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EPSO-G SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS 
PAŽANGOS ATASKAITA

„Mūsų tikslas - pakelti darnios ir tvarios plėtros po-
žiūrį į strateginį pasirinkimų ir pamatuojamų tikslų 
lygmenį,“ 

EPSO-G generalinis direktorius Rolandas Zukas

Šioje Pažangos ataskaitoje pristatomi 2019 metų EPSO-G įmonių 
grupės darbai ir pažanga socialinės atsakomybės veikloje, susijusio-
je su elgsena rinkoje, aplinkosauga, santykiais su darbuotojais bei 
visuomene. Ataskaitoje aprašomos Bendrovės socialinės atsakomy-
bės kryptys ir veiksmai. 
Klausimus arba komentarus bei pastabas dėl socialinės atsakomy-
bės ataskaitos tobulinimo kviečiame teikti el. paštu andrius.vilkan-
cas@epsog.lt.
Ši Pažangos ataskaita skelbiama Bendrovės interneto svetainėje 
https://www.epsog.lt/lt/tikslai-ir-atskaitomybe/socialine-atsako-
mybe-1

1. Apie ataskaitą

klos kryptimis ir tikslais- regioninės veiklos vystymas ir strateginių 
projektų sėkmės užtikrinimas, efektyvi veikla, kurianti ir pažangi or-
ganizacija.
Siekiant vienintelio akcininko lūkesčių laiške nustatytų tikslų, kie-
kvienai iš EPSO-G strategijos krypčių yra suformuoti konkretūs tiks-
lai, kurių yra siekiama per strategijos įgyvendinimo laikotarpį. Stra-
teginiams 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. 

EPSO-G, rengdama socialinės atsakomybės pažangos ataskaitą (to-
liau – Pažangos ataskaita, ataskaita) vadovaujasi  Jungtinių Tautų 
(JT) inicijuoto „Pasaulinio susitarimo“ (angl. Global Compact) prin-
cipais bei „Pasaulinės ataskaitų rengimo iniciatyvos“ (angl. Global 
Reporting Initiative, GRI) rekomendacijomis, kurios padeda įvertinti 
veiklą pagal ekonominius, aplinkosaugos, darbuotojų, žmogaus tei-
sių, rinkos bei santykių su visuomene susijusius rodiklius. 
2020 metais Bendrovės socialinės atsakomybės pažangos atas-
kaita už 2019 metus parengta kaip integruota metinės finansinės 
atskaitomybės dalis, kuri gali būti skelbiama ir kaip atskiras doku-
mentas.

2. Bendrosios nuostatos

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 profesinėje veikloje didinant bendrąją visuomenės gerovę ir 
mažinant leistinas poveikio aplinkai ribas.
Socialinės atsakomybės principai įgyvendinami remiantis susijusio-
mis EPSO-G įmonių grupės politikomis 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 gru-
pėje vienodus korporatyvinio valdymo principus ir patronuojančios 
bendrovės bei kitų grupės bendrovių tarpusavio sąveiką.
• Socialinės atsakomybės politika. Jos tikslas yra remiantis su-
kaupta gerąją šalies bei tarptautinių organizacijų patirtimi, tobulinti
verslo praktiką, diegti šiuolaikišką žmogiškųjų išteklių vadybą, taiky-
ti gamtos išteklius tausojančias technologijas, žmogaus sveikatai
nekenksmingas medžiagas bei procesus.
• Skaidrumo ir komunikacijos politika. Jis tikslas yra  padėti efek-
tyviau bendrauti tarpusavyje ir su išorės interesų turėtojais: visuo-
mene, akcininku, rinkos reguliatoriais, ir kt.

EPSO-G grupės įmonės nuosekliai laikosi nuostatos, kad būdai, ku-
riais pasiekiamas rezultatas, yra svarbūs. Todėl, remiantis sukaupta 
gerąją šalies bei tarptautinių organizacijų patirtimi, siekia tobulinti 
verslo praktiką, diegti šiuolaikišką žmogiškųjų išteklių vadybą ir tai-
kyti gamtos išteklius tausojančias technologijas, žmogaus sveikatai 
nekenksmingas medžiagas bei procesus. 
Planuodama veiklą EPSO-G įmonių grupė atsižvelgia į interesų turė-
tojų ekonominius ir socialinius lūkesčius, užtikrina skaidrų valdymą, 
plėtoja etiškus santykius rinkoje, diegia korupcijos prevencijos prie-
mones ir prisideda kuriant gerą verslo klimatą šalyje.
Socialinės atsakomybės politika remiasi EPSO-G  įmonių grupės 
vizija, misija, vertybėmis bei veiklos strategijoje patvirtintomis vei-

3. Darni ir tvari plėtra
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• 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.
• 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 atitinka-
mus ekonominius sprendimus.
• Dividendų politika. Jos tikslas yra nustatyti aiškias tikėtinos nuo-
savybės ir investicijų grąžos gaires esamiems ir potencialiems ak-
cininkams, 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 grupė-
je 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 ne-
palankią aplinką bei didintų pasitikėjimą grupės bendrovių veikla.
• Neskelbtinos informacijos apsaugos politika. Jos tikslas yra su-
kurti vienodą konfidencialios ir komercinę (gamybos) paslaptį suda-
rančios informacijos identifikavimo, naudojimo ir apsaugos sistemą
ir padėti EPSO-G grupės bendrovių valdymo organų nariams ir dar-

buotojams apsaugoti jiems patikėtą konfidencialią informaciją nuo 
netinkamo ir žalingo atskleidimo.
• Technologinio turto vystymo ir eksploatavimo politika. Jos tiks-
las nuosekliai diegti kaštų ir naudos analize pagrįstus elektros ir
gamtinių dujų infrastruktūros valdymo ir plėtros principus, diegti
pažangias technologijas, valdyti ir plėtoti energijos perdavimo inf-
rastruktūrą 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.
• Etikos kodeksas. Jo tikslas yra skirtas nustatyti vienodas ben-
drąsias elgesio gaires bendraujant ir bendradarbiaujant su vidaus
ir išorės interesų turėtojais: paslaugų vartotojais, rangovais, vers-
lo partneriais, akcininkais, valstybės ir savivaldybių institucijomis,
visuomene ir kt. Kodekso nuostatos grindžiamos ne tik darbdavio
pareiga, bet ir asmeniniu darbuotojo supratimu, kad deramas elge-
sys 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  prin-
cipų 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 politika ir
tvarka;
• Lygių galimybių politika.

darnumo tikslų, apimančių socialines, ekonomines bei aplinkosau-
gines temas, galime pasiekti tik koordinuotomis visos grupės įmo-
nių pastangomis, stipriausiam efektui pasireiškiant per vidutinį ir 
ilgąjį veiklos laikotarpį. Atsižvelgiant į šį inertiškumo aspektą, itin 
pasireiškiantį klimato kaitos poveikio mažinimo srityje, numatome 
imtis labai tikslingų ir koordinuotų iniciatyvų su ambicingais tikslais 
ir pažangą matuojančiais rodikliais. 
2020 m. numatoma tobulinti taikomas darnumo praktikas visų pir-
ma aiškiai identifikuoti stebimus tikslus ir pamatuojamus keliamų 
tikslų įgyvendinimo rodiklius. Darnios plėtros tikslus yra numato-
ma inkorporuoti į 2020 m. planuojamą EPSO-G veiklos strategiją iki 
2030.
Informacija apie EPSO-G veiklos politikų įgyvendinimą yra  pateikta 
šio metinio pranešimo Valdysenos ataskaitos 7.12 skirsnyje.

Įgyvendindamos veiklos strategijoje numatytus tikslus, EPSO-G gru-
pės 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 reiškiančio-

mis grupėmis ar pavieniais asmenimis yra palaikomi oficialūs, par-
tnerystės ar konsultacinio pobūdžio kontaktai. Interesų turėtojams 
teikiama išsami su bendrovės veikla susijusi informacija išskyrus 
atvejus, kurie yra reglamentuoti EPSO-G neskelbtinos informacijos 
politikoje.

Politikų įgyvendinimas ir tikslai
Per ataskaitinį laikotarpį vykusioje Grupės bendrovių valdymo or-
ganų bendradarbiavimo sesijoje didelis dėmesys buvo skirtas poli-
tikų įgyvendinimo Grupės bendrovėse užtikrinimui. Įdiegta vieninga 
politikų įgyvendinimo Grupės mastu vertinimo sistema, paskirti už 
politikų įgyvendinimo koordinatoriai.  
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje EPSO-G galiojo iš esmės visos 
gerąją valdysenos praktiką reglamentuojančios politikas, išskyrus 
atitikties, kurios priėmimas numatytas 2020 metais. Mums yra 
svarbu, kad priimtų dokumentų nuostatos taptų visų grupės įmonių 
organizacinės kultūros dalimi. Dėl to, 2019 m. visose grupės įmonėse 
buvo įvertinta politikose numatytų nuostatų įgyvendinimo pažanga 
ir valdybose aptarti veiksmai tolimesniam jų įgyvendinimo efekty-
vumui didinti 2020 metais. 
EPSO-G grupės tikslas - pakelti darnios ir tvarios plėtros požiūrį į 
strateginį pasirinkimų ir pamatuojamų tikslų lygmenį. Ambicingų 

4. Interesų turėtojai
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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 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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INTERESŲ TURĖTOJAI MES ĮSIPAREIGOJAME KODĖL ŠI GRUPĖ SVARBI KAIP BENDRADARBIAUJAME

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.

EPSO-G socialinė atskaitomybė apima šias kryptis: bendrovių verslo 
etiką rinkoje ir korupcijos prevenciją, aplinkos tausojimą, darbuoto-
jų ugdymą, žmogaus teises, lygybę ir įvairovę, profesinę saugą ir 

sveikatą bei abipusį pasitikėjimą ugdančius santykius su interesų 
turėtojais.

5. Socialinės atsakomybės kryptys ir prioritetai

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

Skaidrus ir tvarus
verslas

Poveikis aplinkai
ir visuomenei

Žmogaus
teisės

Darbo
santykiai

Socialinės atsakomybė rinkoje: tai efektyvus ir skaidrus verslas, 
atviras ir sąžiningas bendradarbiavimas su interesų turėtojais, pa-
dedančiais įgyvendinti socialiai atsakingo verslo nuostatas, saugus 
ir patikimas elektros bei gamtinių dujų perdavimas sistemos nau-
dotojams, kova su korupcija ir kyšininkavimu, konkurencingumo už-
tikrinimas, sąžiningai mokami mokesčiai; 
Socialinė atsakomybė aplinkosaugos srityje: tai efektyvus gamtos 
išteklių naudojimas veikloje, dalyvavimas ekologinėse kraštovaizdį 
ir bioįvairovę užtikrinančiose prevencinėse programose,  tausojan-
čio požiūrio į aplinką skatinimas tarp darbuotojų, rangovų, tiekėjų ir 
visuomenės;

Socialinė atsakomybė santykiuose su darbuotojais: tai atsakomy-
bė prieš darbuotojus, rūpinimasis darbuotojų sveikata, saugumu ir 
lygiomis teisėmis, pažangių veiklos valdymo ir atlygio sistemų tai-
kymas, sąlygų darbuotojų asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui, 
bendrųjų kompetencijų ugdymui sudarymas;
Socialinė atsakomybė santykiuose su visuomene:  tai įvairių so-
cialinių iniciatyvų, savanorystės bei kitų projektų plėtojimas vie-
tos bendruomenėms ir nacionaliniu mastu, bendradarbiavimas su 
mokslo institucijomis.
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EPSO-G grupės strateginis tikslas – efektyviai veikiant užtikrinti ne-
nutrūkstamą energijos tiekimą ir sudaryti galimybes rinkos daly-
viams laisvai ja keistis. Siekdamos tikslų, Bendrovės skatina atvirą 

6. Socialinė atsakomybė rinkoje: efektyvus ir skaidrus verslas

ir sąžiningą bendradarbiavimą su interesų turėtojais, padedančiais 
įgyvendinti socialiai atsakingo verslo nuostatas. 

Atskaitingumas 
2019 m. Grupės bendrovės teisingai tvarkė apskaitą, reguliariai 
rengė ir skelbė finansinės bei nefinansinės veiklos ataskaitas, pa-
kankamas interesų turėtojams įvertinti Grupės bendrovių elgseną 
rinkoje, poveikį aplinkai, santykius su darbuotojais ir visuomene. 
Grupės bendrovės siekia aukštesnių etikos, sąžiningumo ir skaidru-
mo standartų nei minimaliai nustato teisės aktai. 
Siekiant užtikrinti, kad interesų turėtojai galėtų įvertinti grupės 
įmonių veiklą, perspektyvą ir priimti atitinkamus ekonominius 
sprendimus, finansinės ataskaitos buvo sudaromos laikantis EP-
SO-G apskaitos politikos, kuri nustato vienodus  principus, metodus 
ir reikalavimus grupę sudarančių bendrovių apskaitai tvarkyti ir fi-
nansinėms ataskaitoms sudaryti bei pateikti Interesų turėtojams.
Rengdama 2019 m. ataskaitas, EPSO-G laikėsi šių apskaitos politi-
kos nuostatų:
• 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 įmo-
nių 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 standar-
tus bei išaiškinimus patvirtintus Tarptautinio finansinės atskaito-
mybės aiškinimo komiteto, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.
Remiantis EPSO-G apskaitos ir Skaidrumo ir komunikacijos politikų 
nuostatomis, 2019 m. Grupės bendrovės rengė ir pagal iš anksto 
patvirtintą ir viešai skelbiamą kalendorių reguliariai skelbė viešai 
tarpines ketvirtines ir metines veiklos ir finansines ataskaitas bei 
informaciją apie akcininko lūkesčius, veiklos tikslus, jų įgyvendinimą, 
interesų deklaracijas bei atlygį.
Išsami informacija apie EPSO-G grupės įmonių apskaitos principus 
pateikta skelbiamose finansinėse ataskaitose.

Informacija apie skaidrumo gairių laikymąsi
EPSO-G įmonių grupė laikosi 2010 m. liepos 14 d. Vyriausybės nu-
tarimo Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo 
užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“ (toliau – Skaidrumo gairės). 
Skaidrumo gairės privalomai yra taikomos EPSO-G valdymo bendro-
vei, nes ji yra valstybės valdoma įmonė, priskiriama didelių įmonių 
kategorijai, pagal tai kaip tai numato Lietuvos Respublikos įmonių 
finansinės atskaitomybės įstatymas. 
Siekiant Skaidrumo gairių laikymosi EPSO-G įmonių grupėje įgyven-
dinamo, grupėje galioja veiklos skaidrumo ir komunikacijos politika, 
kurioje detaliai atsižvelgiama į Skaidrumo gairėse keliamus reikala-
vimus ir nustatomas jų taikymo apimtis grupės bendrovėms.

Skaidrumo gairių įgyvendinimas yra iš esmės užtikrinamas per 
informaciją, atskleidžiamą metiniame pranešime, bei informacijos 
atskleidimą interneto svetainėse, siekiant interesų turėtojams pa-
teikti informaciją prieinama ir  supranta forma.
Struktūrizuota informacija dėl skaidrumo gairių vykdymo yra pateik-
ta šio metinio pranešimo I-ame priede. 
EPSO-G valdymo bendrovė taip pat laikosi AB Nasdaq Vilnius lis-
tinguojamų bendrovių valdymo kodekso nuostatų. Kodeksas taiko-
mas ta apimtimi, kiek Bendrovės įstatai nenumato kitaip. Bendrovė 
atskleidžia, kaip laikosi valdymo kodekso nuostatų reikalavimų šio 
metinio pranešimo II-antrame priede

7. Pagarba socialiniams ir ekonominiams interesams

Perdavimo tinklo plėtra
Gerbdamos interesų turėtojų teisę iš anksto įvertinti artimoje aplin-
koje plėtojamų projektų poveikį jų ekonominiams ir socialiniams in-
teresams, EPSO-G grupės bendrovės, kurios yra perdavimo sistemų 

operatoriai, periodiškai atnaujina ir skelbia dešimties metų tinklo 
plėtros planus. 

Elektros energijos perdavimo tinklų plėtros planas 
2019 m. „Litgrid“ atnaujino ir  2020 m sausio 28 d. suderino su VERT 
„Lietuvos elektros energetikos sistemos 400-110 kV tinklų plėtros 
planą 2019–2028 m.“ Jis grindžiamas esama ir numatoma pasiūla 
bei paklausa ir reikalavimais tiekimo saugumui ir patikimumui už-
tikrinti.0
Plano tikslas - įvertinus esamą elektros energetikos sistemos būklę 
ir nutarimus, ilgalaikėje perspektyvoje numatyti galimus elektros 
energijos ir galios poreikių, generuojančių galių ir generavimo pa-
sikeitimus, numatyti perdavimo tinklo plėtros ir atstatymo apimtis, 
įvertinti investicijų poreikį ir kt.

Plane įvertinti šalies perdavimo sistemos artimiausią dešimtmetį 
laukiantys iššūkiai: išvystyti ir pritaikyti energetikos sistemą sin-
chronizacijai su kontinentinės Europos tinklais bei įgyvendinti NENS 
keliamą tikslą – integruojant atsinaujinančius išteklius užtikrinti, 
kad 2030 m. šalyje pagaminta elektros energija tenkintų 70 proc. 
poreikio.
Parengtas planas yra skelbiamas išoriniame tinklalapyje (http://
www.LITGRID .eu/index.php/tinklo-pletra/lietuvos-elektros-perdavi-
mo-tinklu-10-metu-pletros-planas-/3850).
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sistemos plėtros projektus per artimiausią dešimtmetį sudarys 
211,45 mln. eurų.
Prognozuojama, kad artimiausią dešimtmetį Lietuvoje suvartojamų 
dujų kiekiai sumažės, tačiau tuo pat metu numatomi didėjantys 
tarpvalstybiniai dujų srautai į kitas Baltijos šalis, bei atsiras galimy-
bė transportuoti dujas naujomis kryptimis – dujotiekiu tarp Lenkijos 
ir Lietuvos. 
Kviečiame susipažinti su „Amber Grid“ plėtros planu:
https://www.ambergrid.lt/uploads/documents/Gamtini%-
C5%B3%20duj%C5%B3%20PSO%2010%20m_%20(2018-2027%20
m)%20tinklo%20pl%C4%97tros%20planas.pdf

EPSO-G grupės įmonės įgyvendina regioninės ir nacionalinės reikš-
mės projektus. Tai didelių investicijų reikalaujantys projektai. Jų 
sėkmė priklauso nuo akcininkų, partnerių, kontroliuojančių bei re-
guliuojančių institucijų ir Lietuvos žmonių supratimo, pasitikėjimo ir 
paramos. Todėl savo veikloje EPSO-G grupės bendrovės daug dėme-
sio skiria viešųjų pirkimų procesų priežiūrai ir korupcijos prevencijai. 
Siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją, 2019 m. „Litgrid““ pristatė 
rangovams 2020-aisiais ir vėlesniais metais numatomus įgyvendinti 
projektus bei planuojamus darbus, kuriems ketinama skelbti rangos 
konkursus. 
Bendrovė „Rangovų dieną“ organizuoja siekdama skatinti partnerių 
susidomėjimą ir dalyvavimą atviruose ir skaidriuose konkursuose, 
didindama projektų žinomumą, o rinkos dalyviai iš tiesioginio šal-
tinio sužino apie numatomus darbus. Be to, tai yra vienas iš būdų 
skatinti sąžiningą ir nediskriminuojančią veiklą rinkoje bei efektyvų 

Gamtinių dujų perdavimo tinklo plėtros planas
2019 m. pasikeitus Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir de-
rinimo VERT tvarkai, dešimties metų dujų perdavimo tinklo plėtros 
ir investicijų planas yra atnaujinimas kas du metus. Todėl „Amber 
Grid“  2018–2027 m. plėtros planas bus atnaujinamas 2020 metais.
2018–2027 dešimtmečiame plane numatytos dujų perdavimo sis-
temos plėtros investicijos, kuriomis siekiama Europos Sąjungos ir 
Lietuvos strateginių gamtinių dujų sektoriaus tikslų – diversifikuoti 
dujų tiekimo šaltinius, užtikrinti dujų tiekimo saugumą ir patikimu-
mą, skatinti konkurencingumą, integruoti Baltijos šalių dujų rinkas 
į bendrą Europos dujų rinką, bei plėtoti bendrą Baltijos šalių regio-
ninę dujų rinką.
2018–2027 m. plane numatoma investicijų vertė į dujų perdavimo 

8. Viešieji pirkimai ir santykiai su rangovais

dialogą su jos dalyviais. 
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 susi-
domėjimą skatinat rangovų ir tiekėjų konkurenciją. Tokie susitikimai 
bus vykdomi ir 2020 metais.
Informacija apie metų pirkimų planus, jų įgyvendinimą ir atsakingus 
asmenis yra skelbiami viešai EPSO-G grupės bendrovių tinklalapiuo-
se. 
2019 m. Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) atliko sutarčių viešinimo po-
sistemės ir metinėse / pirkimo procedūrų / CPO LT ataskaitose pa-
teiktų duomenų sugretinimą. VPT antrą kartą paskelbtos ataskaitos 
duomenimis, EPSO-G ir visos grupės bendrovės tinkamai vykdė pa-
reigą – 100 proc. paskelbė privalomų viešinti sutarčių.
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Vienoda pirkimų politika
EPSO-G grupės bendrovės taiko veiksmingas priemones, užtikrinan-
čias, kad pirkimai būtų vykdomi skaidriai, laikantis lygiateisiškumo, 
nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo reikalavi-
mų ir nepripažįsta sukčiavimo, kyšininkavimo ar kitų neleistinų, kon-
kurenciją ribojančių veiksmų. 
Tai reglamentuoja patvirtinta Pirkimų politika, kuria siekiama vado-
vautis gerąja tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos institu-
cijų 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 skaidrumu, 
etišku elgesiu, lygiateisiškumu, konkurencijos skatinimu ir propor-
cingumu, pirkimų procesų skaidrumo didinimo bei korupcijos pre-
vencijos priemonių stiprinimu grupėje.
2019 m. EPSO-G pirkimų organizatoriai ir viešųjų pirkimų komisijos 
nariai yra pateikę privačių interesų deklaracijas Vyriausiajai tarnybi-
nės etikos komisijai. Jos yra skelbiamos viešai EPSO-G internetinėje 
svetainėje.

Korupcijos prevencija
Per ataskaitinį laikotarpį EPSO-G grupės bendrovės kryptingai lai-
kėsi nuostatos netoleruoti korupcijos, šeimos narių, giminių, draugų 
protegavimo ar bet kokių kitų prekybos poveikiu formų, nuosekliai 
ir sistemiškai įgyvendinti įmonės bei privačių interesų konfliktų pre-
venciją. 
Grupės bendrovės skatina darbuotojus ir kitus Interesų turėtojus 
nesibaiminant neigiamų pasekmių tiesiogiai ar anonimiškai praneš-
ti apie galimus pažeidimus, neetišką ar nesąžiningą elgesį pasiti-
kėjimo linija pranesk@epsog.lt, grupės bendrovių pasitikėjimo linija 
arba tiesiogiai nurodytu LR Specialiųjų tyrimų tarnybos adresu. Pa-
sitikėjimo linijos taip pat yra įdiegtos patronuojamose bendrovėse.
Bendrovių korupcijos prevencijos veikla remiasi nacionaliniais 
teisės aktais bei savanoriškais juos viršijančiais įsipareigojimais:
• visi Grupės bendrovių vadovai yra tiesiogiai atsakingi už korupcijos
prevencijos priemonių įgyvendinimą ir rodo pavyzdį savo darbuo-
tojams;
• taikomos proporcingos, rizikos vertinimu pagrįstos antikorupcinės
procedūros;

• reguliariai atliekamas su korupcija susijusių rizikų vertinimas, pla-
nuojamos ir pritaikomos korupcijos riziką mažinančios priemonės,
stebimas antikorupcinės veiklos efektyvumas ir, jei reikia, diegia-
mos veiksmingesnės priemonės.
• Grupės bendrovėms ir jų darbuotojams teisės aktų ir verslo etikos
standartų reikalavimų laikymasis yra privalomas.
• Darbuotojui, pažeidusiam šias pareigas, Bendrovių vidaus nustaty-
ta tvarka ir pagrindais taikomos drausminės nuobaudos, įskaitant ir
tokio darbuotojo atleidimą iš darbo.
2019 m. visose EPSO-G grupės bendrovėse atliktas darbuotojų ko-
rupcijos tolerancijos tyrimas. Į pateiktus Korupcijos tolerancijos tyri-
mo klausimus atsakė 335 Grupės bendrovių darbuotojai.
Tyrimo rezultatai bus išanalizuoti ir pristatyti Grupės bendrovėse 
2020 m. tęsiamų antikorupcinių mokymų metu.
Numatoma tyrimą kartoti kiekvienais metais. Pagal gautus rezulta-
tus bus planuojamos antikorupcinių mokymų temos.
Informacija apie galimų korupcijos atvejų stebėseną yra pateikta 
šio metinio pranešimo 5.3 skirsnyje.  

Atsižvelgiant į tai, kad Grupės bendrovių veikla gali daryti poveikį 
aplinkai, kurioje ji yra vykdoma, priimami sprendimai privalo turėti 

9. SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ APLINKOSAUGOS SRITYJE

minimalų, mažinantį ir/ar atstatantį poveikį aplinkai, tausoti gam-
tos išteklius ir prisidėti prie energijos vartojimo efektyvumo.

Poveikio aplinkai vertinimo standartai
Grupės bendrovės, kurių veikla gali daryti poveikį aplinkai, 2019 m. 
diegė pažangias technologijas, padedančias mažinti veiklos poveikį 
aplinkai ar gerai aplinkos būklei atkurti, taiko priemones, procesus 
pagal visuotinai priimtus aplinkosaugos standartus. Analogiško 
elgsenos standarto buvo reikalaujama iš pirkimuose dalyvaujančių 
rangovų ir subrangovų. 
Vykdydama plėtrą, „Litgrid“ atlieka numatomų statyti elektros per-
davimo linijų poveikio aplinkai vertinimo ar atrankos procedūros, 
kurių išvados įvertinamos rengiant techninius projektus. Rengiant 

projektavimo užduotis visoms naujai statomoms ar rekonstruoja-
moms transformatorių pastotėms ir skirstykloms nustatomi aplin-
kosaugos reikalavimai. Visais atvejais stengiamasi parinkti mažiau 
kenksmingus aplinkai įrenginius. Pavyzdžiui, rekonstruojant elektros 
pastotes iki šiol naudoti alyviniai įrenginiai keičiami moderniais du-
jiniais. Taip mažinama aplinkos taršos rizika avarijos atveju, be to, 
mažėja įrenginių eksploatacijos kaštai. Rangovai įpareigojami or-
ganizuoti darbus taip, kad būtų išvengta galimo poveikio aplinkai 
arba poveikis sumažintas, sutvarkyti statybos metu susidarančias 

Siekiant užtikrinti veiklos skaidrumą, per ataskaitinį laikotarpį visi 
dalyvaujantys viešuosiuose pirkimuose EPSO-G valdymo bendrovės 
ir patronuojamų bendrovių darbuotojai, deklaravo savo privačius in-
teresus viešai. 
2019 m. rugsėjo spalio/mėnesį VPT atliko „Amber Grid“ vykdyto 
Lenkijos-Lietuvos dujotiekio GIPL statybos rangos darbų pirkimo 
patikrinimą ir pateikė išvadas dėl nustatytų trūkumų. Reaguodama 

EPSO-G ėmėsi veiksmų nustatytiems pažeidimams pašalinti ir vyk-
domo strateginio projekto vėlavimo rizikai sumažinti – atnaujinta 
„Amber Grid“ GIPL statybos rangos darbų pirkimo komisija deleguo-
jant papildomus EPSO-G atstovus bei pakviečiant stebėtojo teisė-
mis Centrinės projektų valdymo agentūros atstovus. „Amber Grid“, 
pašalinusi VPT konstatuotus viešuosius pirkimus reglamentuojančių 
teisės aktų pažeidimus, gruodžio mėnesį pasirašė GIPL statybos 
rangos darbų sutartį.
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atliekas ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 
2019 m. „Litgrid“ atliko triukšmo modeliavimą Vilniaus, Šiaulių, Ute-
nos, Alytaus, Kauno, Jurbarko pastotėse, prie Lietuvos elektrinės 
skirstyklos ir rengiantis „LitPol Link“ išplėtimui.
Ataskaitiniu laikotarpiu taip pat pradėta rengti studija „Elektroma-
gnetinių laukų leistinų parametrų nustatymas Lietuvos perdavimo 
tinklo oro linijų apsaugos zonose“. Studijos pabaiga numatyta 2020 
m. liepą.
2019 m. pradėtos pirmosios transformatorių pastočių rekonstrukci-
jos, kuriose savoms reikmėms numatoma panaudoti atsinaujinan-
čius elektros išteklius – saulės jėgainės. Saulės elektrinės planuoja-
ma įrengti 13 pastočių. 
330 kV įtampos transformatorių pastotėse „Litgrid“ pereina prie 
nuotolinio valdymo be nuolat budinčio personalo. Todėl įrengiamos  
galimai užterštų lietaus nuotekų išvalymo sistemos su automatiniu 
alyva užteršto srauto uždarymu ir informacijos perdavimu į Siste-
mos valdymo centrą. Rangovai įpareigojami organizuoti darbus taip, 
kad būtų išvengta galimo poveikio aplinkai arba poveikis sumažin-
tas, sutvarkyti statybos metu susidarančias atliekas, apskaityti bei 
deklaruoti importuotas apmokestinamąsias pakuotes ir pateikti tai 
patvirtinančius dokumentus.
Perkant paslaugas „Litgrid“ reikalauja, kad rangovai būtų įsidiegę 
aplinkos vadybos sistemas pagal standartą LST EN ISO 14001. Prii-
mant atliktus darbus patikrinama, ar rangovai įvykdė reikalavimus, 
ar tinkamai sutvarkė atliekas ir ar turi tai patvirtinančius dokumen-
tus.
 „Amber Grid“ bendrovėje įdiegta tarptautinių standartų ISO 14001 ir 
OHSAS 18001 reikalavimus atitinkanti aplinkosaugos bei darbuotojų 
saugos ir sveikatos vadybos sistema. Aplinkos apsaugos bei dar-
buotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema integruota į „Amber 
Grid“ veiklos planavimo, organizavimo ir valdymo procesus. Stan-
dartais nustatytas aplinkosaugos bei darbuotojų saugos ir sveika-
tos valdymas padeda užtikrinti nuolatinį veiklos keliamo poveikio 

aplinkai, profesinės rizikos darbuotojų saugai ir sveikatai mažinimą 
bei veiklai taikomų tarptautiniais ir LR teisės aktais, reglamentais, 
kitais norminiais dokumentais nustatytų reikalavimų įgyvendinimą.
„Amber Grid“ bendrovės vadovybė, atsižvelgdama į socialinę ir eko-
nominę situaciją, taip pat įmonės finansines, technines galimybes, 
yra įsipareigojusi užtikrinti nuolatinį aplinkos apsaugos bei darbuo-
tojų saugos ir sveikatos vadybos procesų gerinimą, aplinkos apsau-
gos 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 įgyvendi-
nimo dalis nustatytas atsakomybes. Atsižvelgiant į besikeičiančios 
ekonominės, socialinės ir gamtinės aplinkos sąlygas, kintančius ir 
Bendrovės veiklai įtaką darančius išorės ir vidaus veiksnius, siste-
mos procesai nuolat stebimi, peržiūrimi ir periodiškai koreguojami. 
Įtaką darančių veiksnių valdymas tiesiogiai siejamas su Bendrovės 
aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos politikos prin-
cipų įgyvendinimui keliamais tikslais ir uždaviniais. 
Bendrovė, gerindama aplinkos ir darbo sąlygas, nuolat investuoja į 
naujus įrenginius, gamybos procesų technologijas, informacines val-
dymo ir kt. priemones. Atsižvelgiant į identifikuotus dėl Bendrovės 
vykdomos veiklos kylančius aplinkos apsaugos aspektus bei profe-
sinės rizikos veiksnius, taikomos patikimos ir kokybės standartus 
atitinkančios, poveikį aplinkai mažinančios bei darbuotojų saugą ir 
sveikatą užtikrinančios priemonės. 
Profesinės rizikos veiksnių identifikavimas ir jų reikšmingumas verti-
namas vadovaujantis visuotinai priimtinomis rizikų valdymo metodi-
komis bei galiojančiais tarptautiniais, LR ir Bendrovės vidaus teisės 
aktais, taip pat atsižvelgiant į nuolat didinamo veiksmingumo rodi-
klių pokyčius, Bendrovės įsipareigojimus suinteresuotosioms šalims, 
poveikio trukmę, dažnį, pavojingumą, pasekmes ir kt. 

Energijos taupymas
Vadovaujantis klimato kaitos, darnaus vystymosi bei taršos pre-
vencijos principais, Grupės bendrovės įgyvendina energijos sąnau-
das 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 prie-
monių, padėsiančių šalies vartotojams sutaupyti 269 GWh (0,27 
TWh) energijos. „Litgrid“ įsipareigojo sutaupyti beveik 146,6 GWh 
(0,146 TWh), o „Amber Grid“ – 122,54 GWh (0,122 TWh) energijos 

pas galutinius vartotojus. EPSO-G įpareigota koordinuoti „Litgrid“ ir 
„Amber Grid“ sutaupymo tikslų pasiekimą. 
2019 m. liepos 10 d. „Amber Grid“ neatlygintinai perdavė EPSO-G 
grupės įmonei „Litgrid“ dalį „Amber Grid“ iki 2020 m. pabaigos pla-
nuojamų pasiekti energijos sutaupymų kiekio (30 875,5 MWh). Dėl 
sandorio gauta EPSO-G grupės audito komiteto nuomonė, kad san-
doris atitinka rinkos sąlygas, yra sąžiningas ir pagrįstas visų jos ak-
cininkų atžvilgiu.
Tai reiškia, kad Grupės įmonėms nustatyti sutaupymai yra pasiekti, 
todėl analizuojamos galimos energijos vartojimo efektyvumo kryp-
tys nuo 2020 m. 

Kilmės garantijos 
Skatinant žaliųjų dujų gamybą Lietuvoje, 2019 m. birželio 1 d. „Am-
ber Grid“ verslui pradėjo teikti dujų, pagamintų iš atsinaujinančių 
energijos išteklių, kilmės garantijas.  
Kilmės garantijų sistema leidžia identifikuoti, registruoti ir stebėti 
pagaminamų žalių dujų kilmę, o šios energijos vartotojai gali  būti 
garantuoti, kad jų vartojamos dujos yra pagamintos naudojant at-
sinaujinančius energijos išteklius. Ši sistema naudinga bendrovėms, 
norinčioms savo veikloje naudoti aplinkos taršą mažinantį Lietuvoje 
ar kitoje ES valstybėje pagamintą kurą.
Nacionalinio žaliųjų dujų kilmės garantijų registro administravimo 
funkciją atliekantis „Amber Grid“ teikia kilmės garantijas dujų, iš at-

sinaujinančių energijos išteklių gamintojams, bei administruoja jų 
perleidimą tiekėjams ar galutiniams vartotojams, kurie savo veikloje 
naudoja žaliąsias dujas. 
Kuriant sąlygas žaliųjų dujų plėtrai Lietuvoje, 2019 m. „Amber Grid“ 
prisijungė prie europinės asociacijos, vystančios Europos atsinauji-
nančių dujų kilmės garantijų tarpvalstybinę mainų sistemą – ERGaR 
(European Renewable Gas Registry). Asociacijoje, kartu su kitų vals-
tybių kilmės garantijų registrais, perdavimo ar skirstymo sistemų 
operatoriais ir atsinaujinančių dujų rinkos dalyviais, numatoma su-
kurti vieningą europinę sistemą, užtikrinsiančią aiškias ir bendras 
žaliųjų dujų kilmės garantijų mainų tarp ES valstybių taisykles. 
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Atliekų tvarkymas ir rūšiavimas, taupus išteklių naudojimas 
Racionalaus energijos ir vandens vartojimo išteklių kontekste, „Am-
ber Grid“ yra atlikęs energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo 
auditą. 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 specialūs kon-
teineriai, skirti stiklo, plastiko ir popieriaus rūšiavimui. 
„Amber Grid“ taip pat įgyvendinami Taršos integruotos preven-
cijos ir kontrolės leidimuose nurodyti reikalavimai oro, paviršinio 

vandens, požeminio vandens, dirvožemio taršos monitoringui ir 
apsaugos priemonėms. Bendrovės susidariusios pavojingos ir ne-
pavojingos atliekos perduodamos atliekų tvarkytojams. Bendrovės 
padalinių veikloje susidariusios buitinės, popieriaus ir kartono, plas-
tiko bei stiklo atliekos yra rūšiuojamos ir perduodamos komunalinių 
paslaugų įmonėms.
2019 m. „Litgrid“ nusprendė atsisakyti vandens plastikiniuose bute-
liukuose, o naudoti vandentiekio vandenį bei daugkartines gertuves 
ar grafinus.

Poveikio aplinkai mažinimas
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. 
Kartu su Lietuvos ornitologų draugija, „Litgrid“ įgyvendino Europos 
komisijos ir Aplinkos ministerijos dalinai finansuojamą projektą 
„Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštosios įtam-
pos elektros perdavimo tinkle“.
Šio projekto tikslai – sumažinti migruojančių paukščių žūtį, pagerin-
ti pelėsakalių veisimosi sąlygas Lietuvoje, stebėti paukščių žuvimo 
atvejus prie aukštosios įtampos elektros perdavimo tinklo ir teikti 
rekomendacijas dėl jų apsaugos. 
2019 m. „Litgrid“ kolegų apdairumas išgelbėjo reto paukščio – erelio 
žuvininko – šeimą su jaunikliais. Šiuo metu Lietuvoje peri ne dau-
giau 40 šios rūšies porų.
Nors įprastai šis paukštis kuriasi šalia pelkių, brandžių medynų ties 
vandens telkiniais, 2019 m. birželio 17 dieną „Litgrid“ darbuotojai in-
formavo ornitologus apie erelio lizdą demontuojamoje elektros per-
davimo linijos atkarpoje Visagino savivaldybėje.

Ornitologai itin teigiamai įvertino tai, kad „Litgrid“ bendrovės dar-
buotojai su jais susisiekė prieš vykdydami savo darbus. Linijos de-
montavimo darbai buvo pristabdyti. Pasak ornitologų, tai pavyzdys, 
kaip verslo subjektai labai atsakingai žiūri į gamtos vertybių ap-
saugą.
Užtikrinant elektros perdavimo tinklo darbo patikimumą, „Litgrid“ 
nuolat valo oro linijų apsaugos zonas kertant ar genint medžius. 
Atkurdama daromą poveikį oro linijų priežiūros metu, bendrovė 
šeštus metus iš eilės energetikų profesinės šventės dieną vykdo 
miškasodį. 
„Litgrid“ duomenimis, dėl šios darbuotojų iniciatyvos Lietuvos miš-
kai buvo praturtinti daugiau nei 11 tūkst. eglių, pušų ir beržų.  2019 
m. Jagelonių girininkijoje „Litgrid“ darbuotojai pasodino 5 tūkst. ke-
turmetes eglaites.
Medžių sodinukus išaugina Valstybinės miškų urėdijos medelynai iš 
pačių miškininkų surinktų sėklų. Jos renkamos tik iš sėklinės miš-
ko bazės objektų – sėklinių plantacijų, genetinių draustinių, sėklinių 
medynų, rinktinių medžių ir klonų rinkinių.

10. 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, sociali-
nės padėties, amžiaus, negalios, narystės politinėje partijoje ar aso-
ciacijoje, religinių įsitikinimų ar lytinės orientacijos. 
Taip pat netoleruojamas bet kokia forma galintis pasireikšti prieka-
biavimas, psichologinis smurtas, patyčios ar naudojimasis užimama 
padėtimi. 
Darbuotojams, kurių atžvilgiu galimai atlikti neteisėti veiksmai, su-
darytos sąlygos pateikti skundą bendrovės paskirtam atsakingam 
asmeniui. Jei darbuotojas nepatenkintas išnagrinėto skundo rezul-

tatu, jis gali ginti savo pažeistą teisę teisės aktų nustatyta tvarka.  
Darbuotojas, matęs ir/ar turintis įtarimą ir/ar esantis diskrimina-
vimo, priekabiavimo ar seksualinio priekabiavimo atvejo liudininku, 
apie tai praneša savo tiesioginiam vadovui arba Bendrovės paskir-
tam atsakingam asmeniui. Bendrovėje yra užtikrinamas konfidenci-
alumas nagrinėjant skundus, atitinkamai, visi darbuotojai ir Bendro-
vė bet kokią informaciją, gautą nagrinėjant pažeidimą, turi laikyti 
konfidencialia. Šios nuostatos pažeidimas laikomas šiurkščiu darbo 
drausmės pažeidimu.
2019 m. EPSO-G grupėje nebuvo gauta pranešimų dėl diskriminaci-
jos ar kitų incidentų, susijusių su žmogaus teisių pažeidimais darbe. 

Lygios teisės
Grupės bendrovės užtikrina, kad darbo sąlygos atitiktų Lietuvos 
Respublikoje taikomus teisės aktus, tarptautinius standartus ir re-
komendacijas bei siekia sukurti orias darbo sąlygas, susijusias su 
darbo valandomis, savaitiniu poilsiu, atostogomis, darbuotojų sau-

ga ir sveikata, motinystės apsauga bei tinkamu darbo bei šeiminių 
santykių balansu.
Dėl to, EPSO-G grupės bendrovės sistemingai analizuoja darbo 
aplinką ir nuolatos ją tobulina. Siekiant įmonei nustatytų tikslų ir 
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tobulėjimo, darbuotojų nuomonės vertinimai atliekami ne rečiau 
kaip kas du metus vykdomose darbuotojų pasitenkinimo apklauso-
se, kurių rezultatai naudojami veiklos planų koregavimui.
Sprendimai, susiję su priėmimu į darbą, kompetencijų ugdymu, ap-
mokėjimu už darbą ar kitomis išmokomis, paaukštinimu pareigose 
Grupės bendrovėse yra priimami atsižvelgiant į objektyvius kriteri-
jus ir veiksnius be diskriminacijos. 
2019 m. EPSO-G grupėje nebuvo gauta pranešimų dėl  lygių teisių 
pažeidimo darbe. 
Grupėje darbuotojų daugumą sudaro vyrai. Tam didelės įtakos turi 
veiklos specifika: moterys rečiau renkasi techninio inžinerinio profi-
lio ir lauko sąlygomis atliekamus technologinius darbus bei su jais 
tiesiogiai susijusias specialybes. Atsižvelgiant į tai Socialinės atsa-
komybės politikoje įdiegta nuostata, kad Grupės bendrovėse bus 

siekiama proporcingo lyčių atstovavimo identifikuojant priemones ir 
veiksmus padedančius įgyvendinti šią nuostatą.
2019 m. EPSO-G įmonių grupėje nebuvo gauta pranešimų dėl lyties 
diskriminacijos. 
Grupės bendrovių darbuotojams už tą patį ar lygiavertį darbą mo-
kamas toks pats atlyginimas. Darbo užmokesčio dydis potencialiam 
ar esamam darbuotojui nustatomas vadovaujantis objektyviais kri-
terijais, susijusiais su darbuotojo gebėjimais, kompetencija, kvalifi-
kacija, turima patirtimi ir žiniomis. Vadovaujantis Grupės darbuotojų 
atlygio politika, skatinama tinkamai atlyginti tikslus pasiekiantiems 
ir lūkesčius viršijantiems darbuotojams.
Informacija apie darbuotojus, atlygio politiką bei darbuotojų vertini-
mo sistemą yra pateikta šio metinio pranešimo 8 skirsnyje Atlygio 
politikos įgyvendinimo ataskaitoje.

Kolektyvinė sutartis ir profesinės sąjungos
EPSO-G pripažįsta darbuotojų savanoriško jungimosi į profesines 
sąjungas ar asociacijas teisę bei teisę derėtis su darbdaviu, palaiko 
konstruktyvų socialinį dialogą.

Profesinė sąjunga
2019 m. gruodžio 31 d. „Amber Grid“ profesinė sąjunga vienijo 213 na-
rių, taryboje darbuotojams atstovavo 8 nariai. Profesinės sąjungos 
tikslas atstovauti ir ginti savo narių profesines, darbo, ekonomines 
ir socialines teises bei teisėtus jų interesus. Periodiškai organizuoja-
mi profesinės sąjungos atstovų ir Bendrovės vadovybės susitikimai, 
kurių metu aptariami profesinei sąjungai aktualūs klausimai. 
„Litgrid“ darbuotojus vienija ir jų interesus atstovauja Elektros per-
davimo tinklo darbuotojų profesinė sąjunga. Siekiant glaudesnio 
bendradarbiavimo bei partnerystės, 2019 m. vyko reguliarūs perio-
diškų profesinės sąjungos atstovų ir bendrovės vadovybės susitiki-

mai, kuriuose aptariami abipusiai  aktualūs klausimai. 2019 m. pa-
baigoje Elektros perdavimo tinklo darbuotojų profesinėje sąjungoje 
buvo 98 nariai (2018 m. - 96 nariai). Tai yra daugiau nei trečdalis 
bendrovės darbuotojų. 
EPSO-G, „Baltpool“ ir „Get Baltic“ neturi profesinės sąjungos ar dar-
buotojų atstovų, atitinkamai ir kolektyvinės sutarties. Siekiant už-
tikrinti 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. 

Kolektyvinė sutartis
Kolektyvinės sutarties tikslas – atstovauti visų darbuotojų teisėms 
ir teisėtiems interesams. Sutartyje nustatytos darbo, darbo apmo-
kėjimo, socialinės, ekonominės ir profesinės sąlygos bei garantijos, 
kurios nėra reglamentuojamos įstatymų, kitų norminių teisės aktų. 
Grupės bendrovėse taikomos papildomos finansinės garantijos (iš-
mokos nelaimingų atsitikimų, ligos, artimųjų mirties atvejais, para-
ma gimus vaikui, parama auginant tris ir daugiau vaikų ar neįgalų 
vaiką), papildomos atostogų dienos (gimus vaikui, mirus artimajam 
ir kitais atvejais) ir kitos garantijos. 
Atsižvelgiant į 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusius Lietuvos Respubli-
kos gyventojų pajamų mokesčio, Lietuvos Respublikos valstybinio 
socialinio draudimo, Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės soci-

alinio draudimo įstatymų pakeitimus, 2019 m. buvo pasirašytas su-
sitarimas dėl kolektyvinės sutarties pakeitimo, kuriuo materialinės 
pagalbos išmokos pagal kolektyvinę sutartį, nuo kurių darbuotojas 
moka gyventojų pajamų mokestį, po mokesčių reformos padidin-
tos įstatymuose numatytu koeficientu 1,289, siekiant, kad faktinis 
darbuotojų gaunamas sutartų išmokų dydis dėl mokesčių reformos 
nesikeistų.
Bendrovės remia darbuotojų kolektyvo kultūrinę, sportinę ir turisti-
nę veiklą, įvairius šventinius renginius bei kitą socialinę veiklą, kurio-
je be diskriminacijos ir apribojimų turi teisę dalyvauti visi bendrovių 
darbuotojai. 

11. SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ SANTYKIUOSE SU VISUOMENE

EPSO-G grupės bendrovės kuria ir palaiko atvirus ir dalykiškus san-
tykius su interesų turėtojais ir yra atskaitingos akcininkams ir vi-
suomenei už vykdomas veiklas. Grupės bendrovės ne rečiau kaip 
kartą per metus viešai pristato akcininkams ir/ar socialiniams par-
tneriams finansinės ir nefinansinės veiklos ataskaitas.
Siekdama užtikrinti atvirą dialogą su interesų turėtojais 2019 m. 

gegužės 7 d, „Litgrid“ bendrovė parengė veiklos ataskaitą „Kuriame 
vertę visuomenei“, kurioje pristatė savo veiklą, svarbiausius rezul-
tatus ir artimiausius planus bei iššūkius. Mo muziejuje vykusiame 
renginyje taip pat apžvelgtos šalies ūkio raidos tendencijas (prane-
šėjas Tadas Povilauskas, SEB banko ekonomistas) bei energetinio 
saugumo iššūkiai  (pranešėjas dr. Artūras Petkus, NATO Energetinio 
saugumo kompetencijos centro tyrimų skyriaus vadovas).
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Siekiant supažindinti visuomenę su bendrovės veikla, 2019 m. „Lit-
grid“ organizavo ekskursijas grupėms nuo 8 iki 20 žmonių. Jos vyks-
ta Sistemos valdymo centre (dispečeriniame centre) Vilniuje, keiti-
klių stotyse „LitPol Link“ Alytuje bei „Nord Balt“ Klaipėdoje. 
Ekskursijas veda „Litgrid“ specialiai pasiruošę darbuotojai, kurie iš-
samiai ir suprantamai pasakoja apie tai, kas yra elektra, kaip dirba 
dispečeriai sistemos valdymo centre, kaip saugiai elgtis su elektra.
2019 m. „Amber Grid“ prisidėjo prie Vilniaus Gedimino technikos uni-
versiteto Inžinerijos licėjuje kasmet organizuojamos karjeros dienos 
vyresniųjų klasių moksleiviams. Licėjuje apsilankę darbuotojai pri-

statė „Amber Grid“ veiklą ir supažindino moksleivius su dujininko 
profesija – kokių žinių bei išsilavinimo reikia, vykdant dujų perdavi-
mo veiklą.
 „Amber Grid“ darbuotojai taip pat vedė edukacinę ekskursiją Spin-
dulio progimnazijos prieš mokyklinukams. Vaikai  susipažino su sau-
gumo taisyklėmis, kurių reikia laikyti naudojant dujas, kam reika-
lingas specialus kvapas suteikiamas dujoms. Vaikams labai patiko 
matuotis aprangą, kurią dėvi bendrovės darbuotojai atlikdami du-
jotiekio remonto darbus. Didelį įspūdį paliko apsilankymas įmonės 
dispečerinėje, iš kur valdomi Lietuvos dujų srautai.

Dialogo su bendruomenėmis kultūra
Grupės bendrovės iš anksto informuoja vietos bendruomenes apie 
jų kaimynystėje vykdomus projektus. Projektų įgyvendinimo metu 
darbų laikas derinamas su gyventojais. Siekiama, kad viso projek-
to įgyvendinimo metu gyventojams būtų minimizuoti dėl vykdomų 
darbų kylantys nepatogumai.
Lietuvai įgyvendinant Europos Sąjungos reikšmės dujotiekių jung-
ties projektą GIPL, kuris per Lenkiją sujungs Lietuvą su Vakarų Euro-
pa, „Amber Grid“ 2019 m. iš anksto ruošėsi dujotiekio statybų star-
tui. Iš viso per Lietuvą bus nutiesta 165 km dujotiekio nuo Širvintų 
rajono iki Lazdijų, projekto darbai tiesiogiai bus aktualūs daugiau 
savininkų Lietuvoje, o netiesiogiai projektas palies 9 savivaldybių 
gyventojus. 
Todėl  2019 m. „Amber Grid“ tęsė ilgalaikį susitikimų su bendruome-
nėmis savivaldybėse, kurių teritorijose bus tiesiamas magistralinis 
dujotiekis GIPL, projektą.  2019 m. įvyko 50  susitikimai kurių metu 
regiono gyventojams buvo pristatomas GIPL projektas, akcentuo-
jant jo svarbą, tikslus, naudas.
Projektu „Dialogo kultūra ir bendradarbiavimas“ siekiama kurti ilga-
laikius ryšius su bendruomenėmis, kurių aplinkoje bendrovė vykdo 
veiklą. Tokie susitikimai yra svarbūs bendrovei, nes leidžia išgirsti 

gyventojų nuomonę ir, prireikus, atitinkamai koreguoti projekto dar-
bus ar jų eigą. 
Susitikimus su bendruomenėmis, kurių teritorijose vyks dujotiekio 
tiesimo darbai, „Amber Grid“ atstovai planuoja tęsti 2020 metais.
Sinchronizacijai su KET svarbius projektus įgyvendinanti „Litgrid“ 
bendrovė 2019 m. taip pat pradėjo susitikimų su vietos bendruo-
menėmis ciklą. „Litgrid“ darbuotojai, kartu su visuomenėje žinomais 
žmonėmis– žurnalistu Giedriumi Drukteiniu, aktore, rašytoja Nijole 
Narmontaite, istoriku Alfredu Bumblausku – susitiko su bendruome-
nės gyventojais miestuose bei miesteliuose, šalia kurių iki 2025 m. 
bus vykdomi sinchronizacijos projektai. 
„Litgrid“ siekia, kad infrastruktūrinių projektų įgyvendinimo metu 
gyventojams būtų minimizuoti dėl vykdomų darbų kylantys nepato-
gumai, o naujos trasos planuojamos itin kruopščiai, kad kuo mažiau 
paveiktų gyvenamąją aplinką bei gamtą. 
2019 m. prasidėjo naujos oro perdavimo linijos „Vilnius – Neris“ tra-
sos planavimas, kurio metu bendrovės atstovai susitikinėjo ir tarėsi 
su seniūnais, apžiūrinėjo visas trasos alternatyvas, kad parinktų vi-
soms suinteresuotoms pusėms optimaliausią trasą.

Saugus elgesys 
„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 „Litgrid“ nuo-
lat primena būtinybę laikytis darbuotojų saugos reikalavimų, taip 
pat vykdoma kontrolė – bendrovės atstovai vyksta į vietas, kur ran-
govai vykdo darbus, ir tikrina, kaip laikomasi darbų saugos reikalavi-
mų, o nustačius trūkumų – darbai nutraukiami. 
Gyventojams bendrovė vykdė informacines kampanijas regioninėje 

žiniasklaidoje bei socialiniuose tinkluose – apie saugų elgesį infor-
macija buvo perteikiama informaciniais grafikais bei vaidybiniais vi-
deofilmais. Šia tema 2019 m. regioninėje ir vietinėje spaudoje – virš 
40 laikraščių – „Litgrid“ inicijavo straipsnius apie saugų elgesį šalia 
aukštos įtampos oro linijų.
 Tai buvo daroma pirmoje  2019 m. laiku, kai suintensyvėja žemės 
ūkio darbai ir medžių kirtimai ir dėl to padaugėja įvairų įvykių, su-
keltų nesaugaus žmogaus elgesio. Tam, kad išvengti nelaimingų 
atsitikimų, o tinklas veiktų patikimai, žmonėms būtina žinoti, kokius 
darbus ir kokiu atstumu nuo aukštos įtampos linijos galima dirbti, 
bei ką daryti, pamačius pažeistą liniją.

Dirbsiu saugiai
2019 m. Valstybinei darbo inspekcijai (toliau – VDI) švenčiant 100 
metų sukaktį buvo organizuotas projektas „Dirbsiu saugiai!“, kurio 
tikslas – 100 Lietuvos mokyklų, kartu su skirtingų įmonių atstovais, 
vesti pamokas 5-6 klasių mokiniams apie pavojus ir rizikas atliekant 
įvairius darbus ir papasakoti apie saugos priemones, kurios apsau-
go darbuotojus nuo šių pavojų. 
Šioje iniciatyvoje aktyviai dalyvavo „Litgrid“ ir „Amber Grid“ dar-

buotojai, kurie  kartu su VDI atstovais vedė pamokas Panevėžio r. 
Miežiškių pagrindinės mokyklos, Pasvalio Svalios progimnazijos ir 
Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos mokiniams. Saugos pamokos metu 
mokiniams buvo pasakojama, kas yra dujos ir elektra , kokie yra 
pavojais atliekant darbus su dujomis ir elektra, buvo demonstruo-
jamos asmeninės apsaugos priemonės, kurias mokiniai noriai ma-
tavosi.
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Parama
EPSO-G įmonių grupėje yra patvirtinta paramos politika, kuri grin-
džiama veiklos strategijos tikslais, vertybėmis ir nuostata - teikiama 
parama privalo būti vieša ir nekelti visuomenei abejonių dėl savo 
tikslingumo bei skyrimo proceso skaidrumo.
EPSO-G yra valstybės valdoma įmonė, todėl viena svarbiausių  jos 

pareigų yra mokėti dividendus akcininkui, kuris juos skirsto būtino-
sioms visuomenės reikmėms per šalies biudžetą. Todėl, siekiant įgy-
vendinti EPSO-G strategijoje numatytus tikslus, grupės įmonės teiks 
paramą tik iš anksto numatytoms sritims.
2017 - 2019 m. EPSO-G grupės bendrovės paramos nėra suteikusios.

Paramos kryptys
Numatyta plėtoti bendradarbiavimą su bendruomenėmis, kurių arti-
moje aplinkoje, grupės įmonės vykdo veiklą arba įgyvendina projek-
tus. Kita rėmimo kryptis – švietimas, parama studijuojantiems uni-
versitetų 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, sveika-
tos priežiūros ar kitoms bendruomenės gerovės sritims remiantis 
keturiais principais – atitiktimi veiklos tikslams, skaidrumu ir neša-
liškumu, lygiateisiškumu bei konfidencialumo ir viešumo derinimu.
EPSO-G grupės įmonės paramos neskirs politinėms partijoms ar 
politinėms kampanijoms finansuoti. Taip pat veikloms, populiari-

nančioms ar susijusioms su azartiniais ar tokio pobūdžio lošimais, 
alkoholiniais gėrimais, rūkalais ar kitomis svaiginančiomis medžia-
gomis  ir kitoms veikloms, kurios visuomenei turi arba gali turėti 
neigiamą įtaką.
EPSO-G įmonių grupės bendrovėse paramai skiriama pelno dalis nu-
statoma kasmet eiliniame visuotiniame 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. grynojo ataskaitinių finansinių 
metų pelno, bet kuriuo atveju neviršijant 50 tūkst. eurų.
2020 m. EPSO-G grupės bendrovės biudžetuose paramai skirti lėšų 
nėra numačiusios.

Savanorystė
Prisidėdamos prie visuomenei ar vietos bendruomenei svarbių tikslų 
įgyvendinimo, EPSO-G grupės bendrovės 2019 m. toliau skatino dar-
buotojų savanorišką neatlygintiną įsitraukimą į labdaringą veiklą. 

Aplinkos tvarkymo akcija
2019 m. „Amber Grid“ darbuotojai kartu su savo artimaisiais šeštą 
kartą dalyvavo savanoriškoje visuomeninėje akcijoje „Darom“. 2019 
m. šioje akcijoje dalyvavo 99 darbuotojai su savo šeimos nariais

(2018 m. – 90 dalyvių). Už dalyvavimą akcijoje „Darom“ 2019 m. „Am-
ber Grid“ darbuotojai gavo akcijos organizatorių padėką.

Kraujo donoro diena
„Amber Grid“ bendrovėje nuolat organizuojamos kraujo donorystės 
akcijos. 2019 m. pilietiškoje akcijoje „Kraujo donoro diena“ dalyva-
vo 50 „Amber Grid“ darbuotojų, kurie prisidėjo gelbstint sergančių-

jų sveikatą ir gyvybę. Paaukota 25 litrai kraujo. Nacionalinis kraujo 
centras išreiškė „Amber Grid“ padėką už aktyvų dalyvavimą ir neat-
lygintinos kraujo donorystės idėjų sklaidą.

Labdaros aukcionas
EPSO-G darbuotojų vasaros šventės metu, kuri buvo skirta vieno-
dų EPSO-G grupės vertybių – profesionalumas, bendradarbiavimas, 
pažanga – diegimui,  vyko darbuotojų labdaros aukcionas. Surink-
tos savanoriškai  darbuotojų skirtos asmeninės lėšos buvo skirtos 
labdaros ir paramos fondui „Rugutė“, remiančiam onkologinėmis 
ligomis sergančius vaikus ir Pivašiūnų vaikų dienos centro vaikams 

„Paramai šeimai“ organizuojant jiems išvyką į Vilnių.
Prisidedant prie paramos teikimo onkologinėmis ligomis sergančius 
vaikus remiančiam fondui „Rugutė“, 10 „Amber Grid“ darbuotojų taip 
pat dalyvavo savanorystės akcijoje, kurios metu margino palankaus 
vėjo malūnėlius. Visos lėšos, gautos pardavus malūnėlius, skirtos 
labdaros ir paramos fondui „Rugutė“.

Kalėdinė labdaros mugė 
„Amber Grid“ darbuotojai tradiciškai kviečia į svečius Lietuvos speci-
aliosios kūrybos draugijos „Guboja“ jaunimą. Kūrybingi neįgalūs me-
nininkai prieš šventes bendrovės darbuotojams surengia rankdar-
bių parodą ir pasiūlo jų įsigyti. Labdaros mugė vyksta pagrindinio 
bendrovės biuro fojė, tad savo pavyzdžiu „Amber Grid“ darbuotojai 
užkrėtė ir kitų įmonių, įsikūrusių biurų pastate, kolegas – jie taip 

pat mielai perka suvenyrus, asmeniškai prisidėdami prie paramos 
draugijai.
Bendrovės darbuotojai prisijungė prie projekto „Vaikų svajonės“ ir 
išpildė sudėtingomis sąlygomis augančių vaikų didžiausius norus. 
Įgyvendinant kalėdines vaikų svajones buvo padovanota įvairių 
žaislų, drabužių, avalynės ir kt.
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Savanorystė „Maisto banke“
2019 m. kelis kartus per metus „Amber Grid“ darbuotojai visą darbo 
dieną skiria savanorystei „Maisto banko“ organizacijos sandėlyje Vil-
niaus Naujamiestyje. Kolegos rūšiuoja daržoves, atrinkinėjo duonos 
gaminius, dirba šaldytuvų sandėlyje, rūšiuodami pieno produktus, 

mėsą, žuvį ir kitus greitai gendančius maisto gaminius. „Amber Grid“ 
komanda per dieną „Maisto banke“ išrūšiuoja 2-3 tonas maisto pro-
duktų, kurie per socialines organizacijas tą pačią dieną perduodami 
800 paramos gavėjų.

RODIKLIŲ KODAS PAGAL GRI 
STANDARTĄ

APRAŠYMAS PUSLAPIS

STRATEGIJA IR ANALIZĖ

GRI 102-14 Aukščiausias pareigas einančio Bendrovės vadovo žodis 59 - 62 psl.

BENDROVĖS APIBŪDINIMAS

GRI 102-1 Bendrovės pavadinimas 64 psl.

GRI 102-2 Bendrovės veikla, pagrindiniai prekės ženklai ir paslaugos 66 – 75 psl.

GRI 102-3 Bendrovės pagrindinės būstinės adresas 64 psl.

GRI 102-5 Nuosavybės tipas ir teisinė forma 64 psl.

GRI 102-6 Rinkos, kuriose Bendrovė veikia 66 – 75 psl.; 83 psl.

GRI 102-7 Bendrovės dydis 99 – 105 psl.

GRI 102-8 Darbuotojų skaičius 136 - 137 psl.

G4-11 Procentinė visų darbuotojų, kuriems taikomi kolektyvinės sutarties 
susitarimai, dalis

157 psl.

GRI 102-11 Atsargumo principo paisymas 109 – 113 psl.

GRI 102-12 Išorinės ekonominės, aplinkosauginės ir socialinės iniciatyvos 143 - 160 psl.

GRI 102-13 Narystė nacionalinėse ir tarptautinėse organizacijose 108 - 109  psl.

ETIKA IR INTEGRALUMAS

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

76 - 77 psl.; 129- 133 psl.;  
143 – 144 psl.

BENDROVĖS VALDYMAS

GRI 102-18 Bendrovės valdymo struktūra 117 psl.

GRI 102-19 Deleguoti įgaliojimai 140 - 141 psl.

GRI 102-20 Vadovaujančio lygmens Bendrovės atstovų priskyrimas ir atstova-
vimas finansų, aplinkosaugos, socialinės atsakomybės sričiai

142 - 144 psl.

GRI 102-21 Atsakomybė teikiant informaciją/konsultacijas akcininkams finan-
sų, aplinkosaugos, socialinės atsakomybės klausimais

142 - 144 psl.

SUINTERESUOTOSIOS ŠALYS

G4-24 Suinteresuotųjų grupių sąrašas 145 – 148 psl.

ATASKAITOS PARAMETRAI

G4-28 Ataskaitos laikotarpis 64 psl.

Rodiklių indeksas pagal GRI
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G4-29 Ankstesnės ataskaitos data 64 psl.

G4-30 Ataskaitos pateikimo dažnumas 64 psl.

G4-31 Kontaktinis asmuo klausimams, susijusiems su socialine  
atsakomybe

142 psl.

G4-33 Organizacijos politika ir praktiką dėl ataskaitos išorinio audito 113 psl.

VALDYMAS

G4-34 Bendrovės valdymo struktūra, įskaitant aukščiausio lygio komitetus 115 – 128 psl.

POVEIKIS APIBŪDINIMAS, ATSKLEISTAS  VALDYMO  
BŪDAS IR RODIKLIS

IŠORINĖ PATIKRA PUSLAPIS/ŠALTINIS

EKONOMIKA

EKONOMINIS VEIKSMINGUMAS Tiesioginė gauta ir paskirstyta ekonominė 
nauda

Atlikta Metinė ataskaita 114-115 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 pažan-
gos ataskaita, 150psl.

 APLINKOSAUGA

PRODUKTAI IR PASLAUGOS Bendrovės produktų ir paslaugų poveikio 
aplinkai švelninimo priemonės (G4-EN27)

Dalinai Socialinės atsakomybės pažan-
gos ataskaita 153 -155 psl.

SOCIALINĖS SRITIS

ŠVIETIMAS IR MOKYMAS Programos, skirtos darbuotojų įgūdžių gerini-
mui bei mokymuisi visą gyvenimą, užtikri-
nančios darbuotojų darbingumo tęstinumą ir 
padedančios valdyti karjerą (G4-LA10)

Iš dalies -

NEDISKRIMINAVIMAS Diskriminacijos incidentų skaičius ir veiksmai, 
kurių buvo imtasi spręsti incidentus, susiju-
sius su žmogaus teisių pažeidimais (G4-HR3)

Atlikta Socialinės atsakomybės pažan-
gos ataskaita 156 psl.

VIETOS BENDRUOMENĖS Padalinių, kuriose įtraukiamos vietos ben-
druomenes, įvertinant poveikį ar plėtros 
programas (G4-SO1)

Atlikta Socialinės atsakomybės pažan-
gos ataskaita 158 – 161 psl.

Bendrovės poveikių ir specifinių rodiklių sąrašas
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