„LITEXPO“ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS POLITIKA
LITEXPO kiekvienais metais siekia atitikti Jungtinių Tautų (JT) „Pasaulio susitarimo“ (angl.
Global Compact) ir Ekonomikos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) principus
ir rekomendacijas valdymo bei skaidrumo didinimo srityse.
Ekonominėje srityje.
Antikorupcinė veikla. Bendrovė nuosekliai laikosi korupcijos prevencijos įstatymų ir
LITEXPO korupcijos prevencijos politikos, kuri įtvirtina Bendrovės nulinės tolerancijos
korupcijai poziciją. Politika taikoma visiems darbuotojams, rangovams, tiekėjams,
konsultantams, kitiems tarpininkams.
Taip pat, siekdama užtikrinti visapusišką korupcijos prevenciją įmonėje, LITEXPO
vadovaujasi „Dovanų priėmimo, gavimo, teikimo ir elgesio su jomis politika“, kurioje aiškiai
ir nedviprasmiškai pasisakoma kokios dovanos yra priimtinos / nepriimtinos, atitinka /
neatitinka verslo tikslus.
Darbuotojai nuolat šviečiami apie kovos su korupcija reikšmę, skatinami domėtis korupcijos
daroma žala, atpažinti jos apraiškas. Visi nauji darbuotojai privalomai turi susipažinti su
LITEXPO korupcijos prevencijos politika bei kitomis, su ja susijusiomis, tvarkomis.
Pirkimai. Planuodama ir vykdydama pirkimus, Bendrovė, nepriklausomai nuo pirkimo vertės,
vadovaujasi LR viešųjų pirkimų įstatymu ir Bendrovės „Viešųjų pirkimų organizavimo
tvarka“. Pirkimų planas Bendrovėje yra vienas svarbiausių dokumentų, kuriuo turi vadovautis
visi darbuotojai. Siekiant sudaryti aiškų ir nekeičiamą pirkimų planą, visi darbuotojai
raginami iš anksto planuoti pirkimus, įmonės lėšas leisti racionaliai, taip siekiant užtikrinti
efektyvumo ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą.
LITEXPO Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis skelbia
visų pirkimų, išskyrus mažos vertės pirkimus, techninių specifikacijų projektus, o apie jų
paskelbimą papildomai informuoja savo tinklapiuose, teikia pirkimų procedūrų ataskaitas ir
informaciją apie vykdomus pirkimus.
Santykiai su klientais. Siekiant užtikrinti aukštą klientų pasitenkinimo koeficientą, LITEXPO
po kiekvienos parodos vertina klientų atsiliepimus, vykdo apklausas, siekia nustatyti jų
pasitenkinimo indeksą. Atskirai matuojami parodų dalyvių ir lankytojų pasitenkinimo
indeksai, siekiama įsivertinti aktualiausias, pasikartojančias problemas ir užtikrinti, kad kitų
parodų metu jos nepasikartotų. Kiekvienais metais klientų pasitenkinimo indeksas (NPS –
angl. Net Promoter Score) didėja, lyginant su 2017 metais, NPS rodiklis – balas 2018 m.
pagerėjo 10 proc.
Bendrovė nuolat diegia, atnaujina pažangius technologinius sprendimus, kurių dėka
klientams ir lankytojams būtų paprasčiau, patogiau komunikuoti su LITEXPO atstovais,
greitai atlikti dominančių paslaugų užsakymą, stebėti jo vykdymo procesą ir rezultatą.
Užtikrindama kokybišką, greitą klientų aptarnavimą Bendrovė įdiegė šiuolaikišką, kitų
parodų centrų naudojamą, „ExpoDoc“ platformą, kurios dėka klientas, norėdamas pateikti
paraišką dalyvauti parodoje savarankiškai gali pasirinkti parodinį plotą, matyti jo 3D vaizdą,
susikurti stendo įvaizdį, išsirinkti jo įrengimui reikalingus baldus, įrangą ir pan. Ši platforma
užtikrina didesnį klientų pasitenkinimą, užsakymai vykdomi operatyviai, tarp kliento ir
LITEXPO nekyla klausimų ar abejonių paslaugų kokybiškumu.

Socialinėje srityje.
Santykiai su darbuotojais. Bendrovė pasisako prieš bet kokius žmogaus teisių pažeidimus,
įgyvendina sąžiningą ir skaidrią darbo užmokesčio politiką, vadovaujasi norminiais teisės
aktais, kurie reglamentuoja apmokėjimo už viršvalandinį darbą sąlygas ir darbo laiko trukmę,
vadovaujasi Lygių galimybių politika, kurioje aiškiai įtvirtinama pozicija, jog LITEXPO
netoleruoja diskriminacijos, žeminimo, priekabiavimo, smurto, darbuotojų ar kitų asmenų, su
kuriais susiduriama veikloje, įžeidinėjimų.
LITEXPO darbuotojai skatinami vengti aplinkybių ir situacijų, kai jų privatūs interesai galėtų
susikirsti su Bendrovės interesais. Bendrovė imasi visų teisėtų kontrolės priemonių ir tikisi,
kad darbuotojai, atlikdami savo pareigas, visais atvejais priima tinkamus, racionalius
sprendimus, nesiekia asmeninės naudos.
Kiekvienais metais Bendrovė analizuoja savanoriškos darbuotojų kaitos rodiklio pokyčius,
gilinasi į priežastis, aplinkybes, kurios nulemia darbuotojų apsisprendimą išeiti iš įmonės.
Ateinančiais metais siekiama 8 proc. darbuotojų kaitos rodiklį sumažinti iki 7 proc., todėl bus
skiriama ypač daug dėmesio išsiaiškinti priežastis ir rasti jų sprendimo būdus tam tikslui
pasiekti: vadovaujamasi kitų įmonių gerąja praktika, bendradarbiaujama su darbuotojų
įdarbinimu ir motyvacijos ugdymu užsimančiomis įmonėmis.
Dėl 2018 m. vykusių Bendrovės struktūrinių pokyčių per metus darbuotojų sumažėjo apie 20
proc. Mažinant etatų skaičių, su atleidžiamais darbuotojais buvo nuolat bendradarbiaujama,
sudarytos sąlygos papildomiems jų mokymams, kurių metu jiems buvo padedama pasirengti
darbo pokalbiams, adaptuotis darbo rinkoje, vykdyti naujo darbo paiešką.
Aplinkosauga. LITEXPO yra ekologiškai atsakinga įmonė, vertinanti aplinkosaugą.
Bendrovė, siekdama išvengti poveikio aplinkai ir kelionių išlaidų, pirmenybę teikia
bendradarbiavimui virtualiosiomis priemonėmis. Jei darbuotojams tikrai reikia keliauti,
apsvarstomos galimybės ne skristi arba vykti automobiliu, bet pasinaudoti visuomeniniu
transportu ar vykti traukiniu.
Naudodamiesi LITEXPO paslaugomis, vartotojai ir verslo klientai gali bendrauti nuotoliniu
būdu, taip darydami mažesnį poveikį aplinkai nei keliaudami. Jomis taip pat sudaromos
sąlygos išmaniau dirbti ir taikyti efektyvesnius procesus, turinčius mažesnį poveikį aplinkai.
Pagrindinį LITEXPO veiklos poveikį aplinkai sudaro elektros energijos vartojimas, todėl,
siekiant jį sumažinti, Bendrovė edukuoja darbuotojus apie aplinkosaugos svarbą, teikia
informaciją apie galimus būdus taupyti elektros energiją, dalyvauja įvairiose visuomeninėse
iniciatyvose, projektuose. Kiekvieną mėnesį LITEXPO vertina ir analizuoja elektros
sunaudojimą, ieško būdų, kaip sumažinti sąnaudas. Taip pat, įmonių grupės padaliniuose
pastatytos specialios šiukšliadėžės buitinėms atliekoms rūšiuoti, taip pat specialūs
konteineriai, skirti nebenaudojamai smulkiai elektros ir elektroninės įrangai bei baterijoms
išmesti.
Bendrovės darbuotojai, dirbantys ofise, jau ne pirmus metus yra pakviečiami dalyvauti
LITEXPO rengiamoje pavasarinėje pilietiškumo akcijoje „Darom“, skatinami užsiimti
savanoriavimo veikla (pvz., beglobių gyvūnų prieglaudose ar kitose organizcijose).

