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SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ MUMS – kom-
panijai Interlux – pirmiausia reiškia mūsų pasirinktą vers-
lo praktiką. Savo tikslų ir pelno mes siekiame atsakingai. 

Suprantame, kad kiekvienas kompanijos veiksmas turi 
tam tikrą atoveiksmį ir keičia socialinę, gamtinę bei eko-
nominę aplinką. Todėl spręsdami visus kasdienės veiklos 
klausimus atsižvelgiame į socialinius, aplinkosaugos ir 
skaidrumo aspektus daugiau, nei to paprastai reikalauja 
teisės aktai.

Prieš ketverius metus prisijungusi prie Jungtinių Tautų 
Pasaulinio susitarimo tinklo United Nations Global Com-
pact, lnterlux nepriekaištingai laikosi 10-ies Pasaulinio 
susitarimo principų žmogaus ir darbuotojo teisių, aplin-
kos apsaugos ir kovos su korupcija srityse. 

Ir šiemet atsakingai pareiškiame, jog toliau tvirtai laikysi-
mės savo nuostatų ir įsipareigojimų 10-ies Pasaulinio su-
sitarimo principų žmogaus ir darbuotojo teisių, aplinkos 
apsaugos ir kovos su korupcija srityse bei remsime Jung-
tinių Tautų Pasaulinio susitarimo tinklo United Nations 
Global Compact iniciatyvas.   

Kurdami socialiai atsakingą verslą, mes kuriame vertę ne 
tik sau, bet ir mus supančiai bendruomenei. Mes kuria-
me saugesnę, sveikesnę bei geresnę aplinką. 

Jau daugiau nei 20 metų dirbame medicinos srityje, už-
tikrindami savalaikį saugių, pažangiausių ir efektyviausių 
technologijų bei priemonių tiekimą Lietuvos gydymo ir 
mokslo įstaigoms bei įmonėms. Kasmet augdami rinkos 
dalimi bei darbuotojų skaičiumi, mes augame ir sociali-
nės brandos, vis gilesnio požiūrio į socialinę atsakomybę 
prasme.

Profesionalumas ir atvirumas, pagarba ir atsakomybė – 
tai pamatinės Interlux vertybės, kuriomis remdamasi, 
kompanija išaugo į svarią, visame Baltijos šalių regione 
sėkmingai veikiančią, tarptautinio lygmens partnerių 
vertinamą medicinos bei laboratorinių technologijų rin-
kos lyderę.

Medikų ir pacientų, mokslininkų ir sveikos gyvensenos 
specialistų, visų Interlux pasitikinčių partnerių bei vi-
suomenės geresnė sveikata ir gerbūvis yra mūsų tikslas 
ir iššūkis. Aprėpdami vis daugiau skirtingų auditorijų 
ir sričių, mes prisiimame ir daugiau įsipareigojimų bei 
stengiamės ne tik kuo geriau pateisinti lūkesčius, bet ir 
kurti didesnę socialinę vertę aplinkai, nepriekaištingai 
laikytis aukščiausių kokybės ir darnaus vystymosi stan-
dartų, tapti pavyzdžiu bei skatinti atsakingai elgtis kitus 
rinkos dalyvius.

Mes taip pat atsakingai žvelgiame į tiekimo grandinės 
valdymą ir teikiame pirmenybę socialiai atsakingiems 
partneriams bei užtikriname, kad mūsų produktai ati-
tiktų visus aplinkosauginius reikalavimus bei darytų kuo 
mažiau įtakos klimato kaitai.

Atsakinga darbdavystė – neatsiejama atsakingo verslo 
sritis. Garantuoti visas darbuotojo ir žmogaus teises, už-
tikrinti saugią ir sveiką darbo aplinką, užtikrinti, kad dar-
buotojai naudotųsi tik saugiomis, kiek įmanoma labiau 
ekologiškomis priemonėmis – visa tai yra mūsų įmonės 
veiklos standartas. Interlux prioritetai – pastovus dar-
buotojų kvalifikacijos ugdymas ir rūpinimasis jų sveikata 
bei papildomomis socialinėmis garantijomis.

VADOVO 
ŽODIS
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Skaidrumas Interlux kolektyve yra suvokiamas ne tik 
kaip įstatymų laikymasis, bet ir kaip visokeriopai etiška 
veikla, kuria grindžiamas kompanijos veiklos modelis. 
Darbuotojai nuoširdžiai laikosi Interlux Elgesio kodekso, 
o kolektyvo žinias antikorupcinėje plotmėje kompanija 
nuolat gilina organizuodama mokymus.

Atsakingai suvokiame ir tiesioginį mūsų tiekiamų pro-
duktų bei paslaugų medicinos, mokslo bei pramonės sri-
tyse poveikį, todėl renkamės pažangiausius technologi-
nius sprendimus, padedančius kelti medicinos ir mokslo 
lygį bei gerinti visuomenės sveikatą. 

Pavyzdžiui, Interlux tapo molekulinės diagnostikos ve-
dliu į Lietuvą, naujausių onkologijos, radiologijos tech-
nologijų įsitvirtinimo šalyje katalizatoriumi, į Baltijos šalis 
atvedusiu ir ypač modernią stereotaksinę radiochirurgi-
ją su gydytoju-robotu. Šiuo metu kompanija sėkmingai 
deda personalizuotos medicinos pamatus, diegdama 

farmakogenetinius tyrimus, padedančius parinkti efek-
tyvų ir tinkamiausią konkrečiam žmogui medikamen-
tinį gydymą. Mes taip pat nuolat siekiame medicinos 
personalui parūpinti pačias saugiausias sukurtas darbo 
priemones, o gyventojams siūlome ekologiškus, saugius 
ir sveikus produktus sveikai gyvensenai bei ligų profilak-
tikai.

Darniai vystydamiesi, atsakingai kurdami savo verslą, 
dalyvaudami socialinuose projektuose ir organizacijo-
se, mes džiaugiamės, galėdami savo darbu prisidėti prie 
sveikesnės ir laimingesnės visuomenės kūrimo. Esame 
nuoširdžiai dėkingi visiems partneriams ir bendramin-
čiams, be kurių nebūtume galėję įgyvendinti aukštų so-
cialiai atsakingos kompanijos tikslų 2015-aisiais metais. 
Kaip ir kasmet, ateinančiais metais sieksime dar pakelti 
atsakingų veiklų kartelę ir padidinti socialiai atsakingų 
iniciatyvų spektrą. 

  

Pagarbiai

dr. A. Matuzevičius

lnterlux direktorius
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PRISTATOME JUMS 4-ĄJĄ kompanijos Inter-
lux socialinės atsakomybės pažangos ataskaitą, kurioje 
supažindinsime su 2015 metais vykdytomis socialinėmis 
iniciatyvomis, aplinkosaugos, žmogaus teisių, korupcijos 
prevencijos procesais įmonėje ir padaryta pažanga dar-
bo santykiuose. 

Nuo 2012 m., kai Interlux prisijungė prie Jungtinių Tau-
tų Pasaulinio susitarimo tinklo United Nations Global 
Compact  10-ies Pasaulinio susitarimo principų žmogaus 
ir darbuotojo teisių, aplinkos apsaugos ir kovos su ko-
rupcija srityse,  kompanija kasmet rengia atskaitomybės 
visuomenei apie socialinės atsakomybės pažangą atas-
kaitas. 

Ataskaitos rengiamos lietuvių ir anglų kalbomis. Elektro-
ninės ataskaitos versijos skelbiamos www.interlux.lt sve-
tainėje bei Pasaulinio susitarimo tinklalapyje 
www.globalcompact.org .

Ši socialinės atsakomybės pažangos ataskaita skirta įmo-
nės veikla suinteresuotoms auditorijoms – partneriams, 
darbuotojams, akcininkams, bendruomenei, institu-
cijoms bei visiems, norintiems išsamiau susipažinti su 
kompanija „Interlux“. 

Interlux – tai tarptautinė kompanija, Lietuvoje ir kitose 
Baltijos šalyse klientams tiekianti saugias, efektyvias, 
aukščiausios kokybės medicinos, mokslo bei pramonės 
technologijas ir sveikos gyvensenos produktus.

APIE 
ATASKAITĄ

Pagrindinės lnterlux socialinės 
atsakomybės kryptys:
• Skaidri ir atsakinga veikla.

• Sociali darbdavystė.

• Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas.

• Socialinių iniciatyvų sveikos gyvensenos ir saugios 
medicinos propagavimo, jaunųjų mokslininkų ug-
dymo, ekologijos, žmogaus teisių apsaugos, korup-
cijos prevencijos, atsakingo verslo skatinimo srityse 
rėmimas.

http://www.globalcompact.org
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ATSTOVAUDAMA DAUGIAU nei 250 žino-
miausių pasaulinio lygmens gamintojų prekės ženklų, 
Interlux savo klientams parenka optimaliausią, geriausiai 
kliento poreikius tenkinantį sprendimą, platindama mo-
derniausias medicinos, mokslo, veterinarijos, diagnosti-
kos sistemas, laboratorinę įrangą, in vitro diagnostikos 
reagentus bei vienkartines medicinos priemones.

Bendradarbiaudami su geriausiais ir inovatyviausiais pa-
saulio medicinos technologijų gamintojais, mes galime 
užtikrinti pacientams galimybę gauti pažangiausią gy-
dymą, o medicinos personalui – dirbti saugiau ir efekty-
viau. 

Interlux veiklos standartai atitinka aukščiausius pasau-
linius kokybės standartus – tai yra viena iš pagrindinių 
priežasčių, kodėl pasaulinės medicinos ir mokslo tech-
nologijų bei diagnostinių sistemų gamintojos savo at-
stovu Baltijos regione pasirenka mūsų kompaniją. lnter-
lux taip pat yra atestuota pagal kokybės vadybos sistemos 
LST EN ISO 9001:2008 standartą, įrodantį, kad kompanijos 
paslaugos atitinka aukščiausius standartus.

Siekiame nuolat tobulėti, todėl monitoruojame tiesiogi-
nės kompanijos veiklos kokybę, - šiai atsakomybės sričiai 
yra įsteigtas įmonės kokybės vadybininko etatas.

Būdama United Nations Global Compact ir šio aljanso 
Nacionalinio atsakingo verslo įmonių tinklo nare, Inter-
lux toliau sėkmingai veikia pagal dešimt Pasaulinio su-
sitarimo principų žmogaus teisių, darbo sąlygų, aplinkos 
apsaugos ir antikorupcijos srityse.

Interlux pasirinko prisijungti prie United Nations Global 
Compact ir sąžiningai vykdo įsipareigojimus vedina pa-
matinių vertybių, kuriomis nuolat grindžia savo verslą. 
Interlux deklaruoja gerbianti tarptautinę žmogaus teisių 
apsaugą ir garantuojanti, kad neprisideda prie žmogaus 
teisių pažeidimų. Taip pat bendrovė užtikrina savo dar-
buotojų teises, remdama asociacijų laisvę ir pripažinda-
ma teisę į kolektyvines derybas, nepropaguoja privers-
tinio darbo ir išnaudojimo, vaikų darbo, diskriminacijos 
įsidarbinant ar darbo vietoje. 

Kaip ir kitos aljanso narės pasaulyje, Interlux valdo savo 
tiekimo grandinę ir pardavimus taip, kad atitiktų aukš-
čiausius aplinkosauginius reikalavimus ir stabdytų kli-
mato pokyčius. Kompanija taip pat remia aplinkosau-
gines iniciatyvas, skatina aplinkai palankių produktų ir 
technologijų kūrimą ir platinimą. Interlux atsakingai nau-
doja gamtos išteklius ir stengiasi kuo racionaliau vartoti 
popierių bei kitus išteklius, tiesiogiai susijusius su gam-
tos tarša ir klimato kaita. 

Interlux visomis išgalėmis ir 2015-aisiais metais prisidė-
jo prie kovos prieš visas korupcijos formas (tarp jų turto 
prievartavimą bei kyšininkavimą) ir dalyvavo iniciaty-
vinėse vyriausybinėse bei organizacijų veiklose, skati-
nančiose korupcijos apraiškų mažinimą versle. Interlux 
veikiantis darbuotojų Etikos kodeksas tapo pavyzdiniu 
valstybinių institucijų rengiamu Antikorupcinio gido 
pavyzdžiu ir pripažintas kaip itin detaliai, racionaliai ir 
aiškiai apibrėžiantis skaidraus, nekorumpuoto verslo 
modelį, principus ir gaires. 

MISIJA
Gerinti žmonių sveikatą, kurti vertę pacientams ir me-
dicinos personalui, tenkinti jų poreikius diegiant naujos 
kartos pažangias, saugias ir efektyvias technologijas bei 
kuriant inovatyvius technologinius sprendimus.

VIZIJA
Tapti pirmuoju klientų ir partnerių pasirinkimu medici-
nos, mokslo ir pramonės srityse Baltijos šalyse bei būti 
regiono medicininių, mokslo ir pramonės laboratorinių 
bei sveikos gyvensenos sprendimų inovacijų lyderiu.

APIE  KOMPANIJĄ
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ĮKURTA:  1994 m. 

PERSONALAS:  daugiau nei 70 darbuotojų. 

PAJAMOS:  daugiau nei 15,5 milijono EUR. 

PRODUKTŲ 
ASORTIMENTAS:  daugiau nei 1 milijonas. 

KLIENTAI:  daugiau nei 500 sveikatos priežiūros, 
 veterinarijos, mokslo ir pramonės įmonių bei 
 institucijų Lietuvoje. 

PARTNERIAI:  daugiau nei 250 verslo partnerių visame pasaulyje. 

KOMPANIJA
INTERLUX 
SKAIČIAIS
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KOMPANIJOS
SANDARA

LATVIJA

Mokslo ir laboratorinių 
tyrimų technologijų
grupė

Įdiegimas ir 
techninis 
aptarnavimas

Terapijos ir vaizdų
diagnostikos 
technologijų grupė

In vitro 
diagnostikos 
technologijų  grupė

Šeimos medicinos ir sveikos 
gyvensenos
technologijų  grupė

lux tiekiamų produktų bei technologijų sklandų įdiegi-
mą bei nepriekaištingą priežiūrą. 

Interlux geografija padengia visas 3 Baltijos šalis. Latvijo-
je sėkmingai veikia ir interlux atstovybė Interlux SIA.

Kryptinga, sutelkta veikla leidžia Interlux darbuotojams 
įsigilinti į kiekvieno darbo esmę, nuolat tobulėti ir lai-
kytis atsakingo verslo darbo principų, o vadovaujančio 
lygmens personalui – sistemingai kurti socialinės atsako-
mybės principais grįstos veiklos strategijas bei užtikrinti 
sėkmingą jų įgyvendinimą.

KOMPETENCIJA - tai dažniausiai klientų atsiliepi-
muose apie Interlux skambantis žodis. 

Kompetencijos kriterijus tapo kertiniu vystant Interlux 
struktūrą. Interlux tiekiamos prekės bei paslaugos yra 
suskirstytos į grupes. Kiekvieną grupę aptarnauja tik spe-
cifinį, tam segmentui puikiai išmanyti reikalingą išsilavi-
nimą bei kvalifikaciją turintys, patyrę darbuotojai. 

Šiandien Interlux kompanijoje yra 5 skirtingas produktų 
rūšis aptarnaujančios grupės. 

Interlux potencialą papildo dvi savarankiškos kompani-
jos, priklausančios Interlux įmonių grupei - tai labora-
torinius IT sprendimus kurianti bei diegianti Labdata ir 
produktais chirurgijai, onkologijai bei radiologijai pre-
kiaujanti Sormedica. 

Sukaupęs milžinišką patirtį ir nuolat tobulėjantis bei au-
gantis - tai Interlux Serviso padalinys, užtikrinantis Inter-

Analizinės ir industrinės 
diagnostikos technologijų 
grupė
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APIE
INTERLUX GRUPEI 
PRIKLAUSANČIAS 
KOMPANIJASSORMEDICA – naujausių, saugių ir efektyvių inva-

zinių medicinos technologijų bei pažangių gydymo me-
todų tiekėja chirurgijai, onkologijai ir radiologijai. Įmonės 
diegiamų prietaisų ir sprendimų asortimente yra įvairios 
įrangos, skirtos daugiausiai gyvybių nusinešančių onko-
loginėms ir širdies bei kraujagyslių ligoms gydyti. 

Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse SORMEDICA diegia 
technologijas, sukurtas pirmaujančių pasaulio įmonių, 
tokių kaip Stryker, Bard, Wright Medical Technology, Accu-
ray, Intuitive Surgical, Carl Zeiss Meditec, Edwards Lifesci-
ences ir Volcano. 

Įkurta 2012 m. 

Darbuotojų skaičius: 12 

LabData – tai IT paslaugas tiekianti kompanija, labo-
ratorijų ir medicinos srityse diegianti ir prižiūrinti nova-
toriškus informacinių technologijų ir procesų kontrolės 
valdymo sprendimus. Baltijos šalyse veikiančios įmonės 
paslaugos apima laboratorines informacines sistemas, 
specializuotus IT sprendimus medicinai ir donorystės 
procesų valdymą, laboratorijų bei ligoninių procesų au-
tomatizavimo sprendimus.

Įkurta 2004 m.

Darbuotojų skaičius: 4

LATVIJA

INTERLUX LATVIA – tai pažangių technologijų, 
skirtų medicinai, mokslui ir veterinarijai, taip pat labora-
torinių sprendimų, in vitro diagnostikos reagentų ir vien-
kartinių medicinos priemonių tiekėja Latvijoje.

Įkurta 2006 m. 

Darbuotojų skaičius: 14



Socialinės atsakomybės pažangos ATASKAITA 2015 m.

ŽMOGAUS
TEISĖS

INTERLUX KOMPANIJA bei jos darbuotojai 
pasisako prieš bet kokius žmogaus teisių pažeidimus, 
diskriminaciją, smurtą, priekabiavimą, priverstinį bei 
vaikų darbą, netoleranciją pažiūroms ir gyvenimo būdo, 
sveikatos padėtims bei būklei. 

Šios vidinės ir išorinės veiklos nuostatos bei principai yra 
kolegiškai deklaruojami lnterlux Elgesio kodeksu, kurio 
laikosi visi Interlux darbuotojai.

Žmogaus teisės taip pat yra užtikrinamos kompanijos 
personalo politiką apibrėžiančiuose Interlux dokumen-
tuose. 

Žmogaus teisių laikomasi kolektyve ir bendraujant su 
klientais. Interlux kompanijoje netoleruojama jokio 
pobūdžio diskrimanacija ir nepastebėta diskriminaci-
jos apraiškų 2015 m. bėgyje. Per 2015 metus taip pat 
neužfiksuota neatitikčių, susijusių su Global Compact 
įtvirtintais Pasaulinio susitarimo principais.

Žmogaus teisių taip pat yra laikomasi įmonės vidinėje ir 
išorinėje komunikacija. Įmonės ruošiama marketinginė, 
komunikacinė medžiaga yra griežtai kontroliuojama ir 
negali būti susijusi su bet kokios formos vaizdine ar gar-
sine diskriminacija, smurtu, negali skatinti diskriminaci-
jos ar netolerancijos pažiūroms, gyvenimo būdui, sveika-
tos padėtims bei būklei.
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DARBO 
SANTYKIAIKompanijoje 2015 m. dirbo 72 asmenys, iš jų 40 vyrų ir 

32 moterys. 

PAGAL SRITIS, KOMPANIJOJE DIRBO: 
8  dministracijos darbuotojai, 29 pardavimų srities dar-
buotojai, 10 serviso darbuotojų, 9 finansų darbuotojai ir 
9 sandėlio bei logistikos darbuotojai.

85 PROC. darbuotojų turėjo aukštąjį universitetinį iš-
silavinimą, 4 proc. - aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, 
9 proc. – aukštesnįjį išsilavinimą, 1 proc. - vidurinį ar spec. 
vidurinį. 

Interlux yra vidutinio dydžio kompanija Lietuvos mastu, 
personalui skirianti ypač daug dėmesio ir besilaikanti 
sąžiningo atsiskaitymo bei socialiai atsakingos darbda-
vystės principų.

Net 39 PROC. 2015 m. pomokestinių pajamų kompa-
nija išskirstė premijoms, kurios, lyginant su 2014-aisiais m., 
net 40 proc. išaugo.

2015 m. buvo sukurtos 8 naujos darbo vietos.

2015 m. kompanijoje Interlux buvo sukurtos 4 naujos 
pareigybės:

Komercijos direktorius
Pirkimų vadovas
Tiekimo grandinės vadovas
Serviso vadybininkas

Naujai sukurtos pareigybės ne tik leido kokybiškiau or-
ganizuoti darbus įmonėje, bet ir prisidėjo prie geresnio 
darbuotojų poreikių tenkinimo ir socialinės atsakomy-
bės principų realizavimo. 

Pavyzdžiui, sukūrus tiekimo grandinės vadovo, pirki-
mų vadovo ir komercijos vadovo pareigybes, įmonėje 
pradėta daugiau dėmesio skirti tiekimo grandinės val-
dymui, tiekėjų pasirinkimui bei jų darnumui. Valdant 
tiekimo grandinę, pirkimų vadovas ir tiekimo grandinės 
vadovas turi užtikrinti, kad kompanijoje naudojamos 
priemonės, įranga bei kitos perkamos prekės atitiktų 
aplinkosauginius standartus, kad pakuotės būtų perdir-
bamos, kad būtų rankamasi pirkti tas priemones, kurios 
daro mažiausią poveikį aplinkai ir nėra kenksmingos 
žmonių sveikatai. Komercijos vadovas garantuoja tinka-
mą šių procesų priežiūrą ir stebėseną. 

2015 m., taip pat ypač daug dėmesio skirta profesiona-
liam ir intensyviam darbuotojų mokymui. Vien profesi-
niam tobulėjimui užsienyje Interlux darbuotojai skyrė 
395 darbo dienas. 
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KIEKVIENAS DARBUOTOJAS, pasirašęs 
darbo sutartį su Interlux, yra pasirašytinai supažindi-
namas su:

• Darbų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų ir 
instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalu;

• Darbo tvarkos taisyklėmis;

• Etikos kodeksu;

• Pildo “Privačių interesų deklaraciją”.

SKAIDRIAI 
NUO PAT PRADŽIŲ

2015 M. SĖKMINGAI 
PASIEKTI PERSONALO 
MOKYMŲ, KOLEKTYVO 
PLĖTROS IR 
MOTYVAVIMO TIKSLAI

KOMPANIJA BUVO IŠSIKĖLUSI šiuos pa-
grindinius personalo politikos tikslus:
• atnaujinti įmonės antikorupcinius mokymus bei su-

kurti reikiamas šioje srityje tvarkas;

• įvykdyti struktūrinius pokyčius, siekiant darnios, sis-
temingos plėtros;

• tobulinti darbuotojų motyvacijos ir socialiai atsakin-
gos darbdavystės tvarkas.

Visi iškelti tikslai metų bėgyje sėkmingai įvykdyti.

Interlux sudarė daugiau galimybių kompanijoje įsidar-
binti jauniems, studijuojantiems asmenims ir darbą de-
rinti su studijomis. 2015 m. Interlux dirbo du drauge stu-
dijuojantys aukštojoje mokykloje asmenys. 

Kompanija nuolat daug dėmesio skiria darbuotojų adap-
tacijos programai. Programa padeda naujokui gauti visą 
reikalingą informaciją, kuo greičiau sužinoti ir išmokti 
visko, ko reikia efektyviam ir produktyviam darbui bei 
sėkmingam įsiliejimui į kolektyvą. 2015 m. buvo atnau-
jinta „Naujoko knyga“ – atmintinė, kurią gauna visi nauji 
Interlux darbuotojai. Šioje atmintinėje pateikiama išsami 
informacija apie kompaniją, jos vertybes, socialinės atsa-
komybės gaires, bei kita reikalinga informacija. Leidinyje 
šiemet taip pat pateikiamos trys sėkmės istorijos – in-
terviu su ilgamečiais įmonės darbuotojais, kurie dalinasi 
savo patirtimi Interlux. 

Kaip ir anksčiau, Interlux darbuotojai pildo viešųjų – pri-
vačių interesų deklaracijas, padedančias palaikyti įmo-
nės skaidrumą. 

Taip pat vyksta metinis darbuotojų veiklos vertinimas. Šio 
darbuotojo ir jo tiesioginio vadovo pokalbio metu pagal 
aiškius ir iš anksto sutartus kriterijus įvertinami praėjusio 
laikotarpio tikslų pasiekimai bei vertinamojo darbuoto-
jo kompetencijos ir asmeninės savybės, turinčios įtakos 
darbo atlikimui, nustatomi ateinančio laikotarpio veiklos 
uždaviniai ir tobulinimosi sritys. Metinio pokalbio metu 
taip pat siekiama išsiaiškinti, kaip darbuotojas jaučiasi 
kompanijoje, ar yra atliepiami jo poreikiai, ar darbuoto-
jas nesijaučia diskriminuojamas, ar kitaip organizacijoje 
nevaržomos jo teisės. 
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INFORMACINIS 
LEIDINYS 
DARBUOTOJAMS

KARJEROS 
VALDYMAS

KOMPANIJOJE veikia stipri motyvavimo bei dar-
buotojų kompetencijų ugdymo programa. Darbuotojai 
ugdomi, siekiant sudaryti galimybes tobulinti silpnesnes 
gebėjimų sritis, nuolat tobulėti ir augti įmonės organiza-
cinėje struktūroje.

Intranete skelbiama informacija apie laisvas darbo vie-
tas, karjeros galimybes. Darbuotojų karjeros plėtros prin-
cipai suteikia jiems pirmumo teisę pretenduoti į laisvas 
darbo vietas. 

PERSONALO NAUJIENOS taip pat skelbiamos 
mėnesiniame informaciniame leidinyje „LUX“, kuriame 
pateikiamos visos pagrindinės įmonės organizacinės 
naujienos ir planai, supažindinama su naujais darbuoto-
jais bei informuojama apie atsisveikinusius su kompani-
ja. Elektroniniame leidinyje taip pat pateikiamos atskirų 
įmonės padalinių naujienos bei naujienos apie korpora-
tyvinius, socialinius renginius ir iniciatyvas.

DARBO 
TARYBA 

VADOVYBĖS DIALOGAS 
SU DARBUOTOJAIS

INTERLUX YPAČ daug dėmesio skiria vidinei ko-
munikacijai ir vadovybės dialogui su darbuotojais. Soci-
alinis dialogas leidžia greitai identifikuoti nesklandumus 
ir juos taisyti, taip pat veikia kaip motyvacijos priemonė 
– prisidėdami prie įmonės valdymo, įtraukiami į spren-
dimų priėmimo procesą, darbuotojai supranta kompani-
jos tikslus ir vertybes ir veikia sinergetiškai. 

INTERLUX VEIKIA Darbo taryba – nepriklauso-
mas organas, kurio tikslas yra dialogo tarp darbuotojų ir 
vadovybės stiprinimas. Darbo taryba skatina kolektyvo 
narius bendrauti su vadovybe, pranešti apie pastebimus 
Elgesio kodekso pažeidimus, personalo politikos spra-
gas ar kitas problemas. Darbo tarybos misija taip pat yra 
siūlyti  pokyčius, tarpininkauti, atstovauti darbuotojams 
derybose su vadovybe.
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INTERLUX DARBUOTOJAI, kaip ir ankstesniais 
metais, gali rinktis dirbti lanksčiu grafiku, ir taip derinti 
darbo ir asmeninius, šeimos įsipareigojimus. Studijuo-
jantiems asmenims sudarytos sąlygos derinti studijas ir 
darbą. Šia teise 2015 m. pasinaudojo du Interlux darbuo-
tojai. 

ATASKAITINIAI 
SUSIRINKIMAI

VALDYMO
GRUPĖ

NUO 2013 M. siekiant sklandaus informacijos srau-
tų judėjimo įmonėje bei darbų kontrolės gerinimo, Inter-
lux veikia Valdymo grupė (iš įmonės grupių ir padalinių, 
iš viso - 13 žmonių), reguliariai susitinkanti ir sprendžian-
ti su įmonės valdymu, finansais, komunikacija, plėtra, 
personalu susijusius ir kitus klausimus. 

Visi įmonės darbuotojai skatinami teikti pasiūlymus dėl 
Valdymo grupės posėdžiuose svarstytinų klausimų tie-
siogiai savo grupės vadovams arba juos parašyti ir išsiųs-
ti elektroniniu paštu ar palikti pasiūlymų dėžutėje. 

VEIKLOS ATASKAITINIAI SUSIRINKIMAI 
kompanijoje vyksta 2 kartus per metus. Šiuose susirinki-
muose dalyvauja visi kompanijos darbuotojai, o jų metu 
pristatoma kompanijos padalinių veikla, rezultatai bei iš-
šūkiai, struktūriniai ir organizaciniai pokyčiai, personalo 
aktualijos. 

Taip pat kartą per metus vykdomi geriausių darbuotojų 
rinkimai. Renkami du geriausi darbuotojai: vienas - pagal 
finansinius darbo veiklos rezultatus, kitas - vertinant pro-
fesines darbuotojų savybes, kompetencijas bei tarpusa-
vio bendradarbiavimą, - visa tai nulemia daugiausiai per 
metus gautų Lux'ų skaičius. Geriausi darbuotojai yra pa-
skatinami.

SOCIALIAI 
ATSAKINGA 
DARBDAVYSTĖ

GALIMYBĖ DERINTI 
DARBO IR ŠEIMOS 
ĮSIPAREIGOJIMUS

KOMPANIJA INTERLUX ypatingai vertina savo 
darbuotojus ir atsakingai žvelgia į darbdavystę. 

Atsakinga darbdavystė mums – tai ne tik visų žmogaus 
ir darbuotojo teisių užtikrinimas, tamprus dialogas tarp 
darbdavio ir darbuotojų, šių įtraukimas į sprendimų priė-
mimo ir planavimo procesą, bet ir papildomos socialinės 
garantijos, rūpinimasis darbuotojo sveikata ir pasitenki-
nimu darbu, skatinimas dalyvauti socialinėje veikoje tiek 
įmonės vykdomose iniciatyvose, tiek asmeniškai.
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LYGIŲ GALIMYBIŲ 
STEBĖSENA

PAPILDOMOS 
SOCIALINĖS 
GARANTIJOS

GIMUS VAIKUI, mirus šeimos nariui, pirmųjų vestu-
vių proga lnterlux darbuotojams, kaip ir anksčiau, 2015 
m. buvo skiriamos vienkartinės išmokos. Per 2015 metus 
buvo skirtos 3 pašalpos gimus vaikui, 1 pašalpa mirus šei-
mos nariui ir 1 – vestuvių proga.

LYČIŲ PASISKIRSTYMAS kompanijoje: 2015 m. 
kompanijoje dirbo 40 vyrų, 35 moterys. Iš jų vadovai – 9 
vyrai ir 4 moterys. Lyginant su 2013 m., moterų, einan-
čių vadovaujamas pareigas, įmonėje padaugėjo, nes 
2013 m. vadovų vyrų buvo 8, o moterų - 2.

Nė vienas darbuotojas nedirbo pagal terminuotas darbo 
sutartis.

Darbuotojams sudaromos sąlygos nevaržomai naudotis 
jiems priklausančiomis papildomomis poilsio dienomis, 
kaip pavyzdžiui vadinamieji „mamadieniai“ ir „tėvadie-
niai“. 2015 m. panaudotų mamadienių ir tėvadienų iš 
viso buvo 28.

Panaudotų tėvystės atostogų dienų skaičius 2015 m. 
buvo 34 kalendorinės dienos, nėštumo ir gimdymo atos-
togų – 140 kalendorinių dienų, o vaiko priežiūros atosto-
gų - 880 kalendorinių dienų.

2015 m. vyrai dėl ligos praleido 91 kalendorines dienas, 
moterys – 121 kalendorinę dieną.

SAVANORYSTĖS 
SKATINIMAS

INTERLUX DARBUOTOJAI taip pat savo inicia-
tyva dalyvauja įvairiose socialinėse akcijose, kaip pavyz-
džiui labdaringi sporto renginiai, o įmonė skatina tokią 
iniciatyvą bei esant galimybėms ją paremia. 
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DARBUOTOJŲ 
SVEIKATA

MOTYVACINĖ 
PRIEMONĖ –
 „LUX“ AS

„LUX'Ą" GALI SKIRTI tiesioginis ar kito padalinio 
vadovas ir kompanijos direktorius, tiems darbuotojams, 
kurių nuopelnai bei indėlis į bendrus darbo rezultatus 
buvo įvertinti ir pripažinti. 

Tai padėkos ženklas darbuotojui už kruopštų ir sąžinin-
gą darbą, pasiektus puikius darbo rezultatus, už įdėtas 
pastangas ir parodytą iniciatyvą, bendradarbiavimą bei 
kolegialumą, pagalbą vieni kitiems, siekiant kiekvieno 
darbuotojo bei įmonės tikslų. 

Iš viso per 2015 metus skirta 541 „LUX’as“.

SVEIKATA YRA kiekvieno žmogaus asmeninė ir vi-
sos visuomenės vertybė. Interlux ne tik sudaro sveikas 
darbo sąlygas, garantuoja visas įstatymiškai įtvirtintas 
ergonomijos darbo vietoje normas, bet ir pastoviai pa-
pildomai rūpinasi darbuotojų sveikata.

2015 m., kaip ir kasmet, visiems darbuotojams buvo su-
darytos sąlygos pasitikrinti bendrąją sveikatos būklę. Be 
to, siekiant užbėgti ligai už akių ir apsaugoti darbuotojus 
nuo sunkių ir kartais lemtingų komplikacijų, Interlux taip 
pat jau tradiciškai pasirūpino nemokama vakcinacija 
nuo sezoninių ligų visiems pageidaujantiems kolektyvo 
nariams.

2015 m. Nelaimingų atsitikimų ir sužalojimų registravi-
mo žurnale įrašų nėra.

Rūpindamasi darbuotojų sveikata, 2015 m., kaip ir 
anksčiau, lnterlux darbuotojams, kompanijoje išdir-
busiems tris mėnesius, suteikė papildomą sveikatos 
draudimą. Su šiuo draudimu darbuotojai galėjo ne tik 
profilaktiškai pasitikrinti sveikatą, naudotis sporto klu-
bų paslaugomis, bet ir susirgus operatyviai gauti kom-
petentingas sveikatos specialistų teikiamas paslaugas. 
Tokio pobūdžio darbuotojų sveikatos draudimo suma 
2015 m. siekė 30 000 Eur.
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APLINKA

VERSLO IR 
SOCIALINĖ 
APLINKA

TURĖDAMA DAUGIAU nei 70 darbuotojų, veik-
dama trijų Baltijos šalių mastu ypač jautriose medicinos, 
mokslo ir pramonės technologijų rinkose, Interlux daro 
poveikį socialinei šalies ir regiono raidai.

Pavyzdžiui,  2015 m. tapome Nr. 498 tarp daugiausiai 
mokesčių sumokančių bendrovių Lietuvoje, taip prisidė-
jome prie socialinių paslaugų užtikrinimo valstybėje. 

Kompanija, siekdama savo veikla prisidėti prie bendruo-
menės socialinių problemų sprendimo, išnaudoja tris 
savo banginius:

• komercinį, - renkasi tiekti į Lietuvą sveikai gyvense-
nai propaguoti reikalingas prekes, tik saugias medi-
cinos priemones, naujausias – perversmą medicino-
je keliančias ir daugelį anksčiau neišsprendžiamų 
problemų eliminuojančias medicinos technologijas;

• žinių bei vertybių, - būdama medicinos technologijų 
srities lydere, Interlux prisideda prie sveikos gyven-
senos populiarinimo, ligų prevencijos ir savalaikio 
profilaktinio pasitikrinimo skatinimo programų bei 
renginių;

• mokslo katalizatoriaus – Interlux tiekiama produkci-
ja įgalina mokslininkus dirbti greičiau ir kokybiškiau, 
aukštesnio lygmens laboratorija, kitos moderniau-
sios priemonės leidžia pakelti mokslinių pasiekimų 
lygį aukščiau ir taip prisidėti prie viso medicinos bei 
mokslo sektoriaus tobulėjimo. 

Interlux 2015 m. įsteigė elektroninę parduotuvę www.
hifamed.lt, kuriai patyrę, didžiulę patirtį turintys įmo-
nės darbuotojai atrenka ekologiškas, saugias ir inovaty-
vias priemones ligų prevencijai ir profilaktinei patikrai, 
pirmajai pagalbai, sveikai gyvensenai ir kt. 

Laboratorinės medicinos srityje Interlux užtikrina sa-
valaikį, pažangiausių ir saugiausių priemonių tiekimą. 
Interlux rūpinasi ir laboratorijų bio pavojingų nuotekų 
saugiam ir greitam nukenksminimui skirtomis priemo-
nėmis, atitinkančiomis pačius aukščiausius saugumo ir 
aplinkosaugos reikalavimus.

Diagnostinių technologijų srityje Interlux deda perso-
nalizuotos medicinos pamatus, diegdama farmakoge-
netinius įvairių vaistų parinkimo konkrečiam ligoniui 
tyrimus, kaip psichotropinių vaistų, kardiologinių vais-
tų,skausmą malšinančių vaistų bei onkologinių vaistų 
tinkamas parinkimas pagal paciento DNR kodą, kad šie 
būtų gerai įsisavinami ir veiksmingi. 

Onkologijoje Interlux grupei priklausanti Sormedica 
tapo tikru flagmanu – Latvijoje instaliuotas pirmasis 
stereotaksinės radiochirurgijos centras, su  moderniau-
sia šiai dienai vėžio gydymo technologija Baltijos šalyse. 
Navikus šiame centre šalina sudėtinga robotinė sistema 
CyberKnife, leidžianti efektyviai gydyti ligonius, kuriems 
augliai išsivystė prie jautrių organų sistemų arba sunkiai 
pasiekiamose kūno vietose. Moderni technologija žen-
kliai sutrumpina gydymo trukmę, leidžia išvengti skau-
džių komplikacijų, o pati procedūra ligoniui nesukelia 
skausmo ir kitų dažniausiai navikų gydymą lydinčių ne-
malonių pojūčių.

http://www.hifamed.lt
http://www.hifamed.lt


Socialinės atsakomybės pažangos ATASKAITA 2015 m.

Kraujo saugumo srityje Interlux taip pat pasirūpino visiš-
kai naują saugumo lygmenį donorų kraujui suteikiančia 
sistema – instaliavo moderniausią Baltijos regione pato-
genų inaktyvacijos technologiją, t.y. „kraujo išvalymą“ 
nuo praktiškai visų žinomų infekcijų ir kitų patogenų. 

Kompanija palaikė tokius mokslinius – praktinius rengi-
nius kaip Lietuvos laboratorinės medicinos draugijos ir 
VU Medicinos fakulteto surengta tarptautinė konferen-
cija „Imunohematologija ir kraujo komponentų ištyri-
mas: sprendimai bei naujausios mokslinės tendencijos“, 
taip pat Lietuvos gydytojų judėjimo „Gydyk atsakingai“ 
pirmąją respublikinę konferenciją „Šiuolaikinė medicina: 
naujausi ligos objektyvizavimo ir individualaus gydymo 
metodai” ir kitas. 

RŪPINIMASIS 
APLINKA

ATLIEKOS IR 
APLINKOS TARŠA

RŪPINDAMIESI APLINKA, mes siekiame išsau-
goti biologinę įvairovę ir ekosistemas, pristabdyti klima-
to kaitą. Tiesioginis poveikis aplinkai dėl mūsų įmonės 
darbo kyla naudojant materialinius išteklius, energiją, 
transportą ir darbuotojams važinėjant automobiliais 
darbo reikalais. 

Gamtinių išteklių tausojimas išlieka prioritetiniu lnterlux 
aplinkosaugos tikslu. Kompanija visais savo veiklos bū-
dais prisideda prie neigiamo poveikio aplinkai mažini-
mo.

Interlux klientų aptarnavimo efektyvumą ir operatyvu-
mą užtikrina darniai ir kvalifikuotai veikiantys Klientų 
aptarnavimo, Logistikos ir Serviso padaliniai, kuriuose 
iš viso dirba beveik trys dešimtys motyvuotų specialis-
tų, sklandžiai komunikuojančių tarpusavyje, kad laiku ir 
tinkamai patenkintų visus, net ir skubiausius  ar sudėtin-
giausius klientų poreikius. Interlux darbuotojų, spren-
džiančių įvairius gedimus, greita reakcija ir aukšta kva-
lifikacija leidžia taupyti klientų išteklius, mažinti išlaidas, 
susijusias su technologijų gedimais ar sustojimais. 

INTERLUX, KAIP TIEKĖJAS, užtikrina, kad visų 
mūsų parduodamų prekių pakuotės būtų perdirbamos. 
Esame pasirašę sutartį su PTO (Pakuočių tvarkymo or-
ganizacija) ir sumokame už tiek pakuočių, kiek parduo-
dame klientams. 

2015 metais buvo sumokėta už (skaičiai tonomis):

• Stiklas – 2,19 t;

• Plastikas – 2,99 t;

• Popierius – 24,095 t;

• Medinė pakuotė – 3,8 t;

• Kombinuota (pagrinde popierius) – 3,158 t;

• Kombinuota (be popieriaus) – 1,7 t.

Kompanijos akumuliatorių, baterijų, elektros ir elektron-
inės įrangos atliekų tvarkymas yra pavestas Elektronikos 
gamintojų, importuotojų ir platintojų asociacijai (EPA).
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LĖTAI 
ATSINAUJINANČIŲ 
IŠTEKLIŲ SRAUTO 
VARTOJIMAS

2015 M. STENGIANTIS sumažinti automobilių 
kuro naudojimą ir išmetamų teršalų neigiamą poveikį 
aplinkai, priimta nauja kompanijos Automobilių naudo-
jimo politika.  

Pagal šį dokumentą, siekiant investicijų tvarumo ir eko-
loginės darnos, įmonei įsigijant automobilį taip pat ver-
tinama ilgalaikė planuojama bendra nuosavybės kaina 
[TCO -True Cost of Ownership]. Ji apima: turto vertės 
nusidėvėjimą; sunaudojamo kuro kaštus (remiantis Įmo-
nės nustatyta kuro norma); padangų įsigijimo ir keitimo 
kaštus (planuojant 40 tūkst. km ridą vienam padangų 
komplektui); techninio aptarnavimo sąnaudas; draudi-
mo sąnaudas; privalomuosius mokesčius. 

Įsigijant ir komplektuojant įmonės automobilį, Politiko-
je taip pat reglamentuojamos „leidžiamos išlaidos“ ir jos 
apibrėžiamos kaip skirtos palengvinti atliekamas darbo 

funkcijas, apsaugoti darbuotojų sveikatą ir užtikrinti sau-
gumą, išsaugoti įmonės turto vertę bei sumažinti povei-
kį aplinkai.

Interlux ir toliau dalyvauja centrinės viešųjų pirkimų in-
formacinės sistemos elektroniniu, o ne popieriniu būdu 
vykdomuose pirkimuose, taip siekdama tausoti kompa-
nijoje naudojamą popierių.Taip pat, kompanijoje dažnai 
renkamasi pirkti gaminius iš perdirbto popieriaus, sten-
giamasi racionaliai naudoti popierių ir kai tik įmanoma, 
pereiti prie elektroninės dokumentacijos. 

INTERLUX 
VISUOMENĖJE

SIEKDAMA PRISIDĖTI prie bendruomenės, 
kurioje veikia, darnios ir tvarios plėtros, Interlux remia 
mokslo plėtrai bei jaunųjų mokslininkų ugdymui ska-
tinti veikiančias iniciatyvas, ligų prevencijai bei profi-
laktikai skirtas iniciatyvas. Interlux taip pat prisideda 
prie socialinę atskirtį mažinančių bei saugesnę Lietuvą 
kuriančių socialinių projektų. 

Iš viso paramoms per 2015 m. skirta per 200 000 Eur.

• Jaunųjų mokslininkų ugdymo inicia-
tyvos.

Pavyzdžiui, Interlux parėmė Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto Studentų mokslinę draugiją, kad jos nariai 

turėtų sąlygas ugdyti mokslinius įgūdžius dermatolo-
gijos ir venerologijos, onkologijos, klinikinės farmako-
logijos, patologinės anatomijos bei plastinės ir rekons-
trukcinės chirurgijos būrelių organizuotoje stovykloje 
„Melanoma“. 

Kompanija taip pat parėmė Vilniaus universiteto Studen-
tų atstovybę prisidėdama prie mokslinių konferencijų 
organizavimo „Medikų dienos 2015“ metu.

• Parama mažiesiems ligoniukas.

Užjausdama šeimas, auginančias sunkios ligos iš-
tiktus vaikus, Interlux 2015 m. parėmė keletą orga-
nizacijų, besirūpinančių mažaisiais ligoniukais ir jų 
artimaisiais. 
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Pavyzdžiui, Lietuvos vaikų ir jaunimo diabeto asociaciją, 
kuri organizavo 25-ąją cukriniu diabetu sergančių jau-
nuolių stovyklą, kurioje stovyklavo 50 diabetu sergančių 
jaunuolių iš visos Lietuvos. Vaikai ir jaunuoliai buvo mo-
komi sveikos gyvensenos principų, leidžiančių išvengti 
komplikacijų, išsaugoti sveikatą ir darbingumą. 

Paremta Lietuvos vaikų onkohematologijos draugija, ku-
rios nariai paramos dėka galėjo dalyvauti tarptautiniame 
fotoferezės kongrese.

Parama suteikta ir Vaikų ligoninės paramos fondui – Vai-
kų ligoninės infrastruktūros gerinimui.

• „Ligų” prevencijai ir profilaktikai skatinti.

Interlux dalyvauja įvairiose sveikatinimą, ligų prevenciją 
ir profilaktiką propaguojančiose iniciatyvose bei rengi-
niuose, kaip jau penktoji „Atpažink vėžį - sunaikink vėžį” 
akcija, skirta gimdos kaklelio vėžio prevencijai. Šios ini-
ciatyvos metu Interlux prisidėjo prie palankesnių sąlygų 
moterims profilaktiškai pasitikrinti su ypač didelio jau-
trumo laboratorine technologija. 

Kitas pavyzdys, Pasaulinei diabeto dienai paminėti skirta 
iniciatyva, kurios metu Interlux padovanojo galimybę iš-
sitirti cukraus kiekį kraujyje bei sužinoti apie mūsų dienų 
maru vadinamo diabeto pavojų net 2 000-čiams žmonių.

Interlux taip pat teikė paramą net kelioms profesinėms 
specialistų draugijoms, kad šios galėtų ugdyti savo na-
rius ir taip skatintų medicinos pažangą Lietuvoje.

• Sportui propaguoti. 

lnterlux 2015 m. parėmė Lietuvos biatlono federaciją, 
kad nacionalinė komanda galėtų geriau pasirengti 2015 
m. Pasaulio ir Europos čempionatams. Kompanija kas-
met ramia Lietuvos biatlono federaciją ir taip padeda 
stiprinti šią sporto šaką bei ją populiarinti. 

Taip pat kompanija džiaugiasi parėmusi Kauno irklavimo 
klubą ir Vilniaus jaunimo krepšinio klubą.

Sveikata neįmanoma be judėjimo, todėl Interlux, akty-
viai skatinanti visus žmones gyventi sveikai ir kuo dau-
giau judėti, džiaugiasi galėdamas prisidėti prie įvairių 
sportinių veiklų aktyvinimo. 
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KORUPCIJOS 
PREVENCIJA

INTERLUX LAIKOSI skaidrumo ir atsakingu-
mo principų versle. Kompanijos vertybės ir skaidraus, 
antikorupcinio elgesio veiklos modeliai bei principai 
yra išdėstyti Elgesio kodekse. Interlux taip pat veikia 
darbinių ir privačių interesų deklaravimo tvarka – 
kiekvienas naujas darbuotojas privalo užpidyti viešų ir 
privačių interesų deklaraciją. 

INTERLUX DARBUOTOJAI laikosi kolegialiai 
įtvirtinto Elgesio kodekso. Kompanijos darbuotojai no-
riai laikosi Elgesio kodekse įtvirtintų vertybių ir elgesio 
modelių bei tvirtina, jog Elgesio kodekse įtvirtintos elge-
sio normos bei vertybės yra jiems artimos ir savos. Džiau-
giamės, kad 2015 m., kaip ir ankstesniais metais, nebu-
vo užfiksuotas nei vienas darbuotojų Elgesio kodekso 
pažeidimo atvejis. Tačiau įmonė ir toliau nuosekliai ska-
tina darbuotojus pastebėti galimus Kodekso pažeidimo 
atvejus ir būtinai apie juos pranešti. 

ELGESIO 
KODEKSAS

ANTIKORUPCINIAI 
MOKYMAI

2015 METAIS INTERLUX darbuotojams vyko 
net trys skirtingi mokymai antikorupcijos srityje:

• Antikorupciniai mokymai – mokymų metu buvo 
dėstomi elgesio prieš korupciją taisyklių taikymo 
praktikoje ypatumai.

• Etikos srities mokymai – darbuotojų įgūdžių forma-
vimas Etikos kodekso įgyvendinimo srityje.

• Interesų konfliktų srities mokymai – darbuotojų an-
tikorupcinių įgūdžių formavimas interesų derinimo 
srityje.

Elgesio kodeksas, pastovūs mokymai antikorupcijos sri-
tyje bei kitos organizacinės priemonės, tokios kaip kom-
panijos struktūrinių padalinių darbuotojų susirinkimai 
antikorupcine tema, dalyvavimas tarptautinėse ir nacio-
nalinėse organizacijose, besirūpinančiose skaidraus ir 
atsakingo verslo plėtra, leido kompanijai 2015 m., kaip ir 
anksčiau, užtikrinti aukščiausius skaidrumo standartus ir 
pelnyti partnerių ir klientų pasitikėjimą. 
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SKAIDRUMAS YRA viena iš svarbiausių socialiai 
atsakingo verlo plėtros prielaidų bei principų, tačiau 
bendras korupcijos mastas laikomas viena iš ryškiausių 
Lietuvos problemų. 2015 m. Transparency International 
Korupcijos suvokimo indekso (KSI) tyrime Lietuvai skir-
tas 61 balas iš 100 galimų ir 32 vieta 168 šalių sąraše. Lie-
tuva užima 18 vietą tarp ES ir Vakarų Europos valstybių, 
pernai ji buvo 20. 

Kompanijai Interlux skaidrumas ir etiška veikla yra standartai, 
kurių ji laikosi nuo pat įsikūrimo, ir puoselėja, aiškindama kie-
kvienam naujai prisijungusiam kolektyvo nariui apie šių prin-
cipų svarbą ir pamatinę prasmę. Tik besąlygiškas skaidrumas 
atvedė Inyterlux į tarptautinę areną. Skaidri, įstatyminę bazę 
griežtai atitinkanti veikla, valstybės nustatytų  reguliavimo 
normų ir standartų bei etiškos konkurencijos principų laiky-
masis yra Interlux veiklos modelis. 

Mes taip pat matome prasmę aktyviai pasakoti apie savo 
etiško ir skaidraus verslo modelį, dalytis savo gerąja pa-
tirtimi su partneriais ir kolegomis Baltijos regione – gero-
ji praktika ir sėkmingo verslo, atmetančio korupciją kaip 
visiškai netoleruotiną reiškinį, pavyzdys neabejotinai 
kelia šalies verslo pasitikėjimą ir norą jungtis prie etiškai 
savo verslą organizuojančiųjų kompanijų rato.  

Interlux skaidrumo sąvoka apima skaidraus ir etiško 
verslo kultūrą, skaidrius santykius su verslo partneriais 
ir klientais, skaidrius viešuosius pirkimus, skaidrią darbo 
užmokesčio, mokesčių mokėjimo politiką, skaidrią ir są-
žiningą konkurenciją bei konkurencijos įstatymų laiky-
mąsi. 

2015 m., kaip ir ankstesniais metais, lnterlux kompanijo-
je korupcinės apraiškos atvejų nebuvo užfiksuota.

Siekdama atitikti dar aukštesnius kokybės ir informaci-
jos apsaugos standartus bei pakelti skaidrumo kartelės 
lygmenį dar aukščiau, Interlux tęsia išorinių bei vidinių 
verslo rizikų valdymo programos vystymą ir siekia 2016 
m. įdiegti veiksmingą informacijos apsaugos vadybos 
sistemą, atitinkančią Informacijos apsaugos vadybos 
sistemų standarto ISO 27001 (angl. Information security 
management systems) reikalavimus.

SKAIDRŪS VERSLO 
SANTYKIAI IR
 KONKURENCIJA
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• lnterlux – asociacijos MIGA narė

Kompanija lnterlux taip pat dalyvauja Lietuvos medi-
cininės įrangos gamintojų asociacijos (MIGA) veikloje, 
kurią vienija etiniai veiklos principai ir vieningas tikslas 
užtikrinti aukščiausios kokybės medicininės įrangos pri-
einamumą kiekvienam Lietuvos gyventojui bei įsiparei-
gojimas ugdyti socialiai atsakingą verslo elgseną. 

Asociacija skatina etiško verslo veiklą rinkoje, kurioje 
visi gamintojai konkuruotų tarpusavyje tik teisėtais ir 
sąžiningais būdais, o moderniausios bei aukščiausios 
kokybės medicininės įrangos naudojimas prisidėtų prie 
nuolatinio Lietuvos piliečių sveikatos gerinimo bei jų il-
gesnio gyvenimo užtikrinimo.

• Dalyvavimas LAVA veikloje

LAVA (Lietuvos atsakingo verslo asociacija) – nacionalinė 
atsakingo verslo asociacija, jungianti įmones ir organiza-
cijas, siekiančias diegti atsakingos ir etiškos veiklos prin-
cipus savo veikloje.

2013 m. mes tapome vieni iš Lietuvos atsakingo verslo aso-
ciacijos (LAVA) steigėjų ir nariais (www.asociacijalava.lt). 

Asociacija vienija įvairiose srityse dirbančias įmones ir 
organizacijas, kurios siekia veikti atsakingai ir dalintis šia 
patirtimi su kitais: remti etiškos veiklos principus, gerb-
ti darbuotojų žmogaus ir darbo teises, tausoti išteklius, 
saugoti aplinką, netoleruoti korupcijos, siekti pilietinės 
visuomenės kūrimo. 

LAVA – tai atsakingo verslo gerosios praktikos dalijimosi 
platforma, skatinanti mokytis, augti ir plėtoti darnų vys-
tymąsi Lietuvoje, bendradarbiaujant ir kuriant vertę or-
ganizacijoms, visuomenei, valstybei.

2015 m. lnterlux atstovai aktyviai dalyvavo asociacijos 
veikloje bei organizuojamuose mokymuose ir semina-
ruose. Interlux, drauge su Asociacija, dalyvauja korupci-
jos prevencijos veiklose, drauge ruošia Antikorupcinį va-
dovą įmonėms, kuris bus platinamas visos šalies mastu.

Dalyvavimas LAVA veikloje 2015 m. leido Interlux padė-
ti skleisti sąžiningo ir atsakingo verslo idėjas Lietuvoje, 
semtis gerosios patirties iš partnerių ir kolegų.  

DALYVAVIMAS 
ATSAKINGO 
VERSLO ĮMONIŲ 
ASOCIACIJŲ 
VEIKLOJE
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