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Interesų turėtojai, turintys įtakos tvariai EPSO-G grupės 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 lūkes-
čius grupės įmonės inicijuoja ir rengia 
klientams savalaikius  informacinius 
renginius.

• Kuria klientų poreikius atitinkančias 
paslaugas ir/ar  sprendimus.

Darbuotojai • Kryptingai veikti,  kad vienodas 
grupės įmonių verslo kultūra ir at-
lygio politika skatintų darbuotojų 
įsitraukimą ir motyvaciją įgyvendi-
nant  strategijoje keliamus tikslus;

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

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

• Vykdome darbuotojų įsitraukimo tyrimus 
ir atitinkamai koreguojame veiksmų 
planus;

• Vadovaujamės vienodomis atlygio bei 
socialinės atsakomybės nuostatomis 
darbuotojų atžvilgiu;

• Rengiame ne rečiau kaip kartą per 
ketvirtį vadovų ir darbuotojų susitikimus 
darbuotojams svarbiems klausimams 
aptarti.

• Tobuliname vidinės komunikacijos 
būdus ir turinį.

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

• Teikti aktualią,  teisingą, ir sava-
laikę informaciją, leidžiančią akci-
ninkams 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 aktu-
aliems klausimams aptarti;

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

• Užtikriname svarbiausių grupės įmonių 
naujienų komunikaciją grupės mastu 
kiekvieną darbo dieną skelbiamoje 
Dienos naujienos skiltyje.

Grupės įmonės • Kurti vertę prasmingais valdymo 
sprendimais;

• Reaguojant į greitai besikeičiančią 
aplinką, sutelkti grupės įmonių 
stiprybes siekiant tikslų įgyvendi-
nimo efektyvumo.

Grupės veiklos rezultatai priklauso 
nuo kryptingo ir sinchroniško gru-
pės įmonių darbo siekiant strategi-
nių tikslų.

• Esame grupės įmonių valdymo organų 
nariais;

• Taikome funkcinės lyderystės veiklos 
modelį.

• Grupės mastu rengiame ir įgyvendina-
me vienodas veiklos politikas, įgalinan-
čias derinti veiksmus diegiant gerąją 
valdysenos praktiką. 

Užsienio 
partneriai- 
energijos 
perdavimo ir 
biokuro biržos 
operatoriai

Strateginių projektų įgyvendinime už-
tikrinti  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 profesiniu-
ose susitikimuose ir/ar konferencijose 
pristatant strategijoje numatytus tikslus.

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 pristatome ar 
pasisakome aktualiais klausimus LRS 
komitetuose, LRV posėdžiuose;

• Dalyvaujame tarpinstitucinių darbo 
grupių veikloje.
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Nacionalinė 
reguliuojančioji 
institucija

• Užtikrinti nuoseklų teisės aktų 
reikalavimų laikymąsi grupėje;

• Diegti atviro ir skaidraus dialogo 
su reguliatoriumi kultūrą.

Pagrindinės grupės veiklos yra re-
guliuojamos, 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.

Rangovai Dirbti su profesionaliais ir
profesinės etikos standartų 
besilaikančiais rangovais.

Grupės įmonės vykdo itin sudė-
tingus ir kompleksinius projektus, 
todėl aktualu kelti aukštą kokybės, 
skaidrumo ir darbuotojų saugos 
kartelę rangovams. 

• Organizuojame kasmetinius informaci-
nius renginius potencialiems rangovams;

• Iš anksto viešai skelbiame pirkimų pla-
nus 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 pre-
kes ir paslaugas laiku teikiantys 
tiekėjai prisideda prie grupės veiklų 
tęstinumo ir efektyvumo. 

• Konsultuojamės su rinkos dalyviais ir 
atliekame rinkos tyrimus;

• Skelbiame planuojamų pirkimų planus.

Nevyriausy-
binės 
organizacijos 
(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 atskaitin-
gumo ir korupcijos prevencijos 
srityse 

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

• Bendradarbiaujame su Lietuvos gam-
tos fondu tiesiant GIPL dujotiekį sie-
kiant darbų zonose minimizuoti poveikį 
aplinkai.

• Aktyviai bendradarbiaujama su archeo-
logų bendruomene vykdant tytinėjimo 
darbus GIPL dujotiekio tiesimo trasoje.

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 sąjun-
goms ir(ar) darbo tarybų veiklai.

• Sudarydami su profesinėmis sąjun-
gomis ar(ir) darbo tarybomis kolek-
tyvinę sutartį.

• Periodiškuose susitikimuose su dar-
buotojais 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 žiniasklaida

• Kurti pridėtinę vertę visuome-
nei, verslui ir šalies ekonomikos 
konkurencingumui;

• Veikti socialiai atsakingai; 
• Teikti aktualią ir suprantama 

forma pateiktą informaciją, vado-
vaujantis 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 beienergijos išteklių 
biržų teikiamomis galimybėmis ir taip 
prisidėti prie visuomenės gerovės.

• Vadovaujamės grupės veiklos skaidrumo 
ir komunikacijos politika;

• Laikomės socialinės atsakomybės poli-
tikos nuostatų;

• Palaikome dalykiškus santykius su 
energetikos temomis dirbančiais žini-
asklaidos 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.

• Pagal susitikimuose gautas pagrįstas 
pastabas koreguojami projekto įgyven-
dinimo darbai.


