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„Mums svarbūs ne tik veiklos 
rezultatai, bet ir būdai, kuriais jie 
pasiekiami,“ – EPSO-G generalinis 

direktorius Rolandas Zukas.

APIE ATASKAITĄ
EPSO-G, rengdama socialinės atsakomybės pažangos 
ataskaitą (toliau – Pažangos ataskaita, ataskaita) va-
dovaujasi  Jungtinių Tautų (JT) inicijuoto „Pasaulinio 
susitarimo“ (angl. Global Compact) principais bei „Pa-
saulinės ataskaitų rengimo iniciatyvos“ (angl. Global 
Reporting Initiative, GRI) rekomendacijomis, kurios 
padeda įvertinti veiklą pagal ekonominius, aplinko-
saugos, darbuotojų, žmogaus teisių, rinkos bei santy-
kių su visuomene susijusius rodiklius. 
2018 metais Bendrovės socialinės atsakomybės 
pažangos ataskaita už 2017 metus parengta kaip 
integruota metinės finansinės atskaitomybės dalis, 
kuri gali būti skelbiama ir kaip atskiras dokumentas.
Šioje Pažangos ataskaitoje pristatomi 2017 metų 
EPSO-G įmonių grupės darbai ir pasiekimai socialinės 
atsakomybės veikloje, susijusioje su elgsena rinko-
je, aplinkosauga, santykiais su darbuotojais bei vi-
suomene. Ataskaitoje aprašomos Bendrovės social-
inės atsakomybės kryptys, veiksmai ir pažanga. 
Klausimus arba komentarus bei pastabas dėl social-
inės atsakomybės ataskaitos tobulinimo kviečiame 
teikti el. paštu andrius.vilkancas@epsog.lt.
Ši Pažangos ataskaita skelbiama Bendrovės interneto 
svetainėje www.epsog.lt

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 prak-
tiką, 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 
interesų turėtojų ekonominius ir socialinius lūkesčius, 
užtikrina skaidrų valdymą, plėtoja etiškus santykius 
rinkoje, diegia korupcijos prevencijos priemones ir pri-
sideda kuriant gerą verslo klimatą šalyje.

Socialinės atsakomybės politika remiasi EPSO-G  
įmonių grupės vizija, misija, vertybėmis bei penker-
ių metų strategijoje patvirtintomis veiklos kryptimis 
ir tikslais- regioninės veiklos vystymas ir strateginių 
projektų sėkmės užtikrinimas, efektyvi veikla, kurianti 
ir pažangi organizacija.
Remiantis Akcininko lūkesčių laiške nustatytų tikslų, 
kiekvienai iš EPSO-G strategijos krypčių yra suformu-
oti konkretūs tikslai,  kurių yra siekiama per strategi-
jos įgyvendinimo laikotarpį (iki 2022 m.). Strategin-
iams tikslams suformuoti matavimo rodikliai, kuriais 
remiantis vertinamas savo veiklos efektyvumas 
trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu.
EPSO-G įmonės vizija, misija, vertybės, strategija ir 
veiklos kryptys ir informacija apie tikslų įgyvendinimą 
yra išsamiai pristatytos šio metinio pranešimo 1-2 
skyriuose. 

DARNI IR TVARI PLĖTRA
EPSO-G grupės bendrovių socialinės atsakomybė yra 
suprantama kaip integrali ir neatskiriama tvaraus 
verslo dalis.
Tvarią darnaus verslo plėtrą EPSO-G grupės įmonės 
supranta kaip kryptingų ekonominių, socialinių ir 
aplinkosauginių veiksmų visumą, savo profesinė-
je veikloje didinant bendrąją visuomenės gerovę ir 
mažinant leistinas poveikio aplinkai ribas.
Socialinės atsakomybės principai įgyvendinami re-
miantis susijusiomis EPSO-G įmonių grupės politi-
komis ir kitais galiojančiai vidaus dokumentais:

EPSO-G grupėje veikiančios politikos:
·	Korporatyvinio valdymo politika. Jos tikslas 

yra	 užtikrinti EPSO-G įmonių grupėje gerąją 
valdysenos praktiką nustatant įmonių grupėje 
vienodus korporatyvinio valdymo principus ir 
patronuojančios bendrovės bei kitų grupės 
bendrovių tarpusavio sąveiką.

·	Socialinės atsakomybės politika. Jos tikslas yra 
remiantis sukaupta gerąją šalies bei tarptautinių 
organizacijų patirtimi, tobulinti verslo praktiką, 
diegti šiuolaikišką žmogiškųjų išteklių vadybą, 
taikyti gamtos išteklius tausojančias technologijas, 
žmogaus sveikatai nekenksmingas medžiagas bei 
procesus.

·	Skaidrumo ir komunikacijos politika. Jis tikslas yra  
padėti efektyviau bendrauti tarpusavyje ir su 
išorės interesų turėtojais: 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, siekiant, 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 tikėtinos nuosavybės ir investicijų grąžos 
gaires esamiems ir potencialiems akcininkams, 
tuo pat metu užtikrinant tvarų ilgalaikį įmonių 
vertės augimą, savalaikį šaliai svarbių strateginių 
projektų įgyvendinimą, taip nuosekliai stiprinant 
pasitikėjimą visa energijos perdavimo ir mainų 
įmonių grupe.

·	 Interesų valdymo politika. Jos tikslas yra EPSO-G 
įmonių grupėje sukurti vieningą ir gerąją praktiką 
atitinkančią interesų valdymo sistemą, kuri  leistų 
užtikrinti, kad sprendimai 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, naudojimo 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 pagrįstus elektros ir gamtinių dujų 
infrastruktūros valdymo ir plėtros principus,  diegti 
pažangias technologijas, valdyti ir plėtoti energijos 
perdavimo infrastruktūrą socialiai atsakingai 
atsižvelgiant į darbuotojų saugos ir aplinkosaugos 
reikalavimus.

·	Paramos politika. Jos tikslas yra užtikrinti, kad 
teikiama parama būtų vieša ir nekeltų visuomenei 
abejonių dėl savo tikslingumo bei skyrimo proceso 
skaidrumo.

Bendrovių vidaus politikomis ir tvarkomis: 
·	etikos kodeksas;

·	etiškos darbdavystės ir darbo sąlygų tvarka ar 
politika;

·	aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir 
sveikatos politika ir tvarka;

·	 Lygių galimybių politika;

·	Kolektyvinės sutartys.

Politikų priėmimo ir įsigaliojimo tvarka yra pateikta 
šio metinio pranešimo EPSO-G įmonės korporatyvinio 
valdymo ataskaitoje 1.3 skirsnyje. 

Aiste Bu, realisbeautifulstock.lt
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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 vi-
enu ar keliais Interesų turėtojais. Su interesą EPSO-G 
vykdoma veikla reiškiančiomis grupėmis ar pavieni-
ais asmenimis yra palaikomi oficialūs, partnerystės 
ar konsultacinio pobūdžio kontaktai. Interesų turė-
tojams teikiama išsami su bendrovės 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 projek-
tus. Įgyvendinimo metu, darbų laikas derinamas su 
gyventojais siekiant, kad būtų minimizuoti dėl vyk-
domų darbų jiems kylantys nepatogumai.
Siekdami įvertinti socialinio dialogo su interesų turė-
tojais kokybę, 2017 m. gruodį EPSO-G užsakymu buvo 
atlikta „Vilmorus“ vidaus ir išorės interesų turėtojų 
apklausa. 
Remiantis šios apklausos išvadomis, 2018 m. bus 
įgyvendinami veiksmai, padedantys gerinti dialogo 
su interesų turėtojais 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.
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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 
reguliuojančioji 
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.

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 
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 
atskaitingumo ir korupcijos 
prevencijos srityse 

• Drauge su ornitologų draugija 
įgyvendiname poveikį aplinkai 
mažinančias priemones.

• Ne rečiau kaip du kartus per metus 
konsultuojamės su Transparency 
International  Lietuva dėl veiksmų 
korekcijų diegiant korupcijos 
prevencijos nuostatas 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 
žiniasklaida

• 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 teikiamomis 
galimybėmis ir taip prisidėti 
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.
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SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS KRYPTYS 
IR PRIORITETAI 
EPSO-G socialinė atskaitomybė apima šias kryptis: 
bendrovių verslo etiką rinkoje ir korupcijos prevenci-
ją, aplinkos tausojimą, darbuotojų ugdymą, žmogaus 
teises, lygybę ir įvairovę, profesinę saugą ir sveikatą 
bei abipusį pasitikėjimą ugdančius santykius su in-
teresų turėtojais.

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. Siekda-
mos tikslų, Bendrovės skatina atvirą ir sąžiningą ben-
dradarbiavimą su interesų turėtojais, padedančiais 
įgyvendinti socialiai atsakingo verslo nuostatas. 

Atskaitingumas 

Grupės bendrovės teisingai tvarko apskaitą ir reguliar-
iai rengia ir teikia nefinansinės veiklos ataskaitas, pa-
kankamas Interesų turėtojams įvertinti Grupės ben-
drovių elgseną rinkoje, poveikį aplinkai, santykius su 
darbuotojais ir visuomene. Grupės bendrovės siekia 
aukštesnių etikos, sąžiningumo ir skaidrumo standar-
tų nei minimaliai nustato teisės aktai. 

Siekiant užtikrinti, kad interesų turėtojai galėtų 
įvertinti grupės įmonių veiklą, perspektyvą ir priim-
ti atitinkamus ekonominius sprendimus, finansinės 
ataskaitos sudaromos laikantis EPSO-G apskaitos 
politikos, kuri nustato vienodus  principus, metodus 
ir reikalavimus grupę sudarančių bendrovių apskai-
tai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti bei 
pateikti Interesų turėtojams.

Svarbiausios EPSO-G apskaitos politikos 
nuostatos:
·	 informacija privalo būti objektyvi, palyginama ir 

naudinga vidaus ir išorės interesų turėtojams;
·	 informacija yra patikima, reikšminga, savalaikė ir 

suprantama;
·	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 pateikiama skelbiamose 
finansinėse ataskaitose.

Skaidrus ir tvarus 
verslas

Poveikis aplinkai 
ir visuomenei

Darbo 
santykiai

Žmogaus 
teisės

SOCIALINĖ 
ATSAKOMYBĖ
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Remiantis EPSO-G apskaitos ir Skaidrumo ir komunik-
acijos politikų nuostatomis, Grupės bendrovės rengia 
ir reguliariai viešai skelbia internetiniuose puslapiu-
ose tarpines ir metines veiklos ir finansines ataskai-
tas bei informaciją apie akcininko lūkesčius, veiklos 
tikslus, interesų deklaracijas bei atlygį. 
Bendrovė laikosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 patvirtintų 
Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo už-
tikrinimo gairių aprašo IV-VII skyrių nuostatų ir viešai 
skelbia nurodytus EPSO-G grupės rodiklius ( http://
vkc.turtas.lt/imones ).

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

Elektros energijos perdavimo tinklų plėtros 
planas
2017 m. liepos 12 d. elektros energijos perdavimo 
operatorius „Litgrid“  viešai pranešė, kad dešimties 
metų tinklo plėtros plane svarbiausi projektai bus 
skirti integracijai į Europą
Elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ at-
naujintame dešimties metų perdavimo tinklo plėtros 
plane įvertino, kad 2017-2026 m. sinchronizacijai su 
žemyninės Europos tinklais reikės 400 mln. eurų. 
Bendra investicijų į perdavimo tinklą vertė sieks apie 
643 mln. eurų. 
Numatoma, kad iki 2026 m. strateginiams ir tinklo at-
naujinimo projektams įgyvendinti reikės vidutiniškai 
po 60 mln. eurų kasmet. Per artimiausią dešimtmetį 
Lietuvoje pradės veikti dvi naujos 330 kilovoltų (kV) 
elektros perdavimo oro linijos. Dvigrandės linijos, 
einančios nuo Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės 
iki Alytaus, statybos darbai bus baigti šiemet. Be to, 
nauja, maždaug 60 kilometrų ilgio, linija planuojama 
ir aplink Vilnių. Itin svarbūs ir sinchronizacijai reika-
lingi projektai jau vykdomi rytinėje Lietuvos dalyje 
– kitąmet bus pradėta rekonstruoti 330 kV oro linija 
nuo Lietuvos elektrinės iki Vilniaus pastotės, rengia-
masi optimizuoti šiaurės rytų Lietuvos elektros per-
davimo tinklo mazgą. 
Paskelbta, kad „Litgrid“ kasmet nuosekliai investuos į 
tinklo išmanumą, nuotolinį valdymą ir gebėjimą save 
gydyti. 2017-2026 m. tokios investicijos sudarys penk-
tadalį visų tinklui skirtų lėšų.
Dešimties metų „Litgrid“ tinklo plėtros planas pareng-
tas atsižvelgiant į valstybės strateginių dokumentų 
nuostatas, elektros energijos rinkos dalyvių poreik-
ius, tiekimo patikimumo bei efektyvaus perdavimo 
sistemos veikimo užtikrinimą, bendrovės strategiją, 
bendrovės aplinkos apsaugos politiką ir teisės aktų 
reikalavimus ir skelbiamas

Gamtinių dujų perdavimo tinklo plėtros planas

2018 m. sausio 18 d. valstybinė kainų ir energetikos 
kontrolės komisija pritarė 2017 m. parengtam gamtinių 
dujų perdavimo sistemos operatoriaus „Amber Grid“ 
dešimties metų (2017–2026 m.) tinklo plėtros planui.
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 Eu-
ropos Sąjungos ir Lietuvos strateginių gamtinių dujų 
sektoriaus tikslų – diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius, 
užtikrinti dujų tiekimo saugumą ir patikimumą, skatinti 
konkurencingumą, integruoti Baltijos šalių dujų rinkas 
į bendrą Europos dujų rinką, bei plėtoti bendrą Baltijos 
šalių regioninę dujų rinką.

2017–2026 m. tinklo plėtros plane 
numatyta įgyvendinti šiuos strateginius 
dujų infrastruktūros projektus:
·	 iki 2021 metų pabaigos kartu su Lenkijos dujų 

perdavimo sistemos operatoriumi GAZ-SYSTEM 
numatoma pastatyti dujotiekių jungtį tarp Lenkijos 
ir Lietuvos. Šio projekto tikslas – integruoti Baltijos 
šalių dujų rinkas į bendrą Europos dujų rinką, 
diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius ir padidinti 
dujų tiekimo saugumą;

·	 kartu su Latvijos dujų perdavimo sistemos 
operatoriumi „Conexus Baltic Grid“ planuojama 
įgyvendinti dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir 
Latvijos pajėgumų padidinimo projektą. Šiuo 
projektu siekiama sudaryti prielaidas didesnei 
Baltijos šalių dujų rinkų integracijai, užtikrinti 
gamtinių dujų sistemos darbo saugumą ir 
patikimumą. Detalūs projekto parametrai, 
įgyvendinimui reikalingos lėšos ir įgyvendinimo 
terminai paaiškės 2018 m. atlikus projekto 
įgyvendinimo galimybių studiją.

Šie projektai bus aktualūs regioninės dujų rinkos 
formavimo procesams Rytų Baltijos regione bei 
sudarys galimybę perduoti dujas ir kitų regiono 
valstybių dujų rinkų dalyviams.
Šalia strateginių infrastruktūros projektų, plėtros 
plane numatytos ir 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 struk-
tūrinių fondų teikiamos paramos lėšomis.
Dešimties metų „Amber Grid tinklo plėtros planas 
parengtas atsižvelgiant į valstybės strateginių doku-
mentų nuostatas, dujų rinkos dalyvių poreikius, tiek-
imo patikimumo bei efektyvaus perdavimo sistemos 
veikimo užtikrinimą, bendrovės strategiją, bendrovės 
aplinkos apsaugos politiką ir teisės aktų reikalavimus 
ir skelbiamas https://www.ambergrid.lt/uploads/doc-
uments/Tinklo%20pl%C4%97tros%20planas%202017-
2026.pdf.

%20http://vkc.turtas.lt/imones
%20http://vkc.turtas.lt/imones
https://www.ambergrid.lt/uploads/documents/Tinklo%20pl%C4%97tros%20planas%202017-2026.pdf
https://www.ambergrid.lt/uploads/documents/Tinklo%20pl%C4%97tros%20planas%202017-2026.pdf
https://www.ambergrid.lt/uploads/documents/Tinklo%20pl%C4%97tros%20planas%202017-2026.pdf
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Viešieji pirkimai ir santykiai su rangovais

EPSO-G grupės įmonės įgyvendina regioninės ir 
nacionalinės reikšmės projektus. Tai didelių inves-
ticijų reikalaujantys projektai. Jų sėkmė priklau-
so 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. 
EPSO-G grupės bendrovės taiko veiksmingas priemo-
nes, užtikrinančias, kad pirkimai būtų vykdomi skaid-
riai, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, 
abipusio pripažinimo ir proporcingumo reikalavimų ir 
nepripažįsta sukčiavimo, kyšininkavimo ar kitų neleis-
tinų, konkurenciją ribojančių veiksmų. 
Informacija apie metų pirkimų planus, jų įgyvendin-
imą ir atsakingus asmenis yra skelbiami viešai EP-
SO-G grupės bendrovių tinklalapiuose.  
Siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją, 2017 m. 
„Litgrid“ ir „Amber Grid“ vadovai pristatė rangovams 
2018-aisiais ir vėlesniais metais numatomus įgyvendinti 
projektus bei planuojamus darbus, kuriems ketinama 
skelbti rangos konkursus. Tokie susitikimai bus vyk-
domi 2018 metais. 

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 gali-
mus pažeidimus, neetišką ar nesąžiningą elgesį pasi-
tikėjimo linija pranesk@epsog.lt. 
2017 m. EPSO-G pateiktas pareiškimas dėl galimų ko-
rupcijos apraiškų patronuojamoje bendrovėje, kuriame 
nurodomos aplinkybės dėl veiksmų vykdant pirkimus 
susijusius su inžinierinėmis sistemomis, kurie galėtų 
būti nesuderinami su skaidrumo, lygiateisiškumo, 
nediskriminavimo, abipusio pripažinimo principais, 
taip pat proporcingumo ir nešališkumo reikalavimais 
racionaliai panaudoti prekes paslaugas ar darbus 
įsigyjančios bendrovės lėšas, o tiekėjai atrenkami 
pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba 
mažiausios kainos kriterijų, tiekėjams sudarant 
vienodas ir nediskriminacines sąlygas tiek pirkimo, 
tiek sutarties vykdymo metu. 
Reaguodama į gautą pareiškimą, EPSO-G sudarė 
komisiją įvertinimui. Komisija įvertino pareiškime 
išdėstytas aplinkybes vykdant pirkimus dėl darbų, 
susijusių su inžinierinėmis sistemomis, ir pateikė šias 
išvadas ir siūlymus:
1. Konkrečių duomenų apie korupcinio pobūdžio nusi-

kalstamas veikas ar kitų teisės aktų pažeidimus 
tyrimo metu nenustatyta.

2. Reikalavimai tiekėjams turėti gamintojo licenci-
ją nepažeidė viešųjų pirkimų reikalavimų, tačiau 
pagal susiklosčiusią padėtį rinkoje, pasiūlymą 
pateikti galėjo tik vienas tiekėjas. Todėl, parei-
kalauta iš patronuojamosios bendrovės pateikti 
konkrečias priemones, kaip bus skatinama tiekėjų 
konkurencija įsigyjant elektronines apsaugos ir ki-
tas IT sistemas bei su jomis susijusias paslaugas.

3. Vykdant pirkimus IT sistemų srityje, kurių vertė 
didesnė nei 10 000 eurų, pasiūlyta dukterinei 
bendrovei vykdyti konsultacijas su rinka ir įvertin-
ti priimamų sprendimų poveikį konkurencijai bū-
simuose pirkimuose. 

2017 m. Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų 
tarnyba (STT) atliko ir paskelbė korupcijos prevenci-
jos analizės EPSO-G įmonių grupėje išvadą, kurioje 
konstatuojama, kad rizika yra valdoma ir pateikė pa-
siūlymus, kaip šis procesas turėtų būti tobulinamas. 
EPSO-G grupė supranta ir laikosi nuostatos, kad rizikų 
valdymas yra tęstinis procesas, todėl pagal į spe-
cialistų pateiktas rekomendacijas įdiegė papildo-
mas antikorupcinės veiklos efektyvumą didinančias 
priemones.
Informacija apie galimų korupcijos atvejų stebėseną 
yra pateikta šio metinio pranešimo  5.3 skirsnyje. 

Darbuotojo atsakomybė
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 tai-
komos drausminės nuobaudos, įskaitant ir tokio dar-
buotojo atleidimą iš darbo.
 
2017 m. EPSO-G generalinio direktoriaus sudaryta dar-
bo grupė nustatė, kad ankstesnis Tetas generalinis 
direktorius, pažeisdamas Civilinio kodekso 2.87 str. 6 
dalyje numatytą pareigą, tinkamai neinformavo apie 
interesų konfliktą valdybos ir akcininkų, pažeisdamas 
Civilinio kodekso 2.87 str. 4 dalyje numatytą pareigą, 
supainiojo juridinio asmens turtą su savo turtu bei 
gavo iš to asmeninės naudos, tokiu būdu nevykdė 
savo pareigos būti lojaliu valdomai bendrovei. Dėl to 
Tetas valdyba 2017 m. vasario 3 d. posėdyje, išnagrinė-
jusi darbo grupės išvadas, nusprendė nutraukti su-
tartį su buvusiu bendrovės generaliniu direktoriumi 
dėl prarasto pasitikėjimo. 

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ 
APLINKOSAUGOS SRITYJE
 
Atsižvelgiant į tai, kad Grupės bendrovių veikla gali 
daryti poveikį aplinkai, kurioje ji yra vykdoma, priima-
mi sprendimai privalo turėti minimalų, mažinantį ir/
ar atstatantį poveikį aplinkai, tausoti gamtos ištek-
lius ir prisidėti prie energijos vartojimo efektyvumo.
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Poveikio aplinkai vertinimo standartai
Grupės bendrovės, kurių veikla gali daryti po-
veikį aplinkai, diegia pažangias technologijas, 
padedančias mažinti veiklos poveikį aplinkai ar gerai 
aplinkos būklei atkurti, taiko priemones, procesus 
pagal visuotinai priimtus aplinkosaugos standar-
tus. Analogiško elgsenos standarto reikalaujama iš 
pirkimuose dalyvaujančių rangovų ir subrangovų. 
Vykdydama plėtrą, „Litgrid“ atlieka numatomų staty-
ti elektros perdavimo linijų poveikio aplinkai vertini-
mo ar atrankos procedūros, kurių išvados įvertinamos 
rengiant techninius projektus. Rengiant projektavimo 
užduotis visoms naujai statomoms ar rekonstruo-
jamoms transformatorių pastotėms ir skirstykloms 
nustatomi aplinkosaugos reikalavimai. Visais atvejais 
stengiamasi parinkti mažiau kenksmingus aplinkai 
įrenginius. Pavyzdžiui, rekonstruojant elektros pas-
totes iki šiol naudoti alyviniai įrenginiai keičiami moder-
niais dujiniais. Taip mažinama aplinkos taršos rizika 
avarijos atveju, be to, mažėja įrenginių eksploataci-
jos kaštai. Rangovai įpareigojami organizuoti darbus 
taip, kad būtų išvengta galimo poveikio aplinkai arba 
poveikis sumažintas, sutvarkyti statybos metu susi-
darančias atliekas ir pateikti tai patvirtinančius do-
kumentus. 
Perkant paslaugas yra reikalaujama, kad rangovai 
būtų įsidiegę aplinkos vadybos sistemas pagal stan-
dartą LST EN ISO 14001. Priimant atliktus darbus 
patikrinama, ar rangovai įvykdė reikalavimus, ar tin-
kamai sutvarkė atliekas ir ar turi tai patvirtinančius 
dokumentus.
„Amber Grid“ bendrovėje, kurioje didžiąją dalį infras-
truktūros priežiūros darbų vykdo bendrovės darbuo-
tojai, yra įdiegta tarptautinių standartų ISO 14001 bei 
OHSAS 18001 reikalavimus atitinkančios Aplinkos ap-
saugos vadybos bei Darbuotojų saugos ir sveikatos 
vadybos sistemos. 
Aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveika-
tos vadybos sistemos integruotos į „Amber Grid“ 
veiklos planavimo, organizavimo bei valdymo proce-
sus. Standartais nustatytas aplinkosaugos ir darbuo-
tojų saugos ir sveikatos valdymas padeda užtikrinti 
nuolatinį veiklos keliamo poveikio aplinkai, darbuoto-
jų saugai ir sveikatai mažinimą bei veiklai taikomų 
tarptautiniais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, 
reglamentais, kitais norminiais dokumentais nusta-
tytų reikalavimų įgyvendinimą.
Bendrovės vadovybė, atsižvelgdama į socialinę ir 
ekonominę situaciją, taip pat įmonės finansines, 
technines galimybes, yra įsipareigojusi užtikrinti nuo-
latinį aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir 
sveikatos vadybos procesų gerinimą, aplinkos apsau-
gos bei darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmingumo 
didinimą ir vadovauti pagal vadybos procesui priimti-
nus standartus.   
Bendrovėje įdiegta aplinkos apsaugos bei darbuo-
tojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos veikia 
pasikartojančiu procesu „planavimas-įgyvendini-

mas-tikrinimas-analizė“. Procese dalyvauja visų lygių 
darbuotojai pagal aiškiai už tam tikras vadybos pro-
ceso koordinavimo bei jo įgyvendinimo dalis nusta-
tytas atsakomybes. Atsižvelgiant į besikeičiančios 
ekonominės, socialinės ir gamtinės aplinkos sąlygas, 
į 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 ir darbuotojų saugos ir sveikatos 
politikos principų įgyvendinimui keliamais tikslais ir 
uždaviniais. 

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. 
2017 m. vyko nuolatinis Lietuvos ir Lenkijos jung-
ties „LitPol Link“ poveikio aplinkai monitoringas. 
Pavasarį buvo vykdomos migruojančių žąsų ir van-
dens paukščių sankaupų nustatytuose monitorin-
go taškuose apskaitos. Taip pat atlikta monitoringo 
programoje numatyta saugomų varliagyvių, roplių,  
vėžlių ir gamtinių buveinių stebėsena. Toliau tęsia-
mas kitos elektros perdavimo linijos Telšiai–Klaipėda 
poveikio aplinkai monitoringas: Minijos slėnyje prie 
Dovilų stebimos migruojančių paukščių santalkos, 
stebėtas Rietavo r. Mižuikų miške gyvenančių plėšrių-
jų paukščių tankumas.
Drauge su Lietuvos ornitologų draugija „Litgrid“ 
įgyvendina projektą „Paukščių apsaugos priemonių 
įdiegimas Lietuvos aukštosios įtampos elektros per-
davimo tinkle“. Šio projekto tikslai – sumažinti mi-
gruojančių paukščių žūtį, pagerinti pelėsakalių vei-
simosi sąlygas Lietuvoje, stebėti paukščių žuvimo 
atvejus prie aukštosios įtampos elektros perdavimo 
tinklo ir teikti rekomendacijas dėl jų apsaugos. 
Elektros perdavimo linijų laidų matomumas 
didinamas įrengiant ant linijų specialias paukščiams 
matomesnes („pakabuko“ ir „spiralės“ tipų, angl. 
bird-diverting) priemones tose vietose, kur paukščių 
migracija yra intensyviausia. Vietose, kur stebimas 
didžiausias baltųjų gandrų priešmigracinis būri-
masis, įrengiamos specialios paukščių apsaugos  
– neleidžiantys tūpti virš izoliatorių „šakutės“ tipo 
įtaisai, taip pat girliandose viršutiniai izoliatoriai 
keičiami į didesnio skersmens ir šitaip mažinamos 
trumpojo jungimo galimybės. Ornitologų parinktose 
vietovėse 110 kV įtampos atramose įrengiami spe-
cialūs inkilai pelėsakaliams.

Energijos taupymas
Vadovaujantis klimato kaitos, darnaus vystymosi 
bei taršos prevencijos principais, Grupės bendrovės 
įgyvendina energijos sąnaudas ir šiltnamio efek-
tą 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 Žygiman-
tas Vaičiūnas ir EPSO-G grupės bendrovės pasirašė 
susitarimą dėl veiksmų ir priemonių, padėsiančių 
šalies vartotojams iki 2020 m. pabaigos sutaupyti 
269 GWh (0,27 TWh) energijos. 
Elektros energijos perdavimo bendrovė „Litgrid“ įsi-
pareigojo sutaupyti beveik 146,6 GWh (0,146 TWh), 
o dujų perdavimo operatorius „Amber Grid“ – 122,54 
GWh (0,122 TWh) energijos pas galutinius vartoto-
jus. EPSO-G bendradarbiaus ir koordinuos „Litgrid“ ir 
„Amber Grid“ sutaupymo tikslų pasiekimą ir inicijuos 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių 
įgyvendinimą.
Didžiausias dėmesys bus skiriamas taupymo 
priemonėms, susijusioms su pagrindine energijos 
perdavimo operatorių veikla – t.y. siekti sutaupymų, 
susijusių su elektros energijos sistemų moderniza-
vimu, išmaniąja apskaita ir kt. Taupymo efekto bus 
siekiama bendradarbiaujant su didžiausiais energijos 
vartotojais.

Atliekų tvarkymas ir rūšiavimas, taupus 
išteklių naudojimas
Racionalaus energijos ir vandens vartojimo išteklių 
kontekste,  2017 m. atliktas AB „Amber Grid“ energijos, 
energijos išteklių ir vandens vartojimo auditas. Audi-
to atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiu-
ose tikslas – įvertinti energijos ir vandens nuostolius 
technologiniuose procesuose ir įrenginiuose bei nu-
matyti technines, organizacines priemones energijos 
ir vandens nuostoliams sumažinti. 
„Litgrid“ ir „Amber Grid“ bendrovėse rūšiuojamos at-
liekos: pastatyti specialūs konteineriai, skirti stiklo, 
plastiko ir popieriaus rūšiavimui. „Amber Grid“ taip 
pat įgyvendinami Taršos integruotos prevencijos 
ir kontrolės leidimuose nurodyti reikalavimai oro, 
paviršinio vandens, požeminio vandens, dirvožemio 
taršos monitoringui ir apsaugos priemonėms. Ben-
drovės susidariusios pavojingos ir nepavojingos atli-
ekos 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 organi-
zacinę kultūrą ir pasisako už lygias darbuotojų teis-
es bei vienodas galimybes darbe nepriklausomai 
nuo lyties, etninės kilmės, rasės, tautybės, social-
inės padėties, amžiaus, negalios, narystės politinėje 
partijoje ar asociacijoje, religinių įsitikinimų ar lytinės 
orientacijos. 

Marius Dizaineris, realisbeautifulstock.lt
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Taip pat netoleruojamas bet kokia forma galintis 
pasireikšti priekabiavimas, psichologinis smurtas, 
patyčios ar naudojimasis užimama padėtimi. 
Darbuotojams, kurių atžvilgiu galimai atlikti neteisė-
ti veiksmai, sudarytos sąlygos pateikti skundą ben-
drovės paskirtam atsakingam asmeniui. Jei darbuo-
tojas nepatenkintas išnagrinėto skundo rezultatu, jis 
gali ginti savo pažeistą teisę teisės aktų nustatyta 
tvarka.  
Darbuotojas, matęs ir/ar turintis įtarimą ir/ar esan-
tis diskriminavimo, priekabiavimo ar seksualinio 
priekabiavimo atvejo liudininku, apie tai praneša 
savo tiesioginiam vadovui arba Bendrovės paskirtam 
atsakingam asmeniui. Bendrovėje yra užtikrinamas 
konfidencialumas nagrinėjant skundus, atitinkamai, 
visi darbuotojai ir Bendrovė bet kokią informaciją, 
gautą nagrinėjant pažeidimą, turi laikyti konfiden-
cialia. Šios nuostatos pažeidimas laikomas šiurkščiu 
darbo drausmės pažeidimu.
2017 m. EPSO-G grupėje nėra gauta pranešimų dėl 
diskriminacijos ar kitų incidentų, susijusių su žmogaus 
teisių pažeidimais darbe. 

Lygios teisės
Grupės bendrovės užtikrina, kad darbo sąlygos ati-
tiktų Lietuvos Respublikoje taikomus teisės aktus, 
tarptautinius standartus ir rekomendacijas bei siekia 
sukurti orias darbo sąlygas, susijusias su darbo va-
landomis, savaitiniu poilsiu, atostogomis, darbuotojų 
sauga ir sveikata, motinystės apsauga bei tinkamu 
darbo bei šeiminių santykių balansu.
Dėl to, EPSO-G grupės bendrovės sistemingai anali-
zuoja darbo aplinką ir nuolatos ją tobulina. Siekiant 
įmonei nustatytų tikslų ir tobulėjimo, darbuotojų 
nuomonės vertinimai atliekami ne rečiau kaip kas 
du metus vykdomose darbuotojų pasitenkinimo ap-
klausose, kurių rezultatai naudojami veiklos planų 
koregavimui.
Sprendimai, susiję su priėmimu į darbą, kompetenci-
jų ugdymu, apmokėjimu už darbą ar kitomis išmo-
komis, paaukštinimu pareigose Grupės bendrovėse 
yra priimami atsižvelgiant į objektyvius kriterijus ir 
veiksnius be diskriminacijos. 
Grupėje darbuotojų daugumą sudaro vyrai. Tam 
didelės įtakos turi veiklos specifika: moterys rečiau 
renkasi techninio inžinerinio profilio ir lauko sąly-
gomis atliekamus technologinius darbus bei su jais 
tiesiogiai susijusias specialybes. Atsižvelgiant į tai 
Socialinės atsakomybės politikoje įdiegta nuosta-
ta, kad Grupės bendrovėse bus siekiama proporc-
ingo lyčių atstovavimo identifikuojant priemones ir 
veiksmus padedančius įgyvendinti šią nuostatą.
2017 m. EPSO-G įmonių grupėje nebuvo gauta 
pranešimų dėl lyties diskriminacijos. 
Grupės bendrovių darbuotojams už tą patį ar ly-
giavertį darbą mokamas toks pats atlyginimas. 
Darbo užmokesčio dydis potencialiam ar esamam 
darbuotojui nustatomas vadovaujantis objektyviais 

kriterijais, susijusiais su darbuotojo gebėjimais, kom-
petencija, kvalifikacija, turima patirtimi ir žiniomis. 
Vadovaujantis Grupės darbuotojų atlygio politika, 
skatinama tinkamai atlyginti tikslus pasiekiantiems 
ir lūkesčius viršijantiems darbuotojams.
Informacija apie darbuotojus, atlygio politiką bei dar-
buotojų vertinimo sistemą yra pateikta šio metinio 
pranešimo 8 skirsnyje Atlygio politikos įgyvendinimo 
ataskaitoje.

Kolektyvinė sutartis
Grupės bendrovės pripažįsta darbuotojų savanoriško 
jungimosi 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 dar-
buotojų teisėms ir teisėtiems interesams. Sutarty-
je nustatytos darbo, darbo užmokesčio, socialinės, 
ekonominės ir profesinės sąlygos bei garantijos, ku-
rios nėra reglamentuojamos įstatymų, kitų norminių 
teisės aktų.
Periodiškai organizuojami profesinių sąjungų atstovų 
ir bendrovių vadovybės susitikimai, kuriuose aptaria-
mi profesinei sąjungai aktualūs klausimai. 

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ 
SANTYKIUOSE SU VISUOMENE
EPSO-G grupės bendrovės kuria ir palaiko atvirus 
ir dalykiškus santykius su Interesų turėtojais ir yra 
atskaitingos akcininkams ir visuomenei už vykdo-
mas veiklas. Grupės bendrovės ne rečiau kaip kartą 
per metus viešai pristato akcininkams ir/ar socialin-
iams partneriams finansinės ir nefinansinės veiklos 
ataskaitas.

Dialogo su bendruomenėmis kultūra
Grupės bendrovės iš anksto informuoja vietos ben-
druomenes apie jų kaimynystėje vykdomus projek-
tus. Projektų įgyvendinimo metu darbų laikas der-
inamas su gyventojais. Siekiama, kad viso projekto 
įgyvendinimo metu gyventojams būtų minimizuoti 
dėl vykdomų darbų kylantys nepatogumai.
2017 m. „Litgrid“ įdiegė priemonės mažinančios nuo 
veikiančių elektros įrenginių į gyvenamąją aplinką 
sklindantį triukšmą Alytaus nuolatinės srovės 
keitiklio stotyje. Šalia galios transformatorių įreng-
tos užtvaros, kurios sumažino sklindančio triukšmo 
lygį. „Litgrid“ numato analogiškas priemones įreng-
ti Klaipėdos TP siekiant pagerinti šalia pastotės 
įsikūrusių gyventojų gyvenimo kokybės sąlygas. 2017 
m. parengtas techninis projektas, pagal kurį 2018 m. 
čia bus įrengtos triukšmo užtvaros.   
Bendradarbiaujant su Asociacija „Pilietinių iniciatyvų 
centras“ 2017 m. „Litgrid“ inicijavo 40 susitikimų-di-
skusijų su žinomais žmonėmis įvairiuose Lietuvos mi-
estuose ir miesteliuose: Druskininkuose, Kėdainiuose, 
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Ignalinoje, Visagine, Lazdijuose, Birštone, Gargždu-
ose. Nuo 2012 m. vykdomo projekto tikslas – užmegzti 
dialogą su bendruomenėmis, kurių kaimynystėje vyk-
domi arba bus pradėti vykdyti svarbūs energetiniai 
infrastruktūros projektai.

Paramos politika
EPSO-G įmonių grupėje pirmąjį 2017 m. pusmetį pat-
virtinta paramos politika remiasi  penkerių metų 
veiklos strategijos tikslais, vertybėmis ir nuostata 
- teikiama parama privalo būti vieša ir nekelti vi-
suomenei abejonių dėl savo tikslingumo bei skyrimo 
proceso skaidrumo.
EPSO-G yra valstybės valdoma įmonė, todėl viena 
svarbiausių  jos pareigų yra mokėti dividendus ak-
cininkui, kuris juos skirsto būtinosioms visuomenės 
reikmėms per šalies biudžetą. Todėl, siekiant 
įgyvendinti EPSO-G strategijoje numatytus tikslus, 
grupės įmonės teiks paramą tik iš anksto numaty-
toms sritims.

Paramos kryptys
Numatyta plėtoti bendradarbiavimą su ben-
druomenėmis, kurių artimoje aplinkoje, grupės 
įmonės vykdo veiklą arba įgyvendina projektus. Kita 
rėmimo kryptis – švietimas, parama studijuojanti-
ems universitetų ir kitų aukštųjų mokyklų programas, 
glaudžiai susijusias su įmonių profesine veikla.
Bendra visoms grupės įmonėms politika numato, kad 
parama 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 
partijoms ar politinėms kampanijoms finansuoti. 
Taip pat veikloms, populiarinančioms ar susijusioms 
su azartiniais ar tokio pobūdžio lošimais, alkohol-
iniais gėrimais, rūkalais ar kitomis svaiginančiomis 
medžiagomis  ir kitoms veikloms, kurios visuomenei 
turi arba gali turėti neigiamą įtaką.
EPSO-G įmonių grupės bendrovėse paramai skiria-
ma pelno dalis nustatoma kasmet eiliniame visuo-
tiniame akcininkų susirinkime, šiai sumai sudarant 
rezervą, atsižvelgiant į ataskaitinių metų pasiektą 
pelną ir įgyvendinamus projektus.  Paramai skiriama 
pelno dalis negali sudaryti daugiau kaip 1 proc. gry-
nojo ataskaitinių finansinių metų pelno, bet kuriuo 
atveju neviršijant 50 tūkst. eurų.
2017 m. EPSO-G grupės bendrovės paramos neteikė.

Savanorystė
Prisidėdamos prie visuomenei ar vietos bendruome-
nei svarbių tikslų įgyvendinimo, EPSO-G grupės ben-
drovės skatina darbuotojų savanorišką neatlygintiną 
įsitraukimą į labdaringą veiklą. 

Kraujo donorystė
2017 m.  birželio 5 d. „Amber Grid“ bendrovėje orga-
nizuota pilietiška akcija „Kraujo donoro diena“. Joje 
dalyvavo 42 Bendrovės darbuotojų (2016 m. – 31 dar-
buotojas), davęs kraujo ir taip prisidėjęs gelbstint 
sergančiųjų sveikatą ir gyvybę. Buvo paaukota 14,4 
litro kraujo. Nacionalinis kraujo centras išreiškė „Am-
ber Grid“ darbuotojams padėką už aktyvų dalyvavimą 
bei neatlygintinos kraujo donorystės idėjų skleidimą.

Aplinkos tvarkymas
2017 m. daugiau kaip 70 „Amber Grid“ bendrovės dar-
buotojų kartu su savo šeimų nariais dalyvavo sava-
noriškoje visuomeninėje akcijoje „Darom“ (2016 m. – 
60 darbuotojai). Už dalyvavimą akcijoje „Darom“ 2017 
m. Bendrovė gavo akcijos organizatorių padėką.

2017 m. balandžio mėn. daugiau nei 50 „Litgrid“ dar-
buotojų Punios apylinkėse (Alytaus raj.) pasodino 2 
500 eglaičių. 

Padovanojo vaikams spektaklį
Birželio 1 d. įvyko Lietuvos Respublikos Prezidentės 
Dalios Grybauskaitės inicijuotos nacionalinės socialinio 
saugumo kampanijos „Už saugią Lietuvą“, Lietuvos 
nacionalinio dramos teatro (LNDT) kartu su partneriais 
organizuojama šventė „Vaikų žvaigždynas“. 
Bendrovės darbuotojai asmeniškai prisidėjo prie 
šios gražios idėjos įgyvendinimo, taip nudžiugindami 
Viešosios įstaigos „Gelbėkit vaikus“ Raguvėlės Vaikų 
dienos centro, Ignalinos Švč. Mergelės Marijos gimi-
mo parapijos, Varėnos raj. visuomeninės organizaci-
jos „Ištieskime ranką vaikui“ bei Rokiškio rajono sa-
vivaldybės globojamus vaikus, nupirkdami 49 bilietus 
į naujausią LNDT spektaklį „Kaulinis senis ant ge-
ležinio kalno“, kuris visai neseniai buvo apdovanotas 
„Auksiniu scenos kryžiumi“. 

Projektas „Moksleiviai į Vyriausybę“
„Amber Grid“ prisidėjo prie Energetikos ministerijoje 
organizuoto projekto „Moksleiviai į Vyriausybę“. Pro-
jekto dalyviai, būsimieji dvyliktokai lankėsi strate-
giškai svarbiuose Lietuvos energetikos objektuose.
Moksleiviai apsilankė Bendrovėje, susipažino kaip 
valdoma dujų perdavimo sistema centrinėje AB „Am-
ber Grid“ dispečerinėje, susipažino su Jauniūnų dujų 
kompresorių stoties veikla.

Akcija „Knygų Kalėdos“
„Amber Grid“ darbuotojai prisijungė prie Lietuvos 
Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės 
inicijuotos socialinės akcijos „Knygų Kalėdos“. Knygos 
buvo padovanotos paramos fondui „Mamų unija“ 
– tai paramos ir labdaros fondas, kuris rūpinasi 
vaikais susirgusiais onkologinėmis ligomis. Iš viso 
padovanota 280 knygų. 
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Įvertinta veikla
·	Konkurencingą ir likvidžią šalies dujų rinką kurianti 

akcinė bendrovė „Amber Grid“ pelnė apdovanojimą 
„Lietuvos verslo lyderiai 2017“. „Verslo žinių“ 
skaitytojai pripažino bendrovę energetikos 
sektoriaus lydere, iš visų energetikos įmonių 
būtent jai skirdami didžiumą savo balsų.

·	2017 m. lapkričio 23 d. „Nacionalinio atsakingo 
verslo apdovanojimo“ ceremonijoje didelių įmonių 
kategorijoje EPSO-G energijos perdavimo ir mainų 
įmonių grupei priklausanti „Amber Grid“ bendrovė 
pelnė pripažinimą  kaip „Metų aplinkosaugos įmonė“ 
už sprendimus ieškoti ir vertinti technologines 
inovacijas, siekiant techninio, ekonominio, 
finansinio ir aplinkosauginio efektyvumo.

·	Dešimtą kartą vykusioje Nacionalinio atsakingo 
verslo apdovanojimo ceremonijoje buvo pagerbtos 
pažangiausios Lietuvos įmonės, nuveikusios 
daugiausia darbų įmonių socialinės atsakomybės 
srityje ir labiausiai prisidėjusios prie socialinės 
atsakomybės principų plėtojimų verslo sektoriuje 
2016 metais.

·	Nacionalinis atsakingo verslo apdovanojimas 
- tai kasmetinė valstybės institucijų iniciatyva 
Lietuvoje, kuria siekiama didinti žinomumą apie 
įmonių socialinės atsakomybės naudą verslui, 
valstybei ir kiekvienam asmeniui bei skatinti šalies 
įmones diegti socialinės atsakomybės principus 
savo veikloje.

·	 „Verslo žinių“ organizuojamoje konferencijoje 
„Verslo valdymas 2018: pergalių vadyba“ „Litgrid“ 
paskelbta energetikos sektoriaus lydere. „Verslo 
žinių“ analitikai sudarydami bendrovių reitingą 
vertino 6 rodiklius: pelną, pajamas, jų abiejų metinį 
pokytį, pelningumą ir vidutinį darbo užmokestį. 

RODIKLIŲ INDEKSAS PAGAL GRI

Bendrųjų ataskaitos rodiklių sąrašas

Rodiklių 
kodas 

pagal GRI 
Standartą

Aprašymas Puslapis

Strategija ir analizė

GRI 102-14 Aukščiausias pareigas einančio Bendrovės vadovo žodis 59 psl.

Bendrovės apibūdinimas

GRI 102-1 Bendrovės pavadinimas 62 psl.

GRI 102-2 Bendrovės veikla, pagrindiniai prekės ženklai ir paslaugos 64 – 71 psl.

GRI 102-3 Bendrovės pagrindinės būstinės adresas 62 psl.

GRI 102-5 Nuosavybės tipas ir teisinė forma 62 psl.

GRI 102-6 Rinkos, kuriose Bendrovė veikia 64 – 71 psl.

GRI 102-7 Bendrovės dydis 64 – 71 psl.

GRI 102-8 Darbuotojų skaičius 106 – 107 psl.

G4-11 Procentinė visų darbuotojų, kuriems taikomi kolektyvinės sutarties susitarimai, dalis 106 – 107 psl.

GRI 102-11 Atsargumo principo paisymas 89 – 93 psl.
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GRI 102-12
Išorinės ekonominės, aplinkosauginės ir socialinės iniciatyvos

xx-xx

GRI 102-13 Narystė nacionalinėse ir tarptautinėse organizacijose 88 – 89 psl.

Etika ir integralumas

GRI 102-16 Organizacijos vertybės, principai, standartai ir normos susijusios su elgsenos ir etikos 
kodeksais

69 psl.; 
111 – 112 psl.

Bendrovės valdymas

GRI 102-18
Bendrovės valdymo struktūra

95 – 100 psl.

GRI 102-19 Deleguoti įgaliojimai 95 – 100 psl.

GRI 102-20 Vadovaujančio lygmens Bendrovės atstovų priskyrimas ir atstovavimas finansų, 
aplinkosaugos, socialinės atsakomybės sričiai 95 – 100 psl.

GRI 102-21 Atsakomybė teikiant informaciją/konsultacijas akcininkams finansų, aplinkosaugos, 
socialinės atsakomybės klausimais 95 – 100 psl.

Suinteresuotosios šalys

G4-24 Suinteresuotųjų grupių sąrašas 113 – 116 psl.

Ataskaitos parametrai

G4-28 Ataskaitos laikotarpis 62 psl.

G4-29 Ankstesnės ataskaitos data 117 psl.

G4-30 Ataskaitos pateikimo dažnumas 117 psl.

G4-31 Kontaktinis asmuo klausimams, susijusiems su socialine atsakomybe 111 psl.

G4-33 Organizacijos politika ir praktiką dėl ataskaitos išorinio audito 89 – 93 psl.

Valdymas

G4-34 Bendrovės valdymo struktūra, įskaitant aukščiausio lygio komitetus 95 – 100 psl.

Bendrovės poveikių ir specifinių rodiklių sąrašas

Poveikis Apibūdinimas, atskleistas valdymo 
būdas ir rodiklis

Išorinė 
patikra Puslapis/Šaltinis

Ekonomika

Ekonominis 
veiksmingumas

Tiesioginė gauta ir paskirstyta 
ekonominė nauda Atlikta Metinė ataskaita 81 – 87 psl. 

Rinka Palyginimas darbuotojų standartinio 
darbo užmokesčio su minimalia alga Neatlikta -

Netiesioginiai ekonominiai 
poveikiai

Investicijų į infrastruktūrą bei 
paslaugas plėtra ir poveikis Atlikta

Socialinės atsakomybės pažangos 
ataskaita, 117 -120 psl.

 Aplinkosauga

Produktai ir paslaugos
Bendrovės produktų ir paslaugų 

poveikio aplinkai švelninimo 
priemonės (G4-EN27)

Dalinai Socialinės atsakomybės pažangos 
ataskaita 120 - 122 psl.
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Socialinės sritis

Švietimas ir mokymas

Programos, skirtos darbuotojų 
įgūdžių gerinimui bei mokymuisi 

visą gyvenimą, užtikrinančios 
darbuotojų darbingumo tęstinumą ir 
padedančios valdyti karjerą (G4-LA10)

Neatlikta -

Nediskriminavimas

Diskriminacijos incidentų skaičius ir 
veiksmai, kurių buvo imtasi spręsti 
incidentus, susijusius su žmogaus 

teisių pažeidimais (G4-HR3)

Atlikta

Socialinės atsakomybės pažangos 
ataskaita 122 – 123 psl.

Vietos bendruomenės
Padalinių, kuriose įtraukiamos vietos 
bendruomenes, įvertinant poveikį ar 

plėtros programas (G4-SO1)
Atlikta Socialinės atsakomybės pažangos 

ataskaita 123 – 125 psl.
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