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2019 m. EPSO-G valdymo bendrovės korporatyvinis valdymas buvo 
vykdomas pagal 2015 m. rugsėjo 7 d. LR Energetikos ministro pa-
tvirtintas ir vienintelio akcininko 2018 m. balandžio 24 d. sprendi-
mu priimtas EPSO-G įmonių grupės korporatyvinio valdymo gai-

EPSO-G valdymo bendrovė laikėsi šių svarbių korporatyvinio valdy-
mo principų: 

• veiklos skaidrumo;
• valstybės nuosavybės ir reguliavimo funkcijų atskyrimo;
• tikslų apibrėžtumo ir tvarumo;
• tinkamo akcininkų teisių realizavimo;
• atitikties teisės aktų reikalavimams ir geriausios praktikos

standartams;
• veiklos efektyvumo, tvarumo ir konkurencingumo;

res. Jos nustato bendrus visai EPSO-G įmonių grupei taikomus 
korporatyvinio valdymo principus, valdymo organizavimo modelį, 
valdymo struktūrą, atskaitomybės ir veiklos priežiūros bei kontro-
lės sistemas.

• valdymo ir priežiūros organų atsakomybės bei atskaitomybės
akcininkams.

EPSO-G remiasi gerąja valdysenos patirtimi, išdėstyta Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) paskelbtose ge-
rosios valdysenos rekomendacijose, Jungtinių Tautų bei Nasdaq 
Vilnius rekomendacijose, kituose tarptautiniu mastu pripažintuose 
standartuose ir gerosios valdysenos rekomendacijose, kurių svar-
biausias tikslas – užtikrinti, kad valstybės valdomos bendrovės būtų 
valdomos skaidriai ir efektyviai.

VALDYSENOS ATASKAITA

EPSO-G VALDYMO SISTEMA 
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Aukščiausias galimas įvertinimas „A+“ taip pat buvo skirtas už ko-
legialių organų darbą, jų narių atrankos procesą, kompetenciją ir 
įsitraukimą.

EPSO-G strateginis planavimas, įgyvendinimas ir priežiūra įvertinta 
aukščiausiais A+ balais, tačiau bendram trečiosios dimensijos ver-
tinimui „A-“ įtakos turėjo dėl reguliatoriaus sprendimų apskaitytas 
turto vertės sumažėjimas bei dėl finansinio įpareigojimo mokėti 
„Ignitis“ bendrovei už  „Litgrid“ akcijas aukštas EPSO-G skolintų lėšų 
lygis.

Rengdama 2020 m. veiklos planą, EPSO-G valdymo bendrovė numa-
to toliau diegti priemones ir tobulinti valdysenos kokybę atsižvel-
giant į SIPA rekomendacijas.

Kryptingai siekiant pelnyti pasitikėjimą vykdomais strateginiais pro-
jektais ir itin daug dėmesio skiriant veiklos skaidrumui bei atskaitin-
gumui, EPSO-G įmonių grupės pripažinta lyderiu skaidrumo katego-
rijoje, o bendroji valdysenos kokybė pelnė „A“ įvertinimą. Tai parodė 
VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ (SIPA) paskelbtas „VVĮ ge-
rosios valdysenos indeksas. 2018/19 metai“. SIPA gerojo valdymo 
indeksas yra plačiausiai visų VVĮ valdymo kokybę įvertinantis įrankis. 
Indeksą sudaro trys pagrindinės vertinimo dimensijos: skaidrumas, 
kolegialūs organai bei strateginis planavimas ir įgyvendinimas.

Pagal skaidrumo dimensiją EPSO-G pelnė aukščiausią „A+“ įverti-
nimą, identifikuojant tobulintinas sritis taikant darnumo praktiką 
ateityje.

1. EPSO-G įstatai

2019 m. EPSO-G valdymo bendrovės įstatai nesikeitė – 2019 m. 
gruodžio 31 d. galiojo 2018 m. rugpjūčio 1 d. Juridinių asmenų regis-
tre įregistruota įstatų redakcija, kuri įtvirtino padidintą valdybos at-
sakomybę, suteikiant jai priežiūros funkciją. Esamas korporatyvinis 
valdymo modelis užtikrina EPSO-G grupės organizacinės ir valdy-
mo struktūros efektyvumą bei atitikimą aukščiausiems valdysenos 
standartams. 

2. EPSO-G priežiūros ir valdymo sistema ir funkcijos

EPSO-G valdymo, priežiūros ir organizacinė struktūra užtikrina op-
timalų veiklos organizavimą, atskaitingumą, procesų efektyvumą 
ir atsakomybę.

EPSO-G grupės korporatyvinio valdymo dokumentų sistemą 
sudaro:

• EPSO-G įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairės;

• Valdymo ir grupės bendrovių įstatai;

• Korporatyvinio valdymo politika;

• Valdybos darbo reglamentas;

• Audito komiteto veiklos nuostatai;

• Atlygio ir skyrimo komiteto veiklos nuostatai;

• Patvirtinti grupės bendrovių korporatyvinio valdymo
dokumentai;

• Korporatyvinio valdymo dokumentų pagrindu patvirtinti
grupės bendrovių dokumentai.

Su visais nurodytais dokumentais galima susipažinti valdymo ben-
drovės EPSO-G puslapyje www.epsog.lt.

Su EPSO-G įstatais kviečiame susipažinti tinklalapyje www.epsog.lt 
Korporatyvinis valdymas skirsnyje. 

EPSO-G įstatai gali būti keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo 
sprendimu, priimtu ne mažesniu kaip 2/3 visų visuotiniame akci-
ninkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, 
išskyrus įstatymų nustatytas išimtis.

http://www.epsog.lt
http://www.epsog.lt 
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3. EPSO-G visuotinis akcininkų susirinkimas 

Vienintelio EPSO-G valdymo bendrovės akcininko teises ir pareigas 
įgyvendina LR energetikos ministerija. 

EPSO-G vienintelis akcininkas:
• priima sprendimus strateginiais veiklos krypčių klausimais;
• tvirtina svarbiausias veiklos gaires (korporatyvinio valdymo

gairės, kolegialių organų atlygio gaires ir kt.).

Per 2019 m. vienintelis EPSO-G akcininkas priėmė šiuos sprendimus

DATA ESMINIAI SPRENDIMAI

2019 m. vasario 19 d. Atsižvelgiant į tai, kad audito komiteto narys Raimondas Rapkevičius buvo pripažintas praradusiu nepriklau-
somumą dėl kitų savo einamų pareigų, akcininkas atšaukė EPSO-G audito komiteto narį Raimondą Rapkevi-
čių ir į Audito komitetą išrinko nepriklausomą valdybos narį Gediminą Almantą.

Patvirtino Grupės bendrovių kolegialių valdymo organų atlygio gairių pakeitimą.

2019 m. kovo 20 d. Atsižvelgiant į įvykusius korporatyvinio valdymo pakeitimus (anksčiau stebėtojų tarybai numatytos priežiūros 
funkcijos buvo priskirtos valdybai), atšaukė EPSO-G valdybą ir į valdybą naujai kadencijai išrinko du nepriklau-
somus narius - Gediminą Almantą ir Robertą Vyšniauską bei du Energetikos ministerijos nominuotus valdy-
bos narius – Dainių Bražiūną ir Gediminą Karalių.

2019 m. balandžio 15 d. Įvertinus tai, kad Bendrovės valdybos nariu yra paskirtas Robertas Vyšniauskas, kuris turi profesinės patirties 
rizikų valdyme, konsultuojat finansinių ataskaitų rengimo bei mokesčių klausimais, o Gediminas Almantas yra 
paskirtas į Bendrovės atlygio ir skyrimo komitetą, atšaukė nepriklausomą EPSO-G audito komiteto narį Gedimi-
ną Almantą ir į Audito komitetą išrinko nepriklausomą valdybos narį Robertą Vyšniauską.

2019 m. balandžio 30 d. Patvirtino EPSO-G konsoliduotų ir bendrovės 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinį.

Patvirtino sprendimą dėl pelno paskirstymo. 

2019 m. birželio 19 d. Audito įmone, kuri atliks 2019 m. EPSO-G konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio bei konsoliduo-
to metinio pranešimo auditą, išrinko UAB „Deloitte Lietuva“.

2019 m. lapkričio 11 d. Patvirtino naujas Atlygio už veiklą UAB „EPSO-G“ ir UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovių organuose gaires ir, 
vadovaujantis patvirtinta nauja dokumento redakcija, nuo 2019 m. gruodžio 1 d. nustatė naujus valdybos ir audi-
to komiteto nariams mokamus atlygius, patvirtino biudžetus 2020 metams bei standartines valdybos ir audito 
komiteto nario veiklos sąlygas.

Taip pat iki esamos Bendrovės valdybos kadencijos pabaigos į valdybą išrinko nepriklausomą valdybos narį 
Tomą Tumėną.

2019 m. lapkričio 28 d. Pritarė EPSO-G valdybos sprendimui, kuriuo EPSO-G valdyba nusprendė pritarti  „TETAS“ akcijų pirkimo-pardavi-
mo sutarties sudarymui ir patvirtino esmines  „TETAS“ 100 proc. akcijų pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas.

2019 m. gruodžio 18 d. Pritarė naujai „Amber Grid“ įstatų redakcijai ir naujai „Baltpool“ įstatų redakcijai, kurias pasiūlė Bendrovės valdy-
ba; taip pat priėmė sprendimą pakeisti EPSO-G registruotos buveinės adresą iš A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius į 
Gedimino pr. 20, Vilnius. 

Pakeistas EPSO-G buveinės adresas Juridinių asmenų registre buvo įregistruotas 2019 m. gruodžio 30 d. ir ati-
tinka faktinę EPSO-G veiklos vykdymo vietą. 

4. EPSO-G valdyba 

Pagal galiojančią EPSO-G įstatų redakciją valdybą sudaro penki 
nariai, kuriuos skiria EPSO-G vienintelis akcininkas ketverių metų 
kadencijai, atsižvelgdamas į atlygio ir skyrimo komiteto rekomen-
dacijas. 

Valdybos nario nepertraukiamas kadencijos laikas yra ne ilgesnis 

kaip dvi kadencijos iš eilės, t. y. ne daugiau kaip  aštuoneri metai 
iš eilės. Valdybos nariai renkami pagal LR Vyriausybės 2015 m. 
birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 patvirtintą Kandidatų į valstybės 
įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar 
savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo 
renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą. 
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Atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. buvo įgyvendinti valdysenos modelio 
pakeitimai ir į tai, kad EPSO-G valdybos narius skiria vienintelis 
akcininkas, o ataskaitiniu laikotarpiu veikusios valdybos nepriklau-
somi nariai buvo paskirti veiklą sustabdžiusios stebėtojų tarybos, 
nuspręsta naujai suformuoti EPSO-G valdybą. 

Dėl to LR energetikos ministerija, atlikusi nepriklausomų narių 
atranką, 2019 m. kovo 20 d. naujai kadencijai EPSO-G valdybos 
nariais išrinko Energetikos ministerijos Energetinio saugumo gru-
pės vadovą Dainių Bražiūną, Energetikos ministerijos Strateginių 
pokyčių valdymo grupės patarėją Gediminą Karalių bei nepriklau-
somus valdybos narius - VĮ  Oro navigacija“ valdybos narį Gediminą 
Almantą ir bendrovių valdysenos, teisės ir mokesčių konsultantą 
Robertą Vyšniauską. Baigus trečiojo nepriklausomo valdybos nario 
atranką, 2019 m. lapkričio 11 d., vienintelio EPSO-G akcininko spren-
dimu, buvo paskirtas penktasis EPSO-G vadybos narys – Tomas 
Tumėnas, kuris yra AB „Linas Agro Group“ finansų direktorius ir 
valdybos narys. 

2019 m. kovo 29 d. EPSO-G valdybos nariai valdybos pirmininku 
išrinko Gediminą Almantą. 

EPSO-G valdyba:
• formuoja bendrą Įmonių grupės korporatyvinio valdymo politiką;
• yra atsakinga už organizacinį ir sisteminį Grupės vystymą bei

valdymą jai priskirtos kompetencijos srityje ir apimtyje; 
• atlieka Grupės bendrovių veiklos, jų strategijų, veiklos tikslų ir

planų, Valdybos patvirtintų dokumentų ir kitų sprendimų Grupės
bendrovėse įgyvendinimo stebėseną;

• vykdo Grupės bendrovių įgyvendinamų strateginių projektų,
įtrauktų į nacionalinę energetikos strategiją, ypatingos valsty-
binės svarbos projektų, valstybei svarbių ekonominius projektų
valdymo priežiūrą bei kontrolę;

• vykdo priežiūros funkcijas, kaip tai numatyta LR akcinių bendro-
vių įstatyme.

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 23 valdybos posėdžiai, iš jų dešimt 
buvo priimta balsuojant raštu. Ataskaitiniais metais taip pat buvo 
organizuojama strateginė sesija. 

Ataskaitinio posėdžio metu valdyba patvirtino naują EPSO-G val-
dybos darbo reglamentą, su kuriuo galima susipažinti tinklalapyje 
www.epsog.lt „Valdybos“ skirsnyje. 

GEDIMINAS ALMANTAS
Nepriklausomas narys,

pirmininkas

GEDIMINAS KARALIUS
Narys

ROBERTAS VYŠNIAUSKAS
Nepriklausomas narys

DAINIUS BRAŽIŪNAS
Narys

TOMAS TUMĖNAS
Nepriklausomas narys

  EPSO-G valdyba 2019 m. gruodžio 31 d.

http://www.epsog.lt
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EPSO-G valdybos sudėtis 2019 m. gruodžio 31 d. ir jos pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

VARDAS 
PAVARDĖ PAREIGOS KADENCIJA KITOS PAREIGOS IŠSILAVINIMAS

Gediminas 
Almantas

Nepriklausomas 
narys, pirmininkas

Nuo 2016-11-10 iki 
2019-03-19 

ir nuo 2019-03-20

VĮ "Oro navigacija" valdybos 
narys, audito komiteto 
pirmininkas

Vilniaus universitetas, teisės mokslų 
magistras;
Berno universitetas, Šveicarija, teisės mokslų 
magistras;
Kopenhagos verslo mokykla, verslo derybų etika, 
industrinis doktorantas.

Robertas 
Vyšniauskas

Nepriklausomas 
narys

Nuo 2019-03-20 Bendrovių valdysenos, teisės 
ir mokesčių konsultantas

Mykolo Romerio universitetas, teisės mokslų 
magistras.

Dainius 
Bražiūnas

Narys Nuo 2018-09-21 iki 
2019-03-19 

ir nuo 2019-03-20

LR energetikos ministerija, 
energetinio saugumo grupės 
vadovas; AB “Klaipėdos nafta, 
valdybos narys

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 
energetikos mokslų bakalauras.

Gediminas 
Karalius

Narys Nuo 2018-09-21 iki 
2019-03-19 

ir nuo 2019-03-20

LR energetikos ministerija, 
strateginių pokyčių grupės 
patarėjas

Mykolo Romerio universitetas, ES teisės mokslų 
magistras;
ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, vadybos 
ir verslo administravimo mokslų magistras.

Tomas 
Tumėnas

Nepriklausomas 
narys

Nuo 2019-11-11 AB „Linas Agro Group“, 
finansų direktorius ir 
valdybos narys

Vilniaus universitetas, finansų valdymo mokslų 
magistras;
Aalborgo universitetas, tarptautinio verslo 
ekonomika;
Mančesterio verslo mokykla; finansų 
valdymo mokslo magistras.

Rytis 
Ambrazevičius

Nepriklausomas 
narys, pirmininkas

Nuo 2016-11-10 iki 
2019-03-19

Asociacija „Baltic Institute of 
Corporate Governance“

Valdas 
Vitkauskas

Nepriklausomas
narys

Nuo 2016-11-10 
iki 2019-03-13

Europos rekonstrukcijos ir 
plėtros bankas
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Valdybos posėdžių 2019 m. lankomumas ir juose priimti esminiai sprendimai:

Dalyvavo Nedalyvavo

POSĖDŽIO
DATA

GEDIMINAS 
ALMANTAS

DAINIUS 
BRAŽIŪNAS

GEDIMINAS 
KARALIUS

ROBERTAS 
VYŠNIAUSKAS

TOMAS 
TUMĖNAS

RYTIS 
AMBRAZEVIČIUS

VALDAS 
VITKAUSKAS

Sausio 15 d. - -

Sausio 25 d. - -

Vasario 15 d. - -

Kovo 8 d. - -

Kovo 12 d. - -

Kovo 29 d. - - -

Balandžio 12 d. - - -

Balandžio 19 d. - - -

Balandžio 26 d. - - -

Gegužes 10 d. - - -

Gegužės 17 d. - - -

Birželio 10 d. - - -

Birželio 28 d. - - -

Liepos 12 d. - - -

Liepos 26 d. - - -

Rugpjūčio 27 d. - - -

Rugsėjo 27 d. - - -

Spalio 25 d. - - -

Lapkričio 6 d. - -

Lapkričio 18 d. - -

Lapkričio 29 d. - -

Gruodžio 13 d. - -

Gruodžio 13 d. - -
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2019 m. priimti valdybos sprendimai

2019-01 01-15
2017-2025  strategijos tvirtinimas

01-15
Atnaujintos Interesų valdymo ir Rizikų valdymo politikos, patvirtinta Atrankų politika bei 2018 m. 
vadovo veiklos vertinimo bei Bendrovės tikslų įgyvendinimo ataskaita

2019-02 02-15
Patvirtinti vadovo 2019 tikslai, „Amber Grid“ bei „Tetas“ skolinimo ir skolinimosi naudojantis grupės sąskaitos paslauga esminės sąlygos; at-
naujintas vidaus audito 2018-2020 veiklos planas

2019-03 03-08
Spręsta dėl balsavimo  LITGRID neeilinia-
me visuotiniame akcininkų susirinkime; 
ASK narių atlygio dydžio peržiūrėjimas

03-12
Peržiūrėta vadovo pastovi atlygio dalis

03-29
Išrinktas valdybos pirmininkas, iš naujo sufor-
muotas ASK, patvirtintas Grupės lygio rizikų 
sąrašas

2019-04 04-12
Aptarti esami skoliniai įsipareigojimai

04-19
Spręsta dėl balsavimo dukterinių bendrovių 
eiliniuose akcininkų susirinkimuose

04-26
Patvirtintas EPSO-G ir konsoliduotas metinis 
pranešimas, finansinių ataskaitų rinkinys, pelno 
paskirstymo projektai; inicijuotas eilinis visuoti-
nis akcininkų susirinkimas 

2019-05 05-10
Patvirtinta Grupės strategijos įgyvendini-
mo ataskaita už 2018 m.

05-17
Pritarta overdrafto sutarties sudarymui, spręsta dėl balsavimo „Tetas“ neeiliniame visuotiniame 
akcininkų susirinkime, patvirtintas ASK veiklos planas, spręsta dėl kintamosios atlygio dalies 
dydžio

2019-06 06-10
Nuspręsta siūlyti vieninteliam akcininkui priimti sprendimą dėl 2019 m.  audito įmonės 
skyrimo, priimti sprendimai dėl EPSO-G valdymo konsultacijų modelio

06-28
Aptarti reikalavimai, susiję su energijos vartoji-
mo efektyvumo didinimu

2019-07 07-12
Spręsta dėl balsavimo Amber Grid neeili-
niame visuotiniame akcininkų susirinkime 

07-26
Patvirtinta nauja EPSO-G esminių sąlygų sąrašo ir sandorių dėl, kurių spendimą priima valdyba redak-
cija, pakeistas 2019-2021 m. veiklos planas, atnaujintas Bendrovės rizikų valdymo priemonių planas

2019-08 08-27
Spręsta dėl holdingo valdymo paslaugų sutarties su dukterinėmis bendrovėmis sudarymo, balsavimo Amber Grid neeiliniame visuotiniame 
akcininkų susirinkime, inicijuotas Inovacijų ir plėtros komiteto suformavimas

2019-09 09-27
Patvirtintos pakeistos Integruoto planavimo ir stebėsenos bei Transporto politikos

2019-10 10-25
Patvirtintas atnaujintos Grupės veiklos strategijos 2017-2025 m. projektas, priimtas atnaujintas EPSO-G valdybos darbo reglamentas ir Korpo-
ratyvinio valdymo politika, spręsta dėl balsavimo @Baltpool“ neeiliniam visuotiniame akcininkų susirinkime

2019-11 11-06
Aptarti strateginiai projektai, spręsta dėl 
„Tetas“ akcijų įsigijimo

11-18
Spręsta dėl balsavimo „Litgrid“ neeiliniame 
visuotiniame akcininkų susirinkime 

11-29
Patvirtinti Valdybos, AK ir ASK 2020 m. veiklos 
planai, spręsta dėl balsavimo „Litgrid ir „Amber 
Grid“ neeiliniuose visuotiniuose akcininkų susi-
rinkimuose, patvirtintos atnaujintos Darbuotojų 
veiklos vertinimo ir Atrankos politikos, baigtas 
formuoti Inovacijų ir plėtros komitetas

2019-12 12-13
Raštu spręsta dėl balsavimo „Amber Grid“ 
ir „Baltpool“ neeiliniuose visuotiniuose ak-
cininkų susirinkimuose

12-13
Posėdžio metu atnaujintos Apskaitos ir Kolegialių organų narių, vadovų ir darbuotojų interesų 
valdymo politikos, patvirtintas EPSO-G 2020 m. veiklos biudžetas ir 2020-2022 m. veiklos planas, 
spręsta dėl balsavimo „Amber Grid“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime  
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5. EPSO-G atlygio ir skyrimo komitetas (ASK) 

Pagal galiojančius EPSO-G įstatus, atlygio ir skyrimo komitetas su-
daromas iš ne mažiau kaip trijų narių, kuriuos ne ilgesniam kaip 
ketverių metų laikotarpiui motyvuotu sprendimu skiria valdyba iš 
jos atrinktų kandidatų. Skiriant atlygio ir skyrimo komiteto narius 
užtikrinama, kad šio komiteto sudėtyje būtų ne mažiau kaip vienas 
nepriklausomas narys. Atlygio ir skyrimo komiteto nario nepertrau-
kiamos kadencijos laikas yra ne ilgesnis kaip dvi kadencijos iš eilės.

Naujai kadencijai išrinkta EPSO-G valdyba 2019 m. kovo 29 d. posė-
dyje suformavo Atlygio ir skyrimo komitetą – iki valdybos kadencijos 
pabaigos į komitetą paskirti valdybos nariai Gediminas Almantas 
ir Dainius Bražiūnas. 2019 m. gegužės 17 d. valdybos posėdyje po 
atlikto viešo atrankos konkurso nepriklausoma Atlygio ir skyrimo 
komiteto nare buvo išrinkta ankstesnės kadencijos nepriklausoma 
narė Jolita Lauciuvienė. 

2019 m. birželio 28 d. EPSO-G valdyba pritarė, kad J. Lauciuvienė 
eitų Atlygio ir skyrimo komiteto pirmininkės pareigas.

EPSO-G atlygio ir skyrimo komitetas:
• padeda atlikti kandidatų į organų narius atrankas visose Grupės

bendrovėse;
• teikia rekomendacijas Grupės bendrovėms dėl valdymo organų na-

rių skyrimo, sutarčių su jais sudarymo ir atlygio jiems nustatymo;
• teikia rekomendacijas dėl Grupės korporatyvinio valdymo doku-

mentų, susijusių su kolegialių organų, Grupės bendrovių darbuo-
tojų atlygio, veiklos vertinimo klausimais;

• teikia rekomendacijas dėl Grupės kolegialių organų, vadovų, va-
dovybės ir kritinių pareigybių pamainumo planavimo sistemos.

Per 2019 m. įvyko 13 atlygio ir skyrimo komiteto posėdžių.  

JOLITA LAUCIUVIENĖ
Nepriklausoma narė,

pirmininkė

GEDIMINAS ALMANTAS
Nepriklausomas narys

DAINIUS BRAŽIŪNAS
Narys

  EPSO-G atlygio ir skyrimo komitetas 2019 m. gruodžio 31 d.

EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto sudėtis 2019 m. gruodžio 31 d. ir jos pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

VARDAS 
PAVARDĖ PAREIGOS KADENCIJA KITOS PAREIGOS IŠSILAVINIMAS

Jolita 
Lauciuvienė

Nepriklausoma narė, 
pirmininkė

Nuo 2018-08-31 iki 
2019-03-19 

ir perrinkta nuo 
2019-05-20

UAB „Personalo vertė verslui”, 
direktorė

Vilniaus universitetas, ekonomikos mokslų ma-
gistrė; 
Lietuvos edukologijos universitetas, psichologijos 
mokslų bakalaurė.

Dainius 
Bražiūnas

Narys Nuo 2018-09-28 iki 
2019-03-19 

ir perrinktas nuo 
2019-03-29

LR energetikos ministerija, 
energetinio saugumo grupės 
vadovas;
AB “Klaipėdos nafta, valdybos 
narys

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, ener-
getikos mokslų bakalauras.

Gediminas 
Almantas

Nepriklausomas 
narys

Nuo 2019-03-29 VĮ "Oro navigacija" valdybos 
narys; audito komiteto pirmin-
inkas

Vilniaus universitetas, teisės mokslų magistras;
Berno universitetas, Šveicarija, teisės mokslų 
magistras;
Kopenhagos verslo mokykla, verslo derybų etika, 
industrinis doktorantas.

Viktorija 
Trimbel

Nepriklausoma narė, 
pirmininkė

Nuo 2018-08-31 iki 
2019-03-19

UAB „Quantum capital“ 
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Atlygio ir skyrimo komiteto 2019 m. posėdžių lankomumas ir priimti esminiai sprendimai:

Dalyvavo Nedalyvavo

POSĖDŽIO
DATA

JOLITA
LAUCIUVIENĖ

GEDIMINAS 
ALMANTAS

DAINIUS
BRAŽIŪNAS

VIKTORIJA 
TRIMBEL

Sausio 24 d. -

Vasario 13 d. -

Vasario 22 d. -

Vasario 28 d. -

Kovo 6 d. -

Balandžio 9 d. - -

Birželio 12 d. -

Liepos 18 d. -

Rugpjūčio 14 d. -

Rugsėjo 11 d. -

Spalio 16 d. -

Lapkričio 13 d. -

Gruodžio 9 d. -

2019 m. atlygio ir skyrimo komiteto priimti esminiai sprendimai:

2019-01 01-24
Patvirtinta Grupės atrankų politika, ap-
tartos Grupės darbuotojams skiriamos 
materialinės išmokos, patvirtintas  TETAS 
valdybos atrankos aprašas

01-15
Atnaujintos Interesų valdymo ir Rizikų valdymo politikos, patvirtinta Atrankų politika bei 2018 m. 
vadovo veiklos vertinimo bei Bendrovės tikslų įgyvendinimo ataskaita

2019-02 02-13
Patvirtinti ASK veiklos ir veiklos tobuli-
nimo planai, 2018 ASK veiklos ataskaita; 
atliktas Grupės valdymo organų veiklos 
vertinimas bei pateiktos veiklos tobulini-
mo rekomendacijos

02-22
Sprendė nepriklausomų valdybos narių atly-
gio keitimo klausimus

02-28
Vykdyta TETAS valdybos narių atranka

2019-03 03-06
Vykdyta TETAS valdybos narių atranka

2019-04 04-09
Vykdyta TETAS valdybos narių atranka; atnaujintas ASK 2018 veiklos planas

2019-06 06-12
Vertintas ASK kompetencijai priskirtų politikų įgyvendinimas, Grupės atlygio sistemos tinkamumas ilgalaikiam darbuotojų motyvavimui

2019-07 07-18
Stebėjo Grupės darbuotojų mokymų biudžeto panaudojimą
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2019-08 08-14
Vertino, kaip EPSO-G ir Grupė laikosi galiojančių nuostatų dėl informacijos, susijusiu su atlygiu skelbimo,  peržiūrėjo Grupės bendrovių valdybos 
ir vadovų sprendimus, vertino kaip vyksta tipinės darbo sutarties pasirašymas Grupėje

2019-09 09-11
Stebėjo Grupės bendrovių pamainumo planų sudarymą

2019-10 10-16
Teikė rekomendacijas dėl Grupės bendrovių atlygio konkurencingumo, diskutavo dėl EPSO-G dukterinių bendrovių valdybų kadencijų pabaigos 
2020 m. 

2019-11 11-13
Teikė atsiliepimus Atrankos bei Darbuotojų veiklos vertinimo politikoms, sprendė dėl ASK veiklos plano 2020 m. projekto

2019-12 12-09
Teikė atsiliepimus KO narių, vadovų ir darbuotojų interesų valdymo politikos projektui bei atnaujino KO kasmetines veiklos įsivertinimo gaires

6. EPSO-G audito komitetas (AK) 

Remiantis EPSO-G įstatais, Audito komitetas sudaromas iš ne ma-
žiau kaip trijų narių, kuriuos ne ilgesniam kaip  ketverių metų lai-
kotarpiui skiria EPSO-G vienintelis akcininkas, atsižvelgiant į Atly-
gio ir skyrimo komiteto rekomendacijas, jei buvo pateiktos. Audito 
komiteto nario nepertraukiamos kadencijos laikas yra ne ilgesnis 
kaip dvi kadencijos iš eilės. Audito komiteto pirmininku gali būti tik 
nepriklausomas narys.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Audito komitete dirbo du nepri-
klausomi nariai – Raimondas Rapkevičius ir Gediminas Šiušas, taip 
pat Energetikos ministerijos nominuotas EPSO-G valdybos narys 
Gediminas Karalius. 

2019 m. sausio 24 d., atsižvelgiant į naujai užimamas R. Rapkevi-
čiaus pareigas, Audito komitetas pripažino, kad jis nebeatitinka ne-
priklausomo nario kriterijų, todėl Audito komiteto pirmininku buvo 
išrinktas nepriklausomas narys Gediminas Šiušas.

2019 m. vasario 20 d. EPSO-G vienintelio akcininko sprendimu R. Ra-
pkevičius buvo atšauktas iš Audito komiteto nario pareigų. Nauju 
komiteto nariu buvo išrinktas nepriklausomas EPSO-G valdybos na-
rys Gediminas Almantas.

2019 m. balandžio 15 d. EPSO-G vienintelis akcininkas, atsižvelgęs į 

EPSO-G valdybos siūlymą dėl valdybos narių kompetencijų, kurios 
tinkamesnės einant pareigas esamuose komitetuose, nusprendė iš 
Audito komiteto nario pareigų atšaukti Gediminą Almantą ir į šias 
pareigas išrinkti nepriklausomą EPSO-G valdybos narį Robertą Vyš-
niauską.

EPSO-G audito komitetas:
• vykdo Grupės bendrovių finansinių ataskaitų rengimo bei audi-

to atlikimo priežiūrą;
• yra atsakingas už Grupės bendrovių auditorių ir audito įmonių

nepriklausomumo bei objektyvumo principų laikymosi užtikri-
nimą;

• yra atsakingas už Grupės bendrovių vidaus kontrolės, rizikos
valdymo ir vidaus audito sistemų, veiklos procesų veiksmingu-
mo priežiūrą;

• yra atsakingas už Grupės bendrovių auditoriaus ir (ar) audito
įmonės ne audito paslaugų teikimo kontrolę;

• vertina Grupės bendrovių, kurių akcijomis leista prekiauti re-
guliuojamoje rinkoje, sudaromus sandorius su susijusiomis
šalimis.

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 20 audito komiteto posėdžių.

GEDIMINAS ŠIUŠAS
Nepriklausomas narys,

pirmininkas

ROBERTAS VYŠNIAUSKAS
Nepriklausomas narys

GEDIMINAS KARALIUS
Narys

  EPSO-G audito komitetas 2019 m. gruodžio 31 d.
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Audito komiteto 2019 m. posėdžių lankomumas ir priimti esminiai sprendimai:
Dalyvavo Nedalyvavo

POSĖDŽIO
DATA

GEDIMINAS 
ŠIUŠAS

GEDIMINAS 
KARALIUS

ROBERTAS 
VYŠNIAUSKAS

RAIMONDAS 
RAPKEVIČIUS

GEDIMINAS 
ALMANTAS

Sausio 10 d. - -

Sausio 24 d. - -

Vasario 7 d. - -

Vasario 26 d. - -

Kovo 12 d. - -

Kovo 25 d. - -

Balandžio 4 d. - -

Balandžio 18 d. - -

Balandžio 24 d. - -

Gegužės 20 d. - -

Gegužės 31 d. - -

Birželio 17 d. - -

Liepos 22 d. - -

Rugpjūčio 20 d. - -

Rugsėjo 23 d. - -

EPSO-G audito komiteto sudėtis 2019 m. gruodžio 31 d. ir jo pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

VARDAS 
PAVARDĖ PAREIGOS KADENCIJA KITOS PAREIGOS IŠSILAVINIMAS

Gediminas 
Šiušas

Nepriklausomas 
narys, pirmininkas*

Nuo 2016-09-12 Western Union Processing Lithu-
ania, UAB

Stokholmo ekonomikos aukštoji mokykla Rygoje, 
ekonomikos ir verslo administravimo bakalauras;
Vilniaus universitetas, vadybos ir verslo adminis-
travimo bakalauras;
Vilniaus universitetas, ekonomikos magistras.

Gediminas 
Karalius

Narys Nuo 2018-09-21 LR energetikos ministerija, 
strateginių pokyčių grupės 
patarėjas

Mykolo Romerio universitetas, teisės ir valdymo 
mokslų bakalauras;
Mykolo Romerio universitetas, ES teisės mokslų 
magistras;
ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, vadybos 
ir verslo administravimo mokslų magistras.

Robertas 
Vyšniauskas

Nepriklausomas 
narys

Nuo 2019-04-15 Bendrovių valdysenos, teisės ir 
mokesčių konsultantas

Mykolo Romerio universitete, teisės mokslų 
magistras

Gediminas 
Almantas

Nepriklausomas 
Narys

Nuo 2019-02-20 
iki 2019-04-14

VĮ "Oro navigacija" valdybos narys, 
audito komiteto 
pirmininkas

Vilniaus universitetas, teisės mokslų magistras;
Berno universitetas, Šveicarija, teisės mokslų 
magistras;
Kopenhagos verslo mokykla, verslo derybų etika, 
industrinis doktorantas.

Raimondas 
Rapkevičius

Nepriklausomas 
narys, pirmininkas*

Nuo 2016-09-12 iki 
2019-02-19

Viešųjų investicijų plėtros agen-
tūros stebėtojų tarybos narys

*Audito komiteto pirmininko pareigas ėjo nuo 2019-01-24       **Audito komiteto pirmininko pareigas eina iki 2019-01-24
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Spalio 21 d. - -

Spalio 25 d. - -

Spalio 31 d. - -

Lapkričio 25 d. - -

Gruodžio 9 d. - -

2019 m. priimti Audito komiteto esminiai sprendimai:

2019-01 01-10
Patvirtinta nuomonė dėl sandorio su su-
sijusia šalimi

01-24
Pritarta Rizikų valdymo politikos ir metodikos naujoms redakcijoms

2019-02 02-07
Patvirtintos 5 nuomonės dėl susijusių šalių sandorių, susijusių su mokestinių 
nuostolių perdavimu bei vieningos grupės sąskaitos įdiegimu 

02-26
Pritarta Grupės lygio rizikų sąrašui

2019-03 03-12
Pritarta Vidaus audito vadovės 2018 tikslų 
pasiekimo vertinimui bei pritarta Vidaus 
audito vadovės 2019 metiniams tikslams

03-25
Patvirtintos išvados dėl  Grupės bendrovių 
(išskyrus EPSO-G ir „Baltpool“)  atskirų ir kon-
soliduotų 2018 finansinių ataskaitų

2019-04 04-04
Patvirtinta AK išvada dėl „Baltpool“ 2018 
finansinės ataskaitos 

04-18
Patvirtinta nuomonė dėl sandorio su susiju-
sia šalimi 

04-24
Patvirtinta išvada dėl EPSO-G atskirų ir konsoli-
duotų 2018 finansinių ataskaitų

2019-05 05-20
Patvirtintos nuomonės dėl „Litgrid“ ir „Amber Grid“ įprastinės ūkinės veiklos sandorių sąra-
šų bei neįprastinių rinkos sąlygų vertinimo kriterijų

05-31
Patvirtinta nuomonė dėl sandorio su susijusia 
šalimi

2019-06 06-17
Patvirtinta rekomendacija dėl Grupės bendrovių veiklos tęstinumo planų

2019-07 07-22
Patvirtintos 2 nuomonės dėl Amber Grid ir Litgrid ketinamų sudaryti sandorių dėl valdymo (holdingų) pasaugų įsigijimo iš EPSO-G, kaip susi-
jusios šalies

2019-08 08-20
Sprendimų nebuvo priimta

2019-09 09-23
Su UAB „Deloitte Lietuva“ atstovais aptartas 2019 m. Grupės auditų planas

2019-10 10-21
Patvirtinta nuomonė dėl „GET Baltic“ įprastinės ūkinės veiklos sandorių bei nuomonė dėl „Litgrid“ ketinamo sudaryti „Tetas“ 100 proc. akcijų 
pirkimo - pardavimo sandorio EPSO-G 

2019-11 11-25
Pritarta Audito komiteto 2020 m. planui bei pateiktos rekomendacijos dėl EPSO-G rizikų valdymo plano

2019-12 12-09
Pritarta naujos redakcijos Grupės apskaitos politikai
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7. Inovacijų ir plėtros komitetas (IPK)

Pagal EPSO-G įstatus, EPSO-G valdyba, siekdama užtikrinti veiks-
mingą vidaus kontrolės sistemą bei veiklos rizikų valdymą Įmonių 
grupės mastu, turi teisę sudaryti laikino (ad hoc) arba nuolatinio 
pobūdžio specializuotus komitetus, kuriems pavedama nagrinėti 
ir teikti EPSO-G valdybai ar kitiems Bendrovės bei Grupės bendro-
vių organams pasiūlymus bei rekomendacijas dėl tokių komitetų 
kompetencijai priskirtų sričių bei klausimų. 2019 m. rugpjūčio 13 d. 
ir 2019 m. lapkričio 29 d. valdybos sprendimais buvo suformuotas 
naujas EPSO-G įmonių grupės Inovacijų ir plėtros komitetas. 

Inovacijų ir plėtros komitetas – patariamasis EPSO-G valdybos 
organas inovacijų, plėtros ir efektyvumo klausimais. Jis taip pat 
kaip ir audito komitetas bei atlygio ir skyrimo komitetas veikia 
Grupės mastu, t. y. gali teikti išvadas, nuomones, rekomendacijas 

8. Generalinis direktorius

EPSO-G generalinį direktorių skiria bendrovės valdyba, atsižvelg-
dama į Atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacijas. Generalinis 
direktorius yra atskaitingas Valdybai.

Šiuo metu dirbantis EPSO-G generalinis direktorius Rolandas Zu-
kas pareigas eina nuo 2015 m. vasario 17 d. Vadovaujantis Lietu-
vos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 371 straipsniu, EPSO-G 
generalinio direktoriaus pirma penkerių metų kadencija prasidėjo 
2018 m. sausio 1 d.

EPSO-G generalinis direktorius: 
• organizuoja ir kontroliuoja Grupės veiklos strategijos įgyvendinimą;

bei pasiūlymus kompetentingos Grupės bendrovės Valdybai dėl 
klausimų, susijusių su Inovacijų ir plėtros komiteto funkcijomis bei 
pareigomis. 

Valdyba tvirtina ir keičia Inovacijų ir plėtros komiteto veiklos nuos-
tatus, veiklos planą, formuoja komitetui užduotis.

Sudarant Inovacijų ir plėtros komitetą siekiama: (i) daugiau dėme-
sio skirti inovacijoms, naujų Grupės veiklų paieškai, veiklos efekty-
vumui; (ii) inovatyvių idėjų sinergijos Grupės lygmeniu ir inovacijų 
krypčių suderinimo; (iii) didesnio nepriklausomų valdybos narių įsi-
traukimo į Grupės veiklą, jų turimų žinių ir patirties panaudojimo; 
(iv) kad Inovacijų ir plėtros komiteto nariai veiktų kaip inovacijų,
plėtros, efektyvumo ambasadoriai Grupės bendrovėse.

• kontroliuoja dukterinių bendrovių veiklą, teikia siūlymus bei
išvadas EPSO-G valdybai dėl Grupės veiklos organizavimo ir
jos plėtros;

• organizuoja ir užtikrina dukterinių bendrovių strategijos, ilga-
laikių (strateginių), trumpalaikių (taktinių) tikslų įgyvendinimo
stebėseną, veiklos vertinimą, teikia siūlymus EPSO-G valdybai
dėl veiklos tobulinimo;

• užtikrina, jog Grupės bendrovėms būtų pateikti Grupės korpo-
ratyvinio valdymo dokumentai, o EPSO-G valdybai savalaikiai
būtų pateikiamos Grupės korporatyvinio valdymo dokumentų
įgyvendinimo ataskaitos.

2019 m. lapkričio 29 d. valdybos sprendimu į Inovacijų ir plėtros komitetą buvo paskirti šie nariai:

VARDAS 
PAVARDĖ PAREIGOS KADENCIJA KITOS PAREIGOS IŠSILAVINIMAS

Sigitas 
Žutautas

Nepriklausomas narys, 
pirmininkas*

Nuo 2019-11-29 AB „Amber Grid“ nepriklausomas 
valdybos narys, UAB „Būsto 
paskolų draudimas“ valdybos 
pirmininkas.

Vilniaus universitetas, ekonomikos ir bankinin-
kystės mokslų bakalauras, apskaitos ir audito 
mokslų magistras.
Baltic Institute of Corporate Governance, 
profesionalaus valdybos nario studijos. 

Tomas 
Tumėnas

Nepriklausomas narys Nuo 2019-11-29 UAB „EPSO-G“ nepriklausomas 
valdybos narys; AB „Linas Agro 
Group“ finansų direktorius ir 
valdybos narys.

Vilniaus universitetas, finansų valdymo mokslų 
magistras;
Aalborgo universitetas, tarptautinio verslo 
ekonomika;
Mančesterio verslo mokykla; finansų valdymo 
mokslo magistras.

Šarūnas
Nedzinskas 

Nepriklausomas narys Nuo 2019-11-29 „Litgrid“, AB nepriklausomas 
valdybos narys.

ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, 
socialinių mokslų daktaras, strateginio 
valdymo disciplina.
Vilniaus universitetas, ekonomikos mokslų 
magistras. 

Tomas 
Urmanavičius

Narys Nuo 2019-11-29 UAB „EPSO-G“ finansų kontrolės 
vadovas ir UAB BALTPOOL 
valdybos narys.

Vilniaus universitetas, ekonomikos bakalauras;
Vrije Amsterdamo universitetas, finansų 
valdymo magistras

* Inovacijų ir plėtros komiteto pirmininko pareigas eina nuo 2020 m. sausio 6 d.
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GEDIMINAS ALMANTAS (valdybos pirmininkas) – EPSO-G valdybos 
pirmininko pareigas G. Almantas eina nuo 2019 m. kovo 30 die-
nos. G. Almantas  yra didelę verslo strategijos ir korporatyvinio 
valdymo patirtį sukaupęs profesionalas. Jis yra VĮ „Oro navigaci-
ja“ nepriklausomas valdybos narys, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
pirmininkas. Jis 2014 – 2018 m. vadovavo VĮ „Lietuvos oro uostai“, 
dirbo aviacijos ir teisės srityse. EPSO-G valdyboje G. Almantas dir-
ba nuo 2016 metų.

G. Almantas yra Vilniaus universiteto ir Berno universiteto teisės
mokslų magistras, Kopenhagos verslo mokyklos, verslo derybų eti-
kos industrinis doktorantas.

ROLANDAS ZUKAS (generalinis direktorius) - EPSO-G generaliniu 
direktoriumi Rolandas Zukas dirba nuo 2015 m. vasario 17 d. Prieš 
tai jis dirbo AB „Klaipėdos nafta“ Suskystintų gamtinių dujų termi-
nalo (SGDT) departamento direktoriumi, UAB „Energijos tiekimas“ 
valdybos nariu ir generaliniu direktoriumi. R. Zukas taip pat yra 
AB „Lietuvos geležinkeliai“ valdybos narys ir Nacionalinės Lietuvos 
energetikos asociacijos (NLEA) prezidentas.

R. Zukas turi aukštąjį išsilavinimą transporto inžinerinės ekono-
mikos (Vilniaus universitete, bakalauro laipsnis) ir vadybos srityse
(ISM, magistro laipsnis).

2019 m. gruodžio 13 d. buvo patvirtinta naujos redakcijos EPSO-G 
įmonių grupės kolegialių valdymo ir priežiūros organų narių, vado-
vų ir darbuotojų interesų valdymo politika.  Jos tikslas - sukurti 
vienodą 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.

Ši politika EPSO-G įmonių grupėje nustato:

• interesų valdymo ir galimų interesų konfliktų sprendimo prin-
cipus;

• reikalavimus interesų deklaravimo sistemai;
• nepriklausomumo kriterijus, kurie taikomi kolegialių valdymo

ir priežiūros organų nariams.

Susipažinti su EPSO-G interesų valdymo politika ir taikomais ne-
priklausomumo kriterijais kviečiame susipažinti tinklalapyje www.
epsog.lt „Veiklos politikos“ skirsnyje. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:
• Kolegialių valdymo organų ir administracijos nariai nėra įsigi-

ję EPSO-G grupės įmonių akcijų išskyrus EPSO-G Strategijos ir
plėtros direktorių ir laikinai „Amber Grid“ generalinio direkto-
riaus pareigas einantį Nemuną Biknių, kuris 2019 m. gruodžio
31 d. turėjo 0,001055 proc. patronuojamos bendrovės „Amber

ŽYDRŪNAS AUGUTIS (vyriausias finansininkas) - daugiau nei dvi-
dešimties metų darbo patirties finansų apskaitos ir mokesčių sri-
tyje turintis Ž. Augutis EPSO-G vyriausiojo finansininko pareigas 
eina nuo 2019 m. balandžio 29 d. Prieš pradėdamas dirbti EPSO-G, 
jis dvejus metus dirbo patronuojamos bendrovės „Litgrid“ vyriau-
siuoju finansininku, vadovavo AB „Lietuvos dujos“ (iš jos atskyrus 
perdavimo veiklą įsteigta „Amber Grid“) buhalterijos padaliniui. 
2017-2019 m. Ž. Augutis ėjo EPSO-G patronuojamosios bendrovės 
„TETAS“ valdybos nario pareigas. 

Ž. Augutis yra Vilniaus universiteto Ekonomikos mokslų apskaitos 
ir audito specialybės magistras.    

RASA JUODELYTĖ (vidaus audito vadovė) EPSO-G centralizuoto vi-
daus audito padalinio vadovės pareigas eina nuo 2017 m. sausio 
2 d.  Prieš pradėdama eiti šias pareigas ji ketverius metus buvo 
atsakinga už vidaus audito padalinio veiklą patronuojamoje ben-
drovėje „Litgrid“, tokį pat darbą dirbo tarptautinėje didmeninės ir 
mažmeninės prekybos naftos produktais kompanijoje. R. Juode-
lytė yra VĮ Ignalinos atominė elektrinės Audito ir rizikų komiteto 
narė.

R. Juodelytė yra Vilniaus universiteto apskaitos ir audito mokslų
magistrė.

Grid“ akcijų. Per ataskaitinį laikotarpį jo turėtas akcijų skai-
čius nesikeitė.

• EPSO-G valdybos narių bei generalinio direktoriaus interesų
deklaracijos yra pateiktos ir skelbiamos Vyriausiosios tarny-
binės etikos komisijos internetiniame puslapyje www.vtek.lt
ir www.epsog.lt. Visi EPSO-G grupės įmonių vadovai yra patei-
kę interesų deklaracijas valdymo bendrovei EPSO-G interesų
valdymo politikoje nustatyta apimtimi ir tvarka, kuri yra skel-
biama www.epsog.lt tinklalapyje „Veiklos politikos“ skirsnyje.

• Kolegialių valdymo organų nariai ir bendrovių vadovai  netu-
rėjo interesų konfliktų tarp jų pareigų EPSO-G grupei ir priva-
čių interesų ir (arba) kitų pareigų.

• Kolegialių valdymo organų nariai ir administracijos darbuoto-
jai neturėjo tarpusavio šeiminių ryšių.

• Kolegialių valdymo organų nariai ir įmonių vadovai nebuvo
teisti už nusikalstamos veikos padarymą, jokios reguliavimo
institucijos jiems per pastaruosius penkerius metus nėra
pateikusios kaltinimų ar pritaikiusios sankcijų, teismas nėra
uždraudęs eiti Bendrovės administravimo, valdymo ar prie-
žiūros organų nario pareigų arba eiti vadovaujamas pareigų,
arba tvarkyti bet kurio emitento reikalus. Su minėtais asme-
nimis EPSO-G nebuvo sudariusi sandorių, nebūdingų Bendro-
vės pagrindinei veiklai arba apie kuriuos atitinkama tvarka
nebūtų informuoti EPSO-G kolegialūs valdymo organai ir gau-
ti jų leidimai sudaryti tokius sandorius.

9. Papildoma informacija apie valdybos pirmininką, generalinį direktorių, vyriausiąjį finansininką ir 
vidaus audito padalinio vadovę 

Bendrovės valdybos, jos komitetų narių ir generalinio direktoriaus gyvenimo aprašymai yra skelbiami EPSO-G internetiniame puslapyje 
www.epsog.lt.

10. Interesų valdymas

http://www.epsog.lt
http://www.epsog.lt
http://www.vtek.lt
http://www.epsog.lt
http://www.epsog.lt
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Vienoda EPSO-G grupės įmonių valdysena yra įgyvendinama re-
miantis Korporatyvinio valdymo politika, prie kurios yra prisijungu-
sios Grupės bendrovės. 

2019 m. spalio 25 d. EPSO-G valdyba patvirtina naują Korporatyvi-
nio valdymo politikos redakciją. Politika buvo atnaujinta įsteigiant 
valdybos teisininko pareigybę su jai priskirtomis atsakomybėmis. 
Šiuo pokyčiu siekiama tokių pagrindinių tikslų:
• Atitikties, gerosios praktikos laikymosi užtikrinimo. Sie-

kiant gerosios valdysenos praktikos įgyvendinimo, valdybos
atsakomybės tapo labai plačios. Tai lemia poreikį skirti nuolat
šiais klausimais besirūpinantį ir vadybą konsultuojantį teisi-
ninką. Valdybos teisininko pareiga - padėti užtikrinti visų val-
dybos patvirtintų dokumentų, sprendimų tinkamą vykdymą;

• Efektyvesnio tiek valdybų, tiek administracijos darbo. Val-
dybų teisininkai yra atsakingi už teikimo parengimą, kuris
atitiktų gerąsias praktikas bei valdybos lūkesčius; padeda
valdybų pirmininkams dėl valdybos veiklos organizavimo;

• Sklandesnės komunikacijos, EPSO-G valdybos, komitetų
sprendimų / rekomendacijų efektyvesnio vykdymo.

Geroji valdysenos praktika EPSO-G grupės įmonėse ataskaitiniu 
laikotarpiu buvo įgyvendinama taikant ir nuolat kryptingai tobuli-
nant valdybos patvirtintas veiklos politikas, prie kurių yra prisijun-
gusios Grupės bendrovės.

EPSO-G grupės veiklos politikos yra skirtos įdiegti nuoseklią ir 
veiksmingą organizacijos valdymo sistemą, padedančią darbuoto-
jams sėkmingai įgyvendinti svarbius strateginius projektus ir skai-
driai bei efektyviai kurti naudą šalies žmonėms  ir verslui.

prisidėti prie EPSO-G akcininko patvirtintose grupės korporatyvinio 
valdymo gairėse bei lūkesčių laiške EPSO-G keliamo tikslo – užti-
krinti efektyvų ir geriausią korporatyvinio valdymo praktiką atitin-
kantį įmonių valdymą, įgyvendinimo. 

Patronuojanti valdymo bendrovė EPSO-G valdymo, priežiūros bei 
kontrolės funkcijas vykdo pasitelkdama šias teisines priemones:

• priimdama visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai pri-
skiriamus sprendimus savo dukterinėse bendrovėse;

• nominuodama EPSO-G darbuotojus į Grupės įmonių valdybas;
• formuodama Grupės mastu veikiančius audito komitetą, atly-

gio ir skyrimo komitetą bei inovacijų ir plėtros komitetą;
• nustatydama centralizuotą Grupės mastu veikiantį vidaus

auditą, kuris atskaitingas audito komitetui bei Bendrovės
valdybai;

• priimdama Grupės politikas, reguliuojančias įvairias veiklos
sritis;

• teikdama Grupės įmonėms tipinius, standartizuotus doku-
mentų projektus, kurie vienodina bendrovių veiklą;

• teikdama konsultacines paslaugas Grupės įmonėms;
• įgyvendindama funkcinį veiklos sričių kuravimą Grupėje.

Siekiant užtikrinti veiklos politikų veiksmingumą, visos grupės 
įmonės kasmet rengia veiklos politikų įgyvendinimo pažangos 
ataskaitą valdymo bendrovės EPSO-G valdybai.

Įgyvendindami akcininko lūkesčių laiške keliamus tikslus, EPSO-G 
valdymo bendrovė yra nustačiusi pagrindinius principus, o tam ti-
krais atvejais ir konkrečias taisykles, šiose veiklos srityse Grupės 
mastu:

11. Korporatyvinio valdymo politika

Taip pat buvo suformuotas funkcinis korporatyvinio valdymo ko-
mitetas, kurį sudaro Grupės valdybų teisininkai ir kurio tikslas yra 

12. Veiklos politikos
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Per ataskaitinį laikotarpį buvo priimta viena nauja Grupės Atrankų 
politika. Taip pat 2019 m. buvo atnaujintos šešios politikos:

• Interesų konfliktų valdymo politika;

• Transporto politika;

• Rizikų valdymo politika;

• Integruoto planavimo ir stebėsenos politika;

• Korporatyvinio valdymo politika;

• Darbuotojų veiklos vertinimo politika;

• Apskaitos politika.

EPSO-G vienintelis akcininkas 2019 m. lapkričio 11 d. patvirtino nau-
jas Atlygio už veiklą UAB „EPSO-G“ ir UAB „EPSO-G“ įmonių grupės 
bendrovių organuose nustatymo gaires. Atlygio ir skyrimo komite-
tas peržiūrėjo ir 2019 m. gruodžio 9 d. sprendimu atnaujino EPSO-G 
įmonių grupės kolegialių organų kasmetines veiklos įsivertinimo 
gaires. 

Per ataskaitinį laikotarpį vykusioje Grupės bendrovių valdymo or-
ganų bendradarbiavimo sesijoje didelis dėmesys buvo skirtas po-
litikų įgyvendinimo Grupės bendrovėse užtikrinimui. Įdiegta vienin-
ga politikų įgyvendinimo Grupės mastu vertinimo sistema, paskirti 
už politikų įgyvendinimo koordinatoriai.  

Politikos ar jų santraukos yra skelbiamos EPSO-G interneto svetai-
nėje www.epsog.lt „Veiklos politikos“ skirsnyje.

Valdymo bendrovė EPSO-G savo veikloje taiko funkcinės lyderys-
tės valdymo modelį, kuris, remiantis tarptautine praktika, įmonių 
grupėms kuria didžiausią vertę.

Taikydama funkcinės lyderystės modelį EPSO-G valdymo bendrovė :

• didžiausią dėmesį skiria veiklos efektyvumui, bendriems ište-
kliams ir centralizuotoms paslaugoms;

• skiria resursus ir didina kompetenciją svarbioms, vertę ilga-
laikėje perspektyvoje kuriančioms, veiklos sritims - strategi-
jos vystymui, investicijų valdymui ir inovacijoms;

• nustato įmonių grupės politikas, standartizuoja pagrindinius
grupės procesus;

• skatina dalijimąsi gerąją praktika tarp patronuojamų bendro-
vių ir palaiko veiklos gerinimo iniciatyvas.

Valdymo modelio efektyvumas

Valdysenos modelio efektyvumą EPSO-G matuoja kasmet vykdy-
dama interesų turėtojų apklausą.

Sukurtos vertės rodiklis yra įtraukiamas į metinius valdymo ben-
drovės ir jos vadovo tikslus. Nuo tikslų pasiekimo priklauso kinta-
mos atlygio dalies dydis.

Atsižvelgdami į Atlygio ir skyrimo komiteto parengtas gaires, 2020 
m. pradžioje EPSO-G valdymo bendrovės ir patronuojamų grupės
bendrovių kolegialūs priežiūros ir valdymo organai  įvykdė savo vei-
klos 2019 m. įvertinimą.

Apibendrinti kiekvieno kolegialaus organo narių vertinimai buvo 
aptarti kiekvieno kolegialaus organo posėdžio metu. Buvo identifi-
kuotos tobulintinos veiklos sritys ir nustatytos kryptys, kaip gerinti 
veiklos procesus, sudarant nuoseklų veiksmų bei užduočių planą 
2020 metams. 

Kolegialių organų savo veiklos vertinimą koordinavo ir apibendrino 
EPSO-G atlygio ir skyrimo komitetas.

Atlygio ir skyrimo komitetas identifikavo šias pagrindines tobulin-
tinas sritis:
• turi būti gerinama kolegialių organų sprendimų ir gautų reko-

mendacijų įgyvendinimo stebėsena;
• turi būti daugiau dėmesio skiriama rizikoms ir jų valdymui;
• turi būti didinamas energetikos sektoriaus veiklos specifikos

supratimas.

13. Funkcinių sričių valdysena

14. Kolegialių priežiūros ir valdymo organų savo veiklos įvertinimas ir rezultatai

http://www.epsog.lt
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EPSO-G įmonių grupė laikosi 2010 m. liepos 14 d. Vyriausybės 
nutarimo Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidru-
mo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“ (toliau – Skaidrumo 
gairės). 

Skaidrumo gairės privalomai yra taikomos EPSO-G valdymo ben-
drovei, nes ji yra valstybės valdoma įmonė, priskiriama didelių 
įmonių kategorijai, pagal tai kaip tai numato Lietuvos Respubli-
kos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas. 

Siekiant Skaidrumo gairių laikymosi EPSO-G įmonių grupėje įgy-
vendinamo, grupėje galioja veiklos skaidrumo ir komunikacijos 

vės įstatai nenumato kitaip. Bendrovė atskleidžia, kaip laikosi 
valdymo kodekso nuostatų reikalavimų šio metinio pranešimo 
II-ame priede.

politika, kurioje detaliai atsižvelgiama į Skaidrumo gairėse ke-
liamus reikalavimus ir nustatomas jų taikymo apimtis grupės 
bendrovėms.

Skaidrumo gairių įgyvendinimas yra iš esmės užtikrinamas per 
informaciją, atskleidžiamą metiniame pranešime, bei informaci-
jos atskleidimą interneto svetainėse, siekiant interesų turėto-
jams pateikti informaciją prieinama ir  supranta forma.

Struktūrizuota informacija dėl skaidrumo gairių vykdymo yra pa-
teikta šio metinio pranešimo I-ąjame priede. 

15. Informacija apie valdymo kodekso laikymąsi

EPSO-G valdymo bendrovė laikosi AB Nasdaq Vilnius listinguo-
jamų bendrovių valdymo kodekso nuostatų (galima rasti www. 
nasdaqbaltic.com). Kodeksas taikomas ta apimtimi, kiek Bendro-

16. Informacija apie skaidrumo gairių laikymąsi
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