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Prieš aštuonerius metus prisijungusi prie Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo tinklo United 

Nations Global Compact, UAB lnterlux bei Interlux Grupės įmonės jau beveik dešimtmetį 
nepriekai�tingai laikosi 10-ies Pasaulinio susitarimo principų žmogaus ir darbuotojo teisių, aplinkos 

apsaugos ir kovos su korupcija srityse.  

Šioje tvarumo ataskaitoje plačiau papasakosime apie mūsų raidą socialiai atsakingos veiklos ir 

darnaus vystymosi prasme 2019-aisiais metais. Taip pat ap˛velgsime įmonių grupėje veikiančius 

reglamentus, užtikrinančius aukščiausią žmogaus ir darbuotojo teisių apsaugą, deklaruosime 

pagrindinius skaičius, nusakančius vyrų ir moterų lygiateisiškumą, kitus personalo padėtį 

nusakančius rodmenis.  

Aptarsime įmonių poveikį aplinkai bei visuomenei ir mūsų darbus, siekiant šį poveikį paversti 

pozityviu, – orientuotu į aplinkos tausojimą ateities kartoms, atvirą bendravim¹  su visuomenės 
grupėmis, ugdant sveik¹ gyvensen¹, didinant visuomenės sąmoningumą ligų profilaktikos ir 

prevencijos srityse.  

2019-ieji metai – istoriniai Interlux įmonių grupei, tiek dėl kovo 31-¹j¹ at�vźsto 25-tojo sëkmingos 

veiklos jubiliejaus , tiek ir dėl neeilinių nuveiktų darbų ir jų svarbos ligų diagnostikos bei gydymo 

kokybei Lietuvoje.  

Dvide�imt penkeri Interlux veiklos metai subrandino tvarų ir šiuolaikišką veiklos modelį, kurį UAB 

Interlux perdavė ir savo dukterinėms bendrovėms Lietuvoje – UAB Laborama, UAB Medita, UAB 

Multilabo, UAB Sormedica bei atstovybėms Latvijoje ir Estijoje. 

Tvarumas – neatsiejama Interlux Grupės įmonių DNR dalis, mūsų vertybių pagrindas. Kasdienė 

Interlux Grupės įmonių veikla remiasi optimaliai  sustyguotais  procesais, paremtais ISO kokybės 

vadybos sistemos standartais ir atsakingu požiūriu į darbuotoj¹  ir mūsų paslaugų vartotoją .  

Ypatingai didžiuojamės 2019 metais u˛baigtais Lietuvos medicinai svarbiais, naujus standartus 

nubrėžusiais projektais – pirmosios Lietuvoje robotinės laboratorijos idiegimu bei unikalios 
gyvybes gelbstinčios novatori�kos onkologinio gydymo sistemos Gama peilio instaliacija , robotinės 

chirurgijos vystymu.  

Interlux dukterinė kompanija UAB Multilabo 2019 m. pirmoji Lietuvoje įdiegė analogų neturinčią 

atvirą robotinę laboratorijos sistemą, valdančią visą mėginio ištyrimo procesą – nuo tyrimo 

užsakymo iki rezultatų pateikimo ir mėginio archyvavimo. LSMUL Kauno klinikų Laboratorinės 

medicinos klinikoje įdiegta robotizuota laboratorinė s diagnostikos sistema sumažina galimų 

žmogiškųjų klaidų riziką ir padidina laboratorijos na�um¹. �ioje laboratorijoje per metus atliekama 
beveik 3 mln. laboratorinių tyrimų, per dieną į laboratoriją patenka virš 1 200 mėgintuvėlių, tad 

procesų automatizavimas leido užtikrinti kur kas efektyvesnes laboratorinės diagnostikos paslaugas 

regione. 

Pernai taip pat prisidėjome prie galimybės galvos smegenų auglius turintiems onkologiniams 

pacientams suteikti kur kas efektyvesnį gydymą. Vaikams tai dažnai ir vienintelis efektyvus 

gydymas. 

Mūsų dukterinė kompanija Sormedica 2019 m. LSMUL Kauno klinikose įdiegė Gama peilį – 

sudėtingą stereotaksin į radiochirurgijos gydymo prietais¹ ypatingai tiksliam ir efektyviam centrinės 

nervų sistemos  navikų gydymui gama spinduliais . Paprastai jau kit¹ dien¹ po operacijos pacientas 

vyksta namo ir grįžta prie įprastinio gyvenimo. Taikant gama peilio gydymą ypatingai sumažėja 
atviros operacijos metu galimų komplikacijų  rizika, todėl gydymą galima taikyti ypatingai plačiam 

pacientų ratui. 

Prieš aštuonerius metus prisijungusi prie Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo tinklo 
United Nations Global Compact, UAB lnterlux bei Interlux Grupės įmonės jau beveik 
dešimtmetį nepriekaištingai laikosi 10-ies Pasaulinio susitarimo principų žmogaus ir 
darbuotojo teisių, aplinkos apsaugos ir kovos su korupcija srityse.

Tvarumas – neatsiejama Interlux Grupės įmonių DNR dalis, mūsų vertybių pagrindas. Kasdienė Interlux Grupės įmonių veikla 
remiasi optimaliai sustyguotais procesais, paremtais ISO kokybės vadybos sistemos standartais ir atsakingu požiūriu į darbuotoją 
ir mūsų paslaugų vartotoją. 

Pernai taip pat prisidėjome prie galimybės galvos smegenų auglius turintiems onkologiniams pacientams suteikti kur kas 
efektyvesnį gydymą. Vaikams tai dažnai ir vienintelis efektyvus gydymas.

Šioje tvarumo ataskaitoje plačiau papasakosime apie mūsų raidą socialiai atsakingos 
veiklos ir darnaus vystymosi prasme 2019-aisiais metais. Taip pat apžvelgsime įmonių 
grupėje veikiančius reglamentus, užtikrinančius aukščiausią žmogaus ir darbuotojo teisių 
apsaugą, deklaruosime pagrindinius skaičius, nusakančius vyrų ir moterų lygiateisiškumą, 
kitus personalo padėtį nusakančius rodmenis. 
Aptarsime įmonių poveikį aplinkai bei visuomenei ir mūsų darbus, siekiant šį poveikį 
paversti pozityviu, – orientuotu į aplinkos tausojimą ateities kartoms, atvirą bendravimą 
su visuomenės grupėmis, ugdant sveiką gyvenseną, didinant visuomenės sąmoningumą 
ligų pro�laktikos ir prevencijos srityse. 
2019-ieji metai – istoriniai Interlux įmonių grupei, tiek dėl kovo 31-ąją atšvęsto 25-tojo 
sėkmingos veiklos jubiliejaus, tiek ir dėl neeilinių nuveiktų darbų ir jų svarbos ligų 
diagnostikos bei gydymo kokybei Lietuvoje. 
Dvidešimt penkeri Interlux veiklos metai subrandino tvarų ir šiuolaikišką veiklos modelį, kurį UAB Interlux perdavė ir savo 
dukterinėms bendrovėms Lietuvoje – UAB Laborama, UAB Medita, UAB Multilabo, UAB Sormedica bei atstovybėms Latvijoje ir 
Estijoje.

Ypatingai didžiuojamės 2019 metais užbaigtais Lietuvos medicinai svarbiais, naujus standartus nubrėžusiais projektais – 
pirmosios Lietuvoje robotinės laboratorijos idiegimu bei unikalios gyvybes gelbstinčios novatoriškos onkologinio gydymo 
sistemos Gama peilio instaliacija, robotinės chirurgijos vystymu. 
Interlux dukterinė kompanija UAB Multilabo 2019 m. pirmoji Lietuvoje įdiegė analogų neturinčią atvirą robotinę laboratorijos 
sistemą, valdančią visą mėginio ištyrimo procesą – nuo tyrimo užsakymo iki rezultatų pateikimo ir mėginio archyvavimo. LSMUL 
Kauno klinikų Laboratorinės medicinos klinikoje įdiegta robotizuota laboratorinės diagnostikos sistema sumažina galimų 
žmogiškųjų klaidų riziką ir padidina laboratorijos našumą. Šioje laboratorijoje per metus atliekama beveik 3 mln. laboratorinių 
tyrimų, per dieną į laboratoriją patenka virš 1 200 mėgintuvėlių, tad procesų automatizavimas leido užtikrinti kur kas efektyvesnes 
laboratorinės diagnostikos paslaugas regione.

Mūsų dukterinė kompanija Sormedica 2019 m. LSMUL Kauno klinikose įdiegė Gama peilį – sudėtingą stereotaksinį 
radiochirurgijos gydymo prietaisą ypatingai tiksliam ir efektyviam centrinės nervų sistemos navikų gydymui gama spinduliais. 
Paprastai jau kitą dieną po operacijos pacientas vyksta namo ir grįžta prie įprastinio gyvenimo. Taikant gama peilio gydymą 
ypatingai sumažėja atviros operacijos metu galimų komplikacijų rizika, todėl gydymą galima taikyti ypatingai plačiam pacientų 
ratui.
Koncentruodamiesi į tokius sudėtingus, pirmą kartą šalyje diegiamus projektus, nebūtume pajėgūs jų įgyvendinti, jei neturėtume 
ypatingai stipraus, profesionalaus, motyvuoto darbuotojų kolektyvo, kuriuos labiausiai sieja bendros vertybės. 
Jau vykdydami darbuotojų atranką atsižvelgiame ne tik į profesinę kompetenciją, gebėjimus, bet ir į žmogaus vertybinę atitiktį 
mūsų įmonių grupės mikroklimatui. 
Klientų ir partnerių pasitikėjimas, darbuotojų entuziazmas ir tikėjimas atliekamų užduočių svarba bei nauda visuomenei – visa tai 
skatina nesustoti ir kasmet dar daugiau dėmesio skirti socialiai atsakingiems projektams, kolektyvo įtraukimui į tvarią veiklą ir 
naujų tvarių projektų planų kūrimui, kad žengdami į ketvirtąją veiklos dešimtį galėtume pasidalinti naujais Jūsų ir mūsų sveikesnę, 
inovatyvesnę, saugesnę dabartį kuriančiais atsakingais darbais. 
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

VADOVO ŽODIS
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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.
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k ū r i m ą L i e t u v o j e .

Ÿ SKAIDRI ir atsakinga veikla
Ÿ SOCIALIAI ATSAKINGA darbdavystė
Ÿ NEIGIAMO POVEIKIO APLINKAI mažinimas
Ÿ 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.

PAGRINDINĖS INTERLUX ĮMONIŲ GRUPĖS SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS KRYPTYS:

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS PAŽANGOS ATASKAITA 2019

APIE ATASKAITĄ
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MALONIAI KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU 8-ĄJĄ  Interlux socialinės atsakomybės pažangos 
ataskaita, apžvelgiančia 2019-ųjų metų Interlux Grupės įmonių pasiekimus žmogaus 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 www.globalcompact.org  svetainėje bei Pasaulinio susitarimo tinklalapyje  .

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 Interlux Grupės įmonių veikla.

Ÿ SKAIDRI ir atsakinga veikla

Ÿ SOCIALINIŲ INICIATYVŲ VYSTYMAS AR RĖMIMAS tokiose srityse kaip sveika gyvensena, 
sportas, menas, saugi, įrodymais pagrįsta medicina, mokslo pažanga, jaunųjų mokslininkų 
ugdymas, ekologija, žmogaus teisių apsauga, korupcijos prevencija, etiško ir atsakingo verslo 
ugdymas.

Ÿ SOCIALIAI ATSAKINGA darbdavystė

PAGRINDINĖS INTERLUX GRUPĖS ĮMONIŲ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS KRYPTYS:

Ÿ NEIGIAMO POVEIKIO APLINKAI mažinimas
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APIE INTERLUX ĮMONIŲ GRUPĘ

Interlux įmonių Grupės pagrindą sudaro kompanijos UAB Interlux,  UAB Laborama, UAB Medita, UAB 

Multilabo, UAB Sormedica bei atstovybės Baltijos regione – Interlux SIA ir Interlux OU.

Pelnytas 
daugiau nei 300 

pasaulinio lygmens 
inovatyviausių medicinos, mokslo ir 

biotechnologijų gamintojų pasitikėjimas jas 
atstovauti Lietuvoje: BD, Tosoh, Agilent 

Technologies, Sebia, Bio-Rad, DiaSorin, Zimmer 
Biomet, Elekta, Nikkiso, Arkray, Qiagen, Randox, 

Boditech, Riester, EcoLab,  Immucor, CAE, Vyaire, 
Beckman Coulter, NanoString, Lonza, Magritek, 

SureScreen Diagnostics, Physiomed, Me�ler Toledo, 
Marsden, NewPo�, Orphee, Miltenyi Biotec, Drucker 

Diagnostics, Ergoline, Somno Medics, Bowa, BK 
Ultrasound, Virion Serion, Merit Medical, Integra, 

Molecular Devices, Sy�, Care Fusion, Corning, 
Danaher Corporation ir daugelis kitų 

geriausius atsiliepimus pasaulio mokslo 
ir medicinos bendruomenėje 

pelniusių gamintojų. 

Interlux 
Grupės įmonėmis 

pasitiki per 1000 klientų – 
gydymo, laboratorinės diagnostikos ir 

mokslo institucijų bei privačių kompanijų 
Baltijos regione. 

Tiekiame “pilno sprendimo“ pa�nerystės 
modelį – siūlome patyrusių specialistų 

atrinktus inovatyviausius, moksliškai pagrįstus, 
saugius, aplinkai draugiškus ir efektyvius 

sprendimus bei garantuojame 
profesionalius va�otojų apmokymus 

ir kokybišką 24/7 techninę 
priežiūrą bei aptarnavimą.

Visos 
Interlux Grupės 

įmonės yra se�ifikuotos pagal 
ISO 9001:2015 kokybės vadybos 

standa�ą – mūsų veiklos procesai 
tinkamai tobulinami pagal standa�uose 

nustatytą tvarką.

Interlux yra Lietuvos atsakingo verslo 
asociacijos (LAVA), Lietuvos verslo 

konfederacijos (LaVK), Lietuvos medicininės 
įrangos gamintojų asociacijos (MIGA) narė, 

Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo ir 
šio aljanso Nacionalinio atsakingo 

verslo įmonių tinklo narė.
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APIE INTERLUX GRUPEI PRIKLAUSANČIAS BENDROVES

PAJAMOS 2019 m.: >25 mln. EUR
PARTNERIAI: >300 verslo partnerių visame pasaulyje

KLIENTAI: >1000 sveikatos priežiūros, veterinarijos, mokslo ir pramonės įmonių bei institucijų Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje

INTERLUX ĮMONIŲ GRUPĖ SKAIČIAIS:

PERSONALAS: >100 darbuotojų



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)  special izuojasi  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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Motininė bendrovė UAB Interlux ( ) organizuoja bei užtikrina visos įmonių grupės veiklą www.interlux.lt
– sklandų atskirų grandžių darbą, nuo prekių užsakymo ir logistikos, techninės priežiūros ir garantinio 
aptarnavimo, iki buhalterijos, marketingo, kvali�kuotų specialistų paieškos ir įdarbinimo – Interlux 
Grupės įmonių personalo klausimų. 

APIE INTERLUX PRIKLAUSANČIAS BENDROVES

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS PAŽANGOS ATASKAITA 2019



INTERLUX SIA (www.interlux.lv) skaičiuoja jau 

antrą aktyvų dešimtmetį Latvijos medicinos 

pr iemonių,  veter inar i jos  i r  laborator inės 

diagnostikos rinkoje. Tai entuziastingų specialistų 

komanda, kurios vizija yra pagerinti kiekvieno 

žmogaus gyvenimą, siūlant šiuolaik iškus ir 

inovatyvius produktus sveikatos priežiūrai ir 

mokslui. Patikimi savo srities profesionalai nuolat 

stebi rinkos naujienas ir siekia klientams pasiūlyti 

pačius naujausius ir efektyviausius sprendimus.

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 

Inter lux 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 l ientų apmokymą, 

konsultacijas bei profesionalią 24/7 techninę 

pagalbą ir priežiūrą.
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APIE INTERLUX PRIKLAUSANČIAS BENDROVES

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS PAŽANGOS ATASKAITA 2019



MISIJA

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

VIZIJA

Būti pirmuoju klientų ir partnerių pasirinkimu diegiant medicinos ir mokslo tyrimų technologijas 
Baltijos šalyse.   
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INTERLUX GRUPĖS ĮMONĖS VEIKIA PAGAL  TVARIOS VEIKLOS MODEL Į 

· Atsakinga, tvari personalo politika ir socialiai atsakinga darbdavystė;   

· 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 . 2019 m. vykdytoje nepriklausomo auditoriaus a udito ataskaitoj e yra 
nurodytos šios stipriosios INTERLUX  Grupės įmonių vadybos sistemos pusės:  

ü Vadovybės požiūris, įsipareigojimas kokybei  

ü Klientų poreikių svarbos supratimo išsiaiškinimas visiems darbuotojams (informavimas)  

ü Personalo kompetencija  

ü Nuolatinis sistemos tobulinimas  

ü Taikytinų norminių reikalavimų identifikavimas ir jų vykdymas  

ü Patikimos įmonės vardas rinkoje  

 

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

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

 

 

MISIJA 

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

VIZIJA 

Būti pirmuoju klientų ir partnerių pasirinkimu diegiant medicinos ir mokslo tyrimų technologijas 

Baltijos šalyse.    

INTERLUX GRUPĖS ĮMONĖS VEIKLA PAGAL 
TVARIOS VEIKLOS MODELĮ

ü Klientų poreikių svarbos supratimo išsiaiškinimas visiems darbuotojams (informavimas)

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. 
2019 m. vykdytoje nepriklausomo auditoriaus audito ataskaitoje yra nurodytos šios stipriosios 
INTERLUX Grupės įmonių vadybos sistemos pusės:

ü Vadovybės požiūris, įsipareigojimas kokybei

ü Personalo kompetencija

ü Nuolatinis sistemos tobulinimas

ü Taikytinų norminių reikalavimų identi�kavimas ir jų vykdymas

ü 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
Gerinti žmonių sveikatą, ku�i 

ve�ę pacientams ir medicinos 
personalui, tenkinti jų poreikius 

diegiant naujos ka�os 
pažangias, saugias ir efektyvias 

technologijas. 

VIZIJA
Būti pirmuoju klientų ir 

pa�nerių pasirinkimu diegiant 
medicinos ir mokslo tyrimų 

technologijas Baltijos šalyse.
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Ÿ Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo tvarka  

Ÿ Interlux Grupės įmonių Elgesio kodeksas 

Tikslas – 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 nuostatai

Norminiai įmonių grupės aktai, kuriuose įtvirtintos žmogaus teises užtikrinančios ir galimų pažeidimų 
prevenciją numatančios nuostatos:

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. Siekiant efektyviai užtikrinti asmens 

duomenų apsaugos reikalavimus, Interlux Grupės įmonėse taip pat įsteigta nauja duomenų 

pasaugos pareigūno pareigybė, kuris pirmiausia padeda visiems atsakingiems Interlux 

Grupės įmonių darbuotojams tinkamai ir maksimaliai užtikrinti visų žmonių teisę į privačių 

duomenų apsaugą.
Ÿ UAB Interlux ir dukterinių bendrovių darbo tvarkos taisyklės, numatančios šias darbuotojo teises: 

„14.2.1. reikalauti, kad darbdavys sudarytų saugias, sveikatai nekenksmingas ir 

nediskriminacines darbo sąlygas; 

Žmogaus teisių laikomasi visų Interlux Grupės įmonių kolektyvuose ir bendraujant su klientais. 

14.2.2. reikalauti, kad darbdavys nustatyta tvarka aprūpintų darbo priemonėmis, asmeninės 

apsaugos priemonėmis, asmens higienos priemonėmis;

14.2.4. atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus sveikatai, gyvybei ir dirbti tuos darbus, kuriuos 

darbuotojas nėra apmokytas saugiai atlikti;

Tikslas – nustatyti vaizdo stebėjimo, informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo ir 

darbuotojų elektroninės komunikacijos stebėjimo, vykdomų Interlux Grupės įmonėse, 

tvarką.

INTERLUX GRUPĖS ĮMONĖS bei jos darbuotojai pasisako prieš bet kokius žmogaus teisių pažeidimus, 

diskriminaciją, smurtą, priekabiavimą, priverstinį bei vaikų darbą, netoleranciją pažiūroms ir gyvenimo 

būdo, sveikatos padėčiai bei būklei. 

14.2.3. gauti iš darbdavio informaciją apie darbo aplinkoje esančias darbuotojo sveikatai 

kenksmingas medžiagas ir pavojingus veiksnius;

14.2.6. teikti darbdaviui pasiūlymus dėl Bendrovės darbo tvarkos taisyklių tobulinimo 

(keitimo).“

Ÿ Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 

14.2.5. nustatyta tvarka reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta darbuotojo sveikatai dėl 

nesaugių ar kenksmingų darbo sąlygų;
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Interlux Grupės įmonėse 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 Grupės įmonių vidinėje ir išorinėje komunikacijoje:

Ÿ susijusi su bet kokios formos vaizdine ar garsine diskriminacija, 

Žmogaus teisių stebėsena 

Interlux Grupės įmonėse 2019 m. nepastebėta diskriminacijos apraiškų, negauta darbuotojų skundų ar 
kreipimųsi dėl žmogaus teisių pažeidimų. 

Ÿ negali skatinti diskriminacijos ar netolerancijos pažiūroms, gyvenimo būdui, sveikatos padėtims bei 
būklei.

Prevencinės priemonės

Ÿ smurtu, 

2019-aisiais metais taip pat neuž�ksuota neatitikčių, susijusių su Global Compact įtvirtintais Pasaulinio 
susitarimo principais.

Informacinė, reklaminė, kita komunikacinė Interlux platinama medžiaga yra griežtai kontroliuojama ir 
negali būti:
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DARBO SANTYKIAI  

PERSONALO APŽVALGA  

2019 m. Interlux  Grupės įmonėse  dirbo 97 darbuotojai, aštuoniais  mažiau nei 201 8 m. – įmonių 
grupė vykdė darbinių funkcijų bei konkrečių darbuotojų atliekamų darbų efektyvumo analizę bei 
priėmė efektyvesnį darbą užtikrinančių sprendimų, įdiegė naujų darbo tvarkos modelių, tad kai 

kurios pareigybės tapo nebereikalingos ir atsirado galimybė skirti dar da ugiau dėmesio darbuotojų 
motyvacijai.  

Pagal funkcines veiklos sritis, Interlux Grupės įmonėse  2019 m. dirbo: (prašau įterpk čia grafiką iš 

šių skaičių, bet užrašą paprastą irgi palik)  

· 16 administracijos darbuotojai,  

· 55 pardavimų srities darbuotojai,  

· 11 serviso darbuotojų,  

· 7  finansų darbuotojai , 

· 8 tiekimo darbuotojai.  

Pagal išsilavinimą, Interlux  Grupės įmonėse  2019 m. dirbo 92 proc. personalo su aukštuoju 
universitetiniu išsilavinimu, 2 proc. – įgiję aukštąjį neunive rsitetinį išsilavinimą, 6 proc. – įgiję 
aukštesnįjį išsilavinimas ir 0 proc. darbuotojų su viduriniu ar spec. viduriniu išsilavinimu. (ir čia 

prašau įterpk grafiką iš šių skaičių, bet užrašą paprastą irgi palik)  

 

55 pardavimų srities darbuotojai,  

2019 m. Interlux Grupės įmonėse dirbo 97 darbuotojai, aštuoniais mažiau nei 2018 m. – įmonių grupė 

vykdė darbinių funkcijų bei konkrečių darbuotojų atliekamų darbų efektyvumo analizę bei priėmė 

efektyvesnį darbą užtikrinančių sprendimų, įdiegė naujų darbo tvarkos modelių, tad kai kurios 

pareigybės tapo nebereikalingos ir atsirado galimybė skirti dar daugiau dėmesio darbuotojų 

motyvacijai. 

11 serviso darbuotojų,  

PERSONALO APŽVALGA

Pagal išsilavinimą, Interlux Grupės įmonėse 2019 m. dirbo 92 proc. personalo su aukštuoju 

universitetiniu išsilavinimu, 2 proc. – įgiję aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, 6 proc. – įgiję aukštesnįjį 

išsilavinimas ir 0 proc. darbuotojų su viduriniu ar spec. viduriniu išsilavinimu. 

 

16 administracijos darbuotojai,  

8 tiekimo darbuotojai.

Pagal funkcines veiklos sritis, Interlux Grupės įmonėse 2019 m. dirbo: 

7  �nansų darbuotojai, 
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Mūsų personalo politikos prioritetai yra tęstiniai, nuosekliai siekiame kasmet kelti kartelę kiekvieno iš 
prioritetų pasiekimams:

Ÿ vertybėmis ir žiniomis pagrįsta atranka;
Ÿ absoliutus darbuotojų teisių užtikrinimas; 
Ÿ efektyvus motyvavimas;

Ÿ atsakinga darbdavystė. 
Ÿ darbuotojų lojalumo ir pasitenkinimo darbu įmonėje auginimas;

LYGIŲ GALIMYBIŲ STEBĖSENA 

Lyčių pasiskirstymas kompanijoje: 2019 m. kompanijoje dirbo 93 asmenys, iš jų:

Nė vienas darbuotojas nedirbo pagal terminuotas darbo sutartis. Tiek moterims, tiek vyrams Interlux 

Grupės įmonėse sudaromos sąlygos nevaržomai naudotis jiems priklausančiomis papildomomis poilsio 

dienomis, kaip pavyzdžiui „mamadieniai" ir „tėvadieniai". 2019 m. iš viso buvo panaudota 131 mamadieniai 

ir tėvadieniai.

Ÿ 71 diena – tėvystės atostogų
Ÿ 1 681 diena – vaiko priežiūros atostogų 

Interlux Grupės įmonėse taip pat užtikrinama galimybė laisvai ir nevaržomai naudotis teise į su atsakinga 
tėvyste susijusias mamų ir tėčių atostogas, pavyzdžiui 2019 m. suteikta: 

48 45

Dėl ligos 2019 m. praleista iš viso 163 dienos, 
o dėl ligonio slaugymo – 90 dienų. 

Vienodai moterims ir vyrams toleruojamos 
ligos ir ligonio priežiūros atostogos. 

Ÿ Dėl ligos vyrai 2019 m. praleido 73 d., 
moterys – 90 d.,

Ÿ Dėl ligonio slaugymo vyrai praleido 8 d., 
moterys – 72 d.

Kaip ir kasmet, moterys praleidžia daugiau 
dienų slaugydamos ligonį, dažniausiai tai 
būna susiję su atsakingos mamos 
pareigomis vaikui: 
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ATSAKINGAI - NUO PAT PRADŽIŲ

Kiekvienas darbuotojas, pasirašęs darbo sutartį su Interlux įmonių Grupei priklausančia kompanija, YRA 
pasirašytinai supažindinamas su šiais dokumentais, leidžiančiais naujam darbuotojui gerai suprasti visą 
įmonės reglamentavimo sritį, taisykles, etiketą įmonėje: 

Ÿ Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės 
darbo vietoje nuostatai

Ÿ Darbo tvarkos taisyklės

Ÿ Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Ÿ Pareigybės instrukcija

Ÿ Atitikties konkurencijos teisės normoms įgyvendinimo instrukcija

Ÿ Darbo apmokėjimo sistema

Ÿ Interesų kon�iktų deklaravimo bendrovėje tvarka

Ÿ Aprangos reglamentas

Ÿ Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonių tvarka

Ÿ Privatumo politika

Ÿ Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

Visi nauji darbuotojai taip pat perskaito „Naujoko knygą", kuri supažindina ne tik su įmonės struktūra, 
personalo politika, bet ir su organizacine kultūra, vertybėmis, tradicijomis.  

Ÿ Elgesio kodeksas
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MOTYVACIJA - FINANSINĖ, EDUKACINĖ, KULTŪRINĖ, 
VERTYBINĖ

· Geras mikroklimatas ir aukšta vertybių sistema. 

· Orientacija į rezultatą. 
· Įtraukimas į sprendimų priėmimo procesą.

Interlux Serviso bei Logistikos padaliniai turi savo aprangą, kurią skrupulingai parinkome atsižvelgdami 

į darbuotojų pageidavimus ir siekdami, kad ši apranga taptų ne tik vidinio identiteto dalimi, bet ir būtų 

patogi, leistų kuo patogiau jaustis darbo metu. 

· Skatinančios motyvacinės priemonės bei įtraukiančios, įdomios „podarbinės" veiklos su kolektyvu.

Apklausus darbuotojus, kas labiausiai motyvuoja dirbti Interlux Grupės įmonėse, dažniausiai 

pasikartojantys atsakymai buvo šie:

· Puikus, intelektualus, draugiškas ir labai geru humoro jausmu pasižymintis kolektyvas.

· Dinamiškas ir įdomus darbo pobūdis.

Ypatingai daug dėmesio skiriame pozityvaus, mokymuisi ir tobulėjimui palankaus, pagarbaus 

mikroklimato kolektyve kūrimui. 

Skatiname visus darbuotojus nuolat tobulėti ir augti. Sudarome sąlygas kuo geriau pažinti vieni kitus. 

Skatiname bendradarbiavimą ir sinergiją tarp atskirų verslo padalinių, skyrių ir įmonių. Tikime, jog 

deramo, pozityvaus elgesio skatinamas veikia kaip viena geriausių motyvacinių priemonių bei tuo 

pačiu apsaugo nuo nederamo, su žmogaus teisėmis prasilenkiančio elgesio. 

Taip pat sudarome saugias, orias, ergonomiškas darbo sąlygas, rūpinamės aukščiausio lygmens darbų 

sauga, investuojame į mokymus, aukščiausios kokybės darbo priemones, aprangą, kurdami savitą 

įmonės etiketą ir stilių. 

Siekiame, kad kiekvienas Interlux Grupės įmonių darbuotojas jaustųsi vertinamas, išklausytas, galėtų 

prisidėti prie užduočių kūrimo, organizacijos planų nustatymo ir jos augimo.

Motyvacija aktyviai siekiantiems bendrų tikslų

Kasmet nominuojami bei paskatinami ypatingai gerai savo pareigas vykdę darbuotojai –  geriausius 

rezultatus pasiekę pardavimų vadybininkai, iniciatyviausi darbuotojai, sudėtingiausius projektus 

sėkmingai įgyvendinę darbuotojai ir pan. 

Interlux Grupės įmonėse 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 įmonių bendro darbo rezultatus.
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Įmonė taip pat solidarizuojasi su darbuotoju ištikus bėdai ar 
džiaugsmo akimirką – pavyzdžiui, gimus darbuotojo vaikui, 
mirus šeimos nariui, pirmųjų vestuvių proga įmonė suteikia 
darbuotojui papildomą �nansinę išmoką. 

Interlux Grupės įmonės sudaro sąlygas savo darbuotojams 
derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus. Galima rinktis dirbti 
lanksčiu gra�ku, ir taip derinti darbo ir asmeninius, šeimos 
įsipareigojimus. Studijuojantiems asmenims yra sudarytos 
sąlygos derinti studijas ir darbą. 

Taip pat darbuotojams, turintiems ikimokyklinio amžiaus 
vaikų, 2019 m. buvo suteikiamas papildomas sveikatos 
draudimas. 

· Darbuotojo poreikiai - pirmiausia 

Papildomas sveikatos draudimas

Pro�laktinė sveikatos patikra

Skiepai nuo gripo

Rinkdamasi motyvacijos priemones, Interlux Grupės įmonės atkreipia dėmesį, kad šios pozityviai veiktų 
darbuotojų sveikatą ir savijautą. 
Visiems Interlux Grupės įmonių darbuotojams teikiamos šios su sveikatinimu susijusios motyvacijos 
priemonės:

2019-aisiais, kaip ir kasmet, prieš prasidedant aktyviajam gripo sezonui, visi pageidaujantys darbuotojai 
buvo skiepijami nuo gripo.

Atsparumo tymams nustatymas
2019 m. Lietuvoje siautė tymų epidemija, ėmusi nevaldomai plisti tarp įvairaus amžiaus grupių asmenų, 
tad Interlux Grupės įmonių darbuotojams taip pat iškilo grėsmę susirgti, jei jie vaikystėje nebuvo skiepyti 
nuo tymų, arba jei pakankamas imunitetas po skiepų nesusiformavo.  

2019-aisias visi pageidavę darbuotojai galėjo atvykti į organizuotą kasmetinę pro�laktinę 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.

Aktyvaus gyvenimo būdo skatinimas

Siekiant padėti išsklaidyti abejones ir imtis pro�laktinių veiksmų, Interlux pasirūpino galimybe visiems 
darbuotojams atlikti IgG antikūnių prieš tymus nustatymo tyrimą, parodantį, ar organizmas turi imunitetą 
prieš  tymų virusą. Stipraus imuniteto neturėję darbuotojai buvo paskatinti pasiskiepyti nuo tymų.  

Kaip jau daugelį metų iš eilės, 2019 m. visiems, Interlux Grupės įmonėse išdirbusiems 3 mėnesius 
darbuotojams, buvo suteiktas papildomas sveikatos draudimas, leidžiantis darbuotojams daugiau 
dėmesio skirti sportui, pilnavertei vitaminais praturtintai mitybai ar sveikatingumo procedūroms. 

Aktyvus gyvenimo būdas neabejotinai prisideda prie įvairių ligų prevencijos ir pagerina žmogaus 
organizmo būklę, todėl Interlux Grupės įmonės siekia paskatinti kolegas kuo daugiau dėmesio skirti 
aktyviam laisvalaikiui. Pavyzdžiui, buvo pratęsta jau tradicija tapusi parama korporacinei Interlux Group 
bėgikų komandai. Visi norintys galėjo registruotis į masinius 
bėgimus ir bėgti drauge su Interlux Grupės įmonių 
kolegomis, pasipuošusiais logotipu ženklintais marškinėliais. 
Įmonė kompensuoja sportinių renginių registracijos 
mokesčius. 

Ÿ Visuotinės motyvacijos priemonės – darbuotojų sveikatai puoselėti

16
MOTYVACIJA - FINANSINĖ, EDUKACINĖ, KULTŪRINĖ, 
VERTYBINĖ
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AUGTI SKATINANTIS VEIKLOS VERTINIMAS
DARBO TARYBA

Darbuotojų veiklos vertinimas atliekamas UAB Interlux ir Interlux Grupės įmonėse: UAB Labdata, UAB 

Laborama, UAB Medita, UAB Multilabo ir UAB Sormedica.

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.

Kaip ir kasmet, 2019-aisais visi darbuotojai buvo vertinami kalendorinių metų pabaigoje, kai Interlux 

Grupės įmonėse organizuojamas 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.

Darbo taryba taip pat nuolat bendrauja su kolektyvu, klausia jų nuomonės dėl galimų pokyčių ir šiuos 
siūlo vadovybei.  

DARBO TARYBA

Interlux Grupės įmonėse 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. 

Darbo tarybos skatina kolektyvo narius bendrauti su vadovybe, pranešti, jei pastebėtų Elgesio kodekso 
pažeidimus, galimus žmogaus teisių pažeidimus ar kitas problemas. 
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INTERAKTYVI IR DŽIUGINANTI VIDAUS 
KOMUNIKACIJA

Ÿ naujai išleistas tvarkas ir politikas;

Kasdienė vidinė įmonių grupės komunikacija vyksta elektroninėje erdvėje, čia el. laiškų, įmonės paskyros 

Linkedin.com platformoje, kitų priemonių būdu įmonė pasakoja apie:
Ÿ struktūrinius, su valdymu susijusius, �nansinius, kitus įmonės vidaus pokyčius bei potvarkius;

Darbuotojai ypatingai mėgsta bendrus renginius, kurių metu ne tik klausosi informacijos, dalinasi 

patirtimi, bet ir drauge plaukia baidarėmis, eina į muziejus, važinėja nestandartinėmis transporto 

priemonėmis, klausosi klasikinės muzikos ar žaidžia komandų formavimo žaidimus. 

Ÿ personalo naujienas – platinami pranešimai apie naujus darbuotojus ir tuos, su kuriais įmonė 

atsisveikina;
Ÿ vidinės komunikacijos, renginių įspūdžius ir kt.

2019 m. pabaigoje, prieš Kalėdas, organizavome ir jau antrąją kolektyvo kraujo donorystės akciją. 

Nacionalinio kraujo centro darbuotojai parūpino autobusiuką, kuriuo kraujo donorystės idėją 

palaikantys darbuotojai buvo keliomis pamainomis vežami į Nacionalinį kraujo centrą ir ten paaukojo 

kraujo. 
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APLINKA

INTERAKCIJA SU KLIENTAIS, PARTNERIAIS IR VIENINGŲ INTERESŲ ORGANIZACIJOMIS

Spręsdami dėl partnerystės, vertiname potencialių partnerių viešai prieinamas tvarumo, atsakingos 
veiklos ataskaitas, tiekimo grandinę, naudojamų žaliavų ekologiškumą, poveikį aplinkai, produktų 
serti�katus, kad šie atitiktų aukščiausius ekologijos, saugumo, efektyvumo standartus.

Verslo ir socialinėje aplinkoje Interlux Grupės įmonės vadovaujasi aukščiausiais etikos ir tvarumo 
principais. 

Aktyviai veikdami rinkoje, bendraujame ir kuriame tam tikrus santykius bei poveikį įvairioms socialinės 
aplinkos grupėms.  

Pagrindinės grupės, su kuriomis bendraujame – tai mūsų klientai, akcininkai, partneriai, darbuotojai, 
šakinės ir vertybinės pakraipos organizacijos, kurių nariais esame, vietos bendruomenės. 

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. 

Verslo partneriai

Taip užtikriname, kad medicinos, mokslo ir kitas įstaigas Lietuvoje pasiektų tik kokybiškos, darbuotojams 
ir pacientams saugios, ergonomiškos, efektyvios technologijos ir priemonės, skatiname inovatyvios 
personalizuotos medicinos raidą Lietuvoje.

Klientai

Bendraudami su klientais laikomės aiškiai išdėstyto, išsamaus Interlux Grupės įmonių , 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 informacija apie mūsų 
tiekiamus produktus bei teikiamas paslaugas ar kita komunikuojama informacija būtų tik teisinga, 
moksliniais įrodymais pagrįsta, neklaidinanti, išsami ir profesionali. 

Narystė tvariose organizacijose
Siekiame aktyviai prisidėti prie socialinės aplinkos kūrimo, nesitenkiname esamais standartais – siekiame 
skatinti verslą Lietuvoje daugiau dėmesio skirti tvarumui, rinktis socialiai atsakingą verslo modelį, taip pat 
siekiame tvariam ir atsakingam verslui palankaus įstatyminio reglamentavimo, skatinančio investuoti į 
darnią aplinką užtikrinančius, tvarią plėtrą skatinančius projektus. 

Ÿ Lietuvos atsakingo verslo asociacija – narystė nuo 2013 m.;

Dalyvaujame skaidrumo, žalingo poveikio aplinkai mažinimo, išteklių tausojimo, lygių galimybių 
užtikrinimo, korupcijos prevencijos principais besiremiančių viešųjų organizacijų veikloje:

Tikime, jog viešas ir atviras vertybių deklaravimas, tvarių pavyzdžių deklaravimas bei aktualių klausimų, 
lėtinančių socialiai atsakingo verslo plėtrą šalyje eskalavimas gali padėti sukurti palankesnes sąlygas ir 
paskatinti daugiau bendrovių rinktis tvaraus verslo kelią. 

Ÿ Lietuvos verslo konfederacija – narystė nuo 2016 m.; 
Ÿ Lietuvos medicininės įrangos gamintojų asociacija – narystė nuo 2013 m.; 

Ÿ Maisto papildų gamintojų asociacija – narystė nuo2016 m.
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SOCIALINIAI PROJEKTAI

Vietoje pramogų – parama mažiesiems onkologiniams ligoniams

Kasmet remiame ar patys organizuojame visuomenines akcijas, projektus, skatinančius visuomenę 

daugiau dėmesio skirti ligų pro�laktikai bei prevencijai, efektyviausių gydymo priemonių prieinamumui 

visiems pacientams Lietuvoje užtikrinti, sveikai gyvensenai propaguoti. 

Jau ketvirtį amžiaus puoselėjamos darnaus verslo vertybės lėmė apsisprendimą 25-tojo įmonės jubiliejaus 

proga rinktis galimybę prisidėti prie geresnės mažųjų onkologinėmis ligomis sergančių ligoniukų 

medicininės priežiūros, vietoje įmantrių pramogų. 

Įprasmindami neeilinį Interlux gimtadienį, vietoje statulėlių, atminimo ženklų ar kitų laiko greit užmarštin 

nunešamų daiktų, nusprendėme sumą, lygią 25 procentams nuo praeitais metais išrašytų sąskaitų 

skaičiaus paaukoti kuriai nors labdaros ir paramos organizacijai, padedančiai sunkių ligų užkluptiems 

žmonėms. Kuriai organizacijai skirti paramą – nusprendė visi Interlux Grupės įmonių kolektyvo darbuotojai 

drauge, ramaus gimtadienio paminėjimo metu interaktyviai balsavę už vieną iš siūlomų keturių 

labdaringų projektų.  

Daugiausiai dėmesio sulaukė trys paramos sritys, jos interaktyvaus balsavimo metu ir varžėsi dėl 

daugiausiai kolektyvo balsų – paliatyvi pagalba sergantiems vienišiems senoliams, parama vaikams, 

sergantiems retomis sunkiomis ligomis ir pagalba 

mažiesiems onkologiniams ligonukams. 

Galiausiai į priekį išsiveržį labdaros ir paramos 

fondas „Rugutė", kurį įsteigė Edita ir Dainoras 

Abrukauskai, iš arti pažinę kovos su onkologine liga 

kelią. 

„Džiaugiamės galėdami prisidėti prie labai svarbios 

misijos, kurią įgyvendina „Rugutė". Įsitraukę į 

sprendimo dėl  labdar ingos organizaci jos 

priėmimą, Interlux kolektyvo nariai sužinojo apie 

skirtingų paramos organizacijų veiklą, „pasikrovė" 

gerų emocijų, prisidėdami prie socialiai atsakingo 

žingsnio, o galbūt ir patys buvo įkvėpti daryti gerus 

darbus", - sako UAB Interlux vadovas dr. Audrius 

Matuzevičius. 

SOCIALINIAI PROJEKTAI
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SOCIALINIAI PROJEKTAI

R e m i a m e  i r  s k a t i n a m e  j a u n u o s i u s 
mokslininkus ir gydytojus

Edukuojame visuomenę apie savalaikės l igų 
diagnostikos svarbą, prisidedame prie įvairių 
sudėtingų ligų užkluptų pacientų sukurtų asociacijų, 
medikų draugijų šviečiamosios, ugdomosios, 
prevencinės veiklos. 

galėdami būti šalia Jūsų. 
Parolimpiečiai – tikrasis sporto pasididžiavimas

Šeimos medicinos sritį vystanti Interlux Grupės kompanija Medita Šv. Kalėdų išvakarėse pakiliai prisidėjo prie 
projekto JUDĖK PRASMINGAI ir parolimpietei Aušrai Garunkšnytei įteikė kraujo laktato matuoklį, kuris yra 
ypatingai svarbus  tinkamam Aušros pasiruošimui Tokijo parolimpinėms žaidynėms. 

2019 m. taip pat prisidėjome prie informacinės 
medžiagos leidybos, susijusios su pacientų skatinimu 
pasitikrinti dėl onkologinių susirgimų – gimdos 
kak lel io vėžio,  prostatos vėžio,  taip pat dėl 
tuberkuliozės, ŽIV, diabeto, kardiologinių ir kitų sunkiai 
išgydomų ligų pro�laktikos priemonių sklaidos. 

Edukuojame visuomenę apie savalaikės l igų 
diagnostikos svarbą, prisidedame prie įvairių 
sudėtingų ligų užkluptų pacientų sukurtų asociacijų, 
medikų draugijų šviečiamosios, ugdomosios, 
prevencinės veiklos. 

Labai didžiuojamės savo ilgamečiais jaunaisiais 
par tner ia is  –  Vi l n i u s- L i t hua n i a  i G E M 
komanda, 2009 m. pelniusiais aukso medalį už 
o p t o g e n e t i k o s  p r o j e k t ą  „ C o l i g h t ". 
Didžiuojamės Jumis, toliau kurkite gyvybės 
mokslų ateitį ir rodykite pasauliui, kokie 
intelektualūs, išmintingi ir novatoriški yra jauni 
žmonės iš Lietuvos! Labai džiaugiamės,

2019 m. taip pat prisidėjome prie informacinės medžiagos leidybos, susijusios su pacientų skatinimu pasitikrinti 
dėl onkologinių susirgimų – gimdos kaklelio vėžio, 
prostatos vėžio, taip pat dėl tuberkuliozės, ŽIV, 
diabeto, kardiologinių ir kitų sunkiai išgydomų ligų 
pro�laktikos priemonių sklaidos. 

Kaip ir kasmet, prisidėjome prie jaunųjų 
mokslininkų, gydytojų ir išradėjų rėmimo bei 
skatinimo kurti inovatyviausias technologijas 
bei siekti pasaulinio įvertinimo Lietuvoje. 
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EKOLOGIJA IR APLINKOS IŠSAUGOJIMAS

Saugiai renkame baterijas

Tik utilizuodami nebereikalingas pakuotes ar tiekdami produktus Lietuvos gydymo įstaigoms darbo 

automobiliais, galimai negatyviau imame veikti aplinką. 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.

Saugojame medienos išteklius

Skatiname visus darbuotojus ribotai vartoti popierių, kur galime, atsisakome dokumentų spausdinimo ir 

pereiname prie elektroninės apskaitos. Įmonės reikmėms bei organizuojamiems renginiams užsakome 

tušinukus iš perdirbto popieriaus. 

Ÿ Stiklo – 3,5 t

Ÿ Plastiko – 4,5 t

Interlux Grupės įmonės užtikrina, kad visos parduodamų prekių pakuotės būtų perdirbtos. 2019 metais 

Interlux Grupės įmonės PTO (Pakuočių tvarkymo organizacijai) perdavė perdirbti pakuočių: 

Ÿ Popieriaus – 33,3 t

Ÿ PET – 0.5 t

Akumuliatoriai, baterijos, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, sunaudotos Interlux Grupės įmonių 

darbuotojų poreikiams, yra saugiai surenkamos ir perduodamos tvarkyti Elektronikos gamintojų, 

importuotojų ir platintojų asociacijai (EPA). 

Ÿ Medžio – 5,5 t

Ÿ Kombinuotų pakuočių (pagrinde popierius) –  5,1 t
Ÿ Kombinuotų pakuočių (be popieriaus) –  2,5 t

Sekdami savo tiekimo grandinę, užtikriname, kad į Lietuvą įvežtume tik aplinkai draugiškus, aukščiausių 

gamtosauginių reikalavimų laikantis pagamintus produktus, tad tiesioginis mūsų įmonių grupės poveikis 

aplinkai yra minimalus. 

Perdirbame pakuotes
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KORUPCIJOS PREVENCIJA

Ÿ „Darbuotojas privalo vengti bet kokių aplinkybių, kurioms esant galėtų būti padaryta žala bendrovės reputacijai ar 
kitiems materialiems bei nematerialiems bendrovės interesams.”

Ÿ „Bendrovė niekada nesiekia neteisėtu būdu įgauti verslo pranašumo.”

Ÿ „Bendrovės darbuotojams atliekant savo darbines funkcijas griežtai draudžiama priimti bet kokias dovanas, taip pat 
draudžiama klientams, verslo partneriams, jų atstovams duoti ar iš jų priimti bet kokius pinigus ar sudaryti sutartis 
už asmeniškai gaunamą atlygį. Bendrovės darbuotojai neturi suteikti klientams, verslo partneriams, valstybės ar 
savivaldybės, ar viešųjų įstaigų atstovams jokių paslėptų privilegijų.”

Nuolat skatiname visus darbuotojus elgtis oriai, akcentuojame, jog Interlux Grupės įmonės netoleruoja korupcijos 
jokiomis aplinkybėmis ir jokiame lygmenyje. 

Ÿ „Lojalumas įmonei pasireiškia per būtinumą informuoti savo tiesioginį vadovą ir bendrovės direktorių apie visus 
pastebėtus korupcijos ar kitos nusikalstamos veiklos požymių turinčius atvejus. Nelojalūs bendrovei darbuotojai 
negali dirbti vadovaujantį darbą ar darbą, susijusį su kon�dencialia informacija". „Bendrovės darbuotojai, 
remdamiesi savo kompetencija turi padaryti viską, kad būtų užkirstas kelias bet kokioms korupcijos apraiškoms.”

2019 m., kaip ir ankstesniais metais, Interlux Grupės įmonėse nebuvo už�ksuotas nei vienas darbuotojų Elgesio 
kodekso pažeidimo atvejis, taip pat bei negautas nei vienas skundas ar įspėjimas dėl neteisėtos, su įstatymais bei etikos 
normomis prasilenkiančios veiklos. 

Pernai atnaujintas Interlux Grupės įmonių Elgesio kodeksas. Naujos redakcijos Elgesio kodekse be kita ko akcentuojami 
šie su korupcijos prevencija ypatingai susiję elementai: 

Ÿ „Nė vienas darbuotojas negali nesąžiningu būdu gauti asmeninės naudos. Reikia vengti situacijų, kurioms esant, 
gali atsirasti darbuotojo atsakomybės bendrovės atžvilgiu ir jo asmeninių interesų kon�iktas.”

Ÿ „Santykius su konkurentais grindžiame sąžiningumo bei abipusės pagarbos principais. Jei kyla bet kokių 
nesutarimų ar prieštaravimų atliekant konkurencinius veiksmus, pirmumas visada teikiamas deryboms bei 
kompromisui. Sąžininga konkurencija yra esminis bendrovės veiklos principas.”

Ÿ „Nė vienas darbuotojas negali atlikti jokių mokėjimų, duoti pakišų, siūlyti nesąžiningą �nansinę naudą klientams ar 
kitiems viešąsias funkcijas įgyvendinantiems asmenims, tokiu būdu siekdamas išlaikyti komercinius santykius 
teikiant paslaugas ar gaunant kitą naudą.”

Ÿ „Darbuotojams griežtai draudžiama klientams, verslo partneriams, valstybės ar savivaldybės, ar viešųjų įstaigų 
atstovams bei kitiems tretiesiems asmenims, su kuriais bendrovę sieja verslo reikalai, už priimtus ar nepriimtus 
palankius sprendimus atsilyginti dovanomis bei visų kitų formų nelegaliais mokėjimais, paslaugomis ar kitokiu 
atlygiu.”

Ÿ „Bendrovės darbuotojas, kuris įtaria, jog jį bet kuris trečiasis asmuo (klientas, kolega ir pan.) stengiasi įtraukti ar 
panaudoti sudarant neteisėtą sandorį, privalo apie tai pranešti raštu bendrovės vadovui. Kilus abejonėms, 
darbuotojas turėtų kreiptis į savo tiesioginį vadovą arba teisininką-personalo vadovą dėl patarimo ir nurodymų. 
Kiekvienas darbuotojas, pastebėjęs galimas korupcijos ar kito nederamo elgesio apraiškas, taip pat gali anonimiškai 
parašyti elektroninį laišką į el. pašto dėžutę prevencija@interlux.lt.”

Interlux Grupės įmonėse taip pat yra pildomos darbinių ir privačių interesų deklaracijos – kiekvienas naujas 
darbuotojas privalo užpildyti viešų ir privačių interesų deklaraciją bei nusišalinti nuo procesų, kurie galimai galėtų 
sumažinti viešųjų pirkimų skaidrumą. 

Kaip ir kasmet, atnaujinome žinias visiems įmonių grupės darbuotojams privalomuose Antikorupciniuose 
mokymuose, kur profesionalūs lektoriai suteikė naujų žinių apie korupcijos sampratą, pasireiškimo būdus, 
baudžiamąją atsakomybę už korupcines veikas, korupcijos prevenciją. 

2019 m., kaip ir ankstesniais metais, lnterlux įmonių grupėje korupcinės apraiškos atvejų nebuvo už�ksuota. Interlux 
Grupės įmonės 2019 m. dirbo etiškai, skaidriai, nenusižengdamos Jungtinių Tautų Global Compat susitarimo 10-iai 
principų, ir sieks išlaikyti aukščiausią atsakomybės, patikimumo, tvarumo ir antikorupcijos lygį tokį pat aukštą 
ateinančiais metais ir tolimesnėje ateityje. 
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AČIŪ!

Ačiū už Jūsų laiką ir dėmesį, skaitant  8-ąją Interlux Grupės 

įmonių socialinės  atsakomybės pažangos ataskaitą!
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