialinės atsakomybės kryptys ir prioritetai 

EPSO-G socialinė atskaitomybė apima šias kryptis: bendrovių 
verslo etiką rinkoje ir korupcijos prevenciją, aplinkos 
tausojimą, darbuotojų ugdymą, žmogaus teises, lygybę ir 
įvairovę, profesinę saugą ir sveikatą bei abipusį pasitikėjimą 
ugdančius santykius su interesų turėtojais.

Socialinės atsakomybė rinkoje: tai efektyvus ir skaidrus 
verslas, atviras ir sąžiningas bendradarbiavimas su interesų 
turėtojais, padedančiais įgyvendinti socialiai atsakingo 
verslo nuostatas, saugus ir patikimas elektros bei gamtinių 
dujų perdavimas sistemos naudotojams, kova su korupcija 
ir kyšininkavimu, konkurencingumo užtikrinimas, sąžiningai 
mokami mokesčiai; 
Socialinė atsakomybė aplinkosaugos srityje: tai efek-
tyvus gamtos išteklių naudojimas veikloje, dalyvavimas 
ekologinėse kraštovaizdį ir bioįvairovę užtikrinančiose pre-
vencinėse programose,  tausojančio požiūrio į aplinką skati-
nimas tarp darbuotojų, rangovų, tiekėjų ir visuomenės;
Socialinė atsakomybė santykiuose su darbuotojais: tai at-
sakomybė prieš darbuotojus, rūpinimasis darbuotojų sveika-
ta, saugumu ir lygiomis teisėmis, pažangių veiklos valdymo 
ir atlygio sistemų taikymas, sąlygų darbuotojų asmeniniam 
ir profesiniam tobulėjimui, bendrųjų kompetencijų ugdymui 
sudarymas;
Socialinė atsakomybė santykiuose su visuomene:  tai 
įvairių socialinių iniciatyvų, savanorystės bei kitų projektų 
plėtojimas vietos bendruomenėms ir nacionaliniu mastu, 
bendradarbiavimas su mokslo institucijomis. 

SKAIDRUS 
IR TVARUS 
VERSLAS

POVEIKIS 
APLINKAI IR 
VISUOMENEI

DARBO 
SANTYKIAI

ŽMOGAUS 
TEISĖS

SOCIALINĖ 
ATSAKOMYBĖ

Socialinė atsakomybė rinkoje: efektyvus ir 
skaidrus verslas
EPSO-G grupės strateginis tikslas – efektyviai 
veikiant užtikrinti nenutrūkstamą energijos tiekimą ir 
sudaryti galimybes rinkos dalyviams laisvai ja keistis. 
Siekdamos tikslų, Bendrovės skatina atvirą ir sąžiningą 
bendradarbiavimą su interesų turėtojais, padedančiais 
įgyvendinti socialiai atsakingo verslo nuostatas. 

Atskaitingumas
Grupės bendrovės teisingai tvarko apskaitą, reguliariai 
rengia ir teikia nefinansinės veiklos ataskaitas, pakankamas 
interesų turėtojams įvertinti Grupės bendrovių elgseną 
rinkoje, poveikį aplinkai, santykius su darbuotojais ir 
visuomene. Grupės bendrovės siekia aukštesnių etikos, 
sąžiningumo ir skaidrumo standartų nei minimaliai nustato 
teisės aktai. 
Siekiant užtikrinti, kad interesų turėtojai galėtų įvertin-
ti grupės įmonių veiklą, perspektyvą ir priimti atitinkamus 
ekonominius sprendimus, finansinės ataskaitos sudaromos 
laikantis EPSO-G apskaitos politikos, kuri nustato vienodus  
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principus, metodus ir reikalavimus grupę sudarančių ben-
drovių apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudar-
yti bei pateikti Interesų turėtojams.
Rengdama 2018 m ataskaitą, EPSO-G laikėsi šių apskaitos 
politikos nuostatų:
· informacija privalo būti objektyvi, palyginama ir naudinga 
vidaus ir išorės interesų turėtojams;
· informacija yra patikima, reikšminga, savalaikė ir supran-
tama;
· apskaita tvarkoma remiantis LR Buhalterinės apskaitos, 
LR įmonių finansinės atskaitomybės ir LR Įmonių grupių 
konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymais, 
kitais buhalterinės apskaitos tvarką reglamentuojančiais 
norminiais aktais; 
· apskaita vedama ir finansinės ataskaitos rengiamos ir 
pateikiamos pagal galiojančius Tarptautinius finansinės 
atskaitomybės standartus bei išaiškinimus patvirtintus 
Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto, 
priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

Išsami informacija apie EPSO-G grupės įmonių apskaitos 
principus pateikta skelbiamose finansinėse ataskaitose.
Remiantis EPSO-G apskaitos ir Skaidrumo ir komunikacijos 
politikų nuostatomis, 2018 m. Grupės bendrovės rengė ir pa-
gal iš anksto patvirtintą kalendorių reguliariai viešai skelbė 
tarpines ir metines veiklos ir finansines ataskaitas bei in-
formaciją apie akcininko lūkesčius, veiklos tikslus, interesų 
deklaracijas bei atlygį.
EPSO-G valdymo bendrovė laikosi Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 patvirtintų 
Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo 
gairių aprašo IV-VII skyrių nuostatų ir viešai skelbia nurody-
tus EPSO-G grupės rodiklius ( http://vkc.turtas.lt/imones ).

Veiklos pristatymas akcininkams
2018 m. Vilniaus vertybinių popierių biržoje EPSO-G vadovas 
Rolandas Zukas, „Litgrid“ vadovas Daivis Virbickas ir „Amber 
Grid“ vadovas Sauliu Bilys rinkos dalyviams pristatė ben-
drovių finansinius rezultatus, veiklos perspektyvą ir planus.



Pagarba socialiniams ir ekonominiams interesams
Gerbdamos interesų turėtojų teisę iš anksto įvertinti artimoje 
aplinkoje plėtojamų projektų poveikį jų ekonominiams ir 
socialiniams interesams, EPSO-G grupės bendrovės, kurios 
yra perdavimo sistemų operatoriai, kasmet atnaujina ir 
skelbia dešimties metų tinklo plėtros planus. 

Elektros energijos perdavimo tinklų plėtros planas
Vykdant strateginius Lietuvos elektros energetikos 
sistemos tikslus 2018 m. „Litgrid“ atnaujino Lietuvos elektros 
energetikos sistemos 400 kV, 330 kV ir 110 kV tinklų dešimties 
metų plėtros planą. Jame pateikiamos elektros energijos 
poreikių, elektrinių galios, elektros rinkos ir sistemos elektros 
energijos balansų prognozės, informacija apie elektros 
perdavimo tinklą, jo plėtrą bei numatomas investicijas.
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, viešajai 
konsultacijai pateikė „Litgrid“ parengtą 400–110 kV tinklų 
plėtros planą 2018–2027 metams, kuriame numatoma inves-
tuoti beveik 766 mln. Eur, iš kurių apie 419 mln. Eur bus skirta 
Baltijos šalių tinklų sinchronizavimui su žemynine Europa.
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/lietuvos-elek-
tros-perdavimo-tinklu-10-metu-pletros-planas-/3850

Gamtinių dujų perdavimo tinklo plėtros planas
2018 m. sausio 18 d. valstybinė kainų ir energetikos kontro-
lės komisija pritarė gamtinių dujų perdavimo sistemos 
operatoriaus „Amber Grid“ dešimties metų (2017–2026 m.) 
tinklo plėtros planui.
Viešai paskelbtame plane numatoma investicijų vertė į 
dujų perdavimo sistemos plėtros projektus per artimiausią 
dešimtmetį sudarys 192,8 mln. eurų.
Dešimtmečiame plane numatytos dujų perdavimo sistemos 
plėtros investicijos, kuriomis siekiama Europos Sąjungos ir 
Lietuvos strateginių gamtinių dujų sektoriaus tikslų – diver-
sifikuoti dujų tiekimo šaltinius, užtikrinti dujų tiekimo sau-
gumą ir patikimumą, skatinti konkurencingumą, integruoti 
Baltijos šalių dujų rinkas į bendrą Europos dujų rinką, bei 
plėtoti bendrą Baltijos šalių regioninę dujų rinką.
Šalia strateginių infrastruktūros projektų, plane 
numatytos perdavimo sistemos plėtros, atstatymo bei 
modernizavimo investicijos, kurios leis užtikrinti gamtinių 
dujų tiekimo saugumą, patikimumą, esamų perdavimo 
sistemos pajėgumų pakankamumą, pažangios gamtinių 
dujų perdavimo infrastruktūros diegimą, tame skaičiuje 
pasinaudojant Europos struktūrinių fondų teikiamos 
paramos lėšomis.
Dešimties metų „Amber Grid tinklo plėtros planas parengtas 
atsižvelgiant į valstybės strateginių dokumentų nuostatas, 
dujų rinkos dalyvių poreikius, tiekimo patikimumo bei efek-
tyvaus perdavimo sistemos veikimo užtikrinimą, bendrovės 
strategiją, bendrovės aplinkos apsaugos politiką ir teisės 
aktų reikalavimus ir skelbiamas  https://www.ambergrid.
lt/uploads/documents/Tinklo%20pl%C4%97tros%20pla-
nas%202017-2026.pdf.

Viešieji pirkimai ir santykiai su rangovais
EPSO-G grupės įmonės įgyvendina regioninės ir nacionalinės 
reikšmės projektus. Tai didelių investicijų reikalaujantys 

projektai. Jų sėkmė priklauso nuo akcininkų, partnerių, 
kontroliuojančių bei reguliuojančių institucijų ir Lietuvos 
žmonių supratimo, pasitikėjimo ir paramos. Todėl savo 
veikloje EPSO-G grupės bendrovės daug dėmesio skiria 
viešųjų pirkimų procesų priežiūrai ir korupcijos prevencijai. 
Siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją, 2018 m. „Lit-
grid“ ir „Amber Grid“ vadovai pristatė rangovams 2019-ai-
siais ir vėlesniais metais numatomus įgyvendinti projektus 
bei planuojamus darbus, kuriems ketinama skelbti rangos 
konkursus. 
Kasmet rengiami susitikimai skatina esamų ir potencialių 
partnerių dalyvavimą atviruose ir skaidriuose konkursuose. 
Rinkos dalyviams tai puiki proga iš pirmų lūpų sužinoti apie 
numatomus darbus, o bendrovei - galimybė didinti vykdomų 
projektų žinomumą ir susidomėjimą skatinat rangovų ir 
tiekėjų konkurenciją. Tokie susitikimai bus vykdomi ir 2019 
metais.
Informacija apie metų pirkimų planus, jų įgyvendinimą ir at-
sakingus asmenis yra skelbiami viešai EPSO-G grupės ben-
drovių tinklalapiuose. 

Vienoda pirkimų politika
EPSO-G grupės bendrovės taiko veiksmingas priemones, 
užtikrinančias, kad pirkimai būtų vykdomi skaidriai, laikan-
tis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo 
ir proporcingumo reikalavimų ir nepripažįsta sukčiavimo, 
kyšininkavimo ar kitų neleistinų, konkurenciją ribojančių 
veiksmų. 
Tai reglamentuoja 2018 m. patvirtinta Pirkimų politika, kuria 
siekiama vadovautis gerąja tarptautinių organizacijų, Euro-
pos Sąjungos institucijų ir kitų perkančiųjų organizacijų ir 
perkančiųjų subjektų pirkimų praktika ir užtikrinti efektyvų, 
dinamišką ir skaidų pirkimų procesą, kuriant pridėtinę vertę 
EPSO-G įmonių grupės tikslų įgyvendinimui.
EPSO-G pirkimų vykdymas, visų pirma, yra paremtas skaidru-
mu, etišku elgesiu, lygiateisiškumu, konkurencijos skatinimu 
ir proporcingumu, pirkimų procesų skaidrumo didinimo bei 
korupcijos prevencijos priemonių stiprinimu grupėje.
 
2018 m. EPSO-G pirkimų organizatoriai ir viešųjų pirkimų 
komisijos nariai yra pateikę privačių interesų deklaracijas 
Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai. Jos yra skelbiamos 
viešai EPSO-G internetinėje svetainėje.

Bendri pirkimai 
Siekiant didesnio efektyvumo. 2018 m. EPSO-G grupėje 
pradėti vykdyti bendrieji  pirkimai. Bendri pirkimai yra vyk-
domi pagal praėjusių metų lapkritį EPSO-G valdybos pat-
virtintas viešųjų pirkimų rekomendacijas. Bendru pirkimu 
siekiama didinti tiekėjų konkurenciją, taip dėl masto 
ekonomijos laimint geresnes paslaugų sąlygas ir kainas. 
Grupės bendrovės, vykdydamos pirkimus, taip pat siekia 
šių tikslų:
· ekonominė naudos ir veiklos efektyvumo. Tai reiškia, kad 
pirkimų veikloje ieškoma būdų kaip, nepaneigiant šiame 
skyriuje aptariamų principų, mažinti pirkimo procedūroms 
skirtas sąnaudas ir vykdymo terminus. Pirkimų vykdymo 
sąnaudos neturėtų būti didesnės nei pirkimo vertė;
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· pirkimų ir vykdomos veiklos tvarumo. Tai reiškia, kad su 
poreikiu ir pirkimais susiję sprendimai priimami atsižvelgiant 
į galimą poveikį aplinkai, visuomenei, pagarbą žmogaus 
teisėms, etišką elgesį, saugių darbo sąlygų užtikrinimą;
· strateginių energetikos infrastruktūros projektų pirkimų 
proceso ir susijusių rizikų valdymo stiprinimo. Grupės 
bendrovės įgyvendina projektus, turinčius svarbią strateginę 
reikšmę ne tik grupei, tačiau ir grupės akcijų valdytojui. 
Todėl imamasi papildomų priemonių suvaldyti su pirkimais 
susijusias rizikas;
· pirkimų ir jų vykdymo praktikos bendrinimo, dalinimosi 
gerąja patirtimi ir ekspertų specializacijos.  Grupėje ieškoma 
naudos ir sinergijų rengiant koordinuojamus pirkimus, 
įgyvendinant įvairias efektyvumo didinimo priemones 
pirkimų srityje. Atsakingi asmenys dalinasi turima patirtimi 
ir pasiteisinusia gerąja praktika, efektyvinant bendrovių ir 
atskirų jų ekspertų veiklą ir didinant kuriamą vertę grupėje.

Korupcijos prevencija
Grupės bendrovės netoleruoja korupcijos, šeimos narių, 
giminių, draugų protegavimo ar bet kokių kitų prekybos 
poveikiu formų, nuosekliai ir sistemiškai įgyvendina 
įmonės bei privačių interesų konfliktų prevenciją. Grupės 
bendrovės skatina darbuotojus ir kitus Interesų turėtojus 
nesibaiminant neigiamų pasekmių tiesiogiai ar anonimiškai 
pranešti apie galimus pažeidimus, neetišką ar nesąžiningą 
elgesį pasitikėjimo linija pranesk@epsog.lt. Pasitikėjimo 
linijos taip pat yra įdiegtos patronuojamose bendrovėse.
Bendrovių korupcijos prevencijos veikla remiasi nacionaliniais 
teisės aktais bei savanoriškais juos viršijančiais įsipa-
reigojimais:
• visi Grupės bendrovių vadovai yra tiesiogiai atsakingi 
už korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą ir rodo 
pavyzdį savo darbuotojams;
• taikomos proporcingos, rizikos vertinimu pagrįstos antiko-
rupcinės procedūros;
• reguliariai atliekamas su korupcija susijusių rizikų ver-
tinimas, planuojamos ir pritaikomos korupcijos riziką 
mažinančios priemonės, stebimas antikorupcinės veik-
los efektyvumas ir, jei reikia, diegiamos veiksmingesnės 
priemonės.
Ataskaitiniu laikotarpiu didelis dėmesys buvo skiriamas 
korupcijos pasireiškimo rizikų valdymui ir prevencijai, ne-
priekaištingai valdymo organų narių ir darbuotojų reputaci-
jai, privačių ir bendrovių interesų derinimui. 
2018 m. „Amber Grid“ bendrovės pasitikėjimo linija gautas 
pranešimas/nusiskundimas, kad bendrovė prieštarauja 
statybos leidimo išdavimui privatiems asmenims dėl gyve-
namųjų namų statybos šalia magistralinio dujotiekio. Atli-
kus pirminius patikrinimo veiksmus nustatyta, kad bendrovė 
negali sutikti išduoti šio leidimo, kadangi teritorija patenka į 
magistralinio dujotiekio apsaugos zoną, kurioje Lietuvos Re-
spublikos teisės aktai draudžia gyvenamųjų namų statybą.  
Siekiant didinti korupcijos prevencijos veiklos efektyvumą, 
2018 m, kovo mėnesį EPSO-G, kartu su „Transparency 
International Lietuva surengė seminarą Grupės įmonių 
vadovams ir darbuotojams, kurie asmeniškai atsakingi už 
korupcijos prevencijos priemonių įdiegimą ir rodo pavyzdį 

kitiems. Seminaro  tema: „Korupcijos prevencija. Kaip 
nustatyti tikslus ir pamatuoti sėkmę?“
2018 m. valdymo bendrovės ir patronuojamų bendrovių  at-
sakingiems (priimantiems sprendimus Bendrovės vardu, 
dalyvaujantiems pirkimuose ir pan.) darbuotojams buvo 
organizuoti korupcijos prevencijos renginiai/mokymai, kurių 
metu buvo mokoma/diskutuojama kaip atpažinti interesų 
konfliktų situacijas, interesų konfliktus, kaip išvengti in-
teresų konfliktų. 
2018 m. balandžio mėn. įvyko „Amber Grid“ vadovų bei at-
sakingų už Lietuvos ir Lenkijos dujų jungties projektą (GIPL)  
darbuotojų ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarny-
bos atsakingų pareigūnų susitikimas dėl GIPL projekto 
įgyvendinimo skaidrumo. Susitikimo metu buvo aptartos 
galimos rizikos (grėsmės) galinčios kilti vykdant projekto 
konkursus bei projekto įgyvendinimo metu, prevencinės 
priemonės bei bendradarbiavimo galimybės. 
Grupės bendrovėms ir jų darbuotojams teisės aktų ir verslo 
etikos standartų reikalavimų laikymasis yra privalomas. 
Darbuotojui, pažeidusiam šias pareigas, Bendrovių vidaus 
nustatyta tvarka ir pagrindais taikomos drausminės nuo-
baudos, įskaitant ir tokio darbuotojo atleidimą iš darbo.
Informacija apie galimų korupcijos atvejų stebėseną yra 
pateikta šio metinio pranešimo  5.3 skirsnyje. 

Socialinė atsakomybė aplinkosaugos srityje
 
Atsižvelgiant į tai, kad Grupės bendrovių veikla gali daryti 
poveikį aplinkai, kurioje ji yra vykdoma, priimami sprendimai 
privalo turėti minimalų, mažinantį ir/ar atstatantį poveikį 
aplinkai, tausoti gamtos išteklius ir prisidėti prie energijos 
vartojimo efektyvumo.

Poveikio aplinkai vertinimo standartai
Grupės bendrovės, kurių veikla gali daryti poveikį aplinkai, 
diegė pažangias technologijas, padedančias mažinti veik-
los poveikį aplinkai ar gerai aplinkos būklei atkurti, taiko 
priemones, procesus pagal visuotinai priimtus aplinkosau-
gos standartus. Analogiško elgsenos standarto buvo reika-
laujama iš pirkimuose dalyvaujančių rangovų ir subrangovų. 
Vykdydama plėtrą, „Litgrid“ atlieka numatomų statyti 
elektros perdavimo linijų poveikio aplinkai vertinimo ar 
atrankos procedūros, kurių išvados įvertinamos rengiant 
techninius projektus. Rengiant projektavimo užduotis visoms 
naujai statomoms ar rekonstruojamoms transformatorių 
pastotėms ir skirstykloms nustatomi aplinkosaugos 
reikalavimai. Visais atvejais stengiamasi parinkti mažiau 
kenksmingus aplinkai įrenginius. Pavyzdžiui, rekonstruojant 
elektros pastotes iki šiol naudoti alyviniai įrenginiai keičiami 
moderniais dujiniais. Taip mažinama aplinkos taršos rizika 
avarijos atveju, be to, mažėja įrenginių eksploatacijos kaštai. 
Rangovai įpareigojami organizuoti darbus taip, kad būtų 
išvengta galimo poveikio aplinkai arba poveikis sumažintas, 
sutvarkyti statybos metu susidarančias atliekas ir pateikti 
tai patvirtinančius dokumentus. 
Parengta naujai pastatytos EPL „Kruonio HAE-Alytus“ 
poveikio aplinkai monitoringo programa, pagal kurią 
monitoringas bus vykdomas 2019-2021 m. 



Rengiantis rekonstruoti 330 kV įtampos transformatorių 
pastotes (Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Alytaus, Utenos, 
Jurbarko, Bitėnų) jų techninių projektų apimtyje atlikti į 
aplinką sklindančio triukšmo modeliavimai, kad įvertinti 
projektuojant ir įsitikinti iki statybos darbų pradžios ar 
nebūtina įrengti triukšmą slopinančias priemones.
Perkant paslaugas „Litgrid“ reikalauja, kad rangovai būtų 
įsidiegę aplinkos vadybos sistemas pagal standartą LST EN 
ISO 14001. Priimant atliktus darbus patikrinama, ar rangovai 
įvykdė reikalavimus, ar tinkamai sutvarkė atliekas ir ar turi 
tai patvirtinančius dokumentus.
„Amber Grid“ bendrovėje įdiegta tarptautinių standartų ISO 
14001 ir OHSAS 18001 reikalavimus atitinkanti aplinkosau-
gos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema. 
Aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vady-
bos sistema integruota į „Amber Grid“ veiklos planavimo, 
organizavimo ir valdymo procesus. Standartais nustatytas 
aplinkosaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas 
padeda užtikrinti nuolatinį veiklos keliamo poveikio aplinkai, 
profesinės rizikos darbuotojų saugai ir sveikatai mažinimą 
bei veiklai taikomų tarptautiniais ir Lietuvos Respublikos 
teisės aktais, reglamentais, kitais norminiais dokumentais 
nustatytų reikalavimų įgyvendinimą.
„Amber Grid“ bendrovės vadovybė, atsižvelgdama į socialinę 
ir ekonominę situaciją, taip pat įmonės finansines, technines 
galimybes, yra įsipareigojusi užtikrinti nuolatinį aplinkos 
apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos 
procesų gerinimą, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos 
ir sveikatos veiksmingumo didinimą ir vadovauti pagal 
vadybos procesui priimtinus standartus.   
Įdiegta aplinkosaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos 
vadybos sistema veikia pasikartojančiu procesu „planavimas–
įgyvendinimas–tikrinimas–analizė“. Procese dalyvauja 
visų lygių darbuotojai pagal aiškiai už tam tikras vadybos 
proceso koordinavimo bei jo įgyvendinimo dalis nustatytas 
atsakomybes. Atsižvelgiant į besikeičiančios ekonominės, 
socialinės ir gamtinės aplinkos sąlygas, kintančius ir 
Bendrovės veiklai įtaką darančius išorės ir vidaus veiksnius, 
sistemos procesai nuolat stebimi, peržiūrimi ir periodiškai 
koreguojami. Įtaką darančių veiksnių valdymas tiesiogiai 
siejamas su Bendrovės aplinkos apsaugos bei darbuotojų 
saugos ir sveikatos politikos principų įgyvendinimui 
keliamais tikslais ir uždaviniais. 
Bendrovė, gerindama aplinkos ir darbo sąlygas, nuolat 
investuoja į naujus įrenginius, gamybos procesų 
technologijas, informacines valdymo ir kt. priemones. 
Atsižvelgiant į identifikuotus dėl Bendrovės vykdomos 
veiklos kylančius aplinkos apsaugos aspektus bei profesinės 
rizikos veiksnius, taikomos patikimos ir kokybės standartus 
atitinkančios, poveikį aplinkai mažinančios bei darbuotojų 
saugą ir sveikatą užtikrinančios priemonės. 
Profesinės rizikos veiksnių identifikavimas ir jų reikšming-
umas vertinamas vadovaujantis visuotinai priimtinomis 
rizikų valdymo metodikomis bei galiojančiais tarptautiniais, 

Lietuvos Respublikos ir Bendrovės vidaus teisės aktais, taip 
pat atsižvelgiant į nuolat didinamo veiksmingumo rodiklių 
pokyčius, Bendrovės įsipareigojimus suinteresuotosioms 
šalims, poveikio trukmę, dažnį, pavojingumą, pasekmes ir kt. 
2018 m. gruodžio mėn. atliktas „Amber Grid“ integruotos 
aplinkosaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos 
sistemos išorinis priežiūros auditas, kurio metu nustatyta 
viena nežymi neatitiktis dėl gaisrinės saugos reikalavimų 
(2017 m. nenustatyta neatitikčių).

Aplinkos apsaugą ir darbuotojų saugą užtikrinančios 
priemonės
Užtikrinant socialinį bendradarbiavimą ir partnerystę aplin-
kos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais 
nuolat informuojami ir ugdomi visi „Amber Grid“ bendrovės 
darbuotojai. 
Aplinkos apsaugą ir darbuotojų saugą užtikrinančių prie-
monių įgyvendinimas: 
2018 m. „Amber Grid“ atlikta Alytaus ir Jonavos dujų skirsty-
mo stočių rekonstrukcija. Rekonstrukcijos metu demontuota 
sena technologinė įranga, nugriauti seni pastatai. Jų vietoje 
sumontuotos naujo tipo konteinerinės dujų skirstymo stotys 
su nauja technologine įranga (filtrai, dujų separatoriai, dujų 
pašildytuvai, reguliatoriai su start-stop funkcija, apsauginiai 
vožtuvai, turbininiai ir ultragarsiniai skaitikliai, uždaromie-
ji įtaisai, ekonomiški kondensaciniai katilai, kondensacinės 
talpos, srauto kompiuteriai, automatika, odoravimo įranga). 
2018 m. Panevėžio dujų kompresorių stotyje buvo atliekami 
dujų kompresorinių agregatų modernizavimo darbai, kurių 
metu buvo modernizuojama kuro dujų įleidimo sistema. 
Septyniems dujų kompresoriniams agregatams buvo su-
montuoti elektroniniai kuro dujų įleidimo vožtuvai ir įdiegta 
elektroninė kuro dujų įleidimo sistema. Atlikti darbai leido 
ženkliai sumažinti išmetamų teršalų į aplinkos orą kiekius 
– azoto oksidų (NOx) išmetimai sumažėjo vidutiniškai – 60 
proc.; anglies monoksido (CO) išmetimai sumažėjo vidu-
tiniškai – 20 proc. Dėl geresnio agregatų darbų kuro dujų 
kiekį pavyko sumažinti apie 20 proc.
2018 m. pabaigoje „Amber Grid“ DSS skyriaus iniciatyva 
buvo sukurta ir įgyvendinta eksploatavimo departamento 
pasyvaus budėjimo namie tvarka, kuri išsamiai reglamen-
tuoja pasyvaus budėjimo namie tvarką bei padeda užtikrinti 
nepertraukiamą ir saugų gamtinių dujų perdavimo sistemos 
objektų veikimą.
2018 m. įgyvendintas darbuotojų saugos ir sveikatos bei 
aplinkosaugos kultūros ugdymo planas, kurio tikslas buvo 
darbuotojų ugdymas, aktyvumo ir mąstymo skatinimas. 
Vykdant plane numatytas priemones didelis dėmesys buvo 
skirtas tam, kad darbuotojai nustatytų rizikas, kylančias jų 
kasdieniame darbe, ir išmoktų nuo jų apsisaugoti. 2018 m. 
balandį Bendrovėje pirmą kartą buvo organizuota „Saugos 
savaitė“. „Saugos savaitės“ proga buvo vykdomi visų dar-
buotojų, įskaitant vadovybę ir vidurinės grandies vadovus, 
žinių saugos srityje patikrinimai, kuriuose dalyvavo 172 
darbuotojai. Antrus metus iš eilės buvo organizuojamas 
konkursas „Pamatyk riziką!“. 2018 m. lapkritį visiems įmonės 
vadovams buvo organizuojami mokymai darbuotojų saugos 
ir darbo teisės klausimais.
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Poveikio aplinkai stebėsena
Grupės bendrovės, kurių veikla gali daryti poveikį aplinkai, 
nuolatos vertina galimą poveikį aplinkai projekto planavimo 
ir įgyvendinimo metu, taip pat poveikio aplinkai stebėseną 
po to, kai projektas yra įgyvendintas. 
2018 m. baigtas, kartu su Lietuvos ornitologų draugija, „Lit-
grid“ įgyvendintas Europos komisijos ir Aplinkos ministerijos 
dalinai finansuojamas projektas „Paukščių apsaugos prie-
monių įdiegimas Lietuvos aukštosios įtampos elektros per-
davimo tinkle“.
Šio projekto tikslai – sumažinti migruojančių paukščių žūtį, 
pagerinti pelėsakalių veisimosi sąlygas Lietuvoje, stebėti 
paukščių žuvimo atvejus prie aukštosios įtampos elektros 
perdavimo tinklo ir teikti rekomendacijas dėl jų apsaugos. 
Įgyvendintos veiklos: 
· Projekto metu padidinus laidų matomumą 123 km aukštos 
įtampos oro linijų ruože, buvo išvengta apie 1 374 paukščių 
žūčių per metus. 
· Vietovės, kuriose numatytas laidų ženklinimas, nustatytos 
LOD stebėtojų pagal turimą informacija apie paukščių sk-
raidymo intensyvumą. Pagal numatytas vietoves ir atsižvel-
giant į oro linijų (OL) atjungimo grafikus, „Litgrid“ specialistai 
identifikavo konkrečias elektros perdavimo linijas ir jų pro-
tarpius, kur ir įrengė laidų ženklinimo priemones. Atsižvel-
giant į tokių priemonių sumontavimo galimybes, nutarta 
jas naudoti 2 rūšių: virš vandens telkinių ir sunkiai privaži-
uojamose su technika vietovėse – „pakabuko“ tipo atšvaitų 
(įrengti 1500 vnt., paženklinus 28 km OL laidų), montuojamų 
naudojant specialius nuotoliniu būdu valdomus aparatus, 
o kitose vietovėse – „spiralės“ tipo (7100 vnt., paženklinus 
80 km OL laidų), tvirtinami rankomis, pasinaudojant kėlimo 
mechanizmais.
· Paukščių apsaugos priemonių ant naudojamų 110 kV įtam-
pos OL atramų įrengimas. Paukščių, daugiausia baltųjų 
gandrų, apsaugai nuo galimo elektros lanko poveikio jiems 
tupint pavojingiausioje atramos vietoje – virš izoliatorių, 
naudotos 2 priemonės: montuojant „šakutės“ tipo plieninius 
įtaisus MK-1-1 (6000 vnt.), neleidžiančius, trukdančius tūp-
ti, ir izoliatorių girliandos viršutinėje dalyje sumontuojant 
didesnio 310 mm diametro izoliacinę lėkštelę (6000 vnt.), 
kuri pagerina girliandos izoliaciją (ilgėja pramušimo kelias, 
aktualu ypač esant užterštiems izoliatoriams).
· Šios abi priemonės ne tik didina tikimybę išsaugoti 
paukščių gyvybes, bet ir padeda išvengti trumpojo jungimo 
tarp fazinio laido ir atramos metalinių dalių. Bendrovėje 
nutarta paukščių apsaugos priemonių sumontavimą, kaip ir 
kitus projekto darbus priderinti prie numatomų remontuoti 
oro linijų plano. Tokiu būdu perkant darbus, smulkesni 
darbai nuperkami pigiau. Atramos, kuriose buvo montuotos 
„šakutes“ ir izoliacines lėkštelės, buvo nustatytos vykdant 
numatomų remontuoti oro linijų defektavimą.  
· Siekiant didinti į Raudonąją knygą įtrauktų pelėsakalių 
populiaciją Lietuvoje, ornitologų parinktose vietovėse 110 
kV įtampos gelžbetoninėse atramose iškelta 500 vnt. orni-
tologų pagamintų specialių inkilų. Nuo 2015 iki 2018 metų 
per visus perėjimo atvejus išauginta virš 700 jauniklių.
Bendra projekto suma – 1 565 261 EUR, 50 proc. finansavo 
Europos Komisija, 24,34 proc. - Lietuvos Respublikos aplin-

kos ministerija, o likusios dalies pusę finansavo „Litgrid“.
Ateityje, atliekant poveikio aplinkai vertinimą naujai projek-
tuojamose ir rekonstruojamose oro linijose, suderinus su or-
nitologais, jautriose migruojantiems paukščiams vietovėse 
planuojama ir toliau montuoti laidų matomumą didinančių 
priemones. 
Keičiamose atramose (apie  200 vnt. per metus) bus su-
montuojamos paukščius apsaugančios priemonės, t.y.  „ša-
kutės“ tipo įtaisai, trukdantys paukščiams (gandrams) tūp-
ti virš kiekvienos izoliatorių girliandos, taip pat girliandos 
viršutinėje dalyje  įmontuojami didesnio diametro izoliatori-
ai – vadinamosios „lėkštelės“, dalinai apsaugančios izoliato-
rius nuo paukščių taršos išmatomis. Taip žymiai sumažina-
ma trumpo jungimosi rizika – per ketverius metus, kuomet 
buvo įgyvendinamas projektas, atsijungimų dėl paukščių 
sumažėjo nuo 41 2014 m., iki 3-5 2017 ir 2018 m.
Dar penkerius metus perdavimo sistemos operatorius orni-
tologų nurodytose vietose organizuos nukritusių, sugedusių 
ar netinkamų tolimesniam naudojimui inkilų pakeitimą nau-
jais. Šiuose ant perdavimo atramų sumontuotuose inkiluose 
praėjusiais metais perėjo 30 iki 40 proc. nacionalinės pelė-
sakalių populiacijos.

Energijos taupymas
Vadovaujantis klimato kaitos, darnaus vystymosi bei 
taršos prevencijos principais, Grupės bendrovės įgyvendina 
energijos sąnaudas ir šiltnamio efektą mažinančias veiklas, 
skiria dėmesį atliekų kiekio stebėjimui, rūšiavimui, pavojingų 
atliekų tvarkymui, skatina racionalų vandens, popieriaus, 
energijos ir kitų išteklių valdymą ir naudojimą.
2017 m. spalio 9 d. Energetikos ministras Žygimantas 
Vaičiūnas ir EPSO-G grupės bendrovės pasirašė susitarimą 
dėl veiksmų ir priemonių, padėsiančių šalies vartotojams 
sutaupyti 269 GWh (0,27 TWh) energijos. 
Elektros energijos perdavimo bendrovė „Litgrid“ įsipareigojo 
sutaupyti beveik 146,6 GWh (0,146 TWh), o dujų perdavimo 
operatorius „Amber Grid“ – 122,54 GWh (0,122 TWh) energi-
jos pas galutinius vartotojus. EPSO-G įpareigota koordinuos 
„Litgrid“ ir „Amber Grid“ sutaupymo tikslų pasiekimą. 2018 
m. buvo įvertinta, kad Grupės įmonėms nustatyti sutaupy-
mai yra pasiekti, todėl analizuojamos galimos energijos var-
tojimo efektyvumo kryptys nuo 2020 m.

Atliekų tvarkymas ir rūšiavimas, taupus išteklių naudojimas 
Racionalaus energijos ir vandens vartojimo išteklių 
kontekste,  „Amber Grid“ yra atlikęs energijos, energijos 
išteklių ir vandens vartojimo auditas. Audito atlikimo 
technologiniuose procesuose ir įrenginiuose tikslas – įvertinti 
energijos ir vandens nuostolius technologiniuose procesuose 
ir įrenginiuose bei numatyti technines, organizacines 
priemones energijos ir vandens nuostoliams sumažinti. 
Grupės bendrovėse rūšiuojamos atliekos: pastatyti spe-
cialūs konteineriai, skirti stiklo, plastiko ir popieriaus rūšia-
vimui. 
„Amber Grid“ taip pat įgyvendinami Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimuose nurodyti reikalavimai 
oro, paviršinio vandens, požeminio vandens, dirvožemio 
taršos monitoringui ir apsaugos priemonėms. Bendrovės 



susidariusios pavojingos ir nepavojingos atliekos 
perduodamos atliekų tvarkytojams. Bendrovės padalinių 
veikloje susidariusios buitinės, popieriaus ir kartono, 
plastiko bei stiklo atliekos yra rūšiuojamos ir perduodamos 
komunalinių paslaugų įmonėms.

Socialinė atsakomybė santykiuose su 
darbuotojais
Žmogaus teisės
Grupės bendrovės kuria vertybėmis grįstą organizacinę 
kultūrą ir pasisako už lygias darbuotojų teises bei vienodas 
galimybes darbe nepriklausomai nuo lyties, etninės kilmės, 
rasės, tautybės, socialinės padėties, amžiaus, negalios, 
narystės politinėje partijoje ar asociacijoje, religinių 
įsitikinimų ar lytinės orientacijos. 
Taip pat netoleruojamas bet kokia forma galintis pasireikšti 
priekabiavimas, psichologinis smurtas, patyčios ar naudo-
jimasis užimama padėtimi. 
Darbuotojams, kurių atžvilgiu galimai atlikti neteisėti veiks-
mai, sudarytos sąlygos pateikti skundą bendrovės paskir-
tam atsakingam asmeniui. Jei darbuotojas nepatenkintas 
išnagrinėto skundo rezultatu, jis gali ginti savo pažeistą 
teisę teisės aktų nustatyta tvarka.  
Darbuotojas, matęs ir/ar turintis įtarimą ir/ar esantis 
diskriminavimo, priekabiavimo ar seksualinio priekabiavimo 
atvejo liudininku, apie tai praneša savo tiesioginiam vadovui 
arba Bendrovės paskirtam atsakingam asmeniui. Bendrovė-
je yra užtikrinamas konfidencialumas nagrinėjant skundus, 
atitinkamai, visi darbuotojai ir Bendrovė bet kokią infor-
maciją, gautą nagrinėjant pažeidimą, turi laikyti konfiden-
cialia. Šios nuostatos pažeidimas laikomas šiurkščiu darbo 
drausmės pažeidimu.
2018 m. EPSO-G grupėje nėra gauta pranešimų dėl diskrimi-
nacijos ar kitų incidentų, susijusių su žmogaus teisių pažei-
dimais darbe. 

Lygios teisės
Grupės bendrovės užtikrina, kad darbo sąlygos atitiktų 
Lietuvos Respublikoje taikomus teisės aktus, tarptautinius 
standartus ir rekomendacijas bei siekia sukurti orias darbo 
sąlygas, susijusias su darbo valandomis, savaitiniu poilsiu, 
atostogomis, darbuotojų sauga ir sveikata, motinystės ap-
sauga bei tinkamu darbo bei šeiminių santykių balansu.
Dėl to, EPSO-G grupės bendrovės sistemingai analizuoja 
darbo aplinką ir nuolatos ją tobulina. Siekiant įmonei nusta-
tytų tikslų ir tobulėjimo, darbuotojų nuomonės vertinimai 
atliekami ne rečiau kaip kas du metus vykdomose darbuo-
tojų pasitenkinimo apklausose, kurių rezultatai naudojami 
veiklos planų koregavimui.
Sprendimai, susiję su priėmimu į darbą, kompetencijų ug-
dymu, apmokėjimu už darbą ar kitomis išmokomis, paaukš-
tinimu pareigose Grupės bendrovėse yra priimami atsižvel-
giant į objektyvius kriterijus ir veiksnius be diskriminacijos. 
2018 m. EPSO-G grupėje nėra gauta pranešimų dėl  lygių 
teisių pažeidimo darbe. 

Grupėje darbuotojų daugumą sudaro vyrai. Tam didelės 
įtakos turi veiklos specifika: moterys rečiau renkasi 
techninio inžinerinio profilio ir lauko sąlygomis atliekamus 
technologinius darbus bei su jais tiesiogiai susijusias 
specialybes. Atsižvelgiant į tai Socialinės atsakomybės 
politikoje įdiegta nuostata, kad Grupės bendrovėse bus 
siekiama proporcingo lyčių atstovavimo identifikuojant 
priemones ir veiksmus padedančius įgyvendinti šią nuostatą.
2018 m. EPSO-G įmonių grupėje nebuvo gauta pranešimų dėl 
lyties diskriminacijos. 
Grupės bendrovių darbuotojams už tą patį ar lygiavertį 
darbą mokamas toks pats atlyginimas. Darbo užmokesčio 
dydis potencialiam ar esamam darbuotojui nustatomas va-
dovaujantis objektyviais kriterijais, susijusiais su darbuotojo 
gebėjimais, kompetencija, kvalifikacija, turima patirtimi ir 
žiniomis. Vadovaujantis Grupės darbuotojų atlygio politi-
ka, skatinama tinkamai atlyginti tikslus pasiekiantiems ir 
lūkesčius viršijantiems darbuotojams.
Informacija apie darbuotojus, atlygio politiką bei darbuoto-
jų vertinimo sistemą yra pateikta šio metinio pranešimo 8 
skirsnyje Atlygio politikos įgyvendinimo ataskaitoje.

Kolektyvinė sutartis ir profesinės sąjungos
 
Grupės bendrovės pripažįsta darbuotojų savanoriško jungi-
mosi į profesines sąjungas ar asociacijas teisę bei teisę 
derėtis su darbdaviu, palaiko konstruktyvų socialinį dialogą.
Kolektyvinės sutarties tikslas – užtikrinti efektyvų Bendrovės 
darbą bei atstovauti visų Bendrovės darbuotojų teisėms ir 
teisėtiems interesams. Sutartyje nustatytos darbo, darbo 
užmokesčio, socialinės, ekonominės ir profesinės sąlygos 
bei garantijos, kurios nėra reglamentuojamos įstatymų, kitų 
norminių teisės aktų.
Periodiškai organizuojami profesinių sąjungų atstovų ir ben-
drovių vadovybės susitikimai, kuriuose aptariami profesinei 
sąjungai aktualūs klausimai. 

Profesinė sąjunga
2018 m. pabaigoje „Amber Grid“ profesinė sąjunga vienijo 225 
narius,   atnaujintoje taryboje darbuotojus atstovavo  8  na-
riai. Profesinės sąjungos tikslas - atstovauti ir ginti savo 
narių profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei 
teisėtus jų interesus. Periodiškai organizuojami profesinės 
sąjungos atstovų ir Bendrovės vadovybės susitikimai, kuriu-
ose aptariami profesinei sąjungai aktualūs klausimai. 
„Litgrid“ darbuotojus vienija ir jų interesus atstovauja Elek-
tros perdavimo tinklo darbuotojų profesinė sąjunga. Sieki-
ant glaudesnio bendradarbiavimo bei partnerystės, 2018 m. 
susitarta dėl periodiškų profesinės sąjungos atstovų ir ben-
drovės vadovybės susitikimų, kuriuose aptariami abipusiai  
aktualūs klausimai. 2018 m. pabaigoje Elektros perdavimo 
tinklo darbuotojų profesinėje sąjungoje buvo 96 nariai, o tai 
yra daugiau nei trečdalis bendrovės darbuotojų. 
EPSO-G palaiko darbuotojų būrimąsi į savanoriškas profes-
ines sąjungas ir su jomis bendradarbiauja, plėtoja konstruk-
tyvų socialinį dialogą. 
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Kolektyvinė sutartis
2018 m.  „Amber Grid“ profesinė sąjunga pasiekus sutarimą 
su darbdaviu, pasirašė naują Kolektyvinę sutartį, kurioje su-
tartos papildomos ekonominės ir socialinės naudos. Visuo-
tinis darbuotojų susirinkimas pritarė, kad jos būtų vienodai 
taikomos visiems bendrovės darbuotojams neišskiriant pro-
fesinės sąjungos narių.
Kolektyvinės sutarties tikslas – atstovauti visų darbuotojų 
teisėms ir teisėtiems interesams. Sutartyje nustatytos dar-
bo, darbo apmokėjimo, socialinės, ekonominės ir profesinės 
sąlygos bei garantijos, kurios nėra reglamentuojamos 
įstatymų, kitų norminių teisės aktų. Darbuotojams taikomos 
papildomos finansinės garantijos (išmokos nelaimingų atsi-
tikimų, ligos, artimųjų mirties atvejais, parama gimus vaikui, 
parama auginant tris ir daugiau vaikų ar neįgalų vaiką), pa-
pildomos atostogų dienos (gimus vaikui, mirus artimajam ir 
kitais atvejais) ir kitos garantijos.
Bendrovė remia darbuotojų kolektyvo kultūrinę, sportinę ir 
turistinę veiklą, įvairius šventinius renginius bei kitą social-
inę veiklą, kurioje be diskriminacijos ir apribojimų turi teisę 
dalyvauti visi Bendrovės darbuotojai. 
2018 m. taip pat pasirašyta atnaujinta „Litgrid“ ir nau-
jai susikūrusios įmonės darbuotojų profesinės sąjungos 
Kolektyvinė sutartis. Dokumentu apibrėžiama ir užtikrina-
ma sąžininga darbo apmokėjimo politika, darbo ir poilsio 
balanso galimybės, reglamentuojami socialiniai ir ekono-

miniai santykiai tarp darbdavio ir darbuotojo. Kolektyvinėje 
sutartyje taip pat įtvirtintos nuostatos dėl to, kaip įmonė 
remia darbuotojus, atsitikus svarbiems ar skaudiems gyven-
imo įvykiams. 
EPSO-G, „Baltpool“ ir „Get Baltic“ neturi profesinės sąjugnos 
ar darbuotojų atstovų, atitinkamai ir kolektyvinės sutarties. 
Siekiant užtikrinti vienodą darbuotojų traktavimą įmonėje 
ir socialinių išmokų užtikrinimą kaip ir daugumai įmonės 
darbuotojų, pagrindinių naudų, numatomų darbo kodekse 
pagrindai ir dydžiai, buvo suderinti su darbuotojais tiesiogiai, 
o vėliau ir su atlygio ir skyrimo komitetu. 

Socialinė atsakomybė santykiuose su 
visuomene
EPSO-G grupės bendrovės kuria ir palaiko atvirus ir daly-
kiškus santykius su interesų turėtojais ir yra atskaitingos 
akcininkams ir visuomenei už vykdomas veiklas. Grupės 
bendrovės ne rečiau kaip kartą per metus viešai pristato 
akcininkams ir/ar socialiniams partneriams finansinės ir ne-
finansinės veiklos ataskaitas.
Siekdama užtikrinti atvirą dialogą su interesų turėtojais 2018 
m. „Litgrid“ bendrovė parengė veiklos ataskaitą „Kuriame 
vertę visuomenei“, kurioje pristatė savo veiklą, svarbiausius 
rezultatus ir artimiausius planus bei iššūkius.

Pristatymo įrašą  kviečiame peržiūrėti : https://www.youtube.com/watch?v=ALtAO4xRYX0



„Litgrid“ organizuoja ekskursijas grupėms nuo 8 iki 20 
žmonių. Jos vyksta Sistemos valdymo centre (dispečerin-
iame centre)  Vilniuje, keitiklių stotyse „LitPol Link“ Alytuje 
bei „Nord Balt“ Klaipėdoje. 
Ekskursijas veda „Litgrid“ specialiai pasiruošę darbuotojai, 
kurie išsamiai ir suprantamai pasakoja apie tai, kas yra 
elektra, kaip dirba dispečeriai sistemos valdymo centre, kaip 
saugiai elgtis su elektra.
2018 m. ekskursijose lankėsi Vilniaus mokyklų moksleiviai, 
Kauno technikos kolegijos, Vilniaus technologijos ir 
dizaino kolegijos, Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
studentai, užsienio delegacijos, Valstybės kontrolės, Lietuvos 
kariuomenės atstovai, kuriems ypač svarbu susipažinti ir 
suprasti perdavimo sistemos kaip strateginio ištekliaus 
veikimą. 2018 m. kas mėnesį vyko vidutiniškai po 2 ekskursijas.

Visuomenės švietimas 
„Litgrid“ prižiūrimais elektros perdavimo linijų laidais 
tekanti srovė yra maždaug 500 kartų aukštesnės įtampos, 
nei namuose. Elektros iškrova gali įvykti ir pažeidus saugų 
atstumą, priartėjus per arti – aukštos įtampos elektra gali 
trenkti ir per atstumą. 
Todėl elektros tinkle darbus atliekantiems rangovams „Lit-
grid“ nuolat primena būtinybę laikytis darbuotojų saugos 
reikalavimų, taip pat vykdoma kontrolė – bendrovės atstovai 
vyksta į vietas, kur rangovai vykdo darbus, ir tikrina, kaip 
laikomasi darbų saugos reikalavimų, o nustačius trūkumų – 
darbai nutraukiami. 
Bendrovė vykdė informacines kampanijas regioninėje žin-
iasklaidoje bei socialiniuose tinkluose – apie saugų elgesį 
informacija perteikiama infografikais bei vaidybiniais video-
filmais. 

Dialogo su bendruomenėmis kultūra
Grupės bendrovės iš anksto informuoja vietos bendruomenes 
apie jų kaimynystėje vykdomus projektus. Projektų įgyven-
dinimo metu darbų laikas derinamas su gyventojais. Siekia-
ma, kad viso projekto įgyvendinimo metu gyventojams būtų 
minimizuoti dėl vykdomų darbų kylantys nepatogumai.
2018 m. „Amber Grid“ bendrovė pradėjo ilgalaikį  dujotiekio 
jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos (GIPL) projekto pristatymo 
vietos bendruomenėms projektą „Dialogo kultūra ir ben-
dradarbiavimas“. Susitikimu metu yra pristatomas GIPL pro-
jektas, akcentuojant jo svarbą, tikslus, naudas. Formuojant 
dialogo kultūrą, susitikimams su vietos bendruomene buvo 
pasitelkti žinomi visuomenei asmenys diskutuoti temomis 
ugdančiomis žmonių smalsumą ir kritišką požiūrį į įvairius 
visuomeninius reiškinius. Surengti pirmieji 19 susitikimų 
su bendruomenėmis - savivaldybėse, kurių teritorijos bus 
tiesiamas magistralinis dujotiekis. 2019 metais numatomi 
64 susitikimai.

Paramos politika
EPSO-G įmonių grupėje yra patvirtinta paramos politika, kuri 
grindžiama veiklos strategijos tikslais, vertybėmis ir nuosta-
ta - teikiama parama privalo būti vieša ir nekelti visuomenei 
abejonių dėl savo tikslingumo bei skyrimo proceso skaidrumo.
EPSO-G yra valstybės valdoma įmonė, todėl viena svar-

biausių  jos pareigų yra mokėti dividendus akcininkui, kuris 
juos skirsto būtinosioms visuomenės reikmėms per šalies 
biudžetą. Todėl, siekiant įgyvendinti EPSO-G strategijoje 
numatytus tikslus, grupės įmonės teiks paramą tik iš anksto 
numatytoms sritims.

Paramos kryptys
Numatyta plėtoti bendradarbiavimą su bendruomenėmis, 
kurių artimoje aplinkoje, grupės įmonės vykdo veiklą arba 
įgyvendina projektus. Kita rėmimo kryptis – švietimas, para-
ma studijuojantiems universitetų ir kitų aukštųjų mokyklų 
programas, glaudžiai susijusias su įmonių profesine veikla.
Bendra visoms grupės įmonėms politika numato, kad para-
ma gali būti skiriama švietimo, kultūros, sporto, socialinių 
paslaugų, sveikatos priežiūros ar kitoms bendruomenės 
gerovės sritims remiantis keturiais principais – atitiktimi 
veiklos tikslams, skaidrumu ir nešališkumu, lygiateisiškumu 
bei konfidencialumo ir viešumo derinimu.
EPSO-G grupės įmonės paramos neskirs politinėms parti-
joms ar politinėms kampanijoms finansuoti. Taip pat veik-
loms, populiarinančioms ar susijusioms su azartiniais ar 
tokio pobūdžio lošimais, alkoholiniais gėrimais, rūkalais ar 
kitomis svaiginančiomis medžiagomis  ir kitoms veikloms, 
kurios visuomenei turi arba gali turėti neigiamą įtaką.
EPSO-G įmonių grupės bendrovėse paramai skiriama pelno 
dalis nustatoma kasmet eiliniame visuotiniame akcininkų 
susirinkime, šiai sumai sudarant rezervą, atsižvelgiant į 
ataskaitinių metų pasiektą pelną ir įgyvendinamus projek-
tus.  Paramai skiriama pelno dalis negali sudaryti daugiau 
kaip 1 proc. grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno, bet 
kuriuo atveju neviršijant 50 tūkst. eurų.
2017 - 2018 m. EPSO-G grupės bendrovės paramos nėra su-
teikusios.

Savanorystė
Prisidėdamos prie visuomenei ar vietos bendruomenei svar-
bių tikslų įgyvendinimo, EPSO-G grupės bendrovės skatina 
darbuotojų savanorišką neatlygintiną įsitraukimą į labdar-
ingą veiklą. 

Kraujo donorystė
2018 m. „Amber Grid“ bendrovėje buvo tęsiama pilietiška ak-
cija „Kraujo donoro diena“. Joje dalyvavo 50 „Amber Grid“ 
bendrovės darbuotojų (2017 m. – 42 darbuotojai), kurie šitaip 
prisidėjo gelbstint sergančiųjų sveikatą ir gyvybę. Paaukota 
25 litrai kraujo. Nacionalinis kraujo centras išreiškė „Amber 
Grid“ padėką už aktyvų dalyvavimą ir neatlygintinos kraujo 
donorystės idėjų sklaidą.

Aplinkos tvarkymas ir miškasodis
Daugiau kaip 90 „Amber Grid“ bendrovės darbuotojų, kartu 
su savo šeimų nariais, dalyvavo savanoriškoje visuomeninė-
je akcijoje „Darom“ (2017 m. – 70 darbuotojų). Už dalyvavimą 
akcijoje „Darom“ 2018 m. Bendrovė gavo akcijos organiza-
torių padėką.
Pasaulinę švaros dieną švaros akcija vyko 155 pasaulio 
šalyse. Lietuvoje tą dieną buvo tvarkomi 30 nacionalinių 
ir regioninių parkų. Prie šios akcijos  prisijungė 40 „Amber 
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Grid“ darbuotojų tvarkyti Trakų istorinį nacionalinį parką bei 
Kurtuvėnų regioninį parką.
2018 m. balandžio mėn. daugiau nei 50 „Litgrid“ darbuotojų 
Punios apylinkėse (Alytaus raj.) pasodino 4 000 medelių. Tai 
tradicinė kasmet vykstanti „Litgrid“ iniciatyva, kurių metu 
miškasodžiuose jau yra pasodinta daugiau nei 11 tūkst. me-
delių.

Labdaros mugė 
„Amber Grid“ darbuotojai tradiciškai pakvietė į svečius 
Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ jaunimą. 
Kūrybingi neįgalūs menininkai prieš šventes Bendrovės dar-
buotojams surengė rankdarbių parodą ir pasiūlė jų įsigyti. 
Labdaros mugė vyko pagrindinio Bendrovės biuro fojė, tad 
savo pavyzdžiu „Amber Grid“ darbuotojai „užkrėtė“ ir kitų 
bendrovių kolegas – jie taip pat mielai pirko suvenyrus as-
meniškai prisidėdami prie paramos draugijos tikslams.

Autorinė paroda
Gruodžio mėnesį „Litgrid“ biure  lankėsi Alytaus vaikų dienos 
centro vaikai – atidarė savo autorinę fotografijos parodą, 
bendravo su darbuotojais, mokėsi kurti papuošalus, apsi-
lankė Sistemos valdymo centre ir sužinojo, kaip perdavimo 
tinklais keliauja elektra ir kaip saugiai su ja elgtis. 

Dovanojo vaikams balionus
Tarptautinę vaikų gynimo dieną, didžiausia vaiko gerovės 
skėtinė organizacija Lietuvoje ,,NVO vaikams konfederacija“, 
kaip ir kasmet, surengė šventę „Vaikų žvaigždynas“, kurioje 
kvietė kartu kurti laimingą vaikystę ir dėkojo pozityvią 
socializaciją skatinantiems ir propaguojantiems žmonėms. 
Bendrovės darbuotojai prisidėjo prie šventės ir nupirko 250 
vnt. helio balionių, kurie šventės pabaigoje buvo paleisti su 
vaikų svajonėmis į dangų. 

Palankaus vėjo malūnėlių akcija
Dešimt „Amber Grid“ darbuotojų prisidėjo prie palankaus 
vėjo, lydėsiančio „mažuosius kapitonus kelionėje per au-
dringą ligos vandenyną“  savanorystės akcijos ir išmargino 
„Palankaus vėjo malūnėlių“ kotelius.  Visos lėšos, gautos 
pardavus malūnėlius, skiriamos labdaros ir paramos fondui 
„Rugutė“. Fondas remia onkologinėmis ligomis sergančius 
vaikus.

Įvertinta veikla
· Žemutinės Silezijos energetikos tyrimų instituto (DISE) 
organizuotoje konferencijoje Lenkijos energetikos 
metų žmonėmis buvo paskelbti ir Lenkijos energetikos 
viceministro apdovanoti „Amber Grid“ generalinis direktorius 
Saulius Bilys ir Lenkijos perdavimo sistemos operatoriaus 
GAZ-SYSTEM S.A. generalinis direktorius Tomasz Stępień. Šį 
apdovanojimą jie pelnė už pradėtą įgyvendinti Lietuvos ir 
Lenkijos dujų perdavimo ir rinkų sujungimo projektą (GIPL).
· 2018 m. gegužės 11 d. Nacionalinio verslo apdovanojimų 
ceremonijoje EPSO-G grupei priklausančios biržos GET Baltic, 
kartu su partneriais, įgyvendintas regioninės prekybos gam-
tinėmis dujomis platformos su integruotu prekybos modeliu 
sprendimas išrinktas Metų projektu energetikos sektoriuje. 
Įgyvendindama unikalų regioninės prekybos gamtinėmis 
dujomis platformos su integruotu prekybos modeliu sukūri-
mo projektą, GET Baltic įsteigė prekybos aikšteles Latvijoje 
ir Estijoje bei de facto tapo regionine Baltijos šalių gamtinių 
dujų birža. 
· 2018 m. kovo 1 d. „Verslo žinių“ konferencijoje „Litgrid“ 
paskelbta energetikos sektoriaus lydere įvertinus šešis ro-
diklius: pelną, pajamas, jų abiejų metinį pokytį, pelningumą 
ir vidutinį darbo užmokestį.


