
 
 

 

 Pavadinimas: EPSO-G įmonių grupės paramos politika  
Tvirtinantis organas: EPSO-G valdyba  

  Patvirtinta: 2022-05-27   

  Politikos savininkas: EPSO-G strategijos ir plėtros funkcinis padalinys  

  Politikos viešinimas: Skelbiama viešai  

 

PARAMOS POLITIKA 

 

TIKSLAS: 
Nustatyti svarbiausius paramos skyrimo principus, esminius teikiamos 
paramos kriterijus bei reikalavimus teikiamos paramos skaidrumui ir viešumui. 

TAIKYMO APIMTIS: Visoms Grupės įmonėms. 

 
1. Vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai 

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

Parama 
Savanoriškas ir neatlygintinas Paramos dalykų teikimas Paramos gavėjams 
politikoje ir teisės aktuose nustatyta tvarka. 

Paramos gavėjas 
Pareiškėjas, kuris atitinka reikalavimus Paramai gauti ir kuriam yra paskirta 
Parama. 

Įstatymas Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas 

Taisyklės 
Paramos valdymo taisyklės, atitinkančios šios politikos, Įstatymo ir kituose teisės 
aktuose nustatytus reikalavimus 

1.2. Politikoje taip pat vartojamos sąvokos, kaip jos apibrėžtos Grupės Korporatyvinio valdymo politikos 
„Grupės politikose vartojamų sąvokų sąraše“, Įstatyme ir kituose teisės aktuose. 

2. Paramos skyrimo tikslai ir principai 

2.1. Parama gali būti skiriama: 

2.1.1. plėtoti bendradarbiavimą su bendruomenėmis, kurių aplinkoje Grupės įmonė vykdo savo 
veiklą arba įgyvendina projektus ar programas, taip pat kitomis visuomenės grupėmis, kurių 
interesus paliečia Grupės įmonės vykdoma veikla, įskaitant, projektus ar programas, skirtas 
bendruomenių, kurių artimoje aplinkoje Grupės įmonė dirba, gerovės didinimui. Grupės 
įmonės skatina darbuotojų savanorišką ir neatlygintiną įsitraukimą į tokio pobūdžio veiklas; 

2.1.2. švietimo veikloms, studijuojantiems universitetų ar kitų aukštųjų mokyklų programas, 
glaudžiai susijusias su Grupės įmonės vykdoma veikla; 

2.1.3. išimtiniais atvejais, Grupės įmonės valdybai pritarus, Parama gali būti skiriama ir kitais 
Įstatyme nustatytais tikslais tikslinėms Paramos gavėjų grupėms. 

2.2. Parama nėra skiriama: 

2.2.1. politinėms partijoms, valstybės politikams, politinei reklamai ar politinėms kampanijoms 
finansuoti ir politinių kampanijų dalyvių politinių kampanijų laikotarpiu atsiradusiems ar su 
politinėmis kampanijomis susijusiems skolos įsipareigojimams padengti (nei tiesiogiai, nei 
netiesiogiai per kitus juridinius asmenis); 

2.2.2. politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, LR Seimo, Vyriausybės, savivaldybių 
tarybų narių ir politinių partijų vienasmenių ir kolegialių valdymo organų narių, jų artimųjų 
giminaičių, sutuoktinių, sugyventinių, partnerių, kai partnerystė įregistruota įstatymų 
nustatyta tvarka, įsteigtiems fondams ir įstaigoms. Šiame punkte nurodyti asmenys negali 
dalyvauti vertinant paraiškas gauti Paramą ir priimant sprendimus dėl Paramos teikimo; 
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2.2.3. paramos gavėjams, kurie per pastaruosius 3 metus, vykdydami ankstesnę su Grupės įmone 
sudarytą Paramos sutartį, yra padaręs esminius Paramos sutarties pažeidimus arba 
netinkamai panaudojo skirtą Paramą;  

2.2.4. veikloms, kurios visuomenei turi arba gali turėti neigiamą įtaką. Pavyzdžiui, veikloms, 
populiarinančioms ar susijusioms su azartiniais ar kitokio pobūdžio lošimais, alkoholiniais 
gėrimais, rūkalais ar kitomis svaiginančiomis medžiagomis ir kitoms veikloms; 

2.2.5. jei Grupės įmonė ataskaitinių finansinių metų nekonsoliduotojo grynojo pelno suma yra 
neigiama (gauta nuostolių). 

2.3. Grupės įmonė turi numatyti bei imtis papildomų priemonių, kad visa jos skiriama Parama būtų visiškai 
depolitizuota. 

2.4. Grupės įmonės, teikdamos Paramą, vadovaujasi Įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės ir 
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme ir žemiau nurodytais Paramos 
teikimo principais: 

2.4.1. Konfidencialumo ir viešumo derinimo. Iki paraiškos vertinimo ir vertinimo metu turi būti 
užtikrinamas pareiškėjo ir jo duomenų neatskleidimas, būtinas objektyviam paraiškų 
vertinimui. Duomenis galima naudoti tik vertinimo tikslais. Priėmus sprendimą skirti Paramą, 
informacija apie Paramos skyrimą viešinama šioje politikoje ir teisės aktuose nustatyta tvarka. 
Draudžiami bet kokie konfidencialumo susitarimai, ribojantys informacijos pateikimą 
visuomenei apie Grupės įmonės suteiktą Paramą; 

2.4.2. Atitikties valstybės pagalbos kriterijų reikalavimams. Prieš teikdamos Paramą, Grupės 
įmonės turi įsivertinti teikiamos Paramos atitiktį Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
nurodytiems valstybės pagalbos kriterijams. Kai Grupės įmonės teikiama Parama atitinka 
valstybės pagalbos kriterijus, ji gali būti teikiama tik laikantis Europos Sąjungos valstybės 
pagalbos taisyklių; 

2.4.3. Parama skiriama tik nepriekaištingos reputacijos Paramos gavėjams. Paramos gavėjo 
reputacija negali būti laikoma tinkama, jeigu yra viešai paskelbtų žinių apie Paramos gavėjo 
ar su juo susijusių asmenų (vadovų, akcininkų, dalininkų, darbuotojų) neteisėtą (nusikalstamą 
veiką bei kitus teisės pažeidimus) ir visuotinai priimtinų moralės normų neatitinkančią veiklą. 

3. Paramos dydis, valdymo tvarka, naudojimo priežiūra 

3.1. Sprendimą dėl bendro Paramos dydžio ir Paramos krypčių priima Grupės įmonės valdyba, 
laikydamasi teisės aktuose nustatytos tvarkos ir maksimalios leistinos Paramos sumos reikalavimų. 
Grupės įmonės vadovas, įgyvendindamas valdybos sprendimą, užtikrindamas šios politikos, 
Įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, priima sprendimus dėl konkretaus Paramos 
dydžio suteikimo Paramos gavėjui. 

3.2. Paramos valdymo tvarką nustato paramos valdymo Taisyklės, kurias tvirtina Grupės įmonės 
vadovas. Taisyklės yra rengiamos atsižvelgiant į šios politikos, Įstatymo ir kitų teisės aktų 
reikalavimus, skelbiamos viešai Grupės įmonės interneto svetainėje. 

3.3. Taisyklėse turi būti nustatyti tokie Paramos skyrimo kriterijai, kurie leistų įsitikinti projekto ar objekto, 
kuriam prašoma Paramos, verte bendruomenei, atitikimu Grupės vertybėms, strategijai, tikslams, 
darniai vystomos veiklos principams, realumu, įgyvendinamumu, aktualumu socialinei realybei, 
pagrįstumu rinkos kainoms ir pan.  

3.4. Visa Grupės įmonių teikiama Parama privalo būti įforminama paramos sutartimis, laikantis Įstatyme 
ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.  
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4. Viešumas 

4.1. Grupės įmonė apie suteiktą Paramą paskelbia savo interneto svetainėje ne vėliau kaip per 1 mėnesį 
nuo Paramos suteikimo. Skelbiant tokią informaciją nurodomas Paramos gavėjas (gavėjai), Paramos 
tikslas, Paramos suma ir Paramos teikimo laikotarpis. Interneto svetainėje turi būti paskelbta 
informacija apie einamaisiais metais ir ne mažiau kaip per 3 praėjusius finansinius metus suteiktą 
Paramą. 

4.2. Grupės įmonės interneto svetainėje gali būti atskleidžiama kita su Paramos skyrimu susijusi svarbi 
informacija.  

4.3. EPSO-G internetinėje svetainėje skelbia informaciją apie visų Grupės įmonių suteiktą Paramą, kaip 
nurodyta 4.1 p. 

5. Pranešimai apie pažeidimus 

5.1. Apie šios politikos principų pažeidimus Grupės įmonėse galima pranešti Pasitikėjimo linijos el. paštu 
pranesk@epsog.lt, pasinaudojant tinklalapyje www.epsog.lt pateikiama pranešimo pateikimo forma 
arba informaciją išsiunčiant EPSO-G registruotos buveinės (korespondencijos) adresu. Pasitikėjimo 
linijos veikimo principai bei informacija apie pranešančių asmenų apsaugą yra pateikiama Grupės 
korupcijos prevencijos politikoje.  


