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EPSO-G ĮMONIŲ GRUPĖ

INTERESŲ TURĖTOJAI, TURINTYS ĮTAKOS TVARIAI 
EPSO-G GRUPĖS VEIKLAI

INTERESŲ TURĖTOJAI MES ĮSIPAREIGOJAME KODĖL ŠI GRUPĖ SVARBI KAIP BENDRADARBIAUJAME

KLIENTAI • Kurti profesionalias ir patiki-
mas partnerystes siekiant abi-
pusių naudų.

• Grupės įmonės veikia B2B (vers-
las verslui) srityje

• Atsižvelgiant į teikiamų pas-
laugų kompleksiškumą ir ekono-
minius lūkesčius grupės įmonės
inicijuoja ir rengia klientams
savalaikius  informacinius ren-
ginius.

DARBUOTOJAI • Kryptingai veikti,  kad vienodas
grupės įmonių verslo kultūra ir
atlygio politika skatintų darbuo-
tojų įsitraukimą ir motyvaciją
įgyvendinant  strategijoje kelia-
mus tikslus;

• Užtikrinti, kad grupės darbuo-
tojai būtų pakankamai ir laiku
informuojami apie grupės ver-
tybes, tikslus, veiklą, ir pokyčius.

• Patyrę, kompetentingi ir verty-
bėmis besivadovaujantys profe-
sionalūs darbuotojai yra esminė
prielaida įgyvendinti tikslus ir
viziją.

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

• Tobuliname vidinę komunikaci-
jos turinį ir formas;

• Vykdome darbuotojų įsitrauki-
mo tyrimus ir atitinkamai kore-
guojame veiksmų planus;

• Vadovaujamės vienodomis
atlygio bei socialinės atsako-
mybės nuostatomis darbuotojų
atžvilgiu;

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

• Rengiame reguliarius susiti-
kimus aktualiems klausimams
aptarti;

• Ne rečiau kaip kas ketvirtį tei-
kiame finansinės ir nefinansinės
veiklos ataskaitas dėl „Akcinin-
ko lūkesčių  laiške“ nustatytų
tikslų įgyvendinimo.

• Užtikriname svarbiausių gru-
pės įmonių naujienų komuni-
kaciją grupės mastu kiekvieną
darbo dieną skelbiamoje Dienos
naujienos skiltyje.

GRUPĖS ĮMONĖS • Kurti vertę prasmingais valdy-
mo sprendimais;

• Reaguojant į greitai besikei-
čiančią aplinką, sutelkti grupės
įmonių stiprybes siekiant tikslų
įgyvendinimo efektyvumo.

• Grupės veiklos rezultatai pri-
klauso nuo kryptingo ir sinchro-
niško grupės įmonių darbo sie-
kiant strateginių tikslų.

• Esame grupės įmonių valdy-
mo organų nariais;

• Taikome funkcinės lyderystės
veiklos modelį.

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

UŽSIENIO PARTNERIAI - ENER-
GIJOS PERDAVIMO IR BIOKURO 
BIRŽOS OPERATORIAI

• Strateginių projektų įgyvendi-
nime užtikrinti  abipusiai nau-
dingų susitarimų ir veiksmų
derinimą.

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

• Siekiame užmegzti ir regulia-
riai palaikyti dalykiškus abipu-
siu pasitikėjimu grįstus santy-
kius;

• Inicijuojame ir dalyvaujame
profesiniuose susitikimuose
siekiant strategijoje numatytų
tikslų įgyvendinimo.
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VALSTYBĖS ATSTOVAI • Suprantama ir prieinama for-
ma teikti aktualią informaciją,
kuri taptų patikimu pagrindu
pagal kompetenciją vertinti gru-
pės įmonių veiklą, pasiektus re-
zultatus bei naudą visuomenei.

• Bendradarbiavimas su valsty-
bės 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 pristato-
me ar pasisakome aktualiais
klausimus LRS komitetuose,
LRV posėdžiuose;

• Dalyvaujame tarpinstitucinių
darbo grupių veikloje.

NACIONALINĖ REGULIUOJAN-
ČIOJI INSTITUCIJA

• Užtikrinti nuoseklų teisės aktų
reikalavimų laikymąsi grupėje;

• Diegti atviro ir skaidraus dialo-
go su reguliatoriumi kultūrą.

• Pagrindinės grupės veiklos yra
reguliuojamos, todėl svarbu užti-
krinti efektyvius dalykinius san-
tykius, grindžiamus skaidrumu,
atvirumu ir atsakomybe.

• Laiku teikiame reguliuojančio-
sios institucijos funkcijoms užti-
krinti reikalingą informaciją;

• Bendradarbiaujame diegiant
naujus rinkų mechanizmus;

• Inicijuojame susitikimus aktua-
liems klausimams aptarti.

RANGOVAI • Dirbti su profesionaliais ir  pro-
fesinės etikos standartų besilai-
kančiais rangovais.

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

• Organizuojame kasmetinius
informacinius renginius potenci-
aliems rangovams;

• Iš anksto viešai skelbiame
pirkimų planus ir konsultacijas
siekdami užtikrinti didesnę rin-
kos dalyvių konkurenciją.

PASLAUGŲ IR PREKIŲ TIEKĖJAI • Konkurencijos sąlygomis  įsi-
gyti kokybiškas paslaugas iš 
geros reputacijos tiekėjų;

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

• Konsultuojamės su rinkos da-
lyviais ir atliekame rinkos tyri-
mus;

• Skelbiame planuojamų pirkimų
planus.

NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZA-
CIJOS (NVO)

Bendravimas ir bendradarbiavi-
mas  su aplinkosaugos ir veiklos 
skaidrumą skatinančiomis orga-
nizacijomis padeda identifikuo-
ti  visuomenės poreikius ir jų 
sprendimo būdus. 

Grupės įmonės vykdo tęstinę po-
veikio aplinkai stebėseną.

Grupės įmonės diegia gerąją val-
dysenos praktiką atskaitingumo 
ir korupcijos prevencijos srityse 

Drauge su ornitologų draugija 
įgyvendiname poveikį aplinkai 
mažinančias priemones.

Konsultuojamės su Transpa-
rency International  Lietuva dėl 
veiksmų korekcijų diegiant ko-
rupcijos prevencijos nuostatas 
ir praktiką.

PROFSĄJUNGOS • Užtikrinti konstruktyvų ir po-
zityvų darbdavio ir darbuotojų
atstovų socialinį dialogą.

• Darbuotojai lemia įmonių gru-
pės sėkmę. Svarbu, kad darbo
santykiai ir juos reglamentuo-
jantys sprendimai užtikrintų tei-
singą ir vienodą visų darbuotojų
traktavimą ir užtikrintų teisėtus
jų interesus.

• Sudarydami sąlygas  profesi-
nės sąjungoms ir(ar) darbo ta-
rybų veiklai.

• Sudarydami su profesinėmis
sąjungomis ar(ir) darbo tarybo-
mis kolektyvinę sutartį.

• Periodiškuose susitikimuose
su darbuotojais ir(ar) jų atsto-
vais aptardami kolektyvinės su-
tarties įgyvendinimą.

• Informuodami ir konsultuo-
damiesi su profesinių sąjungų
ir(ar) darbo tarybų atstovais pri-
imant su darbo santykiais susi-
jusius sprendimus.
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Interesų turėtojai Mes įsipareigojame Kodėl ši grupė svarbi Kaip bendradarbiaujame

PLAČIOJI VISUOMENĖ IR  
ŽINIASKLAIDA

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

• Veikti socialiai atsakingai;

• Teikti aktualią ir supranta-
ma forma pateiktą informaci-
ją, vadovaujantis informacijos
svarbumo, patikimumo, palygi-
namumo ir prieinamumo prin-
cipais.

• EPSO-G grupės misija - užti-
krinti grupei pavestų strateginių
Lietuvos energetikos tikslų įgy-
vendinimą, saugų energijos per-
davimo sistemų veikimą, sudary-
ti sąlygas pasinaudoti efektyviai
veikiančios infrastruktūros bei
energijos išteklių biržų teikiamo-
mis galimybėmis ir taip prisidėti
prie visuomenės gerovės.

• Vadovaujamės grupės veiklos
skaidrumo ir komunikacijos po-
litika;

• Laikomės socialinės atsako-
mybės politikos nuostatų;

• Palaikome dalykiškus santy-
kius su energetikos temomis
dirbančiais žiniasklaidos atsto-
vais teikiant pakankamą infor-
maciją įvertinti grupės finansinę
ir nefinansinę bei vykdomus
projektus.

VIETINĖS BENDRUOMENĖS • Derinant interesus didinti vieti-
nių bendruomenių pasitikėjimą
ir pritarimą vykdomiems projek-
tams;

• Prisidėti prie augimo ir visaver-
čio gyvenimo galimybių kūrimo.

• Labai svarbus projektų sėkmės
elementas – vietinių bendruome-
nių palaikymas, kuriamas ska-
tinant tarpusavio pasitikėjimą,
supratimą, bendradarbiavimą,
atsakomybę.

• Grupės įmonės dalinasi patirti-
mi apie teritorijų planavimą;

• Organizuojami vietos bendruo-
menėms skirti informaciniai
renginiai.

• Pagal susitikimuose gautas
pagrįstas pastabas koreguoja-
mi projekto įgyvendinimo dar-
bai.
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