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1. LITEXPO ĮMONIŲ GRUPĖS VALDYMAS IR NUOSAVYBĖS STRUKTŪRA 

  

1.1.  BENDROJI INFORMACIJA APIE LITEXPO ĮMONIŲ GRUPĘ 

 

LITEXPO istorija prasidėjo 1960 m., kuomet pradėjo veikti „Lietuvos liaudies ūkio pasiekimų paroda“,  1990 metais ji 

buvo perregistruota į valstybės įmonę „Lietuvos parodų centras LITEXPO“, o 1995 metais – į uždarąją akcinę 

bendrovę. 2011 m. UAB „Lietuvos parodų centras LITEXPO“, siekiant tapti ne tik parodų organizavimo lyderiu Baltijos 

šalyse, bet ir pritraukti tarptautinių renginių bei kongresų, pervadinta į UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras 

„LITEXPO“.  

 

 
 

Pasikeitus įmonės juridiniam statusui, nuo 1996 m. iki 2018 m. LITEXPO vyko išskirtiniai plėtros procesai, kurių dėka 

įmonė tapo didžiausiu parodų bei konferencijų centru Baltijos šalyse: pastatytos 3 naujos parodų salės, įrengtas 

savarankiškai funkcionuojantis konferencijų centras, atnaujinta 4 salė, rekonstruoti pirmieji rūmai, 1,6 ha žemės sklype 

įrengta automobilių stovėjimo aikštelė. Šiuo metu LITEXPO yra ne tik didžiausias, bet ir moderniausias parodų bei 

konferencijų centras Baltijos šalyse, nuo 2006 m. pasaulinės parodų verslo asociacijos UFI narys, o nuo 2019 m. 

Tarptautinės konferencijų ir kongresų asociacijos (ICCA) narys. 

 

LITEXPO įmonių grupę sudaro: 

 

Patronuojamoji valstybės valdoma įmonė 

UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ 

Įmonės kodas: 120080713 

Buveinės adresas: Laisvės pr. 5, Vilnius 

Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre įregistruota 1990-12-05 

Įstatinis kapitalas 9 653 560,60 Eur 

Kontaktai: info@litexpo.lt 

Internetinė svetainė http://litexpo.lt 

 

Dvi dukterinės įmonės: 

UAB „Litexpo infrastruktūra“  

Įmonės kodas 304142021 

LITEXPO priklauso 100 proc. akcijų 

Buveinės adresas: Laisvės pr. 5, Vilnius 

Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre 

įregistruota 2015-11-25 

Įstatinis kapitalas 2500 Eur 

Kontaktai: info@litexpo.lt 

Internetinės svetainės neturi. 

UAB „Litexpo events“  

Įmonės kodas 304143867 

LITEXPO priklauso 100 proc. akcijų 

 Buveinės adresas: Laisvės pr. 5, Vilnius 

 Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre 

įregistruota 2015-11-27 

Įstatinis kapitalas 2500 Eur 

Kontaktai: info@litexpo.lt  

Internetinės svetainės neturi. 
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- Patronuojamosios įmonės LITEXPO įstatinis kapitalas sudaro 9 653 561 Eur, padalintas į 3 328 814 akcijas ir 

pasiskirsto taip: Valstybė, kurią atstovauja Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, yra 98,76 proc. 

LITEXPO akcijų savininkė, jai priklauso 3 287 641 akcijos. Likusios 41 173 akcijos arba 1,24 proc. priklauso 37 

fiziniams asmenims. Išsami informacija apie LITEXPO veiklą pateikta šio pranešimo 3 ir 5 skyriuose. 

 

- Dukterinė įmonė UAB „Litexpo infrastruktūra“ (įmonės kodas 304142021, buveinės adresas Laisvės pr. 5, 

Vilnius) – 2016 m. įsteigta įmonė, kurios veikla sustabdyta nuo 2017 m. birželio 1 d. Kadangi įmonė veiklos nevykdo, 

2022 m. bus keliamas klausimas dėl jos likvidavimo. Numatoma, jog 2022 m. antroje pusėje planuojama pradėti 

įmonės likvidavimo procesą.  

Kadangi įmonė veiklos nebuvo pradėjusi vykdyti, tai ji negavo pajamų, neturi turto, skolų bei sąnaudų. 

 

- Dukterinė įmonė UAB „Litexpo events“ (įmonės kodas 304143867, buveinės adresas Laisvės pr. 5, Vilnius) 

(toliau – Litexpo events) – 2015 m. įsteigta įmonė, kurios pagrindinė veikla konferencijų ir kitų renginių organizavimas 

LITEXPO ir trečiosioms šalims priklausančiose patalpose, patalpų ir konferencinės įrangos nuoma, renginių 

aptarnavimas. 2018 m. sausio 1 d. šios įmonės vykdyta veikla buvo perkelta į LITEXPO sudėtį, t.y. LITEXPO įsteigtas 

Konferencijų organizavimo skyrius, kuris užtikrina įmonės vykdytų veiklų tęstinumą. Kadangi įmonė veiklos nevykdo, 

2022 m. gegužės 18 d. valdyba posėdžio metu vienbalsiai nusprendė inicijuoti įmonės reorganizavimo procesą. 2022 m. 

birželio 2 d. valdybos posėdyje nuspręsta 2022 m. liepos 11 d. sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kurio 

metu nuspręsta:  

 

- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 1 dalimi pritarti UAB Lietuvos 

parodų ir kongresų centro „Litexpo“ ir UAB „Litexpo events“ reorganizavimo prijungimo būdu sąlygų 

parengimui. 

 

- Pavesti UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ valdybai iki 2022 m. liepos 14 d., vadovaujantis šiuo 

sprendimu, Lietuvos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimais, 

parengti reorganizavimo sąlygas ir po reorganizavimo veiksiančios UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras 

„Litexpo“ įstatus“. 

 

2022 m. liepos 19 d. posėdyje valdyba kartu su UAB „Litexpo events“ vadovu parengė ir patvirtino UAB „Litexpo 

events“ ir UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ reorganizavimo sąlygas bei atnaujintus įstatus. Litexpo 

direktorius įgaliotas parengtas UAB „Litexpo events“ ir Litexpo reorganizavimo sąlygas pateikti juridinių asmenų 

registro tvarkytojui bei atliti visus kitus su UAB „Litexpo events“ ir Litexpo reorganizavimu susijusius veiksmus. 

 

- Litexpo events ilgalaikio turto likutinė vertė – 121 Eur; 

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 1417 Eur. 

- Turimos piniginės lėšos – 2297 Eur; 

              

LITEXPO tarpinė ataskaita yra rengiama vadovaujantis 2010 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 

Nr. 1052 „Dėl valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios 

institucijos paskyrimo“ bei skelbiama viešai Bendrovės internetinėje svetainėje adresu www.litexpo.lt. 

 

1.2. BENDROVĖS VALDYMO STRUKTŪRA 

 

LITEXPO valdymo struktūrą sudaro: 

Visuotinis akcininkų susirinkimas 

http://www.litexpo.lt/


Valdyba 

Bendrovės vadovas 

Skyrių vadovai 

1 lentelė. LITEXPO valdymo struktūra 

LITEXPO valdyba skiriama visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ketverių metų kadencijai. LITEXPO valdybą 

sudaro 5 nariai – keturi iš jų yra nepriklausomi, kurie išrinkti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 

17 d. nutarime Nr. 631 „Dėl 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 aprašo patvirtinimo“ nustatytą tvarką, o vienas iš jų – 2022 m. II pusmetyje bus deleguotas Lietuvos Respublikos 

ekonomikos ir inovacijų ministerijos, atsižvelgiant į valdybai priskirtoms funkcijoms atlikti reikalingas kompetencijas. 

Esamos LITEXPO valdybos kadencijos pradžia - 2022 m. sausio 19 d. , o pabaiga - 2026 m. sausio 19 d.  

Valdymo struktūra pateikiama lentelėje: 

Visuotinis akcininkų susirinkimas 98,76 proc. LITEXPO akcijų valdo valstybė, kuriai atstovauja 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, likusius 

1,24 proc. akcijų valdo 37 fiziniai asmenys. 

Valdyba 

2022 m. sausio 19 d. visuotinio 

akcininkų susirinkimo sprendimu 

paskirti 4 nariai 4 metų kadencijai. 

2022 m. I pusmečio veiklos 

ataskaitos rengimo laikotarpiu 

Lietuvos Respublikos ekonomikos 

ir inovacijų ministerija nėra 

delegavusi vieno nario, todėl 

valdybą sudaro 4 nepriklausomi 

nariai. 

Ramutė Ribinskienė – Nepriklausoma valdybos narė.  

Sukaupusi ilgametę aukščiausio lygio vadovo ir darbo valdybose 

patirtį, įgyvendino organizacinius pokyčius tiek valstybės valdomose 

įmonėse, tiek privačiame sektoriuje. 2010–2013 m. ji dirbo AB 

„Lietuvos energija“ įmonių grupėje, taip pat buvo AB „Lesto“ (dabar 

AB „ESO“) Finansų ir administravimo tarnybos direktore ir valdybos 

nare, 2016–2019 m. AB „Vilniaus šilumos tinklai“ – Finansų 

departamento direktore ir laikinai ėjo generalinio direktoriaus 

pareigas. Šiuo metu R. Ribinskienė yra UAB „Utenos šilumos tinklai“ 

stebėtojų tarybos narė. 

 

Narė išrinkta 2022 m. sausio 19 d. visuotinio akcininkų susirinkimo 

sprendimu, 2022 m. vasario 7 d. valdybos posėdyje remiantis 

bendrovės valdybos darbo reglamento 2.8. punktu, bei LR akcinių 

bendrovių įstatymo 34 str. 3 dalimi, nuspręsta valdybos pirmininkę 

išrinkti Ramutę Ribinskienę.  

Mantas Dubauskas – Nepriklausomas valdybos narys.  

Patyręs viešųjų ryšių specialistas, puikiai išmanantis įmonių bei krizių 

komunikaciją, santykius su žiniasklaida bei vyriausybinėmis 

organizacijomis. AB „Lietuvos geležinkeliai“ Komunikacijos 

departamento direktoriumi M. Dubauskas dirba nuo 2016 metų. Iki tol 

jis dirbo energetikos ministro patarėju ir žurnalistu įvairiuose 

leidiniuose. 

Narys išrinktas 2022 m. sausio 19 d. visuotinio akcininkų susirinkimo 

sprendimu. 

Aleksandras Golod  – Nepriklausomas valdybos narys.  



Dirbamas stambiose verslo organizacijose Lietuvoje ir Baltijos šalyse, 

sukaupė įvairiapusę lyderystės, rinkodaros ir pardavimų patirtį. Nuo 

2017-ųjų jis dirba AB „Telia Lietuva“, kur pastaruosius trejus metus 

vadovauja vidutinio ir stambaus verslo pardavimų padaliniui. Prieš tai 

A. Golod dirbo įvairiose Lietuvos ir užsienio įmonėse, pvz., 

„Microsoft“ rinkodaros direktoriumi Baltijos šalims ir stambaus verslo 

rinkodaros vadovu Rytų Europai „Microsoft“ korporacijoje.  

Narys išrinktas 2022 m. sausio 19 d. visuotinio akcininkų susirinkimo 

sprendimu. 

Žilvinas Pakeltis – Nepriklausoma valdybos narys. 

Patyręs tarptautinės plėtros vadovas su daugiau nei 20 metų patirtimi 

tarptautinėse ir vietinėse įmonėse. 2014-2020 m. jis dirbo valdybos 

nariu AS Rigas Dzirnavnieks ir Baltic Mill pardavimų bei marketingo 

vadovu. Prieš tai tarptautinėje įmonėje Tetra Pak vadovavo 

pardavimams Centrinės Azijos regione, produktų grupei pasauliniu 

mastu bei dirbo pardavimų ir rinkodaros srityse Baltijos šalyse. 

Narys išrinktas 2022 m. sausio 19 d. visuotinio akcininkų susirinkimo 

sprendimu. 

Valdyba veikia pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 

įstatymą ir Valdybos darbo reglamentą. 

Atlygis valdybos nariams mokamas, remiantis 2022 m. sausio 19 d. 

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, patvirtintu 

„Uždarosios akcinės bendrovės Lietuvos parodų ir kongresų 

centro„Litexpo“ valdybos nario atlygio už jo veiklą valdyboje skyrimo 

ir mokėjimo tvarkos aprašu“. 

Direktorius 

Paskirtas 2018 m. sausio 25 d. 

valdybos sprendimu. 

Justinas Bortkevičius – direktorius, anksčiau ėjęs UAB „Litexpo 

events“ direktoriaus ir UAB „Visit Lithuania“ vykdančiojo 

direktoriaus pareigas, J. Bortkevičius Vilniaus universitete baigė 

verslo vadybos bakalauro ir magistro studijas, Birmingamo 

universiteto kolegijoje studijavo tarptautinio turizmo ir viešbučių 

administravimą. 

Skyrių vadovai LITEXPO struktūrą sudaro 7 skyriai: 

LITEXPO struktūrą sudaro 7 skyriai: 

Apskaitos skyrius, kuriam vadovauja vyr. buhalterė Jurgita 

Leonickienė. 

Parodų organizavimo skyriui vadovauja Jolanta Beniulienė. 

Pardavimų skyriui vadovauja Mantas Kazlauskas. 

Konferencijų organizavimo skyriui ir Rinkodaros skyriui 

vadovauja Eglė Gudauskienė. 

Maitinimo organizavimo skyriui vadovauja Jolanta Kovaliovienė. 

Aptarnavimo skyriui vadovauja Kazimieras Arlauskas. 

2 lentelė. Valdymo struktūra 



LITEXPO akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (98,76 

proc.) bei 37 fiziniai asmenys (1,29 proc.). LITEXPO akcininkai: 

- priima sprendimus strateginiais veiklos krypčių klausimais; 

- tvirtina svarbiausias veiklos gaires (kolegialių organų atlygio gaires, dividendų politiką ir kt.). 

- vertina Bendrovės metinius ir tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius, metinius ir tarpinius pranešimus, 

auditoriaus išvadą ir finansines audito ataskaitas, Bendrovės strategiją, pristatytą metinį biudžetą ir pasiektus 

rezultatus, taip pat analizuoją kitą akcininko prašomą informaciją. 

- analizuoja kaip Bendrovė įgyvendina gerosios valdysenos principus ir praktiką, teikia pasiūlymus ir 

rekomendacijas jos tobulinimui. 

- nustato veiklos lūkesčius, kryptis, siektinus finansinius rezultatus. 

- analizuoja Bendrovės finansinius rezultus, kaip įgyvendinamas rizikų valdymo planas, teikia rekomendacijas ir 

konsultacijas, siekiant užtikrinti savalaikį rizikų valdymą bei įmonės veiklos tęstinumą. 

LITEXPO akcininkų teises nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas. 

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 1 akcininkų susirinkimas: 2022 m. balandžio 29 d. įvyko eilinis visuotinis akcininkų 

susirinkimas, kurio metu buvo tvirtinamas audituotas konsoliduotas finansinių ataskaitų rinkinys ir pelno (nuostolio) 

paskirstymas.  

LITEXPO valdybą pagal galiojančią LITEXPO įstatų redakciją sudaro penki nariai, kuriuos skiria LITEXPO akcininkai 

ketverių metų kadencijai. 

Bendrovės valdybos narių atranka vykdoma pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą tvarką. Renkant 

Valdybos narius užtikrinama, kad valdybos sudėtyje būtų ne mažiau kaip 3 (trys) nepriklausomi nariai, jų 

nepriklausomumą nustatant atsižvelgiant į LR Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 patvirtintame 

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 apraše ir 

LITEXPO kolegialių organų narių, vadovų ir darbuotojų interesų valdymo politikoje įtvirtintus kriterijus bei kitų 

taikytinų teisės aktų reikalavimus, taip pat siekiama, jog valdybos nariai turėtų kompetencijas, atsižvelgiant į valdybos 

atsakomybės sritis ir funkcijas; esant galimybei, siekiama, jog į valdybą nebūtų skiriami Bendrovės darbuotojai. 

Valdybos atranka vykdoma vadovaujantis skaidrios ir profesionalios atrankos principais, tarp kurių: tęstinumo 

principas, aiškių kvalifikacinių reikalavimų principas, plačios paieškos principas, orientacijos į kandidatą principas, 

konfidencialumo principas, reguliarios komunikacijos principas, struktūros patikros principas, rezultatų viešumo 

principas. 

Kasmet valdybos nariai atlieka savo veiklos įsivertinimą.  

LITEXPO valdyba: 

- yra atsakinga už organizacinį ir sisteminį Bendrovės vystymą bei valdymą jai priskirtos kompetencijos srityje ir 

apimtyje; 

- atlieka Bendrovės veiklos, jos strategijos, veiklos tikslų ir planų, Valdybos patvirtintų dokumentų ir kitų 

sprendimų įgyvendinimo stebėseną; 

- vykdo Bendrovės įgyvendinamų strateginių projektų valdymo priežiūrą bei kontrolę; 

- vykdo priežiūros funkcijas, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme. 

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 8 valdybos posėdžiai. 



Svarbiausi nagrinėjami klausimai buvo LITEXPO 2022-2025 m. strategijos atnaujinimas ir tvirtinimas, LITEXPO 

vadovo tikslų nustatymas, LITEXPO biudžeto peržiūrėjimas, LITEXPO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 

šaukimas, susipažinimas su LITEXPO įmonių grupės 2021 metų audituotų finansinių ataskaitų rinkiniu, jo vertinimas ir 

teikimas LITEXPO akcininkams, susipažinimas su LITEXPO 2021 m. pelno (nuostolių) paskirstymo projektu, jo 

vertinimas  ir teikimas LITEXPO akcininkams, LITEXPO dukterinės įmonės „Litexpo events“ reorganizavimo proceso 

iniciavimas, maitinimo patalpų išnuomavimo konkurso paskelbimas išoriniam tiekėjui, LITEXPO vadovo tikslų 

apžvalga, 2023 M. NATO renginio pasiruošimas, įstatinio kapitalo didinimo klausimo kėlimas.  

Ataskaitiniu laikotarpiu pokyčių LITEXPO valdyboje nevyko. 

Informacija apie valdybos posėdžių lankomumą ir valdybos narių atlygio politiką pateikiama 7 skyriuje, 7.2. dalyje. 

2022 m. I pusmetį priimti valdybos sprendimai: 

2022 m. ketvirtis Sprendimai 

2022 m. I ketv. - 2022 m. vasario 7 d. valdybos sprendimu valdybos pirmininkė išrinkta 

Ramutė Ribinskienė.  

2022 m. II ketv. - Patvirtinta UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ 2022- 

2025 m. veiklos strategija. 

- Patvirtinti LITEXPO vadovui keliami tikslai 2022 metams. 

- Priimtas sprendimas inicijuoti UAB „Litexpo events“ reorganizavimo 

procesą.  

- Pritarta 2021 m. LITEXPO ir LITEXPO įmonių grupės audituotų 

finansinių ataskaitų rinkiniui. 

- Valdyba pritaria elektromobilių įkrovimo stotelių ilgalaikiam nuomos 

terminui, skelbiant konkurso sąlygas elektromobilių veiklos imonėms. 

- Nuspręsta pritarti skelbti maitinimo patalpų ir įrangos nuomos konkursą 

išoriniam tiekėjui 2 metams (su 1 metų pratęsimo galimybe). 

- Valdyba priima sprendimą pakeisti Bendrovės vadovo atlygio politiką. 

- Pritarta: NATO renginiui bendradarbiavimo sutarties pasirašymui su 

Užsienio reikalų ministerija, visam būsimam NATO viešųjų pirkimų paketui, 

papildomai banko paskolos daliai. 

 

3 lentelė. 2022 m. I pusmetį priimti valdybos sprendimai 

LITEXPO direktorius: 

- organizuoja ir kontroliuoja Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą; 

- organizuoja Bendrovės veiklą, teikia siūlymus bei išvadas LITEXPO valdybai dėl Bendrovės veiklos 

organizavimo ir jos plėtros;  

- užtikrina tinkamą LR akcinių bendrovių įstatymo laikymąsį bei Bendrovės valdybos patvirtintų tvarkų bei gairių 

laikymąsį. 

 

1.3.  LITEXPO VERSLO MODELIS 

STRATEGINIAI 

PARTNERIAI 

– Turinio partneriai 

(asociacijos, 

ministerijos, ekspertinės 

organizacijos, 

savivaldybės) 

PAGRINDINĖS 

VEIKLOS 

– Patalpų nuoma 

renginiams 

–  Parodų, mugių ir 

kitų renginių 

VERTĖS 

PASIŪLYMAS 

– Patogi, universali 

infrastruktūra 

– Aktualių temų 

pristatymas 

RYŠYS SU 

KLIENTU 

 

 

Individualus 

dėmesys skiriamas 

kiekvienam klientui.  

 

KLIENTŲ 

SEGMENTAI 

–  Lietuvos verslo 

įmonės 

–  Užsienio verslo 

įmonės 



– Infrastruktūros 

priežiūra (valymas, 

apsauga ir pan.) 

– Reklamos kūrybos 

ir gamybos įmonės, 

media planavimo 

agentūros 

– Parodinių stendų 

statytojai 

– IT sprendimus 

siūlančios įmonės 

(hibridinių parodų 

platforma, e-renginių 

studija ir pan.) 

– Vaizdo ir garso 

partneriai. 

 

organizavimas ir jų 

aptarnavimas 

– Projektų valdymas 

– Aktualaus turinio 

kūrimas 

– Maitinimo 

paslaugos 

– Sektoriui aktualių 

verslo kontaktų bazė, 

visos galimybės 

verslo susitikimams 

organizuoti 

– Profesionalūs 

darbuotojai 

– Ilgametis rinkos 

dalyvis, patikimas 

partneris 

– Tikslinių 

lankytojų srautas 

– Kompleksiniai 

sprendimai 

(maitinimas, 

įrengimas, 

aptarnavimas ir pan.) 

– Reklama. 

Paslaugos: 

– Įvairiems 

renginiams pritaikytų 

patalpų nuoma 

– Reklaminio ploto 

nuoma ir papildomos 

reklamos galimybės 

– Apsauga, 

įrengimas, maitinimas 

ir kitos aptarnavimo 

paslaugos.  

–  Startuoliai 

–  Valstybinės įmonės, 

įstaigos 

–  Šakinės asociacijos  

–  Vartotojai 

–  Ne pelno 

siekiančios 

organizacijos 

IŠTEKLIAI 

– Kompetetingi, 

motyvuoti 

darbuotojai 

 

– Pritaikyta, 

universali 

infrastruktūra 

 

– Partnerių 

teikiamos paslaugos 

ir įranga 

KANALAI 

Dalyviams, 

potencialiems 

patalpų 

nuomininkams: 

tiesioginiai 

pardavimai arba per 

tarpininkus 

(partnerius, 

asociacijas ir pan.) 

 

Komunikacija: 

Media tinklai, 

Socialiniai tinklai, 

Naujienlaiškiai, 

Tiesioginis 

bendravimas 

KAŠTAI 

– Darbo užmokestis 

– Reklamos kaštai 

– Parodų ir konferencijų organizaciniai kaštai 

– Eksploatacinės išlaidos 

– Administracinės išlaidos 

PAJAMŲ STRUKTŪRA 

– Pajamos iš patalpų nuomos 

– Pajamos iš reklaminio ploto nuomos 

– Pajamos iš parodų ir kitų renginių 

organizavimo veiklos 

– Bilietų platinimo pajamos 

– Maitinimo veiklos pajamos 

– Automobilių stovėjimo aikštelės vietų 

nuoma 

– Kita veikla (įrangos nuoma ir pan.) 

 

4 lentelė. LITEXPO verslo modelis. Parengtas pagal Business Model Canvas teoriją. 



 

 

2. INFORMACIJA APIE AUDITĄ ATLIKUSIĄ ĮMONĘ  

2019 m. LITEXPO akcininko buvo įgaliota viešoji pirkimo būdu atrinkti įmonę finansinių ataskaitų rinkinio audito 

alikimui. LITEXPO, įvykdžiusi viešąjį pirkimą ir nustačiusi jo laimėtoją, 2019-2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio 

audito alikimui atsirinko UAB „Tezaurus auditas“ (įmonės kodas 122740926, buveinės adresas J. Jasinskio g. 4-17, 

Vilnius) įmonę.  

2020 m. sausio 27 d. LITEXPO akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu pritarė audito įmonės 

išrinkimui ir priėmė sprendimą patvirtinti, jog 2019-2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio auditą atliktų UAB „Tezaurus 

auditas“. 

Metinė audito paslaugų kaina 7018,00 Eur. + 605,00 Eur (dukterinės įmonės “Litexpo events” audito paslaugų kaina). 

Informacija apie LITEXPO auditą atlikusias įmones 2014-2021 m.: 

METAI ĮMONĖS PAVADINIMAS 

2014 UAB NEPRIKLAUSOMAS AUDITAS 

2015-2017 UAB TEZAURUS AUDITAS 

2018 UAB GRANT THORTON BALTIC 

2019 UAB TEZAURUS AUDITAS 

2020 UAB TEZAURUS AUDITAS 

2021 UAB TEZAURUS AUDITAS 

5 lentelė. Auditą atlikusios įmonės. 

2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio audito alikimui bus renkama nauja audito įmonė. 

Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo 14 punktas nurodo, kad valstybės valdomos 

įmonės apskaitą turėtų būti tvarkoma taip, kad užtikrintų finansinių ataskaitų sudarymą pagal tarptautinius apskaitos 

standartus (TAS). Šios nuostatos Bendrovė nesilaiko. Bendrovė apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas sudaro pagal 

verslo apskaitos standartus. Bendrovė priskiriama vidutinių įmonių kategorijai, nevykdo veiklos tarptautinėse rinkose, o 

jos vertybiniais popieriais nėra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje. Bendrovės vadovybė 2021 metais įvertino TAS 

nuostatų taikymo naudą, kaštus ir trumpojo bei ilgojo laikotarpio įtaką bendrovės finansiniams rezultatams.  

Potenciali TAS taikymo 

nauda 
Galimas pritaikymas Aktualumas šiuo metu 

 

 

Palyginamumas 

tarptautiniu mastu 

 

Galimybė palyginti bendrovės 

finansinius rodiklius su to paties 

sektoriaus užsienio įmonių rodikliais 

analizės tikslais 

Vidutinis 

Didesnės galimybės pritraukti užsienio 

investuotoją 

Žemas 

Didesnės galimybės skolintis užsienio 

finansų rinkose 

Vidutinis 

Lengvesnis investavimo sprendimų 

priėmimas planuojant investicijas 

užsienyje 

Žemas 

6 lentelė. TAS nuostatų taikymo nauda. 

Šiuo metu galioja 25 tarptautinių apskaitos standartai (TAS) ir 17 tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų 

(TFAS). Kuriuos tarptautinius standartus taikyti, priklauso nuo įmonės verslo modelio. Perėjimui prie TAS/TFAS turi 

būti atlikta: 



• su įmonės veikla susijusių TAS/TFAS nustatymas;  

• apskaitos politikos pagal TAS/TFAS sudarymas;  

• leidžiamų pasirinkti išimčių pasirinkimas;  

• turto ir įsipareigojimų, kuriuos reikalaujama pripažinti pagal TAS/TFAS, pripažinimas;  

• turto ir įsipareigojimų, jeigu to pripažinimo neleidžia TAS/TFAS, pripažinimo nutraukimas;  

• straipsnių pagal TAS/TFAS reikalavimus pergrupavimas;  

• galimos rizikos įvertinimas; 

• perėjimo prie TAS/TFAS įtakos įvertinimas; 

• finansinių ataskaitų pagal TAS/TFAS sudarymas (3 finansinės būklės ataskaitos, 2 bendrųjų pajamų ataskaitos, 

2 piniginių srautų ataskaitos, 2 nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitos, susiję aiškinamieji raštai, įskaitant 

lyginamąją informaciją).  

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė šiuo metu susiduria su finansinėmis rizikomis, 2020 m. veikla dėl prasidėjusios 

COVID-19 pandemijos buvo sustabdyta ir nėra žinoma kada ji stabilizuosis, sąnaudos, siekiant pereiti prie TAS/TFAS 

yra per didelės, kurių LITEXPO neturėtų galimybių padengti. 

Pažymėtina, kad perėjimo sąnaudos gali siekti daugiau kaip 30 tūkst. Eur, kas sudarytų: konsultavimo paslaugos 

pereinant prie TAS (perėjimo plano sudarymas, naujos apskaitos politikos sudarymas, kitos specifinės konsultacinės 

paslaugos); apskaitos programinės įrangos pritaikymas, jos palaikymo sąnaudų padidėjimas; personalo mokymai 

pereinant prie TAS, turto vertinimas rinkos verte (kasmet), nepriklausomo audito kainos padidėjimas ir kt. 

Analizė parodė, kad potenciali TAS taikymo nauda dėl finansinių rodiklių palyginamumo tarptautiniu mastu yra maža, 

TAS diegimo ir taikymo kaštai Bendrovei neproporcingai dideli (dėl konsultavimo ir apskaitos programinės įrangos 

pritaikymo paslaugų poreikio, padidėjusio apskaitos tvarkymo krūvio ir papildomo apskaitos personalo poreikio, 

kasmetinio turto vertinimo paslaugų poreikio ir kt.). Taip pat, perėjimas prie TAS gali turėti neigiamą poveikį bendrovės 

finansiniams rezultatams (yra rizika, kad perėjimo prie TAS metais Bendrovė patirtų ilgalaikio turto perkainojimo, su 

darbo santykiais susijusių atidėjinių formavimo sąnaudų ir iš to kylančių nuostolių, o tai mažintų dividendų mokėjimo 

galimybes). 

Valdybos nariai ir akcininkas sutinka, kad LITEXPO perėjimo prie TAS kaštai viršytų jų taikymo naudą, todėl pereiti 

prie TAS Bendrovei šiuo metu nėra tikslinga. Juolab, kad LITEXPO susiduria su finansinėmis rizikomis, privalo vykdyti 

finansinius įsipareigojimus darbuotojams, klientams bei bankui. 

 

3. LITEXPO VEIKLA IR VALDOMA INFRASTRUKTŪRA  

3.1. LITEXPO VEIKLOS 

 

LITEXPO pagrindinės veiklos sritys:  

- parodų, mugių ir kitų renginių organizavimas  

- konferencijų, parodinių salių bei įrangos nuoma, konferencijų organizavimas, koordinavimas 

- aptarnavimas ir kitos susijusios paslaugos parodoms, konferencijoms ir kitiems renginiams 

 

Parodų, mugių ir kitų renginių organizavimas  

LITEXPO turi ilgametę parodų organizavimo patirtį bei teikia aukščiausios kokybės parodų organizavimo paslaugas 

Lietuvoje. LITEXPO organizuojamos parodos puikiai žinomos Lietuvoje, dauguma jų ir kaimyninėse šalyse. Jos 

teigiamai vertinamos dalyvių ir lankytojų bei sulaukia didelio žiniasklaidos dėmesio. Dalis LITEXPO parodų yra 

tarptautinės, t.y. jose dalyvaujančių užsienio įmonių skaičius sudaro 10 ir daugiau procentų. 

 



Tarp stiprių ir išvystytų LITEXPO prekinių ženklų yra tokios parodos kaip – VILNIAUS KNYGŲ MUGĖ, RESTA, 

ADVENTUR, STUDIJOS, PELENĖ. 

 

 
 

 
 

1 pav.  

 

Pandemijos laikotarpiu parodų organizavimo veikla buvo sustabdyta, ko pasekoje ilgalaikės kai kurių parodų partnerystės 

nusilpo, prarasta didelė dalis know-how. Pandemijos metu įvykę bandymai organizuoti parodas virtualiai nepasiteisino, 

neatnešė naudos rinkos dalyviams, turėjo neigiamą poveikį kai kurioms tvarioms partnerystėms. 

Tikimasi, kad per ateinančius metus LITEXPO pakeis parodų dalyvių įpročius dalyvauti tik fizinėse parodose, įtikins 

juos, kad virtualūs, skaitmeniniai sprendimai gali sukurti analogišką vertę, kaip ir dalyvavimas tradicinio formato 

parodoje. 

 

Popandeminis parodų veiklos atgaivinimas prasidėjo nuo 2022 metų sausio mėnesio ir startavo su paroda ADVENTUR. 

Parodos rezultatas neatitiko planuotų finansinių lūkesčių, kadangi parodos organizavimo metu buvo stebimi stipriai 

augantys COVID-19 atmainos OMICRON užsikrėtimo skaičiai, o ir pats turizmo sektorius buvo stipriai pažeistas 

pandemijos.  

 

Vasario mėnesį įvykusi Vilniaus knygų mugė buvo sėkmingiausias 2022 metų I pusmečio projektas, kuris atitiko ir 

planuotus finansinius lūkesčius, ir išlaikė tvarias partnerystes.  

 

Kovo mėnesį įvykusios parodos MOKYKLA bei KARJERA&STUDIJOS nukentėjo dėl partnerysčių praradimo. 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija atsisakė remti Lietuvos aukštųjų bei profesinio ugdymo įstaigų 

dalyvavimą parodose, Nacionalinė švietimo agentūra likus mėnesiui iki parodos pradžios atsisakė bendradarbiavimo 

organizuojant parodą MOKYKLA. Netvarios partnerystės turėjo įtakos parodų kokybei, tačiau tai nesutrukdė užtikrinti 

parodų įgyvendinimą ir leido pasiekti ganėtinai gerus finansinius rezultatus.  

Vasario 24 d. prasidėjęs karas Ukrainoje įnešė rinkoje daug nestabilumo. Dėl Rusijai taikomų sankcijų nukentėjo prekių 

tiekimo grandinės, kas tiesiogiai atsispindėjo tokiose parodose, kaip PELENĖ, RESTA, BALDAI ir DIZAINO 

SPRENDIMAI. Grožio industrija bei statybų sektorius buvo paveikti karo Ukrainoje pasekmių, todėl parodose sumažėjo 

tarptautinių dalyvių skaičius, dalis vietos rinkos dalyvių, susijusių su gaminiais iš Ukrainos, Rusijos ar Baltarusijos, 

atsisakė dalyvauti parodose. Neigiamą įtaką turėjo ir karo poveikyje susiformavęs nesaugumo jausmas dėl ateities, kas 

taip pat turėjo neigiamą poveikį priimant sprendimą dėl investavimo į dalyvavimą parodoje.   

Nepaisant atsigavimo laikotarpiu patirtų sunkumų - parodų sezoną po dviejų metų pertraukos visgi pavyko „atidaryti“. 

Pasiektas vidutiniškai apie  60 proc. efektyvumas, kas sudaro didesnį atsigavimo procentą, nei kad Europos parodų centrų 

vidurkiai, kur atsigavimas siekia apie 40 – 50 proc.  

Planuojant 2022 metų  II pusmečio parodas tikimasi geresnių rezultatų, palyginus su I pusmečiu, kadangi verslai jau 

adaptavosi prie ilgai vykstančio karo Ukrainoje, grėsmę kelianti auganti pandemijos banga taip pat gali būti sėkmingai 

valdoma, kaip rodo esama patirtis. 

 

Konferencijų, parodinių salių bei įrangos nuoma, konferencijų organizavimas, koordinavimas 

 

Patalpų nuoma konferencijoms bei kitiems renginiams yra viena pagrindinių LITEXPO veiklų, turinti potencialo augti 

ir plėstis. LITEXPO vykdo aktyvius pardavimus ir siekia išnuomoti patalpas įvairaus tipo bei pobūdžio renginiams – 



konferencijoms, parodoms, mokymams, koncertams, filmavimams, produktų pristatymams ir pan. Siekiant pritraukti 

tarptautinius renginius, konferencijas ar kongresus, LITEXPO kiekvienais metais teikia paraiškas konkursams, mėgina 

užmegzti naudingus kontaktus, dalyvauja kontaktų mugėse, talpina informaciją renginių platformose ir yra įvairių 

renginių organizatorius vienijančių ir agentūrų ( ICCA, LKRA, RIA ) narė.  

2022 m. pirmo ketvirčio metu dėl OMIKRON atmainos ir renginių ribojimo taisyklių, tarptautinių skrydžių suvaržymo 

ir karo Ukrainoje situacijos buvo atšaukta 15 suplanuotų renginių, bet 5 atšaukti renginiai perkelti į 2022 m. rudenį ir 

2023 m. pavasarį. Karo situacija taip pat lėmė ir parodų dalyvių sumažėjimą bei pačių parodų salių apimties mažėjimą, 

nes dalyviai iš RU ir BY šalių nebuvo priimami dalyvauti, o dalyviai iš kitų šalių dėl galimos karo grėsmės ir baimės 

keliauti atsisakė atvykti, tokiu atveju surinkta mažiau pajamų tiek už salių nuomą, tiek už papildomas paslaugas ir 

parodinės įrangos nuomą.  

Antro 2022 m. ketvirčio metu renginių rinka stabilizavosi, įvyko visi planuoti kasmetiniai renginiai, suorganizuota 

keletas naujo koncepto renginių. Dalyvių bei lankytojų skaičiai dar nepasiekė 2019 metų statitiskos, nes vis dar išlikusi 

tradicija renginius stebėti online. 

Birželio 17-19 dienomis vyko Baltijos šalių studentų dainų ir šokių šventė Gaudeamus 2022, o LITEXPO tapo nakvynės 

vieta 3 380 studentų, o LITEXPO erdvės ir toliau sėkmingai buvo naudojamos įvairių reklamų, paslaugų ir produktų 

pristatymų filmavimams. 

Lankomiausi  2022 m. pirmo pusmečio renginiai: 

2022.05.20-22, paroda “ComicCon Baltics” – 25.500 lankytojų; 

2022. 06.02-03, konferencija “LOGIN” – 4.000 lankytojų; 

2022.03.04-06, tarptautinė šunų paroda – 4.000 dalyvių ir lankytojų; 

2022.05.06-07, paroda „Vyno dienos“ – 3.500 lankytojų; 

2022. 05.07, TECHMUGĖ – 3.500 lankytojų. 

2022 m. pirmo pusmečio metu LITEXPO įvyko 40 įvairių renginių, kuriuose apsilankė 57 tūkst. lankytojų, grynasis 

renginių skyriaus pusmečio pelnas – 210.000 EUR. 

Visą pirmąjį pusmetį vyko aktyvus bendradarbiavimas su URM atstovais ir NATO centrine vadaviete dėl 2023 metų 

vasarą vyksiančio NATO šalių vadovų susitikimo techninių detalių ir nuomos salygų, o birželio 23 dieną buvo pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartis dėl LITEXPO patalpų ir išorės erdvių pritaikymo. 

 

Aptarnavimas ir kitos susijusios paslaugos parodoms, konferencijoms ir kitiems renginiams 

 

LITEXPO, siekdama išlaikyti turimus klientus ir pritraukti naujus, nuolat tobulina, efektyvina procesus, kurie tiesiogiai 

susiję su klientams teikiamų paslaugų kokybe. Po kiekvieno renginio yra vertinami jų atsiliepimai, rekomendacijos ir 

imamasi veiksmų, kad klientų nepasitenkinimą lemiantys veiksniai nepasikartotų. Šio tikslo įgyvendinimui LITEXPO 

yra pasitvirtinusi Klientų aptarnavimo standartą, kuris apibrėžia padalinių atsakomybes šio standarto įgyvendinime, 

nurodo klientų aptarnavimo taisykles, nustato klientus aptarnaujančių darbuotojų elgesio su klientais principus ir tvarką. 

Ateityje LITEXPO numato tobulinti standartą, siekiant maksimaliai prisitaikyti prie klientų poreikių. 

 

LITEXPO didelį dėmesį skiria kokybės bei klientų pasitenkinimo tyrimams, kad atitinkamai galėtų įvertinti ir pagerinti 

kliento patirtį renginiuose. Po kiekvienos parodos yra prašoma dalyvių pasidalinti savo įspūdžiais, gerąja praktika, 

pateikti atsiliepimus apie parodą ar kitą renginį, įvertinti aptarnavimo kokybę. LITEXPO gautą informaciją nuosekliai 

įvertina, apibendrina ir priima sprendimus, kurių dėka eliminuojami veiksniai, mažinantys klientų pasitenkinimą. 

 

Siekdama, įsitvirtinti tarptautinėje rinkoje ir į parodas pritraukti kuo daugiau dalyvių iš užsienio valstybių, LITEXPO 

nuolat analizuoja didžiausių užsienio parodų centrų gerąją praktiką, bendradarbiauja ir konsultuojasi su jų vadovais. 

Vadovaudamasi turima patirtimi ir kitų valstybių parodų centrų pavyzdžiais, LITEXPO kuria naujus paslaugų paketus 



(pvz. reklaminių plotų nuomos), nuolat peržiūri kainodarą, ieško technologinių sprendimų, kurie pagerintų 

organizacinius procesus ir juos suefektyvintų, taip užtikrina nuolatinį veiklos tobulėjimą bei augimą. 

 

Siekiant prisitaikyti prie rinkos poreikių, užtikrinti, kad klientai gautų visokeriopai išpildytą, kokybišką paslaugą, 

LITEXPO užtikrina, kad visas klientui reikalingas paslaugas, susijusias su jo organizuojamu renginiu ar dalyvavimu 

parodoje, jis galėtų užsisakyti tiesiogiai iš LITEXPO. Įmonė siūlo klientams įsigyti maitinimo, valymo, rūbinės, apsaugos 

ir kitas paslaugas, užtikrina, jog klientas gautų kompleksišką pasiūlymą.  
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3.2. LITEXPO VALDOMA INFRASTRUKTŪRA 

Šiuo metu LITEXPO turi 5 parodų paviljonus ir 15 konferencijų salių – viso 18 500 kv. m. vidaus teritorijos ploto bei 

15 100 kv. m lauko ekspozicinio ploto. LITEXPO didžiausioje konferencijų salėje konferencines kėdes sustačius teatro 

stiliumi vienu metu gali tilpti iki 2500 žmonių. Antroje pagal dydį LITEXPO konferencijų salėje galima sutalpinti iki 

1800 žmonių. Tai dvi didžiausios LITEXPO konferencijų salės Lietuvoje, aprūpintos šiuolaikiška konferencine bei 

apšvietimo įranga, lengvai transformuojamos į mažesnes sales. Šiose salėse galima rengti parodas bei įvairaus pobūdžio 

pramoginius renginius.  

Pirmosios salės rekonstrukcijos metu LITEXPO įrengė naują, atskirą konferencijų centrą. Jame įrengtos 3 konferencijų 

salės lengvai transformuojamos į 5 mažesnes sales. Bendras šio naujojo konferencijų centro plotas 427 kv. m., jame 

galima įrengti 400 sėdimų vietų.  

LITEXPO turi pakankamai baldų ir įrangos, kad būtų galima surengti didelius tarptautinius renginius. Vienu metu gali 

priimti iki 5 tūkst. konferencijų dalyvių. Pertvarų pagalba papildomai galima įrengti iki 1000 kv. m. atskirų izoliuotų 

akustinių konferencinių erdvių, aprūpinti jas tinkamais baldais bei įranga. LITEXPO infrastruktūrą taip pat sudaro dvi 

kavinės, restoranas, 1115 vietų automobilių stovėjimo aikštelės, erdvios sandėliavimo patalpos, įrengti informacijos ir 

paslaugų centrai, garso, vaizdo įranga, telefono, bevielio interneto ryšys, administracinės patalpos.  

Per pastaruosius metus LITEXPO investavo ir atnaujino parodų dalyvių registravimosi į parodas sistemą, dabar dalyviai 

gali patogiai registruotis, savarankiškai išsirinkti norimą parodinį plotą, susikomplektuoti stendą, užsisakyti papildomas 

paslaugas. Ši sistema taip pat gali būti nuomojama kitiems parodų organizatoriams ir taip uždirbamos papildomos 

pajamos.  

Taip pat, LITEXPO įdiegė projektų valdymo standartą ir naudoja jo įgyvendinimo įrankį – Teamwork sistemą, kuri 

papildo įmonėje galiojančias sistemas, jos dėka projektų valdymas yra labiau organizuotas, užduotys skiriamos 

vadovaujantis SMART principu, darbas efektyvesnis ir greitesnis. 

Nors LITEXPO turi pakankamai sutvarkytą lauko ir vidaus infrastruktūrą, tačiau turima bazė neužtikrina keliamų 

strateginių tikslų pasiekimo. Nenutrūkstamo atnaujinimo reikalauja Bendrovės pastatai, naudojama kompiuterinė bei 

programinė įranga, konferencijų salės. Atsiranda ne tik poreikis, tačiau ir būtinybė diegti naujus šiuolaikiškus IT 

sprendimus, kaip pavyzdžiui, investuoti į LITEXPO veiklai pritaikytus hibridinių parodų organizavimo sprendimus, 

modernizuoti LITEXPO internetinę svetainę.  

Esant dideliems infrastruktūros išlaikymo kaštams, LITEXPO nuolat ieško galimybių diegti alternatyvios energijos 

šaltinius, ieškoti naujų inovatyvių sprendimų, kad įmonės išlaikymo sąnaudos sumažėtų. 

 

4. LITEXPO STRATEGIJA IR JOS ĮGYVENDINIMAS 

LITEXPO MISIJA  

Organizuoti verslo mainus skatinančius ir visuomenę įtraukiančius renginius, būti socialiai atsakingu ir inovatyviu 

lyderiu, užtikrinančiu ilgalaikę grąžą akcininkui. 

 

VIZIJA  

Technologiškai pažangi, universali, naujo formato parodų bei renginių vieta, kurioje vyksta verslo bendradarbiavimas ir 

vystosi partnerystės. 

 

VERTYBĖS  

Misijos įgyvendinimą, vizijos siekimą ir visą savo veiklą grindžiame šiomis pamatinėmis vertybėmis kaip 

profesionalumas, inovatyvumas, komandiškumas. 



 

STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS 

I KRYPTIS: Bendrovės veiklų efektyvumo didinimas, siekiant tvaraus įmonės augimo ir ilgalaikės naudos 

akcininkams. 

Bendrovė įsipareigoja užtikrinti ilgalaikę grąžą ir bendrovės vertės augimą, didindama organizuojamų renginių skaičių, 

investuodama į infrastruktūros gerinimą ir diegdama inovatyvius sprendimus veiklos procesams suefektyvinti. 

II KRYPTIS: Galimybių verslo mainams sudarymas ir verslo (B2B) susitikimų skaičiaus augimas. 

Bendrovė kryptingai dirba ties naujų parodų kūrimu ir dalyvių skaičių didinimo, taip pat siekia parodų augimo 

užtikrinimo ir didensio inovatyvumo.  

 
III KRYPTIS. Verslo plėtra, sukuriant ir išnaudojant naujas galimybes.  

Bendrovė įsipareigoja užtikrinti naujų verslui ir visuomenei aktualių renginių organizavimą bei skatinti tarptautiškumo 

bei žinomumo didinimą.  

 
IV KRYPTIS. Vieningos organizacinės kultūros formavimas.  

Bendrovės tikslas didinti personalo motyvaciją ir darbuotojų vienijančių socialinių iniciatyvų skaičių.  

 

LITEXPO strateginių krypčių įgyvendinimas remiasi konkrečiais strategijoje numatytais veiksmais, atsižvelgiant į 

suformuluotus strateginius tikslus, uždavinius, priemones ir jų pasiekimo rodiklius. LITEXPO negebėjusi įvykdyti 2021 

m. strateginių tikslų ir įvykdyti planuotus įsipareigojimus, 2022-2025 m. laikotarpiu numato laikytis 2021 m. sutartų 

krypčių, siekti ambicingų tikslų ir imtis aktyvių veiksmų, kad veikla stabilizuotųsi. Bendrovė diegs inovacijas, kurs 

aplinką, kurioje, nepriklausomai nuo to, kokio formato parodos bus organizuojamos (fizinės ar hibridinės), bus sudarytos 

sąlygos vykti įvairių sektorių verslo mainams. LITEXPO sieks būti vieta, kurioje prasideda verslo bendradarbiavimas, 

užmezgami kontaktai ir sudaromos ilgalaikės partnerystės. 

 

LITEXPO nustatytų krypčių laikymasis ir iškeltų tikslų siekimas bus garantas įmonei išlikti konkurencingai, 

perspektyviai, pritraukti ir išlaikyti geriausius darbuotojus, būti finansiškai stabilia, kurti ekonominę vertę akcininkams 

ir visai valstybei. 

 

Įgyvendinus pagrindinius išsikeltus tikslus strateginiu 2022 – 2025 metų laikotarpiu, LITEXPO įmonių grupės pajamos 

sieks 6,7 mln. Eur, kai tuo tarpu, 2019 metais buvo 6,05 mln. Eur. Dėl prasidėjusios COVID-19 pandemijos ir jos sukeltų 

finansinių pasekmių numatoma, jog įmonės veikla stabilizuosis ir pasieks 2019 m. finansinius rezultatus 2025 m. Pelnas 

prieš pelno mokestį (EBT) strateginio laikotarpio pabaigoje sieks 923 tūkst. Eur, EBITDA sieks beveik 2 mln. Eur, 

nuosavo kapitalo grąžos rodiklis (ROE) 2025 m. bus 20,7%. Numatoma, kad nuosavo kapitalo grąžos ir grynojo veiklos 

pelningumo rodikliai iki 2025 m. sieks akcininko rašte dėl valstybės lūkesčių LITEXPO įmonių grupei nustatytus 

rodiklius. 

 

2022 m. sausio ir vasario mėnesiais įsivyravusi naujoji ir sparčiai plintanti viruso Covid-19 atmaina Omikron pakeitė 

tiek planuotų privačių renginių organizatorių, tiek įmonių renginių planus. 

 

2022 m. vasario 24 d. prasidėjęs karas Ukrainoje įnešė naujos sumaišties ir tapo didelė rizika organizuojamų Parodų 

įgyvenimui.  Vis dėlto, per pirmus 2022 m. šešis mėnesius LITEXPO patalpose gyvai buvo surengtos parodos, tokios 

kaip: Adventur, Knygų mugė, Karjera ir studijos, Mokykla, Pelenė, Baldai ir dizaino sprendimai, Resta,  

Motivated@Work, ComicCon Baltics, TechMugė, Vyno dienos 2022 ir kt.  

 



 
 

5. LITEXPO 2022 M. I PUSMEČIO VEIKLOS APŽVALGA 

 

5.1. SVARBIAUSI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI 

 

 

2022 m. I ketv. 

 

- Patvirtinta UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ 2022-2025 m. 

veiklos strategija 

- Patvirtintas valdybos veiklos gerinimo ir posėdžių planas 2022 m. 

- Patvirtintas LITEXPO 2022 m. biudžetas 

- Įvykusios parodos „Adventur 2022“, „Karjera ir Studijos 2022“, „Vilniaus 

knygų mugė“, „Moters vizija 2022 ir kt. 

 

 

2022 m. II ketv. 
- Sušauktas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas ir patvirtintas 2021 m. 

LITEXPO ir LITEXPO įmonių grupės 2021 metų audituotų finansinių ataskaitų 

rinkinys. 

- Priimtas sprendimas inicijuoti UAB “Litexpo events” reorganizavimą.  

- Vadovo atlygio politikos keitimas (darbo sutarties pakeitimas). 

- Įvykusios parodos „Baldai ir dizaino sprendimai 2022“, „Pelenė“, “Resta 2022”, 

“Vyno dienos 2022” ir kt.  

 

7 lentelė. Svarbiausi įvykiai. 

 

 

5.2. VEIKLOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS 

 

Viena iš Bendrovės strateginių veiklos krypčių – parodų organizavimo verslo plėtra, vystant esamas bei įvedant naujas 

parodas, didinant jų tarptautiškumą, užtikrinant parodose dalyvaujančioms įmonėms verslo vertės augimą, o parodų 

lankytojams – naudingų verslo kontaktų užmezgimą ir/ar turiningą laiko praleidimą. 
  
2022 m. Bendrovė pradėjo išsikeldama sau ambicingą tikslą – rengti gyvas parodoas ir sugrįžti į priešpandeminę veiklos 

įgyvendinimo būseną. Nors 2022 m. pradžioje galijo įvesti pandeminės situacijos apribojimai (galimybių paso būtinybė, 

kaukių dėvėjimas ir pam.), Litexpo metu pradėjo su “Adventur 2022” paroda, kurios lankytojų laukė 2022 m. sausio 

mėnesio pabaigoje, Litexpo patalpose.  
  
2022 METŲ I PUSMEČIO PARODŲ STATISTIKA 

  
Parodos Dalyvių 

sk. 

Užs. dalyviai Lankytojų sk. Plotas (brutto 

kv.m.) 

Renginių sk. 

Adventur 80 14 3256 6691 kv. m 24 

Vilniaus knygų mugė 290 3 33000 18500 471 

Karjera ir studijos 80 21 11600 (bendras 

skaičius dviejų 

parodų su 

MOKYKLA) 

7471 58 

Mokykla 48 1 11600 (bendras 

skaičius dviejų 

parodų su 

KARJERA ir 

STUDIJOS) 

3602 37 

Pelenė 97 - 4360 1160 12 

Baldai ir dizaino 

sprendimai 

45 2 18000 

skelbiame kartu 

su RESTA 

3000 - 



Resta Su 

BALDAIS 

skelbiame 

300, bet 

realiai 

buvo 240 

24 18000 

Skelbiame 

bendrai su 

BALDAIS 

15000 19 

Motivated@Work 53 3 720 

(lankytojas yra 

konferencijos 

klausytojas) 

2835 1 konferencija 

(turinys per dvi 

sales ir dar work 

shop‘ai) 
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*LITEXPO yra parodos partneris 
 

2022 METŲ 2-OJO PUSMEČIO PARODŲ PLANAI 

II pusmetį suplanuotos yra keturios LITEXPO organizuojamos parodos : 

 

 
 9 lentelė. II pusmečio planuojamos parodos  

 

Kaip ir daugelis parodų, paroda BALTTECHNIKA sugrįžta po 2 metų pertraukos. Ši paroda organizuojama 

bendradarbiaujant su Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija LINPRA. Stiprioji parodos pusė - ilgalaikė, tvari ir 

kokybiška partnerystė su LINPRA. Į parodos turinio organizavimą yra integuojamos ir kiti rinkoje žinomi partneriai -  

AHK Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai, asociacija Infobalt, Vilniaus pramonės ir prekybos amatų rūmai, 

Inovacijų agentūra bei LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Ši paroda bus pavyzdinė kitoms parodos pagal savo 

struktūrą: parodinę dalį praturtins stiprus turinys, vyks B2B kontaktų mainai, planuojama įgyvendinti Hosted Buyer 

programa. Parodos naujovė -  Inovacijų sala, kuri turėtų pritraukti tiek inžinerinės pramonės specialistų, tiek ir paprastų 

lankytojų dėmesį. Pirmą kartą šios parodos istorijoje yra įvedamas lankytojo bilietas, kuris atvers duris žingeidiems 

asmenims, ne tik specialistams. Planuojamas gausus moksleivių bei studentų apsilankymas parodoje.   Pagrindinis turinio 

akcentas – konferencija PRAMONĖ 4.0.  

Lapkričio 3 – 5  sugrįžta paroda TASTE Vilnius, kuri bus organizuojama kartu su Baltijos gastronomijos forumu. 

Tikimasi, kad ilgas ir svetingumo sektorių paveikęs pandemijos laikotarpis neturės neigiamo poveikio organizuojamai 

parodai. Riziką sumažinti padės gastronomijos forumas.  

Lapkričio 11 – 12 d. organizuojama paroda Tėvystės kodas. Ši paroda užims vietą iki pandemijos egzistavusios, bet 

aktualumą praradusios parodos Vaikų šalis. Naujai įvedama paroda Tėvystės kodas skirsis iš esmės nuo anksčiau 

buvusios parodos savo konceptualumu bei stipriu turiniu. Užmegzta daug žadanti parterystė su Renata Cikanaitė, kuri 

per daugelį metų yra sukūrusi prekės ženklą TĖVAI RYŠYJE ir suburdavo savo renginiuose tūkstantinę klausytojų 

auditoriją. Tikimasi sulaukti didelių tėvelių su vaikais srautų. Parodai keliamas tikslas -  suformuoti naują, patrauklų 

parodos įvaizdį, kuris nebūtų siejamas su anksčiau egzistavusia paroda.  

Kita šio sezono naujiena – visiškai naujai įvedama sveikatos temos paroda BŪKITE SVEIKI, kuri įvyks lapkričio 25 – 

27 dienomis.  Temos aktualumas išryškėjo ypač po pandemijos, kuomet žmonės atsigręžė į save, pradėjo labiau domėtis 

sveiku gyvenimo būdu, psichine savo sveikata, bei ligų prevencija. Tai bus paskutinė 2022 metų sezono paroda, kuri 



vyks prieš Kalėdinio laikotarpio pradžią. Tikimasi, kad ši aplinkybė paskatins Kalėdinių sveikatos dovanų pirkimą, kas 

turėtų atrodyti ganėtinai patrauklu potencialiam parodos dalyviui priimat sprendimą dėl investicijos į dalyvavimą 

parodoje. Organziuojant parodą yra vystomos partnerystės su šakinėmis asocijuotomis struktūromis, pritraukiami garsūs 

medicinos srities lyderiai.  

Spalio 7 – 9  dienomis taip pat sulanuotos parodos ARTVinius bei ARCHZONA. Šios parodos yra organizuojamos 

partnerių glaudžiai bendradarbiaujant su LITEXPO.  

 

KONFERENCIJOS IR RENGINIAI 

 

2022 m. pirmo pusmečio renginių skyriaus veiklos tendencijos  

2022 m. sausio ir vasario mėnesiais įsivyravusi naujoji ir sparčiai plintanti viruso Covid-19 atmaina Omikron pakeitė 

tiek planuotų privačių renginių organizatorių, tiek įmonių renginių planus. Renginių ribojimo taisyklės vėl buvo 

sugriežtintos ir kilo didelė rizika ne tik dėl to, kad rengiant renginį virusas gali išplisti tarp renginio dalyvių, bet ir tai, 

kad atėjus renginio dienai remiantis užpildytų reanimacijos lovų rodikliu renginio nebus įmanoma suorganizuoti dėl 

karantino ar dėl neleistino maitinimo paslaugų teikimo renginiuose. Dalis renginių nebuvo suorganizuota dėl atvejų 

skaičiaus įmonėse, dalis – dėl pačių atlikėjų ar konferencijos dalyvių sergamumo.  

Vasario 24 dieną prasidėjęs karas Ukrainoje padarė didelę įtaką renginių planavimui ir organizavimui. Privačios įmonės, 

kurių renginiai buvo suplanuoti kovo ir balandžio mėnesiais, pasiryžo visą arba didžiąją dalį planuoto renginio biudžeto 

skirti kaip paramą, konferencijų ir susirinkimų organizatoriai bei užsakovai pakeitė planus organizuoti renginius, nes 

nebuvo tikri, ar susirinks dalyvių dėl bendrų emocijų aplinkoje ir pačių konferencijos programos pranešėjų negalėjimo 

atvykti dėl galimos karo situacijos grėsmės ir mūsų šalyje. 

Karo situacija taip pat lėmė ir parodų dalyvių sumažėjimą bei pačių parodų salių apimties mažėjimą, nes dalyviai iš 

Rusijos ir Baltarusijos šalių nebuvo priimami dalyvauti, o dalyviai iš kitų šalių dėl galimos karo grėsmės ir baimės 

keliauti atsisakė atvykti, tokiu atveju surinkta mažiau pajamų tiek už salių nuomą, tiek už papildomas paslaugas ir 

parodinės įrangos nuomą.  

Nuo balandžio 4 dienos srautų ribojimas ir kaukių dėvėjimas renginiuose buvo paliktas tik kaip rekomendacija ir būtent 

tai įgalino renginių bei konferencijų organizatorius vėl rengti įprasto turinio ir apimties įvairius renginius. 

Konferencijos, seminarai, ataskaitiniai renginiai 

2022 m. sausio – birželio mėnesiais buvo suorganizuota 23 įvairaus turinio ir dalyvių apimties konferencijos, seminarai 

ir ataskaitiniai renginiai, kuriuose apsilankė 6.500 dalyvių. „Verslo žinios“ suorganizavo net 8 konferencijas, vyko 

motyvacinė konferencija „Moters Vizija“, Lietuvos švietimo ir mokslo sąjungos bei „Šiaurės licėjaus“ metiniai renginiai, 

Lietuvos advokatūros valdybos rinkimai, organizacijos „Women GOTech“, Valstybės koordinavimo centro ir 

„Ajurvedos akademijos“ organizuoti seminarai. 

Didieji renginiai ir parodos 

2022 m. nuo kovo iki birželio mėnesio renginių rinka kas mėnesį vis laisvėjo ir plėtėsi, o gegužės ir birželio mėnesiais, 

nelikus jokių apribojimų renginiams, įvyko tradiciniais tapę didieji pavasario/vasaros sezono renginiai ir parodos, 

organizuojami trečiųjų šalių. 

Data Renginio pavadinimas Dalyvių/lankytojų skaičius 

2022.03.04-06 Tarptautininė šunų ir kačių 

paroda 

4000 

2022.03.16-19 Paroda „AmberTrip 2022” 3500 

2022.05.06-07 Paroda „Vyno dienos 2022“ 3500 

2022.05.07 TechMugė 3500 



2022.05.12-13 HELSO Electricity 2022 500 

2022.05.14 Šokių festivalis „Erdvė menui“ 2000 

2022.05.20-22 Paroda „ComicCon Baltics“ 25.500 

2022.06.02-03 LOGIN 2022 4000 

10 lentelė. Litexpo renginių statistika 

 

 

 

4 pav.  

Naujos veiklos kryptys 

Gegužės 27 dieną 5 salėje įvyko Alytaus verslo centro (AVKC) mobilios autocisternos ASTRA.LT pristatymas Europos 

rinkai. 

Birželio 17-19 dienomis vyko Baltijos šalių studentų dainų ir šokių šventė „GAUDEAMUS 2022“ ir LITEXPO  tapo 3 

380 studentų laikinais namais  - studentai iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos tris naktis nakvojo, buvo maitinami ir vieną 

vakarą buvo suorganizuotas šventinis visų GAUDEAMUS dalyvių renginys, kuriame dalyvavo 5.000 studentų. 

NATO SUMMIT 2023 

LR Vyriausybė priėmė sprendimą, kad 2023 metų vasarą NATO valstybių vadovų susitikimas vyks LITEXPO, kurie 

vykdys patalpų ir teritorijos pritaikymo renginiui reikalingus viešuosius pirkimus ir koordinuos šio proceso 

įgyvendinimą. Su Užsienio reikalų ministerija birželio pabaigoje buvo pasirašyta sutartis dėl patalpų ir išorės pritaikymo 

NATO viršūnių susitikimui. 



 

6. 2022 METŲ 1 PUSMEČIO FINANSINIAI REZULTATAI 

 

2022/2021 m. 01-06 mėnesių pagrindiniai finansiniai rodikliai 

 

 

Finansiniai rodikliai  2022 metai I 

pusmetis  

2021 metai I 

pusmetis  

Pokytis 

+/- % 

Apyvarta, Eur 2 542 507 232 107 2 310 400 995% 

Grynoji apyvarta, Eur -1 671 366 -180 691 -1 490 675 825% 

Grynosios apyvartos marža, proc -66% -78% 
 

12% 

(EBITDA), Eur 512 927 -421 484 934 411 -222% 

EBITDA marža, proc 20% -182% 
 

202% 

Pelnas prieš palūnakų sąnaudas ir 

pelno mokestį (EBIT), Eur 

168 837 -464 068 632 905 -136% 

EBIT marža, proc 7% -200% 
 

207% 

Pelnas prieš pelno mokestį EBT 38 971 -874 869 913 840 -104% 

EBT marža, proc 2% -377% 
 

378% 

Grynasis pelnas (nuostolis), Eur 38 971 -874 869 913 840 -104% 

Grynojo pelno marža, proc 2% -377% 
 

378% 
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LITEXPO įmonių grupė per 2022 m. I pusmetį uždirbo 2,5 mln.  Eur pajamų ir sugeneravo 39 tūkst. Eur pelną. 

Lyginant įmonės rodiklius su pernai metais, pajamos 2,3 mln. Eur o pelnas 913,8 tūkst. Eur didesni nei tuo pačiu 

laikotarpiu pernai metais.   

 

2022 m., kai pasaulio parodų ir renginių organizavimo verslai planavo tolygų atsigavimą po pandemijos, mūsų 

regionas susidūrė su nauju iššūkiu -  karu prieš Ukrainą. Lietuva daugelio Europos šalių nebelaikomo saugia šalimi 

atostogoms ir verslo kelionėms. Tai tiesiogiai atsiliepė Litexpo organizuojamų parodų dalyvių bei lankytojų skaičiui. Be 

to, Lietuva, istoriškai užimdama tilto tarp Rytų ir Vakarų poziciją bei būdama tranzitine šalimi, visuomet buvo susaistyta 

glaudžiais ekonominiais ryšiais su Rytų kaimyninėmis valstybėmis, tokiomis, kaip Rusija, Baltarusija ir Ukraina. Dėl 

Rusijai ir Baltarusijai taikomų sankcijų bei Ukrainoje vykstančio karo, ekonominiai santykiai nukentėjo, nutrūko tiekimo 

grandinės, ko pasekoje stiprų neigiamą poveikį patyrė ir Lietuvos verslai. Lietuvos verslo įmonių pažeidžiamumas 



tiesiogiai atsispindėjo organizuojant parodas, tokias, kaip PELENĖ, RESTA.  Netekę verslo partnerysčių bei tiekėjų 

Lietuvos juridiniai vienetai atsisakė dalyvauti Litexpo organizuojamose parodose, kas turėjo tiesioginį neigiamą poveikį  

Litexpo finansiniams rezultatams. Dėl veiklos vykdymo galimybių, teisinės aplinkos, klientų elgsenos daugelis 

suplanuotų 2022 metų pirmo pusmečio renginių buvo atšaukti arba perkelti į vėlesnius laikotarpius. 

 

 
2 grafikas  

 

2022 m. 1-ąjį pusmetį didžiausią dalį pajamų struktūroje sudarė pajamos iš parodų– 62 %. Toliau pajamos pasiskirstė 

sekančiai: iš maitinimo veiklos – 15%, Renginių ir konf. organizavimo  pajamos-14%, pajamos iš kitos Litexpo 

infrastruktūros. Nuomos-5 %, užsienio parodų pajamos – 4 %, ir  tarpparodinės veiklos pajamos –mažiau nei 1%. 

  

Pajamų pokyčiai pagal veiklos sritis 
2022 M. I 

Pusm. 

2021 M. I 

Pusm. 

Pokytis, 

% 

Parodos 1 573 625 1 393 
112 

867% 

Maitinimo paslaugų pajamos 381 321 24 269 1 471% 

Renginių veiklos pajamos 348 207 69 890 398% 

Pajamos iš kitos Litexpo infrastuktūros 

nuomos 
122 376 29 494 315% 

Užsienio parodų pajamos 116 888 0 - 

Tarpparodinės veiklos pajamos 90 107 060 -100% 

VISO 2 542 507 232 107 945% 

12 lentelė. Pajamų pokyčiai pagal veiklas statistika 

 

 

7. LITEXPO PERSONALO VALDYMAS IR ATLYGIO POLITIKA  

7.1. LITEXPO PERSONALO VALDYMAS 

 

LITEXPO įmonių grupės organizacinė valdymo struktūra yra patvirtina Valdybos posėdžio 2020-05-28 protokolu Nr. 

VP-41.  

2022 m. birželio 30 d. LITEXPO įmonių grupėje dirbo 57 darbuotojai (į darbuotojų skaičių nėra įskaičiuoti nėštumo ir 

gimdymo bei motinystės (tėvystės) atostogose esantys darbuotojai), iš kurių 54% sudarė moterys, 46% – vyrai. Vidutinis 

Bendrovės darbuotojų amžius yra 41 metai, iš jų moterų – 39 metai, vyrų – 43 metai. Tarp vadovaujančias pozicijas 

užimančių darbuotojų pasiskirstymas pagal lytis: 45% vadovų sudaro moterys ir 55% – vyrai. 30% darbuotojų yra išdirbę 

10 ir daugiau metų. Vadovaujantį, administracinį ir vadybinį darbą dirbančių darbuotojų 100% turi aukštąjį išsilavinimą. 

 

LITEXPO įmonių grupės darbuotojų pasiskirstymas pagal įmones:  

 



ĮMONĖS PAVADINIMAS 2022-06-

30 

UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ 57 

UAB „Litexpo events“ 1 

IŠ VISO: 58 

 

13 lentelė. Darbuotojų pasiskirstymas 

 

Bendrovei svarbus kiekvieno darbuotojo indėlis ir iniciatyvos, todėl vystant LITEXPO veiklą ir tobulinant vidinius 

procesus kasmet: 

- vykdomi darbuotojų veiklos vertinimo pokalbiai, 

- nuolat aptariami darbuotojų veiklos rezultatai, darbo sąlygos, ugdymo ir karjeros galimybės, 

- teikiama vadovų pagalba darbuotojams išsikeliant asmeninius tikslus, 

- su darbuotojais aptariamos jiems kylančios problemos ir sunkumai siekiant tikslų, 

- nuolat ieškomi darbuotojui ir darbdaviui geriausi  sprendimai. 

 

Bendrovėje ypatingas dėmesys skiriamas darbuotojų ugdymui. Darbuotojai skatinami dalyvauti įvairiuose mo- 

kymuose, seminaruose, konferencijose ir kitose kompetencijų ugdymo bei kvalifikacijos kėlimo programose. 

 

Atsižvelgiant į tai Bendrovė:  

- Organizavo skyrių ir visų darbuotojų susitikimus; 

- Skatino darbuotojus dalyvauti mokymuose ir tobulinti profesines kompetencijas; 

- Organizavimo staigmenų pirmadienius ir komandinio darbo mokymus; 

- Kartu su vadovybe dalyvavo strateginėse sesijose ir išsikėlė strateginius tikslus, kryptis ateinantiems ketve- 

riems metams; 

- Suaktyvino vidinę komunikaciją ir informacijos sklaidos priemones;  

- Darbuotojams, turintiems vaikų ar prižiūrintiems neįgaliuosius ar vyresnio amžiaus asmenis, leido dirbti iš 

namų neribotai; 

- Peržiūrėjo ir atnaujino atlygio politiką; 

- Atnaujino papildomų nefinansinių naudų paketą. 

 

Palaikant pozityvią aplinką ir konstruktyvią įmonės kultūrą, kiekvienas darbuotojas privalo vadovautis Bendrovės Etikos 

kodeksu, įmonės vertybėmis ir kartu siekti strateginių įmonės tikslų įvykdymo. Siekį grįsime šiomis pamatinėmis 

vertybėmis kaip profesionalumas, inova tyvumas, komandiškumas, vykdydami aktyvius dialogus su darbuotojais. 

 

 

Saugios darbo vietos, motyvuojanti darbo aplinka 

 

LITEXPO, siekdama išlikti socialiai atsakinga įmone, užtikrina darbuotojams visas socialines garantijas, jų saugu- mą, 

nuolatinį mokymąsi. Kasmet sudaromos galimybės darbuotojams pasiskiepyti nuo gripo ar nuo kitų darbo metu 

veikiamų rizikos veiksnių, užtikrinamos patogios sąlygos pasitikrinti sveikatą darbo vietoje, esant darbuotojų poreikiui, 

gali būti atliekami kraujo tyrimai, teikiamos medicinos darbuotojų konsultacijos. 

 

Nustatytų pareigybių darbuotojams tam tikru periodiškumu nemokamai išduodama speciali darbo apranga, avalynė ir 

kitos asmeninės apsaugos priemonės. Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui patvirtinus socialinių reikmių 

rezervo fondą, atskiru direktoriaus įsakymu, mirus darbuotojo sutuoktiniui, tėvams ar vai- kams bei kitais ypatingais 

atvejais, darbuotojams yra skiriamos materialinės pašalpos. 

 



Rūpindamiesi darbuotojų sauga ir sveikata, 2022 metais, Bendrovė: 

- organizavo saugos ir sveikatos darbe mokymus; 

- apmokėjo darbuotojų sveikatos patikrą; 

- organizavo sveikatos ir akių patikrą darbuotojams patogiu   metu, darbo vietoje; 

- aprūpino darbuotojus visomis saugumo priemonėmis (dezinfekavimo skysčiais, veido kaukėmis). 

 

Bendrovė, siekdama išlaikyti motyvuojančią darbo aplinką atnaujino papildomų nefinansinių naudų paketą, kurį sudaro: 

Trys laisvos dienos asmeniniams poreikiams ir papildomos laisvos dienos santuokai sudaryti 

ar netekus artimojo 

Nuolaida dienos pietums, nemokama kava ir arbata biure 

Galimybė į Bendrovės organizuojamus renginius pasikviesti 2 šeimos narius 

Darbas nuotoliniu būdu 

Nemokamas automobilio parkavimas 

Galimybė dalyvauti vidiniuose ir išoriniuose mokymuose 

Skiriamos papildomos dienos dalyvauti socialiai atsakingoje veikloje 

14 lentelė. Nefinansinių naudų paketas  

  

Renginių ir parodų organizavimo komandos skatinamos semtis patirties ir naujų idėjų iš kitų šalių tarptautinių parodų ir 

konferencijų centrų. 

Bendrovė nuolat siekia užtikrinti sklandų bendradarbiavimą tarp darbuotojų bei vieningos informacijos dalini- mąsi. 

Tuo tarpu, COVID-19 pandemija paskatino skirti ypatingą dėmesį darbuotojų emocinei bei psichologinei būsenai, todėl 

vyko individualios psichologo konsultacijos visiems suinteresuotiems. Taip pat, išlaikyti motyvuojančią darbo aplinką 

padeda įmonės šventės ir tradicijos: vasaros renginys, metų užbaigimo vakaras, Kalėdų senelis darbuotojų vaikams, 

darbuotojų gimtadienių paminėjimas ir kitos iniciatyvos. 

 

LITEXPO, siekdama skatinti socialinės atsakomybės iniciatyvas, suteikia galimybę darbuotojams kelias dienas per 

metus vykdyti savanoriavimo veiklą, prisidėti prie kitų organizacijų socialiai atsakingų iniciatyvų, skatinti ir organizuoti 

tokias veiklas LITEXPO. 

 

 

7.2. INFORMACIJA APIE ATLYGIO POLITIKĄ 

 

DIREKTORIAUS ATLYGIO POLITIKA:  

 

Bendrovės direktoriaus atlygio nustatymą reglamentuoja valdybos patvirtinta „UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro 

„Litexpo“ direktoriaus, atlygio politika“ (2020- 07-27 Valdybos posėdžio protokolas Nr. VP-44). 

 

Direktoriaus atlygis susideda: 

- Mėnesinės algos pastovioji dalis nustatoma darbo sutartyje. 

- kintama dalis mokama už EBITDA rodiklio vykdymą, skaičiuojant nuo metų pradžios ir išmokamos kartu su pareiginiu 

atlyginimu kas ketvirtį. 

- Metinė premija Bendrovės direktoriui mokama už sėkmingą valdybos nustatytų asmeninių tikslų vykdymą. Premijos 

dydis negali viršyti 2 mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžių.



 

DARBUOTOJŲ ATLYGIO POLITIKA:  

 

LITEXPO yra įdiegta atlygio valdymo sistema, kuri kasmet yra peržiūrima ir pagal poreikį atnaujinama. LITEXPO 

vadovaujasi „atsakingo atlygio“ principu ir siekia, kad įmonės finansai būtų valdomi efektyviai, užtikrintų įmonės 

strateginių tikslų vykdymą. 

 

Bendrovės darbuotojų atlygio paketą sudaro finansinis ir nefinansinis atlygis. 

 

Finansinį atlygį reglamentuoja Bendrovės direktoriaus įsakymu patvirtinta atlygio politika. Finansinį atlygį sudaro: 

- Pareiginis atlyginimas (bazinis atlyginimas); 

- pareiginio atlyginimo priedas (kintamas atlyginimas): 

- individualus skatinimo priedas, 

- komandinis skatinimo priedas. 

- priemokos už darbą nukrypstant nuo įprastų darbo sąlygų. 

 

Pareiginis atlyginimas yra kas mėnesį išmokama fiksuota pagrindinė darbo užmokesčio sudedamoji dalis, kurios dydis 

nurodomas darbuotojo darbo sutartyje. Įmonėje yra nustatyti pareiginių atlyginimo lygiai ir jų rėžiai, atsižvelgiant į darbo 

sudėtingumą, priskirtą atsakomybę, kompetencijas, išsilavinimą, reikalingą žinių lygį, įgūdžius, rinkos vertę ir pan. 

 

Kintamas atlygis skiriamas už patvirtintų Bendrovei, konkrečiam padaliniui ar individualiai darbuotojui planinių 

finansinių rodiklių ar konkrečių užduočių vykdymą ir išmokamas nustatytu periodiškumu. Individualus skatinimo 

priedas gali būti skiriamas atsižvelgiant į pardavimų ir paslaugų apimties plano vykdymą, Projektinės grupės bei 

darbuotojo pasiektus individualius darbo rezultatus. Komandinis skatinimo priedas skiriamas kas ketvirtį atsižvelgiant į 

įmonės pelno rodiklių ir strateginių veiklos rodiklių vykdymą. 

 

Už darbą nukrypstant nuo įprastų darbo sąlygų (viršvalandinis darbas, darbas naktį, poilsio ir švenčių dienomis) mokama 

Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. 

 

Nefinansinis atlygis yra netiesioginė darbuotojų atlygio forma, kurią Bendrovė pasitelkia savo darbuotojų pa- stangų, 

įsitraukimo bei lojalumo skatinimui, darbuotojų gerovės bei veiklos Bendrovėje praturtinimui. Tai įvairūs Bendrovės 

renginiai, darbuotojų konkursai, sveikinimai ypatingomis progomis, galimybė pasirinkti lankstų darbo grafiką, darbą 

nuotoliniu būdu, darbo priemonės, pripažinimas ir darbuotojų ugdymas. 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas 2021–2022 I pusm. LITEXPO darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis 

(paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginį atlyginimą ir priedus), neatskaičius mokesčių: 

Pareigybės pavadinimas 

2021 m. 2022 m. I pusmetis 

Darbuotojų 

skaičius 

Vidutinis 

darbo 

užmokestis 

Darbuotojų 

skaičius 

Vidutinis 

darbo 

užmokestis 

Aukščiausiojo lygmens vadovas 1 4505 1 4489 

Pagrindinių veiklų padalinių vadovai 3 3008 4 2792 

Palaikančių veiklų padalinių vadovai 6 2193 6 2569 

Vyriausieji specialistai 7 1811 7 2370 

Vyresnieji specialistai, specialistai 22 1585 21 1824 

Aptarnaujantys darbuotojai, kvalifikuoti, 

nekvalifikuoti darbininkai 

19 1163 19 1600 

15 lentelė. Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių 



 

ATLYGIS KOLEGIALIEMS VALDYMO ORGANŲ NARIAMS:  

LITEXPO priežiūros ir valdymo organų nariai yra skiriami ketverių metų kadencijai. Su jais yra sudarytos civilinės 

sutartys, kuriose detalizuojamos jo/jos atsakomybės, pareigos, teisės bei funkcijos. 

 

Atlygis valdybos nariams mokamas remiantis 2022 m. sausio 19 d. Uždarosios akcinės bendrovės neeilinio visuotinio 

akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintu „UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ valdybos nario atlygio 

apmokėjimo tvarkos aprašu“. Atlygis mokamas už ataskaitinį ketvirtį ir yra apskaičiuojamas taip: 

 

AS = ADmėn.*k*(1-Pn/Pviso) 

 

kur: 

 

AS – atlygio suma už ataskaitinį ketvirtį; 

 

ADmėn – atlygio mėnesinis dydis (atitinkamai valdybos nariui arba valdybos pirmininkui); 

 

k – kalendorinių mėnesių skaičius per ataskaitinį ketvirtį; 

 

Pn – valdybos posėdžių, kuriuose valdybos narys nedalyvavo per ataskaitinį ketvirtį, skaičius); 

 

Pviso – valdybos posėdžių, vykusių per ataskaitinį ketvirtį, skaičius. 

 

Valdybos nariui mokėtiną Atlygį apskaičiuoja Bendrovė pagal Bendrovės valdybos posėdžių sekretoriaus pateiktą 

informaciją apie per ataskaitinį ketvirtį vykusius posėdžius ir juose dalyvavusius/nedalyvavusius valdybos narius. Šią 

informaciją Bendrovės valdybos posėdžių sekretorius turi pateikti per 5 kalendorines dienas ataskaitiniam ketvirčiui 

pasibaigus. 

 

Atlygis valdybos nariams mokamas, remiantis 2022 m. sausio 19 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo 

sprendimu patvirtintu „UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ valdybos nario atlygio apmokėjimo tvarkos 

aprašu“. Mokamas fiksuotas atlygis už dalyvavimą valdybos posėdyje: valdybos pirmininkui mokamas 1300(tūkstantis 

trys šimtai)  Eur dydžio atlygis už mėnesį (iki mokesčių), valdybos nariui 1000 (tūkstantis) Eur dydžio atlygis už mėnesį 

(iki mokesčių). Atlygis mokamas už ataskaitinį ketvirtį.  

 

Informacija apie valdymo organų narių darbą ir išmokas: 

2022 m. I pusmetį vykusių valdybos posėdžių skaičius: 8 

Kolegialių organų narių, kuriems mokamas atlygis, skaičius (asmenys): 4 

 

Informacija apie išmokas individualiems valdymo organų nariams: 

 

Nario vardas, pavardė 2022 m. birželio 30 d. 

Ramutė Ribinsienė 2971,40 Eur 

Mantas Dubauskas 2194,48 Eur 

Aleksandr Golod 2285,82 Eur 

Žilvinas Paketis 2285,72 Eur 

 

16 lentelė. Informacija apie išmokas individualiems valdymo organų nariams 

 

 

Informacija apie valdymo organo narių posėdžių lankomumą 2022 m. I pusmetį: 

Nario vardas, pavardė Posėdžių skaičius, kuriuose 

dalyvavo valdybos narys 

Ramutė Ribinskienė 8 



Mantas Dubauskas 8 

Aleksandr Golod 8 

Žilvinas Pakeltis 8 

17 lentelė. Informacija apie valdymo organo narių posėdžių lankomumą 2022 m.  

 

8. 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. 

Socialinės atsakomybės politika remiasi LITEXPO vizija, misija, vertybėmis bei veiklos strategijoje patvirtintomis 

veiklos kryptimis ir tikslais.  

Socialinės atsakomybės principai įgyvendinami remiantis susijusiomis LITEXPO politikomis ir kitais galiojančiai vidaus 

dokumentais: 

➢ Korupcijos prevencijos politika 

➢ Etikos kodeksas 

➢ Atlygio politika 

➢ Dovanų priėmimo, gavimo, teikimo ir elgesio su jomis politika 

➢ Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 

➢ Klientų aptarnavimo standartas 

➢ Asmens duomenų tvarkymo politika 

➢ Turto nuomos ir pardavimo tvarkos aprašas 

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. 2022 m. I pusmetyje, Bendrovė atnaujino korupcijos 

prevencijos politiką.  

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.  

Periodiškai, ne rečiau nei kartą į metus, LITEXPO organizuoja vidinius mokymus darbuotojams apie korupcijos 

prevenciją, supažindina su įmonėje galiojančiomis tvarkomis, pristato kitų įmonių gerąją praktiką, vykdomos diskusijos, 

dalinamasi idėjomis kokios iniciatyvos galėtų būti taikomos LITEXPO. 

Bendrovėje korupcijos prevenciją reglamentuoja šios tvarkos:  

- Korupcijos prevencijos politika;  

- Pranešimų pateikimo UAB Lietuvos parodų ir kongresų centrui „Litexpo“ ir jų nagrinėjimo tvarkos aprašas;  

- Privačių interesų derinimo ir nusišalinimo tvarka ir asmenų, privalančių deklaruoti privačius interesus, sąrašas;  

- Etikos kodeksas;  



- Tiekėjų etikos kodeksas;  

- Dovanų priėmimo, gavimo, teikimo ir elgesio su jomis politika.  

 

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 siekti 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.  

Bendrovė nuolat diegia, atnaujina ir ieško pažangių technologinių sprendimų, kurių dėka klientams ir lankytojams būtų 

paprasčiau, patogiau komunikuoti su LITEXPO atstovais, greitai atlikti dominančių paslaugų užsakymą, stebėti jo 

vykdymo procesą ir rezultatą. Bendrovė siekia kokybiškų santykių su klientais, tiek teikiant paslaugas, įgyvendinant 

klientų poreikius, tiek siekiant atitikti ir pasiekti LITEXPO vizija, misiją ir tikslus.  2022 m. I pusmetyje 2022 m. birželio 

22 d. įsakymu, Bendrovė atnaujino dalyvavimo parodode, mugėse ir konferenijose reglamentą (toliau – Reglamentas), 

kuris užtikrino ir išgrynino Bendrovės, renginių dalyvių bei trečiųjų asmenų teises ir pareigas, taip pat renginių dalyvių 

finansinius įsipareigojimus Bendrovei.  

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. 

Aplinkosauga. LITEXPO yra socialiai atsakinga įmonė, vertinanti aplinkosaugą. Kadangi pagrindinį LITEXPO veiklos 

poveikį aplinkai sudaro elektros energijos vartojimas, 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. Svarstoma galimybė įsirengti saulės elektrines, kas padėtų dar labiau sutaupyti kaštus ateičiai. 

Sprendimas kol kas nėra priimtas dėl didelių investicinių kaštų.  

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). 

LITEXPO rengia Socialinės atsakomybės ataskaitą, kurioje įvardinami įmonės darbai ir pasiekimai socialinės 

atsakomybės veikloje, susijusioje su elgsena rinkoje, aplinkosauga, santykiais su darbuotojais bei visuomene. Ataskaitoje 

aprašomos Bendrovės socialinės atsakomybės kryptys, veiksmai ir pažanga. 



Ataskaita skelbiama LITEXPO internetinėje svetainėje, adresu https://www.litexpo.lt/wp-

content/uploads/2022/04/SOCIALINES-ATSAKOMYBES-ATASKAITA-UZ-2020-M1_SG-002.pdf 

 

9. RIZIKŲ VEIKSNIAI IR JŲ VALDYMAS 

Bendrovė, siekdama užtikrinti rizikų valdymą ir kontrolę, vadovaujasi rizikų valdymo politika. Šiems tikslams 

įgyvendinti Bendrovėje yra paskirtas atsakingas darbuotojas, kuris stebi kaip identifikuojamos, vertinamos ir valdomos 

Bendrovės veikloms aktualios rizikos, kontroliuoja rizikų valdymo proceso vykdymą, vertina vidaus kontrolės procedūrų 

efektyvumą ir rizikos valdymo priemonių tinkamumą, įgyvendinimo būklę, analizuoja finansines galimybes rizikų 

valdymo priemonėms įdiegti. Šias funkcijas atliekantis darbuotojas kontroliuoja ir sudaro rizikų registrus, analizuoja jų 

duomenis, teikia pasiūlymus, taip pat, sudaro rizikų valdymo planą ir apie jo vykdymo rezultatus informuoja Bendrovės 

direktorių ir valdybą. 

Vykdydama rizikų valdymo politiką, LITEXPO siekia užtikrinti sėkmingą strateginių tikslų pasiekimą, apsaugoti 

Bendrovės įvaizdį, garantuoti sklandų projektų vykdymą, kokybiškų paslaugų teikimą, teisingos ir pagrįstos informacijos 

nurodymą Bendrovės vadovams, valdybai ir akcininkams. Siekiama užtikrinti LITEXPO veiklos stabilumą ir nepažeisti 

darbuotojų, akcininkų, klientų, suinteresuotojų šalių bei visuomenės interesų. 

Siekiant užtikrinti, kad pagrindinės rizikos būtų savalaikiai ir tinkamai nustatytos, valdomos ir apie jas atskleidžiama 

teisinga informacija, LITEXPO ne rečiau kaip kas ketvirtį peržiūri rizikų kontrolės priemones, organizuoja susitikimus 

su skyrių vadovais, pastarieji su darbuotojais, ieško sprendimų dėl jų įgyvendinimo ir kitų prevencijos priemonių 

panaudojimo. 

LITEXPO visas rizikas skirsto pagal tipą:  

➢ finansinės rizikos,  

➢ teisinės rizikos,  

➢ pirkimų rizikos,  

➢ personalo rizikos,  

➢ informacijos / duomenų saugumo (IT) ir infrastruktūros rizikos,  

➢ rinkodaros rizikos,  

➢ atskirų veiklų rizikos (parodų, konferencijų / renginių, maitinimo).  

Kiekviena rizika priskiriama tam tikrai kategorijai, pavyzdžiui, finansinė, reputacinė, kokybės, teisinė ir pan., nustatomas 

rizikos lygis (tolerancijos riba), pagal kurį įvertinamas rizikos poveikis, sprendžiama ar ji gali būti priimtina, kokią žalą 

įmonės rezultatams sukels jos pasireiškimas.  

Taip pat LITEXPO vertina, kurių rizikų kontrolei reikia skirti daugiau dėmesio, kurių rizikų pasekmė gali būti ne tik 

finansiniai nuostoliai, bet ir visos veiklos sutrikdymas. 

Remiantis Bendrovės istoriniais duomenimis, turima praktika, vertinant rinkos sąlygas, nustatoma galima rizikos 

pasireiškimo tikimybė, atitinkamai pagal tai nustatomos efektyviausios prevencijos priemonės, skiriamas didesnis 

dėmesys rizikoms, kurių pasireiškimo tikimybė yra realiausia. 

Kiekvienos rizikos valdymo kontrolei užtikrinti yra paskirti atsakingi darbuotojai, kurie vertina atitinkamos rizikos 

pasireiškimo galimybes jų skyrių veikloje užtikrina, kad sprendimai būtų priimti remiantis rizikos ir naudos principu. 

Apie kiekvieną požymį, kuris gali liudyti rizikos pasireiškimo tikimybę, darbuotojai informuoja už Bendrovės rizikų 

kontrolę ir jo išvengimo priemonių taikymą atsakingą asmenį, kuris nedelsiant įvertina pateiktą informaciją ir kartu su 

Bendrovės vadovu priima sprendimą dėl proporcingų prevencijos priemonių taikymo.\ 

 

https://www.litexpo.lt/wp-content/uploads/2022/04/SOCIALINES-ATSAKOMYBES-ATASKAITA-UZ-2020-M1_SG-002.pdf
https://www.litexpo.lt/wp-content/uploads/2022/04/SOCIALINES-ATSAKOMYBES-ATASKAITA-UZ-2020-M1_SG-002.pdf


Pagrindiniai rizikų veiksniai 

 

Finansinės rizikos veiksniai: 

Finansavimo likvidumo rizika gali pasireikšti tuo, kad Bendrovė negalės tinkamai ir laiku vykdyti einamųjų 

įsipareigojimų. Šią riziką Bendrovė kontroliuoja iš anksto planuodama pinigų srautų poreikius ir užtikrindama, kad 

kiekviena Grupės įmonė visada turėtų pakankamai lėšų, pasirašytų kredito sutarčių bei sąskaitų pereikvojimų, 

užtikrinančių įprastinę įmonių grupės veiklą.  

Sprendimo priemonės: Investavimas į labai likvidžias finansines priemones bei trumpalaikių investicijų ribojimas, 

nustatant, kad tokios investicijos sudarys ne mažiau kaip 5 proc. visų įmonės finansinių išteklių. 

Apyvartinio kapitalo nepakankamumo rizika. Nepakankamas apyvartinis kapitalas padidina Bendrovės pelningumą, 

tačiau sumažina Bendrovės likvidumą. Taip atsitinka dėl trumpalaikio ir ilgalaikio turto kainų dispropocijos. 

Trumpalaikis turtas yra brangesnis už ilgalaikį turtą. 

Sprendimo priemonės:  1) Gautinų ir mokėtinų sumų kasdieninė priežiūra bei kontrolė; 2) Griežtesnės sąlygos dėl 

paslaugų apmokėjimo terminų ir vėlavimų. 

Kredito reitingo rizika. Dėl bendrovės akcininko ar valdymo organų priimtų sprendimų ar prastėjančių įmonės finansinių 

rodiklių įmonės kredito reitingas bus sumažintas arba įmonė praras investicinį kredito (angl. investment grade) reitingą. 

Sprendimo priemonės: Bendrovė nuolat bendradarbiauja su akcininku, aptaria ateities prognozes ir ieško sprendimų 

finansiniams rezultatams pagerinti. Sudarant sandorius, juose numatomos kredito riziką mažinančių priemonių taikymas 

- numatoma galimybė nutraukti investicijas prieš terminą, jei reikšmingai pablogėja įmonės finansiniai rodikliai. Taip 

pat, siekiant užtikrinti tinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą, reikalaujami sutarties įvykdymo užtikrinimai, 

garantijos, užstatai. 

Mokesčių padidėjimo rizika. 2022 m. I-ame pusmetyje padidėjo mokesčiai (NT mokesčiai, komunalinės išlaidos (elektra, 

šildymas ir pan.)). Covid-19 pandemijos pasekmių bei 2022 m. vasario 24 d. prasidėjusio karo Ukrainoje kontektse, ši 

rizika tapo viena pagrindinių, skaičiuojant ir vertinant Bendrovės finansinę situaciją.  

Sprendimo priemonės: Ieškoma sprendimų, siekiant sutaupyti elektros energijos išlaidas – svarstomos investicijos į 

ekonomiškesnius apšvietimo sprendimus, investavimą į saulės elektrines, patalpų apšildymo galimybes ir pan.  

Rinkos likvidumo rizika valdoma neinvestuojant į rinkos (kainos kitimo) rizika pasižyminčias investavimo priemones, 

taip pat ir į kita valiuta, kurios kursas kito pastarąjį pusmetį, denominuotas investavimo priemones. Sprendimus dėl 

investicijų į finansines priemones, kurių investicijų grąža susieta su kintamu dydžiu (pvz. tarpbankine palūkanų norma) 

priima bendrovės valdyba. 

Investicijų kontrolės neužtikrinimo rizika. Atsižvelgiant į įmonės finansinę padėtį ir situaciją Covid-19 pandemijos ir 

karo Ukrainoje pasekmių kontekste, kai pagrindinis Bendorvės tikslas – parodų, renginių organizavimas ir srautų 

didinimas, neplanuotų, nenumatytų investicijų atsiradimo yra svarbi rizika šiai dienai.  

 

Personalo rizikos veiksniai: 

Nesėkmingos darbuotojų atrankos rizika valdoma organizuojant darbuotojų atrankas keliais etapais, kiekvieną kartą 

vertinant darbuotojų kompetenciją, motyvaciją, gebėjimus. Esant klausimams, konsultuojamasi su išorinėmis darbuotojų 

atrankas vydančiomis įmonėmis, darbo skelbimuose pateikiama informacija yra išsami, aiškiai ir tiksliai pateikiami 

pareigybių aprašymai, užduotys ir tikslai suformuoti taip, kad suinteresuotam darbuotojui būtų aiškus pareigybės profilis, 

pasiektų rezultatų vertinimas, detaliai atskleidžiama įmonės veiklos specifika ir galintys kilti iššūkiai. 

Darbuotojų pakeičiamumo planavimo rizika valdoma užtikrinant, kad darbuotojui išėjus ir į jo vietą neradus 

kompetetingo naujo darbuotojo, kitas darbuotojas būtų apmokytas laikinai atlikti jo funkcijas. Šiam tikslui įgyvendinti 

visi darbuotojai yra mokomi, supažindinami su konkrečių skyrių kolegų atliekamomis funkcijomis, jų specifika ir 

vykdymo procesais. Taip užtikrinamas nepertraukiamas ir sklandus darbo funkcijų tęstinumas. 



Darbo saugos pažeidimų rizika Bendrovėje gali pasireikšti įrengiant ir paruošiant parodinius stendus, įrengiant patalpas 

renginiams organizuoti. Siekiant išvengti šios rizikos visi darbuotojai, rangovai, parodų dalyviai ir renginių organizatoriai 

yra supažindinami su darbo tvarkos / saugos taisyklėmis, darbuotojai apmokomi elgtis su darbo priemonėmis, ne rečiau 

kaip kas pusmetį vykdomi saugos darbe mokymai. Bendrovė nuolat prižiūri, ar laikomasi darbo saugos taisyklių, o esant 

reikalingumui, drausmina pažeidėjus. 

Duomenų saugumo (IT) ir infrastruktūros rizikos veiksniai: 

2018 m. įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, kad būtų išvengta neigiamų pasekmių, LITEXPO 

sustiprino kibernetinių grėsmių stebėseną, atliko naudaojamų sistemų auditą, identifikavo galimas grėsmes ir įgyvendino 

visas procedūras. 

Duomenų saugumo pažeidimų rizikai išvengti Bendrovė yra pasitvirtinusi Asmens duomenų tvarkymo politiką bei 

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politiką, kuri apibrėžia duomenų tvarkymo principus, reikalavimus, priemones. 

Siekiant užtikrinti joje nurodytų reikalavimų laikymąsi, konsultuojamasi su išoriniais konsultantais, diegiamos 

moderniausios antivirusinės programos duomenų apsaugai užtikrinti, esant pažeidimui, taikomos sankcijos. Siekiant 

užtikrinti, kad duomenys būtų saugūs, nuolat yra peržiūrimi ir atnaujinami duomenų veiklos įrašai, priskiriami atsakingi 

asmenys, atnaujinamos saugumo sistemos. Taip pat su visais tiekėjais, galinčiais prieiti prie LITEXPO duomenų, 

privalomai sudaromos duomenų tvarkymo sutartys. 

Teisinės / reguliavimo rizikos veiksniai: 

Teisinio reguliavimo rizika reikšmingiausiai jaučiama pasikeitus LR darbo kodeksui, LR viešųjų pirkimų įstatymui. 

LITEXPO, kaip komercinei, pelno siekiančiai organizacijai vadovavimasis LR viešųjų pirkimų įstatymu sudaro 

nelygiavertes sąlygas konkuruoti rinkoje, todėl jo pasikeitimas, įstatymo normų sugriežtinimas gali daryti reikšmingą 

įtaką įmonės konkurencingumui rinkoje. 

 

Rizikos veiksniai, darantys didžiausią įtaką finansiniams rodikliams (pajamoms / pelnui) ir jų valdymas 

Rizika Rizikos aprašymas  Numatomos rizikos valdymo priemonės 

Nepakankamas 

dalyvių ir lankytojų 

srautas per metus 

Šios rizikos veiksnys 

daro tiesioginę įtaką 

pajamoms 

Rizikos suvaldymui numatoma: 

a) aktyvinti rinkodaros veiksmus, analizuoti 

reklamos efektyvumą (nustatyti vertinamieji 

rodikliai rinkodaros skyriaus vadovui); 

b) kurti virtualių-hibridinių parodų sprendimą, 

kad parodos dalyviams ir lankytojams būtų labiau 

pasiekiamos ir lengviau prieinamos (ieškomas 

virtualių-hibridinių parodų sprendimas, 

testuojamos sistemos ir renkamas geriausiai 

veikiantis produktas) 

c) auginti tiesioginius pardavimus (sukurtas 

atskiras pardavimų padalinys); 

d) kelti pardavimų vadybininkų kompetenciją ir 

motyvaciją  (nuolat vedami pardavimų mokymai, 

įvesta kontrolės sistema, sukurta nauja darbuotojų 

motyvacinė sistema); 

e) specializuotų renginių skaičiaus prie 

kiekvienos organizuojamos parodos didinimas 

(nustatytas vertinimo rodiklis projekto  vadovui); 

f) atskiro reklamos biudžeto skyrimas užsienio 

dalyvių ir lankytojų pritraukimui (kuriamos 

taisyklės, kaip pritraukti  parodų tikslinius 



lankytojus-specialistus ir juos atvežti į Litexpo 

vykstančias specializuotas parodas); 

g) vykdoma kasdieninė paieška kitų galimybių, 

kaip didinti parodos pridėtinę vertę ir taip 

pritraukti potencialius parodų dalyvius bei 

lankytojus (įsteigtas idėjų bankas). 

Medžiagų, energetinių 

kaštų rinkos kainų 

didėjimas 

Darbo kainos rinkoje 

augimas 

Darbo jėgos trūkumas 

Šie veiksniai daro 

tiesioginę įtaką 

pelningumo rodiklių 

pasiekimui  

Energetiniai kaštai bus sumažinti įdiegus 

efektyvaus resursų panaudojimo bei taupymo 

priemones. 

Dėl darbo kainos – vykdomi pokyčiai bendrovės 

veikloje, atsisakant nepagrindinių veiklų 

administravimo, įdiegtas projektų valdymo 

standartas, skaičiuojamas darbo našumas, 

taikoma suminė darbo laiko apskaita gamybinių 

padalinių darbuotojams.  

Palūkanų normos, 

mokesčių padidėjimas  

Šis rizikos veiksnys 

gali daryti įtaką 

investicinių projektų 

įgyvendinimui 

mažesne apimtimi  

Planuojant bendrovės biudžetą ir strateginius 

veiksmus atsižvelgiama į rinkos prognozes, 

analizes.  

18 lentelė. Pagrindinių finansinių rodiklių (pajamos ir pelnas) pasiekimo rizika 

 

Pagrindiniai rizikų veiksniai su kuriais įmonė susidūrė 2021 m. ir 2022 m. pirmą pusmetį: 

Finansinės rizikos / Teisinės rizikos / Personalo rizikos / Rinkodaros rizikos / Visų veiklų rizikos 

2020 m. prasidėjusi COVID-19 pandemija pakeitė daugelio Lietuvos ir viso pasaulio gyventojų bei įmonių gyvenimus, 

įvesti griežti saugumo, higienos reikalavimai, sienų kontrolė, susibūrimų ribojimai bei daugelis kitų reikalavimų, 

apsunkinančių įprastinę veiklą. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2020 m. kovo 14 d. priėmus nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos 

teritorijoje paskelbimo“ buvo nustatytas visų atvirose ir uždarose erdvėse organizuojamų renginių bei susibūrimų 

draudimas. Taigi, nuo 2020 m. kovo 15 d. įvedus karantiną Lietuvos Respublikoje, buvo visiškai apribotos renginių 

organizatorių galimybės organizuoti verslo, sporto, kultūros, pramogų ar kitus laisvalaikio renginius. 

2022 m. I pusmetį LITEXPO susidūrė ne tik su Covid-19 pasekmėmis bei viruso atmaina „OMIKRON“, bet kilo ir kitų 

iššūkių, kurie sukėlė riziką LITEXPO sėkmingai veiklai: tarptautinių skrydžių suvaržymas bei vasario 24 dieną 

prasidėjęs karas Ukrainoje.   

Įmonė susidūrė su rizika iki 2022 m. pab. tapti nemokia. Covid-19 pandemijos pasekmės, valdtybės ribojimai renginiams 

persikėlė ir į 2022 metus, tai įtakojo nelengvą metų pradžios startą. Nors dalis renginių nuvo atšaukta, 2022 m. I pusmetį 

LITEXPO išsikėlė tikslą vykdyti veiklą ir dirbti ties parodų, renginių ir konferencijų įgyvendinio. Pagrindinis iššūkis ir 

rizika bendrovei buvo dalyvaujančių renginiuose skaičius: tiek dalyvių, tiek lankytojų. 2020 m.atšaukus renginius 

LITEXPO negavus planuotų pajamų buvo pradėtas įgyvendinti kaštų taupymo planas, kuriuo sustabdytos visos planuotos 

investicijos, įsigijimai, darbo užmokesčio fondas sutaupytas apie 30 proc. nuo planuoto biudžeto, sumažinti reklamos 

kaštai ir pan. Šiai dienai įmonė dar nepasiekė 2019 m. vykdomos veiklos rezultatų, todėl vis dar įgyvendina kaštų 

taupymo planą, ieško galimybių papildomų pajamų uždirbimui, peržiūri verslo modelį ir vertės pasiūlymą.  

LITEXPO tikisi, kad pasibaigus COVID-19 pandemijos padariniams, veikla stabilizuosis ir parodos bei kiti renginiai 

galės vykti įprastine tvarka, neabejoja, kad šios pandemijos dėka LITEXPO dar labiau patobulėjo, išmoko objektyviai 

vertinti rizikas, susivienyti ir rasti geriausius sprendimus. 

 



10. SKAIDRUMO GAIRIŲ LAIKYMĄSIS 

 

LITEXPO vadovaujasi 2010 m. liepos 14 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos 

skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“ (toliau – Skaidrumo gairės).  

 

LITEXPO siekia užtikrinti Skaidrumo gairių laikymąsį, nuolat peržiūri LITEXPO oficialioje internetinėje svetainėje 

skelbiamą informaciją, ją atnaujina, pildo. 

 

Skaidrumo gairių įgyvendinimas iš esmės užtikrinamas per informaciją, atskleidžiamą metiniame pranešime, bei 

informacijos atskleidimą LITEXPO interneto svetainėje, siekiant pateikti informaciją interesų turėtojams prieinamu bei 

aiškiu formatu. 

 

Struktūrizuota informacija dėl Skaidrumo gairių vykdymo: 

 

I. Skaidrumo gairės 

 

Interneto tinklapyje turi būti skelbiama informacija: 

 

Pavadinimas  Vykdoma 

https://www.litexpo.lt/apie-mus/ 

Kodas ir registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie 

įmonę 

Vykdoma 

https://www.litexpo.lt/apie-mus/ 

Buveinė (adresas) Vykdoma 

https://www.litexpo.lt/apie-mus/ 

Teisinis statusas, jeigu valstybės valdoma įmonė pertvarkoma, 

reorganizuojama (nurodomas reorganizavimo būdas), 

likviduojama, yra bankrutuojanti ar bankrutavusi 

Neaktualu 

Bendrovė ir dukterinės įmonės nėra 

pertvarkomos, reorganizuojamos, 

likviduojamos, bankrutuojančios ar 

bankrutavusios 

Valstybei atstovaujančios institucijos pavadinimas ir nuoroda į jos 

interneto svetainę 

Vykdoma 

https://www.litexpo.lt/apie-mus/ 

Veiklos tikslai, vizija ir misija Vykdoma 

Bendra informacija apie veiklą 

pateikiama  
https://www.litexpo.lt/korporatyvine-

informacija/musu-veikla/ 

Įmonės tikslai, vizija ir misija  

https://www.litexpo.lt/korporatyvine-

informacija/strategija/ 

Struktūra Vykdoma 

https://www.litexpo.lt/korporatyvine-

informacija/litexpo-valdymas/ 

Vadovo duomenys Vykdoma 

https://www.litexpo.lt/korporatyvine-

informacija/litexpo-vadovybe/ 

Valdybos pirmininko ir narių duomenys, jeigu pagal įstatus 

sudaroma valdyba 

Vykdoma 

https://www.litexpo.lt/korporatyvine-

informacija/litexpo-vadovybe/ 

Stebėtojų tarybos pirmininko ir narių duomenys, jeigu pagal įstatus 

sudaroma stebėtojų taryba 

Neaktualu 

Stebėtojų taryba nesudaroma 

Komitetų pavadinimai, jų pirmininkų ir narių duomenys, jeigu 

sudaromi komitetai 

Neaktualu 

Komitetai nesudaromi 

Valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų nominalių verčių 

suma (eurais euro cento tikslumu) ir dalis (procentais) valstybės 

valdomos bendrovės įstatiniame kapitale 

Vykdoma 

https://www.litexpo.lt/apie-mus/ 
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Vykdomi specialieji įpareigojimai, kurie nustatomi pagal Lietuvos 

Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtintas 

rekomendacijas: nurodomas specialiųjų įpareigojimų tikslas, 

einamaisiais kalendoriniais metais jiems vykdyti skirti valstybės 

biudžeto asigna- vimai ir teisės aktai, kuriais valstybės valdomai 

įmonei pavesta vykdyti specialųjį įpareigojimą, nustatomos 

specialiojo įpareigojimo vykdymo sąlygos ir (arba) reguliuojama 

kainodara 

Neaktualu 

Nevykdomis specialieji įpareigojimai 

Informacija apie socialinės atsakomybės iniciatyvas ir priemones, 

svarbius vykdomus ar planuojamus investicinius projektus 

Vykdoma 

https://www.litexpo.lt/korporatyvine-

informacija/veiklos-dokumentai/ 

 

Siekiant viešumo dėl valstybės valdomose įmonėse sudaromų 

valdymo ir priežiūros organų, taip pat komitetų narių 

profesionalumo, skelbiami šie Aprašo 5.8–5.11 papunkčiuose 

nurodytų asmenų duomenys: vardas, pavardė, einamų pareigų 

pradžios data, kitos einamos vadovaujamosios pareigos kituose 

juridiniuose asmenyse, išsilavinimas, kvalifikacija, profesinė 

patirtis. Jeigu Aprašo 5.9–5.11 papunkčiuose nurodytas asmuo yra 

išrinktas ar paskirtas kaip nepriklausomas narys, tai papildomai 

nurodoma prie jo duomenų 

Vykdoma 

https://www.litexpo.lt/korporatyvine-

informacija/litexpo-vadovybe/ 

 

 

Valstybės valdomos įmonės interneto svetainėje turi būti skelbiami šie jos dokumentai 

 

Įstatai Vykdoma 

https://www.litexpo.lt/korporatyvine-

informacija/veiklos-dokumentai/ 

 

Valstybei atstovaujančios institucijos raštas dėl valstybės tikslų ir 

lūkesčių valstybės valdomoje įmonėje nustatymo 

Vykdoma 

https://www.litexpo.lt/korporatyvine-

informacija/strategija/ 

 

Veiklos strategija arba jos santrauka tais atvejais, jei veiklos 

strategijoje yra konfidencialios informacijos ar informacijos, kuri 

laikoma komercine (gamybine) paslaptimi 

Vykdoma 

https://www.litexpo.lt/korporatyvine-

informacija/strategija/ 

 

Atlyginimų politika, apimanti valstybės valdomos įmonės vadovo 

darbo užmokesčio ir valstybės valdomoje įmonėje sudaromų 

kolegialių organų bei komitetų narių atlygio nustatymą, detaliau 

apibūdintą Bendrovių valdysenos kodekse, nustatantis dokumentas; 

Vykdoma 

https://www.litexpo.lt/korporatyvine-

informacija/darbo-uzmokestis/ 

 

Valstybės valdomos bendrovės metiniai ir tarpiniai pranešimai, 

valstybės įmonės metinės ir tarpinės veiklos ataskaitos už ne 

trumpesnį kaip 5 metų laikotarpį 

Vykdoma  

https://www.litexpo.lt/korporatyvine-

informacija/veiklos-ataskaitos-

audito-isvados/ 

 

Ne trumpesnio kaip 5 metų laikotarpio metinių ir tarpinių finansinių 

ataskaitų rinkiniai ir metinių finansinių ataskaitų auditoriaus 

išvados 

Vykdoma  

https://www.litexpo.lt/korporatyvine-

informacija/veiklos-ataskaitos-

audito-isvados/ 

 

Jeigu valstybės valdoma bendrovė yra patronuojanti bendrovė, jos 

interneto svetainėje turi būti skelbiama įmonių grupės struktūra, 

taip pat dukterinių bendrovių ir paskesnių eilių dukterinių 

bendrovių Aprašo 5.1–5.3 papunkčiuose nurodyti duomenys, 

interneto svetainių adresai, patronuojančios bendrovės valdomų 

akcijų dalis (procentais) jų įstatiniame kapitale, taip pat metinės 

Vykdoma 

https://www.litexpo.lt/apie-mus/ 

Dokumentai skelbiami 

https://www.litexpo.lt/korporatyvine-

informacija/veiklos-ataskaitos-

audito-isvados/ 
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konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir konsoliduotieji metiniai 

pranešimai 

Jeigu valstybės valdoma bendrovė yra kitų nei Aprašo 8 punkte 

nurodytų juridinių asmenų dalyvė, jos inter- neto svetainėje turi būti 

skelbiami tų juridinių asmenų Aprašo 5.1–5.3 papunkčiuose 

nurodyti duomenys ir jų interneto svetainių adresai 

Neaktualu 

Bendrovė nėra kitų juridinių asmenų 

dalyvė 

Pasikeitę ar paskelbti klaidingi Aprašo 5 ir 6 punk- tuose, 7.1–7.4 

papunkčiuose, 8 ir 9 punktuose nurodyti duomenys, informacija ir 

dokumentai turi būti nedelsiant pakeičiami ir interneto svetainėje 

Vykdoma 

Valstybės valdomos įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinys, 

valstybės valdomos bendrovės metinis pranešimas, valstybės 

įmonės metinė veiklos ataskaita, taip pat valstybės valdomos 

įmonės metinių finansinių ataskaitų auditoriaus išvada valstybės 

valdomos įmonės interneto svetainėje turi būti paskelbti per 10 

darbo dienų nuo valstybės valdomos įmonės metinių finansi- nių 

ataskaitų rinkinio patvirtinimo 

Vykdoma 

Valstybės valdomos įmonės tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai, 

valstybės valdomos bendrovės tarpiniai pranešimai ir valstybės 

įmonės tarpinės veiklos ataskaitos valstybės valdomos įmonės 

interneto svetainėje turi būti paskelbti ne vėliau kaip per 2 mėnesius 

pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

Vykdoma / Neaktualu 

Tarpinių finansinių ataskaitų 

rinkiniai paskelbiami laiku.  

Tarpinių pranešimų bendrovė 

nerengia 

Aprašo 7 punkte nurodyti dokumentai skelbiami PDF formatu ir 

sudaromos techninės galimybės juos iš- sispausdinti 

Vykdoma 

 

Metiniame pranešime ir finansinių ataskaitų rinkinyje turi būti skelbiama / vykdomi kiti 

reikalavimai: 

 

Apskaita tvarkoma pagal tarptautinius finansinius apskaitos 

standartus. 

Nevykdoma 

(priežastys pateikiamos pranešimo 2 

skyriuje) 

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys audituojamas pagal 

tarptautinius audito standartus. 

Vykdoma 

Metinis pranešimas interneto svetainėje paskelbiamas iki balandžio 

30 d. 

Vykdoma 

 

Metiniame pranešime skelbiama bendrovės: 

 

veiklos strategija ir tikslai (finansiniai ir nefinansiniai), jeigu tai 

nėra VVĮ komercinė paslaptis (jei VVĮ veiklos strategijoje ir 

tiksluose yra informacijos, laikomos komercine paslaptimi, 

nurodoma (pateikiama) sutrumpinta veiklos strategija ir tikslai be 

šios informacijos); 

Vykdoma 

pasiektų veiklos rezultatų atitiktis VVĮ veiklos tikslams; 

pagrindiniai įvykiai, turintys esminės reikšmės VVĮ veiklai, įvykę 

per ataskaitinį laikotarpį; 

 

Vykdoma 

informacija apie teikiamų paslaugų ar gaminamos produkcijos 

rinką, jeigu tai nėra VVĮ komercinė paslaptis; 

 

Vykdoma 

investicijos per ataskaitinį laikotarpį, didžiausi vykdomi ar 

planuojami investicijų projektai; 

 

Vykdoma 

bendras metinis darbo užmokesčio fondas, vidutinis mėnesinis 

darbo užmokestis pagal einamas pareigas ir (arba) padalinius; 

 

Vykdoma 

atlyginimų politikos įgyvendinimas; 

 

Vykdoma 



19 lentelė. Informacija dėl Skaidrumo gairių vykdymo 

 

 

 

 

 

 

vykdomos socialinės, aplinkosaugos iniciatyvos ir politika; Vykdoma 

informacija apie Skaidrumo gairių nuostatų laikymąsi: nurodoma, 

kaip jos įgyvendinamos, kokių nuostatų nesilaikoma ir kodėl; 

 

Vykdoma 

veiklą apibūdinantys pagrindiniai finansiniai rodikliai (pelningumo, 

likvidumo, turto panaudojimo efektyvumo), jų kaita per 3 metus; 

 

Vykdoma 

valdymo organai; 

 

Vykdoma 

informacija apie atliktą metinių finansinių ataskaitų auditą (auditą 

atlikęs subjektas, atlyginimas už audito atlikimą); 

 

Vykdoma 

informacija apie veiklos strategijos ir tikslų (finansinių ir 

nefinansinių) įgyvendinimą. 

Vykdoma 

informacija apie valstybės valdomų bendrovių suteiktą paramą, 

kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos 

įstatyme; 

 

Vykdoma 

valstybės valdomoje įmonėje taikomos rizikos valdymo politikos 

įgyvendinimas; 

 

Vykdoma 

informacija apie svarbius įvykius, įvykusius per finansinius metus 

ir po jų (iki metinio pranešimo arba metinės veiklos ataskaitos 

parengimo) ir turėjusius esminę reikšmę valstybės valdomos 

įmonės veiklai; 

 

Vykdoma 

trumpas valstybės valdomos įmonės verslo modelio aprašymas; 

 

Vykdoma 

investicijų politikos įgyvendinimas, vykdomi ir planuojami 

investiciniai projektai bei investicijos per ataskaitinius metus; 

 

Vykdoma 






















