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direktoriaus 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1-23  

 

 

UAB LIETUVOS PARODŲ IR KONGRESŲ CENTRE „LITEXPO” KORUPCIJOS 

PREVENCIJOS PROGRAMA IR JOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO 

APRAŠAS 

 

 

1. UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo” korupcijos prevencijos 

programos (toliau – Programa) paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą 

korupcijos prevenciją ir kontrolę Bendrovėje (toliau – LITEXPO arba Bendrovė). 

2. Korupcijos prevencijos LITEXPO programa parengta vadovaujantis:  

1) LR korupcijos prevencijos įstatymu; 

2) LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu; 

3) Valstybės ar savivaldybių įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Specialiųjų 

tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170. 

3. Korupcijos prevencija LITEXPO įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:  

3.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės LITEXPO įgyvendinamos laikantis 

įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant pagrindinių asmens teisių ir laisvių 

apsaugą;  

3.2.  visuotinumo  – korupcijos prevencijos subjektais LITEXPO yra visi LITEXPO 

darbuotojai;  

3.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių taikymo LITEXPO veiksmingumas 

užtikrinamas derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams 

reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam kitokią pagalbą;  

3.4.  pastovumo – korupcijos prevencijos LITEXPO priemonių taikymo 

veiksmingumas užtikrinamas nuolat tikrinant ir peržiūrint LITEXPO korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo rezultatus.  

4. Programoje vartojamos sąvokos atitinka kituose LR teisės aktuose apibrėžtas 

sąvokas.  

5. Programa įgyvendinama pagal Programos priede Nr. 1 pateiktą Programos 

priemonių įgyvendinimo planą (toliau – Priemonių planas).  

SITUACIJOS ANALIZĖ 

1. Atsižvelgiant į LITEXPO vykdomos veiklos ir įgyvendinamų priemonių 

pobūdį, korupcijos pasireiškimo tikimybė vertintina kaip mažai tikėtina, nes LITEXPO veikla 

neatitinka nė vieno Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 d. nurodyto 

kriterijaus. LITEXPO procesai yra išsamiai aprašyti, darbas organizuojamas naudojant 

išmaniąsias technologijas, sistemas, kuriose procesas stebimas realiu laiku (veikla 



organizuojama vadovaujantis projektinio valdymo standartais), darbuotojų pareigybės 

detalizuotos, atsakomybių ribos nustatytos ir iškomunikuotos.  

2. Prieš nustatant Programos nuostatas LITEXPO, buvo atlikta darbuotojų apklausa, 

peržiūrėti veiklos organizavimo procesai (korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas), kurių 

metu nebuvo nustatyta konkrečių korupcijos pasireiškimo rizikos veiksnių, kurie sudarytų 

galimybę pasireikšti korupcijai LITEXPO veikloje.  

PROGRAMOS UŽDAVINIAI, SIEKIAMI REZULTATAI 

1. Programos uždaviniai:  

1.1. atskleisti ir pašalinti priežastis, sudarančias sąlygas galimai neskaidriai 

LITEXPO darbuotojų veiklai;  

1.2. sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, 

įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą;  

1.3. stiprinti viešumo ir skaidrumo principų laikymąsi LITEXPO; 

1.4. įtraukti visuomenę į LITEXPO vykdomą korupcijos prevenciją; 

1.5. didinti LITEXPO darbuotojų teisinį sąmoningumą ir atsakingumą, kelti 

kvalifikaciją korupcijos prevencijos srityje. 

2. Įgyvendinant Programą, siekiama šių rezultatų: 

2.1.      sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę; 

2.2    gerinti korupcijos prevencijos priemonių taikymo organizavimą; 

2.3   didinti nepakantumą korupcijai; 

2.4   didinti LITEXPO veiklos procedūrų skaidrumą ir aiškumą;  

2.5 vertinti korupcijos prevencijos priemonių vykdymą LITEXPO;  

2.6 vertinti antikorupcines iniciatyvas, gaunamus pasiūlymus bei kitą informaciją, 

susijusia su korupcijos prevencija LITEXPO; 

2.7 didinti išsamios ir aktualios informacijos apie LITEXPO vykdomą veiklą 

prieinamumą; 

2.8 didinti LITEXPO klientų, suinteresuotų šalių ir visuomenės pasitikėjimą 

LITEXPO vykdoma veikla. 

3. Priemonės, kurios sumažins korupcijos apraiškų prielaidas LITEXPO, ir jų 

atsakingi vykdytojai, vykdymo terminai, laukiami rezultatai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 

pateikti Programos įgyvendinimo  Priemonių plane.  

4. Programos priemonių planas yra neatskiriama šios Programos dalis. Jis gali būti 

keičiamas, papildomas ir atnaujinamas atsižvelgiant į galimas ar nustatytas korupcijos 

pasireiškimo LITEXPO sritis ir šios Programos įgyvendinimą.  

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA IR ATNAUJINIMAS 

1. Programai įgyvendinti LITEXPO direktoriaus įsakymu tvirtinamas Priemonių 

planas, kuriame nustatomos korupcijos prevencijos vykdymo priemonės, atsakingi darbuotojai 

(skyriai), priemonių vykdymo terminai, laukiami rezultatai.  



2. Programos įgyvendinimą organizuoja ir Programos priemonių plano 

įgyvendinimo stebėseną bei kontrolę vykdo LITEXPO direktoriaus paskirtas asmuo (toliau – 

Atsakingas asmuo).  

3. Programos nuostatas (jos įgyvendinimo priemones) vykdo Programos 

priemonių plane nurodyti atsakingi vykdytojai. 

4. Siekiant nuosekliai vertinti pasiektą pažangą, nustatyti kliūtis ir problemas, 

kylančias įgyvendinant Programą, turi būti:  

1) reguliariai vykdoma Programos priemonių įgyvendinimo stebėsena ir 

vertinimas, kuriuos vykdo Atsakingas asmuo;  

2) periodiškai teikiami motyvuoti pasiūlymai dėl priemonių koregavimo ar 

pakeitimo efektyvesnėmis ar racionalesnėmis, detalizuojant jų tikslus, vykdymo procesą ir 

vertinimo kriterijus;  

5. Atsakingas asmuo, atsižvelgęs į gautus pasiūlymus dėl tolesnių Programos 

prioritetų, naujų uždavinių nustatymo ar esamų uždavinių aktualumo vykdant Programą ir 

atliktą Programos veiksmingumo stebėsenos išvadą, parengia naujo laikotarpio Programos 

priemonių plano projektą, o prireikus – ir Programos pakeitimo ir (ar) šių dokumentų 

pakeitimo, papildymo projektą ir teikia juos LIEXPO direktoriui tvirtinti.  

6. Atsakingas darbuotojas kontroliuoja Plane numatytų priemonių įgyvendinimą ir 

įgyvendinimo terminus ir, prireikus, atlieka jų analizę.  

7. Programos nuostatos peržiūrimos ir prevencinės kovos su korupcija priemonės 

atnaujinamos pagal poreikį. Atsižvelgiant į Programos įgyvendinimo ataskaitų ir (arba) atliktų 

tyrimų rezultatus, įvykus esminiams LITEXPO struktūriniams ar organizaciniams pokyčiams, 

teisės aktų nustatyta tvarka atlikus rizikos analizę LITEXPO ar kitais atvejais, Programa ir 

Planas gali būti peržiūrimi ir keičiami anksčiau šiame punkte nustatyto termino. Atliekant 

kovos su korupcija ar sukčiavimu rizikos vertinimą, nustatant priemones, identifikavus 

atitinkamą poreikį, gali būti pasitelkiami atitinkamų sričių specialistai ir (ar) ekspertai.  

8. Patvirtinta Programa ir Planas skelbiamos LITEXPO interneto svetainėje taip 

suteikiant galimybę visuomenei, klientams ir suinteresuotoms šalims susipažinti su LITEXPO 

vykdoma korupcijos prevencijos veikla bei pateikti jiems savo komentarus, atsiliepimus ar 

pasiūlymus.  

9. Programa tvirtinama, atnaujinama, keičiama ar papildoma LITEXPO 

direktoriaus įsakymu.  

 

____________________ 

 

 

 

 


