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2018-aisiais Interlux įmonių grupė sklandžiai baigė struktūrinę plėtrą
ir sėkmingai savo vertybes, etiško verslo modelį perdavė keturioms
dukterinėms kompanijoms, sudarančioms Interlux įmonių grupės
pagrindą – tai UAB Laborama, UAB Medita, UAB Multilabo ir UAB
Sormedica.
Visos Interlux grupės kompanijos laikosi bendro Interlux įmonių
grupės Elgesio kodekso, apimančio visų pagrindinių žmogus teisių ir
laisvių apsaugą, reguliuojančio ginčų sprendimo tvarką, numatančio
prevencines priemones ir jų apimtį.
Interlux šiandien jau neįsivaizduojama be pasaulinių standartų,
efektyvių kokybės vadybos sistemų, socialinės atsakomybės
ataskaitos, skaidrumo ir viešumo.
Visos Interlux įmonių grupės kompanijos yra serti kuotos ISO
standartu, laikosi motininės kompanijos vertybių ir tvaraus verslo
koncepcijos.
Įveikę plėtros padiktuotus iššūkius, šiandien esame dar stipresni ir reiklesni – pirmiausia keldami dar aukštesnius
reikalavimus sau. Periodiškai vertiname savo tiekimo grandinę, ir toliau renkamės tik patikimus, pasaulinio lygmens
partnerius, vystančius tvarų verslą, siūlančius tik aukščiausios kokybės, saugius, aplinkai draugiškus, ekologiškus
produktus ir sprendimus.
Garantuodami tvarią tiekimo grandinę, pelnėme ilgalaikį klientų ir partnerių pasitikėjimą, neleidžiantį nei minutei
stabtelti socialiai atsakingo verslo vystymo kelyje. 2018 metais taip pat ženkliai paaugome įdiegtais naujais asmens
duomenų apsaugos įrankiais, vis geresnių rezultatų sulaukiančiomis ligų prevencijos akcijomis.
Tvarūs santykiai tarp darbuotojų ir įmonės – vienas pagrindinių ir svarbiausių mūsų prioritetų. Rūpindamiesi darbuotojų
sveikata, skatindami dalyvauti socialiai atsakingoje veikloje, motyvuodami vertybėmis, palankia saviugdai ir maksimaliai
tvaria aplinka mes kuriame savo ryšį su kolektyvu – ypatingai kvali kuotais, beveik šimtu procentų aukštąjį universitetinį
išsilavinimą įgijusiais specialistais. Mūsų įmonių grupės ašimi.
Prieš septynerius metus prisijungusi prie Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo tinklo United Nations Global Compact,
lnterlux nepriekaištingai laikosi 10-ies Pasaulinio susitarimo principų žmogaus ir darbuotojo teisių, aplinkos apsaugos ir
kovos su korupcija srityse.
Ir šiemet atsakingai pareiškiame, jog toliau tvirtai laikysimės savo nuostatų ir įsipareigojimų 10-ies Pasaulinio susitarimo
principų žmogaus ir darbuotojo teisių, aplinkos apsaugos ir kovos su korupcija srityse bei remsime Jungtinių Tautų
Pasaulinio susitarimo tinklo United Nations Global Compact iniciatyvas.

Pagarbiai,
dr. A. Matuzevičius
lnterlux direktorius
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MALONIAI KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU 7-ĄJĄ Interlux
socialinės atsakomybės pažangos ataskaita, apžvelgiančia
2018-ųjų metų Interlux įmonių grupės pasiekimus žmogaus
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teisių, darbo santykių, aplinkosaugos, korupcijos prevencijos srityse
bei indėlį į socialinių iniciatyvų kūrimą Lietuvoje.
Savo veiklą tvarumo kontekste vertiname ir rengiame socialinės atsakomybės
ataskaitas nuo 2012 m., kai Interlux prisijungė prie Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo
tinklo United Nations Global Compact 10-ies Pasaulinio susitarimo principų.
Ataskaitos rengiamos lietuvių ir anglų kalbomis. Elektroniniai ataskaitų dokumentai skelbiami
www.interlux.lt svetainėje bei Pasaulio susitarimo tinklapyje www.globalcompact.org.
Ši socialinės atsakomybės pažangos ataskaita skirta ne tik įmonės veikla suinteresuotoms auditorijoms –
partneriams, darbuotojams, akcininkams, bendruomenei, institucijoms, bet taip pat ir visiems, norintiems
išsamiau susipažinti su kompanija Interlux.

PAGRINDINĖS INTERLUX ĮMONIŲ GRUPĖS SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS KRYPTYS:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

SKAIDRI ir atsakinga veikla
SOCIALIAI ATSAKINGA darbdavystė
NEIGIAMO POVEIKIO APLINKAI mažinimas
SOCIALINIŲ INICIATYVŲ RĖMIMAS tokiose srityse kaip sveika gyvensena, sportas, menas, saugi medicina, mokslo
pažanga, jaunųjų mokslininkų ugdymas, ekologija, žmogaus teisių apsauga, korupcijos prevencija, etiško ir atsakingo
verslo ugdymas.
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Interlux įmonių grupė – tai tarptautinė kompanija, jau 25-erius
metus drauge su dukterinėmis įmonėmis Baltijos šalių regione
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klientams tiekianti inovatyvias technologijas bei sprendimus
medicinai, mokslui ir biotechnologijų pramonei.
Pagrindiniai Interlux įmonių grupės tiekiamų sprendimų segmentai – konservatyvi
medicina, chirurgija ir laboratorinė, vaizdų bei funkcinė ligų diagnostika. Vystome ir
sveikatingumą skatinančių produktų prekybą.
Mūsų stiprybė – sklandus „pilno sprendimo" partnerystės modelis – diegiame serti kuotus,
saugius, aplinkai draugiškus, aukščiausios kokybės produktus, taip pat garantuojame efektyvius
vartotojų apmokymus bei profesionalią 24/7 techninę priežiūrą ir aptarnavimą.
Interlux Grupės pagrindą sudaro motininė kompanija UAB Interlux ir UAB Medita, UAB Sormedica, UAB
Laborama, UAB Multilabo.
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Motininė bendrovė UAB Interlux (www.interlux.lt) organizuoja bei
užtikrina visos įmonių grupės veiklą - sklandų atskirų grandžių darbą,
nuo prekių užsakymo ir logistikos, techninės priežiūros ir garantinio
aptarnavimo, iki buhalterijos, marketingo, kvali kuotų specialistų paieškos ir
įdarbinimo - Interlux įmonių grupės personalo klausimų.
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MEDITA (www.medita.lt) teikia patikimus, saugius, šiuolaikiniam šeimos
gydytojo kabinetui ar reabilitacijos centrui tinkamiausius žymių pasaulio
gamintojų produktus bei sprendimus pirminei sveikatos grandžiai, zioterapijai
bei medicininei reabilitacijai.

Kompanijos SORMEDICA krepšelyje (www.sormedica.lt) - inovatyvios,
efektyvios, medicinos galimybių ribas plečiančios technologijos chirurgijai,
terapijai ir diagnostikai, radioterapijai, donorystei ir transfuziologijai, operacinės
įranga ir simuliatoriai.

LABORAMA (www.laborama.lt) specializuojasi mokslo bei laboratorinių
tyrimų technologijų segmente, diegdama inovatyvius tėkmės citometrijos,
klinikinės ir industrinės mikrobiologijos, molekulinės biologijos, ląstelės
biologijos sprendimus. Kompanija taip pat tiekia įvairius reikmenis
mokslininkams ir pažengusių laboratorijos technologijų vartotojams.

Bendrovė MULTILAB (www.multilab.lt) - jauniausia Interlux įmonių grupės
kompanija, įkurta 2018 m. motininės bendrovės Interlux In Vitro Diagnostikos
(IVD) technologijų iį Analizinės ir industrinės diagnostikos (AID) technologijų
padalinių pagrindu. Tai inovatyvūs analitiniai ir in vitro diagnostikso sprendimai
efektyviam, patikimam bei ypač tiksliam klinikinių ir mokslinių tyrimų
laboratorijų darbui.
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Kaimyninėse Baltijos regiono šalyse Latvijoje ir Estijoje klientų
patogumui veikia vietinės bendrovės Interlux SIA (www.interlux.lv) ir
Interlux OU (www.interlux.ee), glaudžiai bendradarbiaujančios su Interlux
įmonių grupe ir padedančios užtikrinti efektyvų klientų aptarnavimą Baltijos
regione.

INTERLUX OU (www.interlux.ee) atvėrė duris Taline
2017 m., Interlux įmonių grupei įgyvendinant
strateginės plėtros Baltijos šalyse planą ir stiprinant
atskirų verslo sričių pardavimus užsienyje. Estijos
Interlux komanda nuolat auga ir tobulėja,
akcentuodama kokybę, o ne kiekybę. Interlux OU,
kaip ir kitos Interlux atstovybės, garantuoja ne tik
sk landų tiek imą, bet ir k lientų apmokymą,
konsultacijas bei profesionalią 24/7 techninę
pagalbą ir priežiūrą.

INTERLUX SIA (www.interlux.lv) skaičiuoja jau
antrą aktyvų dešimtmetį Latvijos medicinos
p r i e m o n i ų, ve te r i n a r i j o s i r l a b o r a to r i n ė s
diagnostikos rinkoje. Tai entuziastingų specialistų
komanda, kurios vizija yra pagerinti kiekvieno
žmogaus gyvenimą, siūlant šiuolaikiškus ir
inovatyvius produktus sveikatos priežiūrai ir
mokslui. Patikimi savo srities profesionalai nuolat
stebi rinkos naujienas ir siekia klientams pasiūlyti
pačius naujausius ir efektyviausius sprendimus.
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>100

>300

>1000

~19 mln.

Interlux įmonių grupėje dirba daugiau
nei 100 darbuotojų

Turime daugiau nei 300 patikimų verslo
partnerių visame pasaulyje

Mumis pasitiki daugiau nei 1000 sveikatos priežiūros,
veterinarijos, mokslo ir pramonės įmonių bei
institucijų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje

Interlux įmonių grupės pajamos 2018 m.
siekė 19 mln. EUR
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Ÿ

Atsakinga, tvari personalo politika ir socialiai atsakinga
darbdavystė;

Ÿ

Standartizuota veikla – lnterlux įmonių grupė yra atestuota pagal kokybės
vadybos sistemos LST EN ISO 9001:2015 standartą, įrodantį, kad grupės
įmonės veikia nuolat tobulindamos paslaugų kokybę. Audito ataskaitoje yra
nurodytos šios stipriosios INTERLUX įmonių grupės vadybos sistemos pusės:
· Vadovybės požiūris, įsipareigojimas kokybei;
· Klientų poreikių svarbos supratimas;
· Personalo kompetencija;
· Nuolatinis sistemos tobulinimas;
· Taikytinų norminių reikalavimų identi kavimas ir jų vykdymas;
· Patikimos įmonės vardas rinkoje.

Ÿ

Tvari tiekimo grandis – socialiai atsakingi, aukščiausios kokybės, saugius ir draugiškus aplinkai
sprendimus kuriantys pasaulinio masto tiekėjai;

Ÿ

Etiška veikla ir aktyvi korupcijos bei kito nederamo elgesio prevencija bei mokymai.

MISIJA

VIZIJA

Gerinti žmonių sveikatą, kurti
vertę pacientams ir medicinos
personalui, tenkinti jų poreikius
diegiant naujos kartos pažangias,
saugias ir efektyvias
technologijas.

Būti pirmuoju klientų ir
partnerių pasirinkimu diegiant
medicinos ir mokslo tyrimų
technologijas Baltijos šalyse.
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INTERLUX ĮMONIŲ GRUPĖ bei jos darbuotojai pasisako prieš bet kokius
žmogaus teisių pažeidimus, diskriminaciją, smurtą, priekabiavimą,
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priverstinį bei vaikų darbą, netoleranciją pažiūroms ir gyvenimo būdo,
sveikatos padėčiai bei būklei.
Žmogaus teisių laikomasi visų Interlux grupės įmonių kolektyvuose ir bendraujant su
klientais. Šios vidinės ir išorinės veiklos nuostatos bei principai yra įtvirtinti lnterlux Elgesio
kodekse bei dukterinių kompanijų Elgesio kodeksuose, kurių laikosi visi Interlux grupės darbuotojai.
Europos Sąjungoje įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (BDAR), Interlux taip pat
peržiūrėjo vidaus tvarkas, susijusias su asmens duomenų apsauga ir jas atnaujino. Siekiant efektyviai užtikrinti
asmens duomenų apsaugos reikalavimus, įsteigta nauja duomenų pasaugos pareigūno pareigybė, kuris pirmiausia
padeda visiems atsakingiems Interlux darbuotojams versle tinkamai ir maksimaliai užtikrinti žmogaus teisę į jo privačių
duomenų apsaugą.
Žmogaus teisės Interlux įmonių grupėje

yra užtikrinamos kompanijos personalo politiką apibrėžiančiuose

dokumentuose:
Ÿ LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOJE IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOJE. Šios Tvarkos tikslas yra užtikrinti lygias
besikreipiančių dėl darbo asmenų ar jau esamų darbuotojų teises, galimybes bei pareigas nepriklausomai nuo jų
lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos,
negalios, etninės priklausomybės ar religijos pagrindu.
Ÿ

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR
KONTROLĖS DARBO VIETOJE NUOSTATUOSE. Šių Nuostatų tikslas – nustatyti vaizdo stebėjimo, informacinių ir
komunikacinių technologijų naudojimo ir darbuotojų elektroninės komunikacijos stebėjimo, vykdomų Interlux,
tvarką.

Ÿ

DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKOJE IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ TVARKOJE.
Šios Tvarkos tikslas – nustatyti taisykles, užtikrinančias darbuotojų asmens duomenų saugumą, reglamentuoti asmens
duomenų tvarkymą, užtikrinant Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymo bei kitų įstatymų bei teisės aktų, nustatančių asmens duomenų apsaugą, laikymąsi ir
įgyvendinimą, reguliuoti asmens duomenų tvarkymo procedūras, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą, technines
ir organizacines duomenų saugumo priemones.
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Ÿ

UAB „INTERLUX" IR DUKTERINIŲ BEDNROVIŲ DARBO
TVARKOS TAISYKLĖSE, kurių 14.2. dalis numato tokias
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Darbuotojo teises:
14.2.1. reikalauti, kad darbdavys sudarytų saugias, sveikatai
nekenksmingas ir nediskriminacines darbo sąlygas;
14.2.2. reikalauti, kad darbdavys nustatyta tvarka aprūpintų darbo
priemonėmis, asmeninės apsaugos priemonėmis, asmens higienos
priemonėmis;
14.2.3. gauti iš darbdavio informaciją apie darbo aplinkoje esančias darbuotojo sveikatai
kenksmingas medžiagas ir pavojingus veiksnius;
14.2.4. atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus sveikatai, gyvybei ir dirbti tuos darbus, kuriuos
darbuotojas nėra apmokytas saugiai atlikti;
14.2.5. nustatyta tvarka reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta darbuotojo sveikatai dėl nesaugių ar
kenksmingų darbo sąlygų;
14.2.6. teikti darbdaviui pasiūlymus dėl Bendrovės darbo tvarkos taisyklių tobulinimo (keitimo).
Interlux įmonių grupėje 2018 m. nepastebėta diskriminacijos apraiškų, negauta darbuotojų skundų ar kreipimųsi dėl
žmogaus teisių pažeidimų. 2018-aisiais metais taip pat neuž ksuota neatitikčių, susijusių su Global Compact
įtvirtintais Pasaulinio susitarimo principais.
Interlux įmonių grupėje veikia el. paštas, kuriuo bet kuris darbuotojas gali pranešti vadovybei apie pastebėtas bet
kokios formos diskriminacijos, žmogaus teisių pažeidimų apraiškas. Yra patvirtinta ir viešai iškomunikuota Skundų
valdymo tvarka, kurioje numatyta, per kiek laiko turi būti išnagrinėti skundai dėl galimų žmogaus teisių pažeidimų, kas
atsako už šių skundų nagrinėjimą.
Žmogaus teisių yra laikomasi Interlux įmonių grupės vidinėje ir išorinėje komunikacijoje. Informacinė, reklaminė, kita
komunikacinė Interlux platinama medžiaga yra griežtai kontroliuojama ir negali būti susijusi su bet kokios formos
vaizdine ar garsine diskriminacija, smurtu, negali skatinti diskriminacijos ar netolerancijos pažiūroms, gyvenimo būdui,
sveikatos padėtims bei būklei.
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PERSONALO APŽVALGA
2018 m. Interlux įmonių grupėje dirbo 105 darbuotojai,
keturiais mažiau nei 2017 m., iš jų UAB Interlux – 45,71 proc.,
UAB Medita – 13.33 proc., UAB Sormedica – 16,2 proc., UAB
Laborama – 9,5 proc., UAB Multilabo – 14,3 proc.

Pagal funkcines veiklos sritis, Interlux įmonių grupėje 2018 m. dirbo 22 administracijos
darbuotojai, 57 pardavimų srities darbuotojai, 11 serviso darbuotojų, 7 nansų darbuotojai
ir 8 tiekimo darbuotojai.

Pagal išsilavinimą, Interlux įmonių grupėje 2018 m. dirbo 99 proc. personalo su aukštuoju
universitetiniu išsilavinimu ir 1 proc. darbuotojų su viduriniu ar spec. viduriniu išsilavinimu.
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14%

47%

16%

21%

54%

10%
7%
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8%

Interlux įmonių grupė ir toliau ypatingai daug dėmesio skiria savo
darbuotojams. Siekiame kurti pasitikėjimu ir atsakomybe grįstą santykį
tarp įmonės ir darbuotojo. Nuo pradinio – atrankos etapo siekiame suprasti,
ar sutampa darbuotojo ir įmonės vertybės, – nes sutampančios personalo ir
įmonės vertybės yra viena iš esminių darnios įmonės plėtros sąlygų.
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Mūsų personalo politikos prioritetai lieka tokie pat, kaip ir pernai:
· vertybėmis ir žiniomis pagrįsta atranka;
· absoliutus darbuotojų teisių užtikrinimas;
· efektyvus motyvavimas;
· darbuotojų lojalumo ir pasitenkinimo darbu įmonėje auginimas;
· atsakinga darbdavystė.
Kiekvienas darbuotojas, pasirašęs darbo sutartį su Interlux įmonių grupei priklausančia kompanija, buvo pasirašytinai
supažindinamas su:
Ÿ Darbų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų ir instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalu;
Ÿ Darbo tvarkos taisyklėmis;
Ÿ Etikos kodeksu;
Ÿ Pildė„Viešųjų – privačių interesų deklaraciją" veiklos skaidrumui užtikrinti.
Kaip ir kasmet, visi nauji darbuotojai gavo „Naujoko knygą", kuri supažindina ne tik su įmonės struktūra, personalo politika,
bet ir su organizacine kultūra, vertybėmis, tradicijomis.
Siekiame atsakingumo ir savanorystės principus skatinti ir kolektyvo tarpe, pavyzdžiui, 2018 m. prieš Kalėdas Interlux
įmonių grupė organizavo kraujo donorystės akciją. Į centrinę buveinę buvo pakviesti Nacionalinio kraujo centro
darbuotojai ir visi norintys paaukoti kraujo įmonių grupės darbuotojai. Stengėmės sudaryti kuo patogesnes kraujo
donorystės sąlygas socialiai atsakingai nusiteikusiems darbuotojams. Džiaugiamės Kalėdinės akcijos rezultatais – donorais
tapo arti ketvirtadalio Interlux įmonių grupės darbuotojų. Tikimės, jog ši graži iniciatyva prigis ir taps kasmetine Kalėdų
gerumo akcija.
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Užtikrinti darbuotojų tobulėjimą – vienas iš pagrindinių Interlux personalo
politikos tikslų. Interlux siekia, kad darbuotojai turėtų visas galimybes
nuolatos tobulėti.
Pagrindinės darbuotojų profesinio augimo sritys:
Ÿ tobulėjimas profesinėje srityje;
Ÿ komandos formavimo užsiėmimai;
Ÿ emocinio intelekto ugdymas.
Kaip ir kasmet, 2018-aisiais metais visiems Interlux įmonių grupės
darbuotojams buvo suteikiama galimybė tobulintis savo dalykinėje srityje,
dalyvaujant įvairiuose profesiniuose seminaruose bei konferencijose
Lietuvoje ir užsienio partnerių organizuojamuose mokymuose, tarptautinėse
konferencijose.
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Interlux įmonių grupės kompanijos 2018 m. organizavo
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periodinius komandos formavimo renginius, į juos įtraukdami
ir kolegas iš Latvijos bei Estijos.
Taip pat vyko visos įmonių grupės metinis susirinkimas bei plaukimas
baidarėmis, į kurį buvo kviečiami visi Interlux įmonių grupės darbuotojai iš
Lietuvos bei atstovybių Latvijoje ir Estijoje. Taip siekiame ne tik sudaryti sąlygas
visiems darbuotojams nuolat žinoti apie kompanijos veiklą, numatomus planus,
pažinti kolegas, bet ir jaustis kuo labiau įtrauktiems į vidaus procesus, pažinti kolegas ir
neformalioje aplinkoje.
Vidinė įmonių grupės komunikacija taip pat vyksta elektroninėje erdvėje, čia el. laiškų, įmonės
paskyros Linkedin.com platformoje, kitų priemonių būdu įmonė pasakoja apie:
struktūrinius, su valdymu susijusius, nansinius, kitus įmonės vidaus pokyčius bei potvarkius;
naujai išleistas tvarkas ir politikas;
personalo naujienas – platinami pranešimai apie naujus darbuotojus ir tuos, su kuriais įmonė atsisveikina;
Vidinės komunikacijos, renginių įspūdžius ir kt.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Minėta informacija taip pat platinama vidinių įmonės padalinių susirinkimų metu.
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Interlux kaip ir kasmet veikia Darbo taryba – nepriklausomas
organas, kurio tikslas yra dialogo tarp darbuotojų ir vadovybės
stiprinimas. Darbo taryba susirenka ne rečiau kaip kartą per mėnesį arba
iškilus spręstiniems klausimams.
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Darbo tarybos tikslas – skatinti kolektyvo narius bendrauti su vadovybe, pranešti apie
pastebimus Elgesio kodekso pažeidimus, galimus žmogaus teisių pažeidimus ar kitas
problemas. Darbo tarybos misija taip pat yra siūlyti pokyčius įmonėje, tarpininkauti, atstovauti
darbuotojams derybose su vadovybe.
Darbo tarybos nariai komunikuoja su darbuotojais ir Tarybos susirinkimų metu iškelia kolektyvui rūpimus
klausimus, siūlo pokyčius vadovybei.
Darbuotojai taip pat yra skatinami išsakyti savo nuomonę bei teikti pasiūlymus rengiant įvairias įmonės vidaus
tvarkas, vertinimo ir skatinimo sistemas.
Įmonių grupėje vykdomos darbuotojų apklausos, pokalbiai su darbuotojais, siekiant išsiaiškinti darbuotojų
poreikius, įtraukti į sprendimų priėmimą.
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Kaip ir kasmet, 2018-aisais taip pat visi darbuotojai buvo vertinami
kalendorinių metų pabaigoje, kai organizuojamas Interlux įmonės darbuotojų
veiklos vertinimas, vykstantis tarp darbuotojo ir jo tiesioginio vadovo, jų pokalbio
metu.
Metinio pokalbio metu siekiama išsiaiškinti, kaip darbuotojas jaučiasi kompanijoje,
ar yra patenkinami jo poreikiai, ar darbuotojas nesijaučia diskriminuojamas, ar
kitaip organizacijoje nevaržomos jo teisės.
Šio privataus pokalbio metu pagal aiškius ir iš anksto sutartus kriterijus, įvertinami
praėjusio laikotarpio tikslų pasiekimai bei vertinamojo darbuotojo kompetencijos
ir asmeninės savybės, turinčios įtakos darbo atlikimui. Taip pat nustatomi
ateinančio laikotarpio veiklos uždaviniai ir tobulinimosi sritys.
Darbuotojų veiklos vertinimas atliekamas UAB Interlux ir Interlux grupės įmonėse:
UAB Sormedica, UAB Medita, UAB Laborama, UAB Multilabo.
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Motyvaciją suprantame ne tik kaip nansinę,
bet ir kaip vertybinę motyvaciją – sudarome saugias, orias,
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ergonomiškas darbo sąlygas, užtikriname visas žmogaus teises ir
laisves, garantuojame sąžiningas karjeros Interlux įmonių grupėje
galimybes.
Siekiame, kad kiekvienas Interlux įmonių grupės darbuotojas jaustųsi vertinamas,
išklausytas, galėtų prisidėti prie užduočių kūrimo, organizacijos planų nustatymo ir jos
augimo.
Motyvacija už nuopelnus.
Kasmet įmonė pagerbia bei paskatina ypatingai gerai savo pareigas vykdžiusius darbuotojus: geriausius

Ÿ

rezultatus pasiekusius pardavimų vadybininkus, iniciatyviausius darbuotojus, kitaip pasižymėjusius kolektyvo narius.
Interlux įmonių grupėje taip pat skiriamos premijos už gerą darbą bei veikia „LUX"ų motyvacinė sistema – „LUX"as yra
piniginę vertę turinti premija, skiriama tiesioginio vadovo jo pavaldiniams, už įvertintą ir pripažintą indėlį į Interlux grupės
bendro darbo rezultatus.
Lanksčios darbo sąlygos ir dėmesys darbuotojo poreikiams
Interlux sudaro sąlygas savo darbuotojams derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus. Čia galima rinktis dirbti lanksčiu gra ku,

Ÿ

ir taip derinti darbo ir asmeninius, šeimos įsipareigojimus. Studijuojantiems asmenims yra sudarytos sąlygos derinti
studijas ir darbą.
Interlux įmonių grupės darbuotojams teikiamos papildomas socialinės išmokos, pavyzdžiui, gimus darbuotojo vaikui,
mirus šeimos nariui, pirmųjų vestuvių proga. Taip pat asmenims, turintiems ikimokyklinio amžiaus vaikų, suteikiamas
papildomas sveikatos draudimas.
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Dėmesys darbuotojų sveikatai.
Vienas svarbiausių Interlux įmonių grupės prioritetų Ÿ
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darbuotojų sveikata ir gera savijauta.
· Papildomas sveikatos draudimas;
Kaip jau daugelį metų iš eilės, 2018 m. visiems, Interlux įmonių grupėje
išdirbusiems 3 mėnesius darbuotojams, buvo suteiktas papildomas sveikatos
draudimas, leidžiantis darbuotojams daugiau dėmesio skirti sportui, pilnavertei
vitaminais praturtintai mitybai ar sveikatingumo procedūroms.
· Natūralios sultys;
Visi įmonių grupės kolektyvo darbuotojai taip pat buvo nuolatos aprūpinami sveikomis
natūraliomis vaisių sultimis organizmui stiprinti.
· Pro laktinė sveikatos patikra;
2018-aisias Interlux taip pat organizavo kasmetinę pro laktinę visų darbuotojų sveikatos apžiūrą, kuri ženkliai
prisideda prie įvairių ligų pro laktikos, darbuotojai gauna signalus apie sritis, kurias jiems vertėtų išsitirti ar galimai
beprasidedančių sveikatos sutrikimų požymius.
· Skiepai.
2018-aisiais, kaip ir kasmet, prieš prasidedant aktyviajam gripo sezonui, visi pageidaujantys darbuotojai buvo skiepijami
nuo gripo.
Ÿ Aktyvaus gyvenimo būdo skatinimas.
Interlux rūpinasi visų darbuotojų sveikata, o ji labai stipriai priklauso nuo aktyvaus gyvenimo būdo. Siekiant paskatinti

kolegas drauge sportuoti, įmonių grupėje skirtas biudžetas korporacinei Interlux Group bėgikų komandai paskatinti.
Bėgikams suteikti marškinėliai su įmonės simbolika ir apmokami sportinių renginių registracijos mokesčiai.
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Lyčių pasiskirstymas įmonių grupėje: 2018 m. kompanijoje dirbo
105 asmenys, iš jų:
Ÿ 59 vyrai;
Ÿ 47 moterys.
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Vadovaujančio personalo pasiskirstymas pagal lytį:
6 moterys;
13 vyrų.

Ÿ
Ÿ

Nė vienas darbuotojas nedirbo pagal terminuotas darbo sutartis.
Tiek moterims, tiek vyrams Interlux sudaromos sąlygos nevaržomai naudotis jiems priklausančiomis
papildomomis poilsio dienomis, kaip pavyzdžiui vadinamieji„mamadieniai" ir„tėvadieniai".
2018 m. iš viso buvo panaudota 165 mamadieniai ir tėvadieniai.
Interlux taip pat užtikrinama galimybė laisvai ir nevaržomai naudotis teise į įvairias su atsakinga tėvyste susijusias
mamų ir tėčių atostogas, pavyzdžiui 2018 m. suteikta:
Ÿ 1028 dienos vaiko priežiūros atostogų;
Ÿ 94 dienos – tėvystės atostogų.
Vienodai moterims ir vyrams teikiamos ligos ir ligonio priežiūros atostogos.
Pažymėtina, kad moterys praleidžia daugiau dienų dėl ligos arba slaugydamos ligonį, dažniausiai tai būna susiję su
atsakingos mamos pareigomis vaikui:
Ÿ Dėl ligos vyrai 2018 m. praleido 113 d., moterys – 219 d.;
Ÿ Dėl ligonio slaugymo vyrai praleido 4 d., moterys – 36 d.
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Verslo ir socialinėje aplinkoje Interlux įmonių grupė vadovaujasi aukščiausiais
etikos ir tvarumo principais.
Pagrindinės mūsų vertybės yra:
· Efektyvumas ir saugumas,
· Kokybė,
· Atsakingumas,
· Racionalumas,
· Pažanga.
Verslo aplinkoje mes remiamės tvarios plėtros principu, pirmiausia labai daug dėmesio skirdami verslo partnerių
pasirinkimui. Atstovaujame tik tvarius, pasaulyje pripažintus gamintojus, kuriančius efektyvius, patikimus, saugius,
serti kuotus, aplinkai draugiškus sprendimus.
Buities paslaugų ir prekių tiekimą taip pat kruopščiai stebime ir prioritetą teikiame ekologiškas medžiagas ar sprendimus
naudojantiems tiekėjams.
Taip pat patys užtikriname, kad medicinos, mokslo ir kitas įstaigas pasiektų tik kokybiškos, darbuotojams ir pacientams
saugios technologijos ir priemonės, skatiname personalizuotos medicinos raidą Lietuvoje.
Bendraudami su klientais laikomės ypatingai griežto dalykinio etikos kodekso, vykdome antikorupcinę stebėseną ir
prevencinę analizę.
Siekdami tvaraus santykio su socialine aplinka, kaip ir kasmet ruošdami reklaminę vaizdinę, garsinę, elektroninę ir kitokios
formos medžiagas užtikrinome, kad į išorę transliuojama su mūsų tiekiamais produktais bei teikiamomis paslaugomis ar
kita skleidžiama informacija būtų tik teisinga, moksliniais įrodymais pagrįsta, neklaidinanti, išsami ir profesionali.
Aktyviai dalyvaujame ne tik Jungtinių Tautų Global Compact susitarimo veikloje, bet ir esame kitų tvarių organizacijų,
besiremiančių skaidrumo, žalingo poveikio aplinkai mažinimo, išteklių tausojimo, lygių galimybių užtikrinimo, korupcijos
prevencijos principais nariai:
MIGA (Lietuvos medicininės įrangos gamintojų asociacija) – narystė nuo 2013 m.;
LAVA (Lietuvos atsakingo verslo asociacija) – narystė nuo 2013 m.;
LVK (Lietuvos verslo konfederacija) – narystė nuo 2016 m.;
MPGA (Maisto papildų gamintojų asociacija) – narystė nuo2016 m.
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Daugiau atsakingo ir tvaraus elgesio versle – reiškia geresnį
socialinį klimatą, teisingesnį ir sąžiningesnį bendravimą tarp verslo
subjektų ir kokybiškesnius santykius su aplinka. Siekdami skatinti
partnerius, konkurentus ir visus verslo subjektus remtis tvaraus verslo
principais, jaučiame atsakomybę ir pareigą dalintis socialiai atsakingo verslo
idėjomis. Vienas iš pavyzdžių – pagrindiniame Lietuvos verslo naujienų leidinyje
„Verslo žinios" pasirodęs UAB Interlux vadovo interviu apie tai atsakingos veiklos
principų derinimą su plėtojamu verslu – „ Konkurencinėje kovoje gali išgelbėti tvarumo
korta".
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Diegiame technologinius sprendimus, kurie jau turi visus reikiamus
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Europinius ir pasaulinius serti katus, yra pagaminti laikantis aukščiausių
gamtosauginių reikalavimų, tad tiesioginis mūsų įmonių grupės poveikis aplinkai
yra minimalus.
Tik utilizuodami nebereikalingas pakuotes ar važinėdami darbo automobiliais imame veikti
aplinką nepozityviai. Todėl siekiame užtikrinti, kad pakuotės būtų saugiai utilizuotos, nepadarant
gamtai jokios žalos, o įmonės automobilių parką atnaujiname tik atsižvelgdami į naujojo automobilio
turimas poveikio aplinkai charakteristikas.
Rūpindamiesi aplinka, prisidedame prie neigiamo poveikio aplinkai mažinimo ir siekiame mažinti oro bei aplinkos taršą,
pristabdyti klimato kaitą, išsaugoti sveikesnę aplinką ateitiems kartoms.
Gamtinių išteklių tausojimas ir 2018 m. išliko prioritetiniu lnterlux įmonių grupės aplinkosaugos tikslu.
Interlux užtikrina, kad visų grupės įmonės parduodamų prekių pakuotės būtų perdirbamos.
Esame pasirašę sutartį su PTO (Pakuočių tvarkymo organizacija) ir sumokame už tiek pakuočių, kiek jų parduodame
klientams.
2018 metais buvo sumokėta už (skaičiai tonomis)
perdirbimui parduotų pakuočių:
·
Plastikas 4,50 t,
·
Popierius 34,6 t,
·
Stiklas 3,5 t,
·
Medis 7,05 t,
·
Metalinė pakuotė 0,22 t,
·
PET 0,5 t,
·
Kombinuota pakuotė 8,82 t,
·
Kita pakuotė 5 t.

Interlux įmonių grupės veiklos poreikiams naudojami
akumuliatoriai, baterijos, elektros ir elektroninės įrangos
atliekos yra saugiai surenkamos ir pavestos tvarkyti
Elektronikos gamintojų, importuotojų ir platintojų asociacijai (EPA).
Taip pat ribojame popieriaus vartojimą biure ir skatiname kuo daugiau procedūrų atlikti elektroninėje erdvėje arba
naudotis perdirbtu popieriumi.
Interlux ir toliau dalyvauja centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos elektroniniu, o ne popieriniu būdu
vykdomuose pirkimuose, taip siekdama tausoti kompanijoje naudojamą popierių.
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Interlux prisidėjo prie Lietuvos mokslui svarbaus laimėjimo.
Vilniaus universiteto studentų komanda „Vilnius-Lithuania iGEM",
dalyvaudama prestižiniame tarptautiniame sintetinės biologijos konkurse „iGEM"
aplenkė daugiau nei 300 stipriausių universitetų komandų iš viso pasaulio ir iškovojo
pagrindinį konkurso prizą.
Ÿ
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Tai – ypatingas pasiekimas Lietuvos mokslo istorijoje, prie kurio didžiuojasi prisidėjusi ir kompanija
Interlux, konkursą laimėjusių studentų komandai suteikusi galimybę išbandyti bei savo darbams
pritaikyti vieną naujausių siūlomų instrumentų greitam PGR (kiekybinė polimerazės grandininė reakcija)
atlikti – MIC. Tai pirmasis pasaulyje magnetinės indukcijos principu veikiantis realaus laiko PGR termocikleris.
Jaunieji medikai – Lietuvos ateitis. Parama edukacijai.
Interlux palaiko įvairias iniciatyvas, skirtas medicinos sektoriaus darbuotojų profesinėms žinioms kelti, 2018 metais yra
parėmusi būsimųjų gydytojų mokslinius-praktinius renginius, kurių metu gydytojai rezidentai, drauge su medicinos
studentais tobulina savo gebėjimus, semiasi patirties iš užsienio svečių ir kolegų.
Interlux įmonių grupė taip pat prisidėjo prie kelių kitų medicinos srities specialistų organizuojamų mokslinių edukacinių
renginių, skirtų medikų profesiniam tobulėjimui ir įgūdžiams formuoti.

Ÿ

Sportas – sveikata. Interlux įmonių grupė prisideda prie sveiką gyvenimo būdą ir zinį aktyvumą
propaguojančių renginių.
Interlux įmonių grupė remia įvairių sporto šakų federacijas bei klubus. Interlux prisideda prie biatlono, irklavimo, krepšinio,
teniso ir skvošo sporto šakų stiprinimo.

Ÿ

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS PAŽANGOS ATASKAITA 2018

· Inicijuojame ir remiame visuomenės švietimą
apie pro laktinę diagnostiką.
Kasmet prisidedame prie visuomeninių akcijų, skatinančių
žmones periodiškai tirtis sveikatą, neužmiršti pro laktinės diagnostikos
– sveikesnės visuomenės pagrindo.
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2018 m. taip pat prisidėjome prie informacinių medžiagų sveikatos tematika
leidybos, skatinome atlikti pro laktinius patikrinimus dėl onkologinių susirgimų –
gimdos kaklelio vėžio, prostatos vėžio, siekiame edukuoti visuomenę apie savalaikės ligų
diagnostikos svarbą.
Pavyzdžiui, dalyvavome Valstybinio patologijos centro organizuotoje kasmetinėje kovo mėnesio gimdos
kaklelio vėžio prevencinėje akcijoje „PASIRŪPINK SAVIMI, pasitikrink dėl gimdos kaklelio vėžio", kurios metu
moterys buvo skatinamos pažangiais metodais išsitirti dėl gimdos kaklelio vėžio citopatologiniu PAP tyrimu iš
skystosios terpės. Tai jau ne vienerius metus vykstanti socialinė akcija, kasmet sulaukianti vis daugiau moterų dėmesio ir
padedanti aptikti šimtus iki vėžinių susirgimo stadijų bei išgelbėti moteris nuo pavojingos ligos progresavimo.
Taip pat išleidome edukacinio pobūdžio knygutę vaikams ir jų tėveliams apie tuberkuliozę, apsikrėtimo šia sunkia
infekcine liga kelius ir apsisaugojimo būdus bei pro laktinę patikrą atliekant itin tikslius IGRA tyrimus iš kraujo, kurie
parodo, ar žmogus yra tuberkuliozės mikobakterijų nešiotojas. Kad mažieji skaitytojai neišsigąstų, pasitelkėme Auksę ir
Kvantį, personažus, šmaikščiai ir saugiai lydinčius vaikus informacinėje kelionėje apie tuberkuliozę.
Kaip ir kasmet, Interlux padeda diabeto pro laktikos programoms bei pagalbos šia liga sergantiems žmonėms būti
pilnaverčiais visuomenės nariais.
Interlux taip pat socialiai atsakingai vertina ir stengiasi pagal galimybes prisidėti prie įvairių kitų ligų užkluptų pacientų
sukurtų asociacijų, medikų draugijų šviečiamosios, ugdomosios, prevencinės veiklos.
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2018 m., kaip ir ankstesniais metais, Interlux įmonių
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grupėje nebuvo už ksuotas nei vienas darbuotojų Elgesio
kodekso pažeidimo atvejis, taip pat ir korupcijos prevencijos
prasme.
Interlux grupės įmonių vertybės ir skaidraus, antikorupcinio elgesio
veiklos modeliai bei principai yra išdėstyti Elgesio kodekse, kur pvz.
„Veikiame skaidriai, patikimai ir sąžiningai, atskirdami viešuosius ir
privačius interesus. Vengiame interesų kon iktų".
Prevenciškai veikia visų Interlux įmonių grupės darbuotojų pildomos darbinių ir privačių interesų deklaravimo tvarkos –
kiekvienas naujas darbuotojas privalo užpildyti viešų ir privačių interesų deklaraciją.
2018 m. grupės įmonėse įsigaliojo dar vienas naujas tvarus dokumentas korupcijos prevencijos srityje – tai Atitikties
konkurencijos teisės normoms įgyvendinimo instrukcija.
Ši atitikties konkurencijos teisės normoms įgyvendinimo instrukcija yra skirta Interlux įmonių grupės darbuotojams.
Instrukcijos tikslas – supažindinti Interlux darbuotojus su pagrindiniais konkurencijos teisės reikalavimais ir pateikti
elgesio gaires, kurios padėtų išvengti konkurencijos teisės pažeidimų.
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2018 m., kaip ir ankstesniais metais, lnterlux įmonių grupėje
korupcinės apraiškos atvejų nebuvo už ksuota. Interlux grupės
įmonės 2018 m. dirbo etiškai, skaidriai, nenusižengdamos Jungtinių Tautų
Global Compat susitarimo 10-iai principų, ir sieks išlaikyti aukščiausią
atsakomybės, patikimumo, tvarumo ir antikorupcijos lygį tolimesnėje perspektyvoje.
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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 sąžiningą konkurenciją bei konkurencijos įstatymų laikymąsi.

Ačiū už Jūsų laiką ir dėmesį, skaitant 7-ąją Interlux įmonių grupės socialinės atsakomybės
ataskaitą!
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