Dalius Svetulevičius, UAB „EPSO-G“ technikos vadovas
Darbinė veikla: nuo 1998 iki 2015 metų dirbo AB „Lietuvos dujos“. Šioje
įmonėje karjerą pradėjo 1998 metais kaip vyriausiasis metrologas, 2001
metais užėmė Metrologijos skyriaus viršininko pareigas, tačiau liko ir
vyriausiojo metrologo pareigose. 2008 metais tapo Dujotiekių saugos ir
korozijos skyriaus vadovu, 2013 metais pakeitė karjeros kryptį ir tapo
Operatyvinio valdymo centro vadovu. 2015 metais tapo Dujų tinklo tarnybos
direktoriumi ir taip pat prisijungė prie AB „Lietuvos dujos“ valdybos. 2016
metais toliau karjerą tęsė AB „Energijos skirstymo operatorius“, kur užėmė
Tinklų eksploatavimo tarnybos direktoriaus pareigas ir priklausė bendrovės
valdybai. 2018 metais prisijungė prie AB „Amber Grid“, kur tapo Turto
valdymo skyriaus vadovu. 2021 tapo UAB „EPSO-G“ technikos vadovu, taip
pat prisijungė ir prie UAB „Tetas“ valdybos.
Išsilavinimas:
1996
metais
Kauno
technologijos
universitete,
Radioelektronikos fakultete įgijo elektronikos inžinerijos bakalaurą. 1998
metais Kauno technologijos universitete, Telekomunikacijų ir elektronikos
fakultete apsigynė matavimų inžinerijos magistrą. 2006 metais Vilniaus
universitete, Ekonomikos fakultete įgijo vadybos ir verslo administravimo
magistrą.

Karolis Švaikauskas, Energetikos ministerijos Energetikos
konkurencingumo grupės vadovas
Darbinė veikla: nuo 2011 iki šiol dirba Lietuvos Respublikos Energetikos
ministerijoje. 2011 m. tapo vyresniuoju specialistu Strateginių projektų
skyriuje, 2012 perėjo į vyriausiojo specialisto pareigas. 2014 m. kaip
vyriausiasis specialistas perėjo dirbti į Naftos ir dujų skyrių, o 2015 tapo šio
skyriaus vadovu. Nuo 2019 metų vadovauja Energetikos konkurencingumo
grupei.
Karolis Švaikauskas nuo 2015 iki 2018 m. priklausė Lietuvos naftos produktų
agentūros valdybai. Nuo 2020 iki 2022 buvo stebėtojų tarybos narys AB
„Klaipėdos nafta“, o nuo 2022 metų šioje įmonėje užima valdybos nario
pareigas.
Išsilavinimas: 2009 metais Vytauto didžiojo universitete įgijo istorijos
bakalauro laipsnį. 2010 metais Berlyno Humbolto universitete gilinosi į
skandinavų ir Šiaurės Europos studijas. 2011 metais Vytauto didžiojo
universitete baigė politikos mokslų ir Baltijos regiono studijas ir įgijo magistro
laipsnį.

Sigitas Žutautas, AB „Amber Grid“ nepriklausomas valdybos narys
Darbinė veikla: 1998-2003 m. dirbo PricewaterhouseCoopers auditoriaus
asistentu, audito vadybininku, 2003-2009 m. – DNB banke vidaus audito
vadovu, regiono vadovu, mažmeninės bankininkystės vadovu, valdybos nariu,
prezidento pavaduotoju, 2009-2010 m. – UAB PZU Lietuva generaliniu
direktoriumi, valdybos nariu, 2011-2015 m. – Swedbank, AB Smulkaus verslo
departamento direktoriumi, Verslo klientų portfelio departamento direktoriumi,
2015-2016 m. – Lindorf Oy (Lietuva) bankinių paskolų portfelio vadovu Baltijos
šalyse, 2017-2018 m. – Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro
generaliniu direktoriumi. 2019-2021 m. buvo UAB „Būsto paskolų draudimas“
valdybos pirmininkas.
Išsilavinimas: 1996 m. Vilniaus universitete įgijo ekonomikos bakalauro
(bankininkystės programos kryptis) ir 1998 m. magistro (apskaitos ir audito
programos kryptis) laipsnius. 1994-1995 m. stažavosi University of Wales
Swansea College, Jungtinė Karalystė, 2008-2009 m. vadovų kvalifikacijos
kėlimas ESMT European School of Management and Technology, Vokietijoje.
S. Žutautas „Amber Grid“ akcijų neturi.
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Ignas Degutis, AB „Amber Grid“ nepriklausomas valdybos narys, RB
Rail SA (Rail Baltica) finansų direktorius, valdybos narys
Išsilavinimas: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, ekonomikos
bakalauras (2008) ir magistras (2010)
Leeds Beckett University, dalinės Ekonomikos bakalauro studjos (2007)
Baltic Institute of Corparate Governance, Tarybos/Valdybos pirmininko ir nario
programos (2019, 2017)
I. Degutis „Amber Grid“ akcijų neturi.

