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VADOVO ŽODIS

DEKLARACIJA

Neapsiribojame vien sutartiniuose įsipareigojimuose numatytais tvarumo imperatyvais, mes taip pat:

· atstovaujame aplinkai saugius, ekologiškus produktus gaminančius, žaliąsias inovacijas 
diegiančius tiekėjus, 

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.

Vertybių testą šiemet laikė ne viena medicinos srities kompanija – sudėtinga ekonominė situacija, tiekimo trikdžiai, žaliavų stygius 
gamybos rinkoje, visa tai neretai pasireiškė Lietuvos atstatytos nepriklausomybės pradžios laikus primenančia konkurentų elgsena 
rinkoje. Stebėjome kaip niekada daug liūdinančių ir anti-tvaraus verslo apraiškų. 

· kasdienėje veikloje stengiamės maksimaliai mažinti neigiamą poveikį aplinkai, 
· renkamės tvarų verslą vystančius partnerius, 

· esame atsakingi darbdaviai ir aktyviai prisidedame prie sveikatinimo bei kitų socialinių 
visuomeninių iniciatyvų vystymo. 

Išvengėme ne tik viruso protrūkių kolektyve, bet ir išėjome iš pandemijos gerokai sustiprėję, išmokę dirbti dar glaudžiau, spręsti 
problemas dar greičiau. Įvaldėme sklandų nuotolinį administracijos darbo modelį, adaptavomės prie pamaininio vadybininkų darbo. 

Medicininės įrangos tiekimo sferos darbuotojų reikšmė stabiliam sveikatos priežiūros sektoriaus veikimui pagaliau pripažinta ir 
pandemijos valdymą administruojančių specialistų – karštosiose ligoninių zonose dirbantys mūsų kolektyvo nariai buvo paskiepyti 
prioriteto tvarka, drauge su medicinos personalu. Tai prisidėjo prie mūsų kolektyvo motyvacijos ir leido šiek tiek lengviau atsikvėpti 
pačiu sudėtingiausiu pandemijos metu. 

Interlux Grupei, atstovaujančiai per 300 pasaulinių aukščiausio lygmens medicinos ir laboratorijų srities gamintojų prekės ženklų ši 
pandemija dar syk įrodė, jog tvari verslo filosofija padeda įveikti negandas, susitelkti, motyvuoti kolektyvą ir tvariai žengti į priekį. Tvarių 
tiekėjų atranka mums taip pat padėjo užtikrinti verslo tęstinumą ir gebėjimą patiekti prekes, pasirūpinti sklandžiu medicininės įrangos 
veikimu net pačiame pandemijos įkarštyje. 

Tikimės, jog pandemijai traukiantis, kuo daugiau rinkos narių stiprins savo tvarumo įgūdžius ir grįš prie tikromis vertybėmis grįsto verslo. 

Nuoširdžiai dėkojame INTERLUX darbuotojams, palaikantiems įmonės vertybes, partneriams – skyrusiems mums reikalingas 
diagnostines ir kitas medicinos priemones, dėl kurių 2020-aisiais metais konkuravo visos pasaulio šalys. Ir žinoma medikams, be kurių 
susitelkimo, geranoriškumo ir absoliutaus atsidavimo savo profesijai mūsų visų 2020-ieji būtų buvę ženkliai sudėtingesni. 

Prieš 9-erius 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.

Pagarbiai,
dr. A. Matuzevičius
lnterlux direktorius

tai vienintelis teisingas pasirinkimas XXI a. pasaulyje. 2020-ieji metai įeis į istoriją kaip COVID-19 pandemijos laikas, palietęs visas – 

tiek ekonomines, tiek socialines sferas, o ypač intensyviai paveikęs medicinos sektorių. 

Tris dešimtis tvaraus verslo metų greitai skaičiuosianti Interlux įmonių grupė pandemiją išgyveno „iš vidaus“ – mes dirbome petys petin 
su Lietuvos ir kitų Baltijos šalių medicinos darbuotojais, užtikrindami sklandų ir savalaikį viruso diagnostikos priemonių tiekimą, 
karantino metu siųsdami į reanimaciją ir kitas didžiulės rizikos šalies ligoninių zonas kvalifikuotus Interlux inžinierius medicininei 
įrangai prižiūrėti. 

Tenka pripažinti, mobilizavomės it karo lauko sąlygomis – suvokdami grėsmes, tačiau jausdami pareigą medikams, pacientams, mūsų 
kolektyvo darbuotojai darniai dirbo padidintos rizikos ir neapibrėžtumo metu. Medicinos priemones net teko pasitikti oro uoste ir skubiai 
gabenti ten, kur jų gyvybiškai reikėjo. 

Žinojome, jog mūsų darbuotojų pralaimėjimas koronavirusui galėjo reikšti gyvybę palaikančių aparatų sustojimą ar lemti reikalingų 
medicinos priemonių stygių, todėl darbuotojų asmens apsaugos priemonėms skyrėme neribotus išteklius, o taip pat ir jų moraliniam 
palaikymui, motyvacijai. Kasdien ir kiekvieną minutę stengėmės būti išvien, – ir mums pavyko!

TVARIOS VEIKLOS FILOSOFIJA -
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APIE ATASKAITĄ

Ataskaitos rengiamos lietuvių ir anglų kalbomis. Elektroniniai ataskaitų dokumentai skelbiami Interlux el. svetainėje 
h�ps://www.interlux.lt/lt/tvarumas/ www.globalcompact.org  bei Pasaulinio susitarimo tinklalapyje .

2012 m. Interlux prisijungė prie Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo tinklo United Nations Global Compact 10-ies Pasaulinio susitarimo 
principų. Jau devynerius metus rengiame socialinės atsakomybės pažangos ataskaitas – vertiname ir matuojame savo veiklą tvarumo 
kontekste. 

Ši socialinės atsakomybės pažangos ataskaita skirta visiems, suinteresuotiesiems įmonės veikla – partneriams, darbuotojams, akcininkams, 
bendruomenei, organizacijoms ir visiems, norintiems išsamiau susipažinti su kompanija Interlux.

Interlux socialinės atsakomybės pažangos ataskaita, apžvelgiančia 2020-ųjų metų pasiekimus žmogaus teisių, darbo santykių, 
aplinkosaugos, korupcijos prevencijos srityse bei indėlį į socialinių iniciatyvų kūrimą Lietuvoje. 

MALONIAI KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU 9-ĄJA

SKAIDRI ir atsakinga veikla

SOCIALIAI ATSAKINGA darbdavystė

NEIGIAMO POVEIKIO APLINKAI mažinimas

SOCIALINIŲ INICIATYVŲ RĖMIMAS sveikatinimo, sveikos gyvensenos, mokslo inovacijų, edukacijos, ekologijos, žmogaus teisių 

apsaugos, korupcijos prevencijos, etiško ir atsakingo verslo ugdymo srityse.

PAGRINDINĖS INTERLUX SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS KRYPTYS
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APIE INTERLUX

1994 1+
mln.1000+100+ 300+ 25

mln.

UAB INTERLUX
ĮKŪRIMO METAI

DARBUOTOJŲ PAJAMOS 2020m. VERSLO 
PARTNERIŲ

PASITIKI INTERLUX
BALTIJOS ŠALYSE

PRODUKTŲ 
ASORTIMENTAS

INTERLUX GRUPĖ – tai tarptautinė kompanija, jau daugiau kaip 25-erius 
metus drauge su dukterinėmis įmonėmis Baltijos šalių regione klientams tiekianti inovatyvias 
technologijas bei sprendimus medicinai, mokslui ir biotechnologijų pramonei.

Užtikriname ne tik sklandų inovatyvių aukščiausios kokybės, sertifikuotų, aplinkai saugių 
produktų diegimą, vartotojų apmokymus, bet ir profesionalią 24/7 techninę jų priežiūrą bei 
aptarnavimą.
Platus asortimentas, per 300 atstovaujamų inovatyvių pasaulinio masto gamintojų, puikiai 
produktus bei veiklos sritį išmanantis kompanijos personalas, visuomet pasiekiamas ir 
pasiruošęs greitai išspręsti problemas servisas – Interlux stiprybės, kurias įgijome per beveik 25 
sėkmingo darbo ir plėtros metų.

Pagrindiniai Interlux Grupės tiekiamų sprendimų segmentai – tai konservatyvi medicina, 
chirurgija ir laboratorinė diagnostika.

· konkurencinį pranašumą garantuojanti tvari tiekimo grandis – per 300 socialiai atsakingų, aukščiausios kokybės 
inovatyvius sprendimus kuriančių partnerių, pasaulinio masto medicinos, chirurgijos ir laboratorinių technologijų 
gamintojų;

· ilgametė patirtis, leidžianti klientams siūlyti labiausiai jų poreikius atitinkančius sprendimus;

· atsakingas, tvaraus verslo principais dirbantis personalas; 

INTERLUX STIPRYBĖS

· jau 24 sėkmingos veiklos metus nekintančios pamatinės vertybės ir socialiai atsakinga verslo kultūra. 
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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, kvalifikuotų specialistų 
paieškos ir įdarbinimo – Interlux Grupės įmonių personalo klausimų. Plačiau kviečiame 

susipažinti svetainėje  .www.interlux.lt

APIE INTERLUX

UAB SORMEDICA 
tiekia inovatyvias, 
efektyvias ir medicinos 
galimybių ribas plečiančias  
technologijas ir sprendimus 
operacinei bei intensyviai 
terapijai, dezinfekcijai ir 
sterilizacijai,  priemones bei 
įrangą diagnostikai ir 
gydymui, robotinei 
chirurgijai, radioterapijai, 
intervencinei kardiologijai ir 
radiologijai, dializei ir 
aferezei bei kitoms 
medicinos sritims, o taip pat 
siūlo unikalų, plačiausią 
medicinos simuliatorių, 
manekenų ir simuliacinių 
sprendimų jaunųjų medikų 
bei pažengusių gydytojų 
kvalifikacijos tobulinimui 
asortimentą. 
Greit skaičiuosianti savo 
veiklos dešimtąjį jubiliejų 
(duris atvėrusi 2012 m.) 
Sormedica išplėtė siūlomų 
produktų asortimentą ir įgijo 
tokių pasaulinio lygmens 
medicinos technologijų 
gamintojų pasitikėjimą, kaip 
Asensus, BIO-RAD, BD, 
BK Medical, CAE Medical, 
Getinge, Integra, Merit 
Medical, Nikkiso, 
Promedon ir daugelio kitų. 
Daugiau informacijos – 
www.sormedica.lt.

Medita atstovauja 
inovatyvumu, saugiais ir 
patikimais produktais 
garsėjančius medicininės 
įrangos tiekėjus, kaip 
Physiomed Elektromeizin, 
Rudolf Riester GmbH, 
Marsden Group, 
SOMNOmedics, Merivaara, 
Promotal, Ecopostural, 
Vyaire Medical, Dr.Mach, 
Fazzini, Medical ECONET, 
Arkray, Boditech, Orphee, 
Drucker Diagnostics, Abaxis, 
Natumin Pharma, 
Herbamedicus, Otosan ir 
daugelį kitų žymių 
pasaulinio lygmens 
gamintojų. Plačiau – 
www.medita.lt. 

UAB MEDITA savo 
patirtį medicinos produktų 
srityje kaupia nuo 1992 m. ir 
turi platų produktų pirminei 
sveikatos grandžiai, 
fizioterapijai bei reabilitacijai 
asortimentą. Per beveik tris 
veiklos dešimtmečius Medita 
pelnė stiprų klientų bei 
tiekėjų pasitikėjimą, 
užtikrina medicininės įrangos 
ir priemonių tiekimą didelei 
daliai šeimos gydytojų 
kabinetų ir pirminės 
sveikatos priežiūros įstaigų 
Lietuvoje.

Multilabo siekia užtikrinti 
įrodymais pagrįstą ir 
patikimą klinikinę 
laboratorinę diagnostiką ir 
moderniausių sprendimų 
mokslui, pramonei ir 
taikomiesiems tyrimams 
taikymą ir atstovauja tokias 
technologijų lyderes kaip 
Tosoh, Diasorin, Randox, 
Sebia, ViroGates medicinos 
srityje bei Agilent 
Technologies, Buchi, 
EcoLab, NewPort, Syft ir 
kitas pasaulines gamintojas 
analitinių ir pramonės 
technologijų segmente. 
Daugiau informacijos - 
www.multilab.lt.

UAB MULTILABO – 
jauniausia Interlux Grupės 
įmonė, įkurta 2018 m. 
motininės bendrovės Interlux 
In Vitro diagnostikos 
technologijų ir Analizinės ir 
industrinės diagnostikos 
technologijų pardavimų 
padalinių pagrindu, tiekianti 
pažangią lyderiaujančių 
pasaulio gamintojų įrangą 
klinikinei laboratorinei 
diagnostikai, mokslo 
tiriamajam darbui ir 
pramonei bei mėginių 
paėmimo priemones saugiam 
ir patikimam preanaliziniam 
tyrimo etapui. 

Laborama atstovauja tokius 
pasaulinio lygmens 
laboratorinių technologijų 
gamintojus kaip BD, MDX 
Health, Mettler-Toledo 
Rainin, Qiagen, NanoString, 
Corning, Immucor, 
AutoGenomics, Lonza, 
Miltenyi Biotec ir kitus 
pažangiausių technologijų 
mokslui ir medicinai 
tiekėjus. Plačiau – 
www.laborama.lt. 

UAB LABORAMA 
įkurta 2017 m., siekiant dar 
plačiau vystyti UAB Interlux 
Mokslo ir laboratorinių 
tyrimų technologijų 
pardavimo padalinį. 
Laborama diegia inovatyvius 
tėkmės citometrijos, 
klinikinės ir industrinės 
mikrobiologijos, molekulinės 
biologijos, ląstelės biologijos 
sprendimus. Progresyvi 
kompanija taip pat tiekia 
įvairius reikmenis 
mokslininkams ir pažengusių 
laboratorijos technologijų 
vartotojams.
Viena iš kompanijos verslo 
nišų – naujausios 
technologijos itin 
sudėtingiems genetiniams 
DNR tyrimams, kaip vaistų 
efektyvumo DNR tyrimai, 
vėžio genetiniai tyrimai, 
prenataliniai tyrimai, kiti 
DNR tyrimai. 

INTERLUX ATSTOVYBĖ ESTIJOJE atvėrė duris 2017 m., Interlux 
įmonių grupei įgyvendinant strateginės plėtros Baltijos šalyse planą ir 
stiprinant atskirų verslo sričių pardavimus užsienyje. Interlux OU, kaip ir 
kitos Interlux Grupės įmonės, garantuoja ne tik platų aukščiausio lygmens 
produktų medicinos ir mokslo įstaigoms asortimentą, bet ir sklandų 
tiekimą, klientų apmokymus, konsultacijas bei profesionalią 24/7 techninę 
pagalbą ir priežiūrą. Plačiau – . www.interlux.ee

INTERLUX ATSTOVYBĖ LATVIJOJE jau daugiau kaip dešimtmetį 
sėkmingai auga Latvijos medicinos ir laboratorijų įrangos bei priemonių, 
veterinarijos ir kituose segmentuose. 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. 
Daugiau informacijos –  .www.interlux.lv

lnterlux bei dukterinės įmonės yra atestuotos pagal kokybės vadybos sistemos 
ISO 9001:2008 standartą, įrodantį, kad kompanijos paslaugos atitinka 
aukščiausius kokybės vadybos standartus ir yra nuolatos tobulinamos.

INTERLUX GRUPĖS ĮMONIŲ VEIKLOS STANDARTAI atitinka 
aukščiausius pasaulinius kokybės, etikos ir tvarumo standartus – tai yra viena iš 
pagrindinių priežasčių, kodėl pasaulinės medicinos ir mokslo technologijų bei 
diagnostinių sistemų gamintojos savo atstovu Baltijos regione pasirenka 
Interlux. 

6



ŽMOGAUS TEISĖS

Interlux Grupės įmonėse 2020 m. nepastebėta diskriminacijos apraiškų, negauta darbuotojų skundų ar kreipimųsi dėl žmogaus teisių 

pažeidimų. 

· UAB Interlux ir dukterinių bendrovių darbo tvarkos taisyklės, numatančios šias darbuotojo teises: 

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

pavojingus veiksnius;

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

higienos priemonėmis;

· Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo tvarka  

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.

14.2.4. atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus sveikatai, gyvybei ir dirbti tuos darbus, kuriuos darbuotojas nėra apmokytas saugiai 

atlikti;

„14.2.1. reikalauti, kad darbdavys sudarytų saugias, sveikatai nekenksmingas ir nediskriminacines darbo sąlygas; 

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).“

ŽMOGAUS TEISIŲ STEBĖSENA 

2020-aisiais metais taip pat neužfiksuota neatitikčių, susijusių su Global Compact įtvirtintais Pasaulinio susitarimo principais.

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

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

komunikacijos stebėjimo, vykdomų Interlux Grupės įmonėse, tvarką.

· per kiek laiko turi būti išnagrinėti skundai dėl galimų žmogaus teisių pažeidimų, 

BENDROMIS PASTANGOMIS – PRIEŠ PAŽEIDIMUS

Yra patvirtinta ir viešai iškomunikuota Skundų valdymo tvarka, kurioje numatyta:

· kas atsako už šių skundų nagrinėjimą, 

· kaip turi vykti skundų nagrinėjimo procesas. 

Interlux Grupės įmonėse veikia el. paštas, kuriuo bet kuris darbuotojas gali pranešti vadovybei apie pastebėtas bet kokios formos 

diskriminacijos, žmogaus teisių pažeidimų apraiškas. 

bei jos darbuotojai pasisako prieš bet kokius žmogaus teisių pažeidimus, diskriminaciją, smurtą, priekabiavimą, priverstinį bei vaikų 

darbą, netoleranciją pažiūroms ar gyvenimo būdui, sveikatos padėčiai ar jos būklei. 

Šios vidinės ir išorinės veiklos nuostatos bei principai yra įtvirtinti lnterlux Elgesio kodekse, kurį galima rasti Interlux el. svetainėje 

( ) bei dukterinių kompanijų Elgesio h�ps://www.interlux.lt/wp-content/uploads/2019/11/interlux-e�kos-kodeksas.pdf?x99557

kodeksuose, kurių laikosi visi Interlux Grupės darbuotojai. 

Žmogaus teisių yra laikomasi Interlux Grupės įmonių vidinėje ir išorinėje komunikacijoje. 

Žmogaus teisės taip pat yra įtvirtintos norminiuose įmonių grupės aktuose, kuriuose taip pat įtvirtintos ir galimų pažeidimų prevenciją 

numatančios nuostatos:

· Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 

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.

INTERLUX ĮMONIŲ GRUPĖ
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DARBO SANTYKIAI

2020 m. Interlux Grupės įmonėse dirbo 98 darbuotojai, vienu daugiau nei 
2019 m. (buvo įdarbinta 97 darbuotojai) – net ir koronaviruso krizės 
akivaizdoje įmonių grupei pavyko išlaikyti stabilias darbų apimtis bei 
įdarbinti arti šimto konkurencingų, aukštos kvalifikacijos darbuotojų. 

PERSONALO APŽVANGA

Pagal funkcines veiklos sritis, Interlux Grupės įmonėse 2020 m. dirbo:

8

8

7

56
16

11
Įmonių grupėje visai nedirbo darbuotojų, įgijusių tik vidurinį ar spec. 

vidurinį išsilavinimą. 

Interlux yra viena unikalių Lietuvos įmonių grupių pagal personalo 

kvalifikaciją – čia dirba ypatingai didelė aukščiausio lygmens 

išsilavinimą turinti darbuotojų dalis.

Interlux Grupės įmonėse 2020 m. dirbo 93 proc. personalo su aukštuoju 

universitetiniu išsilavinimu, 2 proc. – įgiję aukštąjį neuniversitetinį 

išsilavinimą, 5 proc. – įgiję aukštesnįjį išsilavinimas.

2020 m. iš viso buvo panaudota 51 mamadienių ir tėvadienų:
13 mamadienių,

1 314 d. vaiko priežiūros atostogų, 
140 d. – tėvystės atostogų. 

Interlux taip pat užtikrinama galimybė laisvai ir nevaržomai naudotis teise į įvairias su atsakinga tėvyste susijusias mamų ir tėčių 
atostogas. Kasmet vis daugiau vyrų pasinaudoja savo teise į tėvystės atostogas, pavyzdžiui 2020 m. buvo suteikta net:

Nė vienas darbuotojas nedirbo pagal terminuotas darbo sutartis. 
Tiek moterims, tiek vyrams Interlux Grupės įmonėse sudaromos tinkamos sąlygos naudotis jiems priklausančiomis 
papildomomis poilsio dienomis, kaip pavyzdžiui „mamadieniai“ ir „tėvadieniai“, leidžiantys kokybiškai ir tvariai atliepti 
darbuotojų šeiminius poreikius. 

Vienodai moterims ir vyrams teikiamos ligos ir ligonio priežiūros atostogos. 
Pažymėtina, kad pernai ženkliai daugiau darbo dienų dėl ligos praleido vyrai, tuo tarpu moterys daugiau darbo dienų praleido 
slaugydamos ligonį. 
Dėl ligos 2020 m. praleista darbo dienų:

38 tėvadieniai. 

vyrai nepraleido darbo dienų dėl ligonio slaugymo

81 darbo dieną sirgo vyrai, 
29  darbo dienas sirgo moterys.

moterys slaugė ligonį 36 d. d. 
Dėl ligonio slaugymo 2020 m. praleista darbo dienų:

tiei srs  d aų rbmi uv oa todr jaa iP
oj si  c da ar rt bsi un oi tom jd aiA

ard b uo osi tovr jae iS

ad r bo uomi tok je ai iT

ad rb ų us on toa jn ai iF

LYGIŲ GALIMYBIŲ STEBĖSENA

51 47

Lyčių pasiskirstymas Interlux Grupės įmonėse:

2020 m . kompanijoje dirbo 98 kolektyvo nariai, iš jų: Vadovaujančio personalo pasiskirstymas pagal lytį:
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SOCIALIAI ATSAKINGA DARBDAVYSTĖ 

Vienas pagrindinių Interlux Grupės įmonių prioritetų yra darbuotojai. Čia sudaroma ne tik saugi ir sveikatai palanki darbo aplinka, 
rūpinamasi darbuotojų sveika gyvensena, skatinama bei padedama rūpintis ligų profilaktika bei prevencija. 
Įmonių grupei ypatingai rūpi, kad darbuotojai gerai jaustųsi atlikdami savo funkcijas – būtų gerbiami ir vertinami, adekvačiai 
motyvuojami bei ugdomi. 

Skatiname darbuotojų sąmoningumą, gerbiame teisę laisvai jungtis į įvairias profesines sąjungas, taip pat prie Interlux veikiančios Darbo 
tarybos veiklos. 

PAGARBĄ BEI VERTYBES ĮTVIRTINANČIOS VIDINĖS TVARKOS

Laikydamiesi tvarios, socialiai atsakingos verslo vystymo praktikos, skatiname ir darbuotojus domėtis socialiai atsakingomis 
veiklomis, palaikome bendruomeniškumą ir atsakingą, į pažeidžiamiausių visuomenės narių gerbūvį nukreiptą pagalbą, rėmimą ar 
labdarystę. 

TVARŪS ATSAKINGOS DARBDAVYSTĖS ĮGYVENDINIMO PROCESAI

ü Vertybėmis ir žiniomis pagrįsta atranka;

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: Darbo 
tvarkos taisyklės, Elgesio kodeksas, Atitikties konkurencijos teisės normoms įgyvendinimo instrukcija, Darbuotojų asmens duomenų 
saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonių tvarka, Asmens duomenų tvarkymo taisyklės, Informacinių ir komunikacinių 
technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje nuostatai, Interesų konfliktų deklaravimo bendrovėje tvarka, 
Privatumo politika, Darbo apmokėjimo sistema, Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka, Aprangos reglamentas, Pareigybės 
instrukcija. 

O greitai ir šmaikščiai su esminėmis įmonės vertybėmis, tradicijomis ir kitomis rašytomis bei nerašytomis taisyklėmis ar tuo, kaip įmonę iš 
vidaus mato skirtingų skyrių darbuotojai mūsų naujokai gali susipažinti vartydami „Naujoko knygos“ lapus.  

Interlux Grupės įmonių personalo politikos prioritetai

ü absoliutus darbuotojų teisių užtikrinimas; 

ü darbuotojų lojalumo ir pasitenkinimo darbu įmonėje auginimas;
ü efektyvus motyvavimas;

ü atsakinga darbdavystė. 

· Darbuotojų potencialo auginimas ir savirealizacija

Kaip ir kasmet, 2020-aisais visi darbuotojai buvo vertinami kalendorinių metų pabaigoje. 

Interlux siekia, kad darbuotojai turėtų visas galimybes nuolatos tobulėti, augti ir visomis prasmėmis realizuoti geriausius tiek profesinius, 
tiek žmogiškuosius gebėjimus. 

Plati ir daugiafunkcė Interlux Grupės įmonių organizacinė struktūra leidžia darbuotojams laipsniškai kilti karjeros laiptais ar išbandyti 
save visiškai naujose pareigose, nekeičiant ir neatsisakant mėgiamos įmonės kultūros bei vertybių. 

Arti 100 darbuotojų turinti įmonių grupė dar personalo atrankos metu siekia padėti potencialiems darbuotojams tinkamiausia linkme 
nukreipti savo potencialią, todėl darbuotojui būna pasiūloma geriausiai jo gebėjimus atitinkanti pozicija. 

Interlux Grupės įmonės sudaro sąlygas savo darbuotojams derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus. Studijuojantiems asmenims yra 
sudarytos sąlygos tam tikrose pozicijose derinti studijas ir darbą. Galima rinktis dirbti lanksčiu grafiku, ir taip derinti darbo ir asmeninius 
bei šeimos įsipareigojimus. 

· Darbuotojų vertinimas
Darbuotojo vertinimo procesas Interlux Grupėje pirmiausia suprantamas kaip darbuotojo augimo skatinimo priemonė ir yra orientuotas į 
proaktyvų darbuotojo bei jo vadovo dialogą, siekiant suprasti, kaip darbuotojui sekasi įgyvendinti bendrai užsibrėžtus tikslus ir ugdyti savo 
gebėjimus, kokios priemonės yra reikalingos, kad šis procesas vyktų vis sklandžiau.

Tapę Interlux kolektyvo dalimi, naujieji darbuotojai, o taip pat ir visi kolektyvo nariai yra aktyviai ugdomi, skatinami nuolat tobulėti 
profesinėje srityje. Sudaromas kiekvieno darbuotojo ugdymosi planas, pagal kurį pagal galimybes darbuotojai vyksta pasisemti naujų 
žinių į tiekėjų mokymus užsienyje ar ugdosi kvalifikacijos kėlimo centruose, kursuose ir konferencijose Lietuvoje.  

Savirealizacija vyksta daugiakryptiškai – žmogus yra visapusė asmenybė, kuriai ne mažiau nei profesinis augimas yra svarbi ir galimybė 
derinti darbą bei asmeninio gyvenimo pomėgius, džiaugsmus ir užsiėmimus. 

Šio privataus pokalbio metu pagal aiškius ir iš anksto sutartus kriterijus, buvo įvertinti praėjusio laikotarpio tikslų pasiekimai bei 
vertinamojo darbuotojo kompetencijos ir asmeninės savybės, turinčios įtakos darbo atlikimui. Taip pat nustatyti ateinančio laikotarpio 
veiklos uždaviniai ir tobulinimosi sritys.
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Aiški komunikacija mums ypač padėjo koronaviruso pandemijos pirmosios bei antrosios bangos metu, kai visuomenė gyveno 
nuolatinės nežinomybės ir padidinto streso dėl ateities sąlygomis. Viso karantino metu komunikacijai skyrėme ypatingai daug dėmesio, o 
pirmosiomis dienomis informaciją apie situaciją šalyje, rekomendacijas dėl apsaugos priemonių bei išsamias instrukcijas, kaip 
maksimaliai padidinti saugumą siuntėme elektroniniu paštu periodiškai, pradžioje net kas pora dienų vis atnaujindami informaciją. 
Daliai kolektyvo dirbant per atstumą, įvedėme nuotolinių susirinkimų režimą, pasirūpinome saugios ir patogios elektroninių susirinkimų 
organizavimo platformos įdiegimu įmonių grupėje. Visa tai padėjo suvaldyti situaciją ir daugelis darbuotojų išliko ramūs bei gebėjo 
racionaliai vertinti situaciją, priėmė teisingus savisaugos sprendimus, išvengėme koronaviruso protrūkių.

Pastovus darbuotojų informavimas apie pasiekimus arba apie ištikusias nelaimes, aiški ir išankstinė pokyčių komunikacija – visa tai lemia 
geresnį psichologinį vidaus klimatą įmonėje bei leidžia darbuotojams jaustis saugiems, vertinamiems, gerbiamiems, įtraukiamiems. 

Darbuotojų dalyvavimas įmonės tikslų ir strateginiame planavime įtraukia darbuotojus į procesą ir padeda giliau suprasti visą įmonės 
plėtros dinamiką, noriau prisidėti prie jos augimo. 

· Motyvacija: sutampančios vertybės, palankus klimatas ir socialinis įvertinimas
Sėkminga įmonės veikla rodo, jog yra išpildyta formulė „darbuotojų gebėjimai x motyvacija“. Kompanijos personalas – tai daug daugiau 
nei atskiras funkcijas atliekantys profesionalai, tai yra pagrindinis kompanijos resursas ir kapitalas.
Siekdami tvaraus verslo plėtros norime, kad Interlux Grupės darbuotojai jaustųsi gerai ne tik dėl kokybiškų, ergonomiškų darbo priemonių, 
saugios aplinkos, materialinių paskatinimų, bet ir džiaugtųsi savo indėliu į visuomenės sveikatos gerinimą Lietuvoje ir Baltijos šalyse. 

Interlux Grupės įmonėse veikia „LUX“ų motyvacinė sistema, kur „LUX“as yra piniginę vertę turinti simbolinė premija, skiriama 
tiesioginio vadovo jo pavaldiniams, kas mėnesį, už įvertintą ir pripažintą indėlį į Interlux Grupės įmonių bendro darbo rezultatus.

Kaip parodė darbuotojų apklausos rezultatai, absoliuti kolektyvo dauguma vertina įmonių grupėje jau daugiau nei dešimtmetį taikomą 
motyvacijos priemonę – papildomą sveikatos draudimą ir laiko jį svarbia motyvacinės grandinės dalimi. 

Taip pat esame tikri, jog kiekvienas žmogus nusipelno oraus balanso tarp asmeninės ir darbo veiklos – sudarome palankų klimatą 
darbuotojo asmeniniams siekiams įgyvendinti, užtikrinant sąžiningą darbo užmokesčio politiką, teisingą darbo laiko apskaitą, 
kompensuojant komandiruočių ar mokymu metu patirtas asmeninio laiko sąnaudas. 

Darbuotojams, turintiems ikimokyklinio amžiaus vaikų, 2020 m. ir toliau buvo suteikiamas papildomas sveikatos draudimo limitas, 
siekiant geriau užtikrinti ne tik pačių darbuotojų, bet ir jų vaikų sveikatos priežiūrą. 
Kitos su darbuotoju sveikata susijusios motyvacijos priemonės:
Profilaktinė sveikatos patikra – net ir pandeminiais 2020-aisias visi pageidavę darbuotojai atvykti į organizuotą kasmetinę profilaktinę 
sveikatos apžiūrą, kurios metu kaip jau ne sykį, darbuotojai gavo vertingų patarimų kaip geriau prižiūrėti savo sveikatą, į kokių sričių 
gydytojus specialistus verta kreiptis remiantis greitąja jų sveikatos patikra, o taip pat buvo diagnozuoti keli atvejai, kai darbuotojams teko 
skubiai kreiptis pagalbos dėl besivystančių rimtesnių sveikatos sutrikimų. 
Skiepai nuo gripo – kaip ir kasmet, prieš prasidedant aktyviajam gripo sezonui, visi pageidaujantys darbuotojai buvo skiepijami nuo gripo.
Skiepai nuo COVID-19 – karštosiose ligoninių zonose dirbantys mūsų kolektyvo nariai buvo paskiepyti prioriteto tvarka, drauge su 
medicinos personalu. Tai prisidėjo prie mūsų kolektyvo motyvacijos ir leido šiek tiek lengviau atsikvėpti pačiu sudėtingiausiu pandemijos 
metu. 
Aktyvaus gyvenimo būdo skatinimas – sportas, kita aktyvi laisvalaikio veikla leidžia stiprinti imunitetą ir yra puikus sveikas būdas 
daugelio ligų profilaktikai ir bendrai geresnei fizinei būklei užtikrinti.  Interlux Grupės įmonės siekia paskatinti kolegas kuo daugiau 
dėmesio skirti aktyviam laisvalaikiui. Pavyzdžiui, vasaros laikotarpiu, pandemijai atslūgus, Grupės kolektyvo metinei vasaros šventei 
buvo pasirinktas aktyvus scenarijus – kolektyvas plaukė baidarėmis. Taip pat vasaros laikotarpiu buvo tęsiama tradicinė parama 
korporacinei Interlux Group bėgikų komandai, dalyvavusiai atviroje erdvėje vykusiuose viešuosiuose bėgimo renginiuose. 

Finansinis paskatinimas nėra tai, kas nuoširdžiai motyvuotų šiuolaikinį aukštos kompetencijos darbuotoją – siekiame demonstruoti 
asmeninį įvertinimą padėkomis, nominacijomis, skatindami jaunesnius kolegas lygiuotis į ypatingai gerus pasiekimus 
demonstruojantį kolegą. Tikime, jog kitos pagrindinės motyvacinės priemonės yra tvarus įmonės vertybių, sveiko mikroklimato 
palaikymas. 

· Dalyvavimas sprendimų priėmime

Todėl Interlux įmonėse veikia periodinės veiklos peržiūros, į kurias įtraukiamas kuo platesnis ratas susijusių darbuotojų, kurie patys vertina 
esamą situaciją, ieško geriausių sprendimų, drauge su vadovais tvirtina planus. 
Sprendimus dėl įmonės socialinio gyvenimo taip pat priima Interlux veikianti Darbo taryba – nepriklausomas organas, kurio tikslas yra 
ne tik dialogo tarp darbuotojų ir vadovybės stiprinimas, bet ir grįžtamojo ryšio užtikrinimas. Darbo taryba taip pat gali inicijuoti įvairius 
darbuotojų ugdymo, motyvacijos, darbo aplinkos pokyčių projektus. Darbo taryba susirenka ne rečiau kaip kartą per mėnesį arba iškilus 
spręstiniems klausimams. 

Darbo tarybos nariai komunikuoja su darbuotojais ir Tarybos susirinkimų metu iškelia kolektyvui rūpimus klausimus, siūlo pokyčius 
vadovybei.
Įmonėje yra nuolat vykdomos įvairios apklausos, siekiant išsiaiškinti darbuotojų poreikius, įtraukti į sprendimų priėmimą, o procesiniai 
bei veiklos sprendimai priimami atsižvelgiant į apklausų rezultatus, Grupės bendruomenės nuomonę. 
Darbuotojai taip pat yra skatinami išsakyti savo nuomonę bei teikti pasiūlymus rengiant įvairias įmonės vidaus tvarkas, vertinimo ir 
skatinimo sistemas.

· Atvira, aiški komunikacija 
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APLINKA

Elektroninėmis priemonėmis padėkos buvo paviešintos kolektyvo tarpe, o pirmajai pandemijos bangai pasitraukus, šiuo 
ženklu pagerbtiems darbuotojams buvo suteikta išskirtinė galimybė ilsėtis kurorte. 

2020 m. buvo paženklinti pandemijos padariniais visose srityse – o ypač socialinėje sferoje. 

Savanoriška, nepriklausoma didžiausių ir aktyviausių Lietuvos ekonomikos investuotojų verslo asociacija, siekianti, kad sąlygos 
verslui vystyti Lietuvoje būtų kuo palankesnės, o biurokratinių trikdžių mažėtų. 

Tiesiogiai su viruso grėsme susiduriantiems darbuotojams buvo kasdien teikiama aktuali informacija apie situaciją šalyje, 
gydymo įstaigose, įmonės viduje. Nuolat  bendraujant taip pat buvo siekiama nuolat stebėti grįžtamąjį ryšį – užtikrinti, kad 
darbuotojai būtų išklausyti, jiems atsakyta į visus rūpimus klausimus, rūpinantis palaikyti psichologinį komfortą. 

Sklandus ir atsidavęs mūsų logistikos darbuotojų, serviso inžinierių, technologijų taikymo specialistų ir vadybininkų darbas 
yra ko gero vienas didžiausių mūsų įmonių grupės įgyvendintų socialinių projektų – juk vykti į pačias karščiausias vietas, kur 
gydomi COVID-19 pacientai, nuolat bendrauti su gydymo įstaigų darbuotojais, kad ir laikantis maksimalių atsargumo 
priemonių buvo iš ties didžiulis iššūkis, pareikalavęs mūsų kolektyvo sutelktumo, didžiulio atsidavimo darbui ir pareigai 
neapleisti pacientų pačiu sudėtingiausiu laikotarpiu. 

S� iuo laiku ypač daug dėmesio skyrėme ne tik maksimaliam darbuotojui saugumui (respiratoriai, pirštinės, apsauginiai 
kostiumai, patalpų dezinfekcija), bet ir emocinei paramai bei palaikymui. 

Didžiajai daliai Lietuvos bei kitų Baltijos šalių gydymo įstaigų tiekdami įvairią medicininę ir laboratorijų įrangą bei 
priemones, privalėjome užtikrinti, kad gydymo įstaigas pasiektų medicinos tyrimams atlikti tokie reikalingi reagentai, 
operacinėms ir reanimacijos palatoms nepristigtų įrangos bei medicinos priemonių ir viskas sklandžiai veiktų, o gedimo 
atveju būtų greitai pataisyta. 

SOCIALINIAI PROJEKTAI

 
Priekinėse linijose pandemijos metu dirbę kolegos tapo visų mūsų pasididžiavimu ir sulaukė moralinio įvertinimo tiek iš 
klientų, tiek ir iš kolektyvo. Interlux įsteigė „Interlux drąsos ir pasididžiavimo“ ženklą (įdėti apačioje), simbolizuojantį 
padėką bei pagarbą už parodytą tikrą drąsą darbe. 

Siekiame pozityviai veikti tiek socialinę, tiek ir gamtinę aplinką, kurioje veikiame.  Vienas iš pagrindinių Interlux Grupės siekių yra 
ne tik sėkmingai vystyti verslą, bet ir užtikrinti, kad įmonių veikla prisidėtų prie saugesnės, inovatyvesnės sveikatos apsaugos 
Lietuvoje ir Baltijos šalyse plėtros.

Asociacijos nares vienija etiniai veiklos principai ir vieningas tikslas užtikrinti aukščiausios kokybės medicininės įrangos 
prieinamumą kiekvienam Lietuvos gyventojui bei įsipareigojimas ugdyti socialiai atsakingą verslo elgseną.

Esame daugelio tvarių tarptautinių ir nacionalinių organizacijų nariai. 

· LAVA (Lietuvos atsakingo verslo asociacija) – narystė nuo 2013 m.

PARTNERYSTĖ

Grupės įmonės taip pat yra daugelio bendruomenių narės – tai ir darbuotojų kolektyvai, partneriai, asociacijos, kurioms priklausome 
bei aktyviai veikdami jų sudėtyje galime skleisti tvarumo bei socialinės atsakomybės idėjas ir darbus. 

Asociacija skatina atsakingos veiklos plėtrą įmonėse ir organizacijose, prisideda prie palankių sąlygų kūrimo, siekdama darnaus 
šalies vystymosi, atstovauja pasaulinėms iniciatyvoms, formuoja atsakingos veiklos kriterijus.

Lietuvos verslo konfederacija – didžiausia paslaugų, prekybos ir aukštųjų technologijų įmones vienijanti verslo organizacija 
Lietuvoje. LVK yra Tarptautinių prekybos rūmų oficiali atstovė Lietuvoje, dalyvauja Pasaulio rūmų federacijos veikloje.

· MPGA (Maisto papildų gamintojų asociacija) – narystė nuo 2016 m. 
Maisto papildų gamintojų asociacija skatina aktyvesnį medikų bei farmacininkų dalyvavimą ugdant protingą ir saikingą nereceptinių 
vaistinių preparatų bei maisto papildų vartojimą.

MPGA siekia, kad maisto papildų vartojimas būtų derinamas su medicininiu gydymu ir visuomenei būtų prieinama naujausia aktuali 
informacija apie sveikatos priežiūrą, pasiekimus medicinos bei farmacijos mokslo srityse.

· LVK (Lietuvos verslo konfederacija) – narystė nuo 2016 m.

· Investuotojų forumas – narystė nuo 2020 m. 

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

Taip pat siekiame pozityviai veikti medicininės įrangos bei laboratorinių priemonių rinką, savo pavyzdžiu bei priimamais 
sprendimais skatinti sektorių tvariai, atsakingai, etiškai veiklai. 

Narystę grindžiame bendromis vertybėmis – skaidrumo, etiško verslo, inovacijų plėtros, žalingo poveikio aplinkai mažinimo, 
išteklių tausojimo, lygių galimybių užtikrinimo, korupcijos prevencijos ir kt. 

· MIGA (Lietuvos medicininės įrangos gamintojų asociacija) – narystė nuo 2013 m.

Elektroninėmis priemonėmis padėkos buvo paviešintos kolektyvo tarpe, o pirmajai 
pandemijos bangai pasitraukus, šiuo ženklu pagerbtiems darbuotojams buvo suteikta 
išskirtinė galimybė ilsėtis kurorte. 

Siekiame pozityviai veikti tiek socialinę, tiek ir gamtinę aplinką, kurioje veikiame.  Vienas iš pagrindinių Interlux Grupės siekių yra ne tik 
sėkmingai vystyti verslą, bet ir užtikrinti, kad įmonių veikla prisidėtų prie saugesnės, inovatyvesnės sveikatos apsaugos Lietuvoje ir 
Baltijos šalyse plėtros.

Grupės įmonės taip pat yra daugelio bendruomenių narės – tai ir darbuotojų kolektyvai, partneriai, asociacijos, kurioms priklausome bei 
aktyviai veikdami jų sudėtyje galime skleisti tvarumo bei socialinės atsakomybės idėjas ir darbus. 

PARTNERYSTĖ

Taip pat siekiame pozityviai veikti medicininės įrangos bei laboratorinių priemonių rinką, savo pavyzdžiu bei priimamais sprendimais 
skatinti sektorių tvariai, atsakingai, etiškai veiklai. 

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

Narystę grindžiame bendromis vertybėmis – skaidrumo, etiško verslo, inovacijų plėtros, žalingo poveikio aplinkai mažinimo, išteklių 
tausojimo, lygių galimybių užtikrinimo, korupcijos prevencijos ir kt. 

· MIGA (Lietuvos medicininės įrangos gamintojų asociacija) – narystė nuo 2013 m.

· LAVA (Lietuvos atsakingo verslo asociacija) – narystė nuo 2013 m.
Asociacija skatina atsakingos veiklos plėtrą įmonėse ir organizacijose, prisideda prie palankių sąlygų kūrimo, siekdama darnaus šalies 
vystymosi, atstovauja pasaulinėms iniciatyvoms, formuoja atsakingos veiklos kriterijus.

Esame daugelio tvarių tarptautinių ir nacionalinių organizacijų nariai. 

· LVK (Lietuvos verslo konfederacija) – narystė nuo 2016 m.

Asociacijos nares vienija etiniai veiklos principai ir vieningas tikslas užtikrinti aukščiausios kokybės medicininės įrangos prieinamumą 
kiekvienam Lietuvos gyventojui bei įsipareigojimas ugdyti socialiai atsakingą verslo elgseną.

Lietuvos verslo konfederacija – didžiausia paslaugų, prekybos ir aukštųjų technologijų įmones vienijanti verslo organizacija Lietuvoje. 
LVK yra Tarptautinių prekybos rūmų oficiali atstovė Lietuvoje, dalyvauja Pasaulio rūmų federacijos veikloje.

· MPGA (Maisto papildų gamintojų asociacija) – narystė nuo 2016 m. 
Maisto papildų gamintojų asociacija skatina aktyvesnį medikų bei farmacininkų dalyvavimą ugdant protingą ir saikingą nereceptinių 
vaistinių preparatų bei maisto papildų vartojimą.

MPGA siekia, kad maisto papildų vartojimas būtų derinamas su medicininiu gydymu ir visuomenei būtų prieinama naujausia aktuali 
informacija apie sveikatos priežiūrą, pasiekimus medicinos bei farmacijos mokslo srityse.

· Investuotojų forumas – narystė nuo 2020 m. 
Savanoriška, nepriklausoma didžiausių ir aktyviausių Lietuvos ekonomikos investuotojų verslo asociacija, siekianti, kad sąlygos verslui 
vystyti Lietuvoje būtų kuo palankesnės, o biurokratinių trikdžių mažėtų. 

SOCIALINIAI PROJEKTAI
2020 m. buvo paženklinti pandemijos padariniais visose srityse – o ypač socialinėje sferoje. 

Didžiajai daliai Lietuvos bei kitų Baltijos šalių gydymo įstaigų tiekdami įvairią medicininę ir laboratorijų įrangą bei priemones, 
privalėjome užtikrinti, kad gydymo įstaigas pasiektų medicinos tyrimams atlikti tokie reikalingi reagentai, operacinėms ir 
reanimacijos palatoms nepristigtų įrangos bei medicinos priemonių ir viskas sklandžiai veiktų, o gedimo atveju būtų greitai 
pataisyta. 

Sklandus ir atsidavęs mūsų logistikos darbuotojų, serviso inžinierių, technologijų taikymo specialistų ir vadybininkų darbas yra 
ko gero vienas didžiausių mūsų įmonių grupės įgyvendintų socialinių projektų – juk vykti į pačias karščiausias vietas, kur gydomi 
COVID-19 pacientai, nuolat bendrauti su gydymo įstaigų darbuotojais, kad ir laikantis maksimalių atsargumo priemonių buvo iš 
ties didžiulis iššūkis, pareikalavęs mūsų kolektyvo sutelktumo, didžiulio atsidavimo darbui ir pareigai neapleisti pacientų pačiu 
sudėtingiausiu laikotarpiu. 

S� iuo laiku ypač daug dėmesio skyrėme ne tik maksimaliam darbuotojui saugumui 
(respiratoriai, pirštinės, apsauginiai kostiumai, patalpų dezinfekcija), bet ir emocinei 
paramai bei palaikymui. 

Tiesiogiai su viruso grėsme susiduriantiems darbuotojams buvo kasdien teikiama aktuali 
informacija apie situaciją šalyje, gydymo įstaigose, įmonės viduje. Nuolat  bendraujant 
taip pat buvo siekiama nuolat stebėti grįžtamąjį ryšį – užtikrinti, kad darbuotojai būtų 
išklausyti, jiems atsakyta į visus rūpimus klausimus, rūpinantis palaikyti psichologinį 
komfortą. 

 
Priekinėse linijose pandemijos metu dirbę kolegos tapo visų mūsų pasididžiavimu ir 
sulaukė moralinio įvertinimo tiek iš klientų, tiek ir iš kolektyvo. Interlux įsteigė „Interlux 
drąsos ir pasididžiavimo“ ženklą, simbolizuojantį padėką bei pagarbą už parodytą tikrą 
drąsą darbe. 
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Šioje grupėje taip pat kas savaitę vyko konkursai darbuotojų vaikams. Pavyzdžiui, pirmąją savaitę vaikučiai piešė koronavirusą, tėveliai 
piešinius fotografavo ir siuntė į el. grupę. Tuomet bendru balsavimu buvo išrinkti ir apdovanoti gražiausių piešinių autoriai. Vėliau 
atsigręžta į konstravimo ir kitų mažųjų veiklų sričių mėgėjus. Tėveliai taip pat pradėjo kelti nuotaikingesnius vaizdelius iš gyvenimo su 
vaikais karantine. 

Ši socialinė erdvė veikė ne tik kaip informacinės sklaidos kanalas, bet ir sutelkė kolektyvo bendruomenę, skaidrino nuotaiką, skleidė 
optimizmą. 

FB GRUPĖ DARBUOTOJAMS, KARANTINE AUGINANTIEMS VAIKUS PALAIKYTI

Dirbti per nuotolį ir prižiūrėti vieną ar neretai ir kelis vaikučius, greta dalyvaujančius pamokoje ar ruošiančius namų darbus – didžiulis 
iššūkis, kurį patyrė daugelis tėvų šiais kritiniais išbandymų metais. 

Interlux, rūpindamasi palaikyti savo darbuotojų optimizmą ir tikėjimą, jog bendromis jėgomis ir darbu koronavirusas pagaliau bus 
nugalėtas, Facebook programėlėje sukūrė interneto grupę „Interlux karantino tėvai“.

Čia visą – pačią sunkiausią, pirmąją koronaviruso bangą vaikučių turintys Interlux įmonių grupės darbuotojai galėjo dalintis išgyvenimais, 
mintimis, patarimais kaip įdomiau ir prasmingiau užimti vaikus, karantino metu „izoliuotus“ namuose.

Pavyzdžiui, tvari diabeto profilaktikos bei pagalbos šia liga sergantiems žmonėms jaustis pilnaverčiais visuomenės nariais iniciatyva. 
Parama diabeto stovyklai, kurios metu vyko sergančiųjų sveikos gyvensenos mokymai. 

Interlux Grupė palaiko biatlono, irklavimo, krepšinio, teniso ir skvošo sporto šakų stiprinimą. 

ü Sveikatą stiprinančios iniciatyvos 
Socialinių iniciatyvų sritys, kurias Interlux nuosekliai rėmė net ir sudėtinguoju pandeminiu laikotarpiu:

ü Aktyvų gyvenimo būdą skatinančios iniciatyvos 
Sportas yra vienas pagrindinių sveikos gyvensenos elementų, leidžiantis ženkliai prisidėti prie daugelio ligų profilaktikos. Todėl 
Interlux remia įvairių sporto šakų federacijas bei klubus, taip prisidėdama prie šių sporto šakų stiprinimo, vystymo ir aktyvų 
gyvenimo būdą besirenkančių žmonių skaičiaus augimo. 

ü Mokslo bei studijų proveržį skatinančios iniciatyvos
Interlux 2020 m. prisidėjo rėmimu prie VU Medicinos fakulteto Studentų mokslinės veiklos tinklo konferencijos organizavimo, taip 
pat prie LSMUL studentų bei doktorantų mokslinės kuriamosios veiklos skatinimo, paremdama šių organizacijų vykdomas 
mokslinius, edukacinius projektus. 

12



APLINKOSAUGA

Savo kasdienėje ūkinėje veikloje, valdydami ofisų patalpas, rinkdamiesi darbinio transporto alternatyvas bei tvarkydami atliekas, 
kasmet daugiau dėmesio skiriame neigiamo poveikio aplinkai mažinimui, kad prisidėtume prie oro bei aplinkos taršos mažinimo, 
pristabdytume klimato kaitą, išsaugotume sveikesnę aplinką. 

· Kombinuotų pakuočių (pagrinde popierius) –  5,1 t

Gamtinių išteklių tausojimas išlieka prioritetiniu lnterlux aplinkosaugos tikslu. 

Interlux užtikrina, kad visų įmonės parduodamų prekių pakuotės būtų perdirbamos. Esame pasirašę sutartį su PTO (Pakuočių tvarkymo 
organizacija), kuri perdirba visų Interlux Grupės įmonių parduotų produktų pakuotes. 

· Kombinuotų pakuočių (be popieriaus) –  2,5 t
2020 metais Interlux perdirbo įspūdingą skaičių pakuočių:

Rinkdamiesi tiekėjus ir partnerius, vadovaujamės patvirtinta procedūra, kurios tikslas – įvertinti tiek potencialaus partnerio tvarumą, 
tiek galimą poveikį aplinkai. Siekiame bendradarbiauti tik su socialiai atsakingomis, tvariomis, netaršiomis kompanijomis. 

· Stiklo pakuočių –  3,5 t

Interlux veiklos poreikiams naudojami akumuliatoriai, baterijos, elektros ir elektroninės įrangos atliekos yra saugiai surenkamos ir 
pavestos tvarkyti Elektronikos gamintojų, importuotojų ir platintojų asociacijai (EPA). 

Įmonė savo mašinų parkui renkasi tik aukščiausius aplinkos taršos prevencijos standartus atitinkančius automobilius, su kuo 
mažesnėmis kuro sąnaudomis. 

Interlux ir toliau dalyvauja centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos elektroniniu, o ne popieriniu būdu vykdomuose 
pirkimuose, taip siekdama tausoti kompanijoje naudojamą popierių. 

· Medžio pakuočių – 5,5 t
· Plastiko pakuočių – 9,5 t
· Popieriaus pakuočių – 33 t
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KORUPCIJOS PREVENCIJA

Interlux ir toliau nuosekliai skatina darbuotojus pastebėti galimus Jungtinių Tautų Global Compat  ar Grupės Elgesio kodekso pažeidimo 
atvejus korupcijos prevencijos srityje ir būtinai apie juos pranešti tam skirtu anoniminiu elektroniniu paštu.  

Interlux ir toliau įsipareigoja laikytis aukščiausių skaidrumo, etiško verslo bei antikorupcijos standartų, palaikyti etiško verslo kultūrą, 
skaidrius santykius su verslo partneriais ir klientais, skaidrius viešuosius pirkimus, skaidrią darbo užmokesčio, mokesčių mokėjimo 
politiką, skaidrią ir sąžiningą konkurenciją bei teisinių ir etikos normų laikymąsi. 

2020 m., kaip ir ankstesniais metais, Interlux Grupės įmonėse nebuvo užfiksuotas nei vienas darbuotojų Elgesio kodekso pažeidimo 
atvejis, taip pat negautas nei vienas skundas ar įspėjimas dėl neteisėtos, su įstatymais bei etikos normomis prasilenkiančios veiklos. 
Nuolat skatiname visus darbuotojus elgtis oriai, akcentuojame, jog Interlux Grupės įmonės netoleruoja korupcijos jokiomis aplinkybėmis 
ir jokiame lygmenyje.

Kaip ir ankstesniais metais, 2020 m. lnterlux Grupės įmonės dirbo etiškai, skaidriai, nenusižengdamos Jungtinių Tautų Global Compat 
susitarimo 10-iai principų, ir siekė išlaikyti aukščiausią atsakomybės, patikimumo, tvarumo ir antikorupcijos lygį tolimesnėje 
perspektyvoje.

SKAIDRŪS VERSLO SANTYKIAI IR KONKURENCIJA

ANTIKORUPCINIAI MOKYMAI

Kasmet Interlux įmonių grupėje vyksta antikorupciniai mokymai, kurių metu profesionalūs teisinį išsilavinimą turintys lektoriai 
darbuotojams suteikia naujos informacijos korupcijos prevencijos tema, moko atpažinti galimai neteisėtų partnerių ar kitų sociumo narių 
veikų bruožus bei primena, kaip svarbu yra atpažinus bet kokį galimą korupcinio pobūdžio veiksmą išorėje nedelsiant jį sustabdyti, 
pranešti kompetentingoms institucijoms bei vadovybei. 

Siekiant palaikyti aukščiausią etikos lygį bei išvengti bet kokių privačių ir viešųjų interesų pažeidimų,  visi Interlux Grupės darbuotojai 
privalo užpildyti pasirašytinai darbinių ir privačių interesų deklaraciją bei joje nurodyti visus galimus konflikto šaltinius. Jei deklaruotoje 
informacijoje paaiškėtų galimi darbuotojo, jo artimųjų ir institucijos ryšiai ar interesai, tokiam darbuotojui būtų draudžiama  kuruoti 
susijusių pardavimų sritį ar dirbti kitose pareigose, susijusiose su galimu interesų konfliktu. 

Dėkojame už Jūsų laiką ir dėmesį, skaitant Interlux socialinės  atsakomybės pažangos ataskaitą!
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