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KORUPCIJOS PREVENCIJOS UAB LIETUVOS PARODŲ IR KONGRESŲ 

CENTRE „LITEXPO” ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS  

 

Eil. 

Nr. 

 

Priemonės pavadinimas 

Atsakingas 

asmuo 

(skyrius) 

Vykdymo 

laikas 

 

Laukiamas rezultatas 

1 UŽDAVINYS – ATSKLEISTI IR PAŠALINTI PRIEŽASTIS, SUDARANČIAS SĄLYGAS GALIMAI 

NESKAIDRIAI LITEXPO DARBUOTOJŲ VEIKLAI IR DIDINTI DARBUOTOJŲ SĄMONINGUMĄ 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS SRITYJE 

1.1. Klientų ir suinteresuotų šalių apklausos dėl 

galimų korupcijos apraiškų LITEXPO 

atlikimas 

Pardavimų 

skyrius 

Kasmet IV 

ketv. 

 

Gauta nuomonė apie galimas 

korupcijos apraiškas, identifikuotos 

LITEXPO veiklos sritys, kuriose 

korupcijos pasireiškimo tikimybė yra 

didžiausia 

1.2. Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, 

nustatymas ir vertinimas 

Pardavimų 

skyrius 

Kasmet IV 

ketv. 

Parengtas LITEXPO veiklos sričių, 

kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir 

vertinimo aprašymas. 

 

1.3. Darbuotojų apklausos dėl galimų 

korupcijos apraiškų LITEXPO atlikimas  

 

Personalo 

skyrius 

Kasmet IV 

ketv. 

Gauta nuomonė apie galimas 

korupcijos apraiškas, identifikuotos 

LITEXPO veiklos sritys, kuriose 

korupcijos pasireiškimo tikimybė yra 

didžiausia  

 

1.4. Atliktame vertinime dėl korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymo 

pateiktų pastebėjimų ir siūlymų, 

padėsiančių sumažinti korupcijos 

pasireiškimo tikimybę, įgyvendinimas. 

Atitinkamų 

skyrių vadovai, 

kurių skyrių 

kuruojamose 

veiklose 

pateikti 

pastebėjimai ir 

siūlymai 

Iki kitų 

metų II 

ketv. 

Įgyvendinus pastebėjimus ir siūlymus, 

sumažinta identifikuota korupcijos 

pasireiškimo tikimybė  

 

1.5. Diferencijuotos patalpų kainodaros 

patvirtinimas 

Pardavimų 

skyrius 

Kasmet I 

ketv. 

Patvirtinus aiškią kainodarą, bus 

užtikrintas skaidrumas, sumažinta 

korupcijos pasireiškimo tikimybė. 



1.6. Privalomas vadovų privačių interesų 

deklaravimas ir kontrolė 

Visų skyrių 

vadovai 

Nuolat Sumažinama korupcijos pasireiškimo 

tikimybė. 

1.7. Mokymų (vidinių ir išorinių), susijusių su 

darbuotojų etikos ir antikorupcinio elgesio 

nuostatų ugdymu ir laikymusi, sukčiavimo 

prevencija organizavimas 

Visų skyrių 

vadovai 

Kasmet IV 

ketv. 

Sudarytos galimybės darbuotojams 

tobulėti korupcijos ir sukčiavimo 

prevencijos srityje 

1.8. Sudaryti sąlygas LITEXPO darbuotojams 

anonimiškai pranešti apie galimas neetiško 

ar su galimu piktnaudžiavimu, sukčiavimu 

ar korupcijos rizika susijusio elgesio 

apraiškas. 

Administracija Nuolat Padidėjęs LITEXPO darbuotojų 

įsitraukimas į antikorupcinę veiklą. 

1.9. Nusišalinimas nuo dalyvavimo rengiant, 

svarstant ar priimant sprendimus, kurie 

sukelia (gali sukelti) interesų konfliktą 

Visi 

darbuotojai 

Nuolat Užtikrintas LITEXPO priimamų 

sprendimų skaidrumas ir nešališkumas 

bei užkirstas kelias galimoms 

korupcijos apraiškoms 

1.10. Kreipimasis į Specialiųjų tyrimų tarnybą 

dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti 

atitinkamas pareigas LITEXPO LR teisės 

aktų nustatytais atvejais 

Personalo 

vadovas 

Pagal 

poreikį 

Užtikrinamas asmenų tinkamumas eiti 

pareigas 

2 UŽDAVINYS – STIPRINTI VIEŠUMO IR SKAIDRUMO PRINCIPŲ LAIKYMĄSI BENDROVĖJE 

2.1. Informacijos apie vykdomus ir 

planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus 

skelbimas LITEXPO interneto svetainėje 

Pirkimų 

vadybininkas 

Nuolat Sumažinama korupcijos pasireiškimo 

tikimybė, viešųjų pirkimų skaidrumo 

didinimas. 

2.2. Informacijos apie viešus konkursus ir 

atrankas laisvoms pareigybėms užimti 

talpinimas LITEXPO interneto svetainėje 

Personalo 

vadovas 

Nuolat Didinamas informacijos apie karjeros 

galimybes prieinamumas  

 

2.3. Informacijos apie įmonės veiklą, 

vykdomas investicijas, projektus, veiklas 

viešinimas LITEXPO internetinėje 

svetainėje 

Rinkodaros 

skyrius 

Nuolat Didinamas įmonės skaidrumas, 

informacijos prieinamumas. 

3 UŽDAVINYS – ĮTRAUKTI VISUOMENĘ Į LITEXPO VYKDOMĄ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ 

3.1. Bendradarbiavimas ir dalinimasis gerąja 

patirtimi su kitomis korupcijos prevenciją 

įgyvendinančiomis institucijomis ar 

visuomeninėmis organizacijomis 

Administracija Nuolat Didėjantis korupcijos prevencijos 

priemonių veiksmingumas ir 

darbuotojų kompetencija  

 

3.2. Skundų, pranešimų ir apklausų būdu 

gautos informacijos dėl galimai 

korupcinio pobūdžio veikų nagrinėjimas 

Administracija Pagal 

poreikį 

Visuomenės bendradarbiavimo 

siekiant pašalinti galimas korupcijos 

apraiškas LITEXPO skatinimas  

 

3.3. Didesnis renginių skaičius visuomenei, 

siekiant jų metu dalintis gerąja praktika, 

patirtimis, rekomendacIjomis. 

Visų skyrių 

vadovai 

Pagal 

poreikį 

Visuomenės bendradarbiavimo 

siekiant pašalinti galimas korupcijos 

apraiškas LITEXPO skatinimas  

 


