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VADOVO ŽODIS
Jubiliejinį dešimtą kartą rengdami ir su visuomene dalydamiesi Interlux Grupės įmonių
socialinės atsakomybės bei tvarumo ataskaita ir švęsdami kasdienės pažangos bei
atsakingo augimo dešimtmetį, pirmiausia norime pasveikinti pasaulį, kuris itin sudėtingomis geopolitinėmis ir socialinėmis aplinkybėmis geba išlikti tvarus.
Geba žmogaus teises ir laisves iškelti aukščiau už ekonominį interesą. Geba atsakingai
padėti ir filantropiškai dalintis su tais, kurių padangė šiandien išgyvena humanitarinę ir
laisvės krizę.

Interlux šiandien taip pat visomis išgalėmis solidarizuojasi su Ukraina –
prisidedame prie medicininės įrangos ir medikamentų tiekimo, pirmai
galimybei pasitaikius į savo kolektyvą priėmėme puikią laboratorijos specialistę
iš Kijevo, kuri jau tapo mūsų kolektyvų širdžių dalimi. Ketiname ir toliau imtis tiek
finansinių, tiek socialinių priemonių, kurios leistų bent simboliškai padėti lyginti
šiandien taip neadekvačiai nusvirusias tvarumo svarstykles Europoje.

Tvari veiklos filosofija padėjo ir pandemijos metu – ypatingai daug
dėmesio skyrėme kolektyvo švietimui skiepų tema, rūpinomės tapti viena
pirmųjų kompanijų, kurių darbuotojams buvo sudaryta galimybė
pasiskiepyti nuo COVID-19.

2021 m. liepos mėn. LR Statistikos departamento paskelbtos analizės duomenimis,
Interlux įmonių grupė nacionaliniu mastu lyderiauja kaip viena geriausiai imunizuotų
nuo COVID-19 kompanijų šalyje. Interlux dukterinės kompanijos UAB Multilabo ir
UAB Sormedica pateko į pačią aukščiausią šimtąją procentilę, mat absoliučiai visi
šių kompanijų darbuotojai buvo pasiskiepiję net keliomis vakcinos nuo COVID-19
dozėmis. Kitos Interlux įmonių grupės įmonės taip pat yra tarp aukščiausią imunizacijos lygį šalyje pasiekusių kompanijų.
2021-aisiais tvarios Interlux veiklos neliko nepastebėtos – „Nacionalinių atsakingo
verslo apdovanojimų“ (NAVA) konkurse UAB Interlux pelnė „Metų darbovietė 2021“
apdovanojimą. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose vykusios
„Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimų 2021“ įteikimo ceremonijos metu
garbinga nominacija UAB Interlux atiteko už rūpestį darbuotojų gerove ir saugumu.
„Nacionalinius atsakingo verslo apdovanojimus“ organizuoja Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Aplinkos ministerija kartu su
socialiniais partneriais – naujienų portalu Delfi.lt.

Linkėdami taikos ir teisybės pergalės, gręžiamės į 2021 metus ir šiandienos aplinkybėmis
juos vertiname kaip aktyvaus ir atkaklaus darbo, užtikrintai tiesiantis po pandemijos laiką.
Išmoktų pamokų laiką, leidusį ypatingai greitai aktyvuotis, išanalizuoti pandemijos patirtį,
paskutiniųjų pandemijos bangų metu imtis dešimteriopai veiksmingesnių darbo organizavimo veiksmų.
Grįžimas į ofisus ir galimybė vėl fiziškai bendrauti su kolegomis ir partneriais, pirmi
nedrąsūs renginiai, apsiginklavus aukščiausio lygmens asmens apsaugos priemonėmis.
Suvokimas, kad pandemija mūsų neįveikė, o tik padarė stipresniais.
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Įmonių socialinės atsakomybės „Oskarais“ vadinamas apdovanojimas
suteiktas įvertinus Interlux reglamentuotas bei realiai veikiančias
pagrindines įmonės socialinės atsakomybės sritis, santykius su
darbuotojais, darbuotojų įtraukimą – socialinį dialogą.
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Tvarumu, pagarba, ekologija, išsaugojimu, atsakomybe grįsta Interlux įmonių grupės
verslo filosofija skatina visuose įmonės veiklos procesuose laikytis skaidrumo ir
tvarumo, todėl turime ne tik kokybišką, profesionalų santykį su darbuotojais, bet ir
laikomės atsakingos, tvarios partnerių atrankos.
Šiandien skelbdami jau dešimtąją socialinės atsakomybės pažangos ir tvarumo
ataskaitą, dėkojame už ypatingai įdomią, prasmingą, socialiai atsakingą kelionę
diegiant efektyviausias, kokybiškiausias, inovatyviausias, saugumu pacientui ir medicinos personalui pasižyminčias medicinos priemones ir įrangą arti 300 pasaulinių
aukščiausio lygmens medicinos ir laboratorijų srities gamintojų – mūsų patikimų
partnerių.

Taip pat mūsų socialiniams partneriams –
asociacijoms, kuriose kaupiame naują patirtį ir
dalijamės įžvalgomis apie sektorių; mokymų,
audito, personalo atrankos ir kitoms kompanijoms,
kurios padeda mums augti ir tobulėti; klientams,
kurie vertina inovacijas ir pažangą bei drauge su
mumis kuria efektyvesnę, inovatyvesnę, kokybiškesnę mediciną ir mokslą.

DEKLARACIJA
Prieš 10 metų prisijungusi prie Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo tinklo
United Nations Global Compact, lnterlux nepriekaištingai laikosi 10-ies 		
Pasaulinio susitarimo principų žmogaus ir darbuotojo teisių, aplinkos 		
apsaugos ir kovos su korupcija srityse.
Ir šiemet atsakingai pareiškiame, jog toliau tvirtai laikysimės savo nuostatų ir
įsipareigojimų 10-ies Pasaulinio susitarimo principų žmogaus ir darbuotojo
teisių, aplinkos apsaugos ir kovos su korupcija srityse bei remsime Jungtinių
Tautų Pasaulinio susitarimo tinklo United Nations Global Compact iniciatyvas.

 k asdienėje veikloje stengiamės maksimaliai mažinti
neigiamą poveikį aplinkai,

 renkamės tvarų verslą vystančius partnerius,

 a tstovaujame aplinkai saugius, ekologiškus produktus 		
gaminančius, žaliąsias inovacijas diegiančius tiekėjus,

 e same atsakingi darbdaviai ir aktyviai prisidedame prie 		
sveikatinimo bei kitų socialinių visuomeninių iniciatyvų
vystymo.

Pagarbiai,
dr. Audrius Matuzevičius
lnterlux direktorius
Socialinės atsakomybės pažangos ataskaita 2021
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2012 m. Interlux prisijungė prie Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo tinklo United Nations
Global Compact 10-ies Pasaulinio susitarimo principų. Jau dešimtus metus rengiame
socialinės atsakomybės pažangos ataskaitas – vertiname ir matuojame savo veiklą tvarumo
kontekste.

APIE
ATASKAITĄ

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

Maloniai kviečiame susipažinti su 10-ąją Interlux socialinės
atsakomybės pažangos ataskaita, apžvelgiančia 2021-ųjų
metų pasiekimus žmogaus teisių, darbo santykių, aplinkosaugos, korupcijos prevencijos srityse bei indėlį į socialinių
iniciatyvų kūrimą Lietuvoje.

PAGRINDINĖS INTERLUX
SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS
KRYPTYS:

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

SKAIDRI ir
atsakinga
veikla

 OCIALIAI
S
ATSAKINGA
darbdavystė

 EIGIAMO
N
poveikio aplinkai
mažinimas

SOCIALINIŲ
INICIATYVŲ
RĖMIMAS*

*sveikatinimo, sveikos gyvensenos, mokslo
inovacijų, edukacijos, ekologijos, žmogaus
teisių apsaugos, korupcijos prevencijos, etiško
ir atsakingo verslo ugdymo srityse.

Socialinės atsakomybės pažangos ataskaita 2021
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INTERLUX YPATUMAI IR STIPRYBĖS:
 Tvari ir atsakinga verslo filosofija bei vertybės;

 D arnus, kvalifikuotas, bendrų socialiai atsakingų
vertybių siejamas darbuotojų kolektyvas;

APIE
INTERLUX
ĮMONIŲ GRUPĘ

Socialinės atsakomybės pažangos ataskaita 2021

 Konkurencinį pranašumą rinkoje sąlygojantys
produktai, gaminami tvarių, atsakingai atrinktų
tiekėjų ir atitinkantys aukščiausius aplinkosaugos
bei kokybės reikalavimus;

Ilgametė patirtis, leidžianti klientams siūlyti
labiausiai jų poreikius atitinkančius, patikimus,
efektyvius sprendimus.
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APIE INTERLUX ĮMONIŲ
GRUPĘ
INTERLUX GRUPĖ – tai inovatyvių B2B technologinių sprendimų
tiekėja Baltijos šalių regione, lyderiaujanti šiuose segmentuose:

 B iotechnologijos / Moksliniai tyrimai / Farmacija
 S veikatos priežiūros sprendimai
 I VD ir pramonės laboratorijų sprendimai
 M edTech sprendimai
 Veterinarijos sprendimai

1994

mln. EUR

21

100+

1+
mln.

1000+

300+

UAB Interlux
įkurimo metai

Grupės pajamos
2021 m.

Kvalifikuotų
specialistų

Produktų
asortimentas

Klientai Lietuvoje,
Latvijoje ir Estijoje

Verslo partneriai
visame pasaulyje

Socialinės atsakomybės pažangos ataskaita 2021
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APIE INTERLUX ĮMONIŲ
GRUPĘ
Interlux Grupės įmonės yra atestuotos kokybės vadybos sistemos ISO 9001:2015
standartu, įrodančiu, kad veikia nuolat tobulindamos paslaugų kokybę ir tiksliai
laikydamosi organizacijų vadybos standartų; bei ISO 14001:2015 standartu – įmonės
rengia ir įgyvendina priemones aplinkos taršai mažinti, racionaliai ir taupiai naudoti
gamtos išteklius, identifikuoti pavojus, vertinti riziką ir numatyti jos valdymo bei
prevencines priemones.

Interlux Grupės įmonės atstovauja per 300 aukščiausius kokybės,
patikimumo bei ekologijos standartus atitinkančius gamintojus – savo
produktų sričių pasaulinius rinkos lyderius.

Kita Interlux Grupės įmonių stiprybė – tai išskirtinis rinkoje pilno sprendimo klientui
verslo modelis – efektyviai sustyguotos pardavimų, logistikos, klientų aptarnavimo
ir serviso padalinių paslaugos garantuoja sklandų ir paprastą bet kurio sprendimo
įgyvendinimą bei tolimesnę 24/7 techninę priežiūrą.
Klientams nereikia rūpintis dėl skirtingų tiekėjų paieškos – Interlux įmonių grupė gali
pasiūlyti patikimiausius sprendimus net tokiems sudėtingiems projektams kaip pilna
laboratorijos automatizacija, robotinės ar hibridinės laboratorijos įdiegimas, laboratorinių
informacinių sistemų sukūrimas bei apjungimas.

Socialinės atsakomybės pažangos ataskaita 2021
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APIE INTERLUX
GRUPĖS ĮMONES

UAB Interlux – 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.

Interlux Atstovybė Latvijoje, Rygoje
duris atvėrė 2006 m. ir nuolat sėkmingai auga
Latvijos medicinos bei mokslo laboratorijų
įrangos pardavimų rinkoje.
Pagrindinės SIA Interlux veiklos sritys:
 L aboratorinės diagnostikos įranga
ir sprendimai
 S prendimai moksliniams tyrimams
 M edicinos priemonės chirurgijai

Interlux Atstovybė Estijoje, Taline, duris
atvėrusi 2017 m., gimė Interlux įmonių grupei
įgyvendinant strateginės plėtros Baltijos šalyse
planą ir stiprinant atskirų verslo sričių
pardavimus visame Baltijos šalių regione.
OU Interlux, 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.

 Š eimos medicinos įranga
Sritys, kuriose ši auganti kompanija yra stipriausia:
Kolegų Latvijoje vizija yra pagerinti kiekvieno
žmogaus gyvenimą, siūlant šiuolaikiškus ir
inovatyvius produktus sveikatos priežiūrai bei
mokslui.

Daugiau informacijos – www.interlux.lt

Socialinės atsakomybės pažangos ataskaita 2021

Daugiau informacijos – www.interlux.lv

 D iagnostinė medicinos srities
laboratorijų įranga
 M okslinių tyrimų laboratorijų įranga
 A plinkosaugos laboratorijų įranga

Daugiau informacijos – www.interlux.ee
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APIE INTERLUX
GRUPĖS ĮMONES

UAB Labdata – tai kompanija, kuri turi sukaupusi didelę patirtį inovatyvių
informacinių technologijų ir procesų valdymo sprendimų vystyme,
diegime ir tobulinime laboratorijų bei medicinos srityse.
Įmonė įkurta 2004 metais, Vilniuje, ir nuo pat įkūrimo pradžios specializuojasi
tik laboratorinių ir medicinos IT ir veiklos optimizavimo sprendimų srityse.

Pagrindinės kompanijos veiklos sritys:
 L aboratorinių informacijos
valdymo sistemų vystymas,
diegimas ir priežiūra

 L igoninių kraujo bankų
valdymas  L igoninių kraujo
centrų valdymas

Laboratorinių tyrimų
užsakymų, atsakymų proceso
valdymas ir proceso kontrolė

  R eagentų ir vienkartinių
darbo priemonių valdymas

 D uomenų iš laboratorinių
analizatorių ir kitų sistemų
duomenų apsikeitimas
 M okslinių tyrimų laboratorijų
valdymas

  Kokybės kontrolių ir
neapibrėžčių valdymas
 D uomenų analizės,
ataskaitų, statistikos ir
grafinių duomenų valdymas
bei atvaizdavimas

Plačiau – www.labdata.lt

Socialinės atsakomybės pažangos ataskaita 2021
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APIE INTERLUX
GRUPĖS ĮMONES

UAB Medita – savo patirtį medicinos produktų srityje kaupia nuo 1992 m. ir
turi platų šeimos medicinos kabinetų, pirminės sveikatos priežiūros grandies,
fizioterapijos ir reabilitacijos, hemodializės, žaizdų priežiūros, chirurgijos,
diagnostinės įrangos, laboratorinės įrangos, medicininių baldų, veterinarijos
gydytojų kabinetų ir sveikos gyvensenos produktų asortimentą.

Per tris veiklos dešimtmečius Medita pelnė stiprų klientų bei tiekėjų
pasitikėjimą, užtikrina medicininės įrangos ir priemonių tiekimą didelei
daliai sveikatos priežiūros įstaigų Lietuvoje.

Medita atstovauja inovatyvumu, saugiais ir patikimais produktais garsėjančius
medicininės įrangos tiekėjus, kaip Rudolf Riester GmbH, Physiomed Elektromeizin,
Marsden Group, Medical ECONET, SOMNOmedics, LEDspa, Merivaara, Promotal,
Ecopostural, Mercura, Vyaire Medical, Dr.Mach, Fazzini, Arkray Inc., Boditech,
Orphee, Micropoint, Natumin Pharma, Otosan, Prima Lab SA, Herbamedicus ir
daugelį kitų žymių pasaulinio lygmens gamintojų.

Plačiau – www.medita.lt

Socialinės atsakomybės pažangos ataskaita 2021
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APIE INTERLUX
GRUPĖS ĮMONES

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
bei kitoms medicinos sritims, o taip pat siūlo unikalų, plačiausią medicinos
simuliatorių, manekenų ir simuliacinių sprendimų jaunųjų medikų bei
pažengusių gydytojų kvalifikacijos tobulinimui asortimentą.
Duris atvėrusi 2012 m., Sormedica greitai 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, Promedon ir daugelio kitų.

Plačiau – www.sormedica.lt

Socialinės atsakomybės pažangos ataskaita 2021
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APIE INTERLUX
GRUPĖS ĮMONES

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.

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

Socialinės atsakomybės pažangos ataskaita 2021
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APIE INTERLUX
GRUPĖS ĮMONES

UAB Multilabo – jauniausia Interlux Grupės įmonė, įkurta 2018 m. motininės
bendrovės Interlux In Vitro diagnostikos technologijų ir Analizinės ir industrinės
diagnostikos echnologijų 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.
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.

Plačiau – www.multilabo.lt

Socialinės atsakomybės pažangos ataskaita 2021
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ŽMOGAUS
TEISĖS

Interlux Grupės įmonių kolektyvas pasisako prieš bet kokius žmogaus teisių
pažeidimus, diskriminaciją, smurtą, priekabiavimą, priverstinį bei vaikų
darbą, netoleranciją pažiūroms ar gyvenimo būdui, sveikatos padėčiai ar
jos būklei. Šių nusižengimų žmogaus teisėms užkardymo bei korekcinių
veiksmų procesas taip pat yra numatytas procesiniuose įmonių grupės
dokumentuose.

Interlux Grupės įmonių veiklos procesai garantuoja visapusę žmogaus teisių apsaugą bei prevenciją,
siekiant išvengti bei užkardyti kelią žmogaus teisių pažeidimams įvykti.
Visos žmogaus teisių garantijos yra įvardytos Interlux Grupės įmonių procesiniuose dokumentuose,
taip pat komunikuojamos darbuotojams. Siekiama griežtai įgyvendinti visas prevencines normas ir
nuolatos sudaryti sąlygas žmogaus teisių pažeidimų užkardymui.

Socialinės atsakomybės pažangos ataskaita 2021
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ŽMOGAUS TEISĖS

Žmogaus teisių yra laikomasi Interlux Grupės įmonių vidinėje ir išorinėje
komunikacijoje.
Šios vidinės ir išorinės veiklos nuostatos bei principai, siekiant apsaugoti
žmogaus teises, o įvykus pažeidimui – numatyti sankcijas bei korekcinius
veiksmus yra įvardyti Interlux Grupės vidiniuose teisės aktuose:

ELGESIO KODEKSAS
Elgesio kodeksas, kurį galima rasti Interlux el. svetainėje
elgesio kodeksas bei dukterinių kompanijų Elgesio kodeksai,
kurių laikosi visi Interlux Grupės darbuotojai.

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO
TVARKA:
 u žtikrina 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;
 į tvirtina pareigybes, atsakingas už lygių galimybių principų
įgyvendinimo priežiūrą;
 į tvirtina prevencijos, poveikio priemonių įvykus pažeidimui
bei korekcinį mechanizmus.

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ
NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR
KONTROLĖS DARBO VIETOJE NUOSTATAI:
SKUNDŲ VALDYMO TVARKA
Skundų valdymo tvarka, kurioje numatyta:
 p er kiek laiko turi būti išnagrinėti skundai
dėl galimų žmogaus teisių pažeidimų,
 k as atsako už šių skundų nagrinėjimą,
 k aip turi vykti skundų nagrinėjimo procesas.

Socialinės atsakomybės pažangos ataskaita 2021

 n ustato vaizdo stebėjimo, informacinių ir komunikacinių
technologijų naudojimo ir darbuotojų elektroninės komunikacijos stebėjimo, vykdomų Interlux Grupės įmonėse,
tvarką, garantuojančią visų žmogaus teisių įgyvendinimą ir
užtikrinančių, kad nei Įmonė, nei jos darbuotojai nepažeistų
žmogaus teisės į privatų gyvenimą, atvaizdo panaudojimą,
informaciją apie asmenis ir kt.
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ŽMOGAUS TEISĖS

DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO
POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKA:
 n ustato taisykles, užtikrinančias darbuotojų asmens
duomenų saugumą;
 reglamentuoja 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,
 reguliuoja asmens duomenų tvarkymo procedūras,
duomenų subjektų teisių įgyvendinimą, technines ir
organizacines duomenų saugumo priemones;
 I nterlux Grupės įmonių duomenų pasaugos pareigūnas
padeda visiems atsakingiems Interlux Grupės įmonių
darbuotojams tinkamai ir maksimaliai užtikrinti visų
žmonių teisę į privačių duomenų apsaugą, bei prireikus,
sprendžia su duomenų saugumu susijusius atvejus.

Interlux Grupės įmonėse veikia el. paštas, kuriuo bet kuris darbuotojas
gali pranešti vadovybei apie pastebėtas bet kokios formos diskriminacijos,
žmogaus teisių pažeidimų apraiškas. Informacija, gauta el. paštu, yra
operatyviai tikrinama, sudaroma darbo grupė, kuri aiškinasi galimo pažeidimo
aplinkybes, imasi galimų prevencijos veiksmų, sprendžia dėl poveikio
priemonių ir korekcijų.

UAB INTERLUX IR DUKTERINIŲ BENDROVIŲ DARBO
TVARKOS TAISYKLĖS, BE KITŲ NORMŲ NUMATANČIOS
IR ŠIAS SVARBIAS DARBUOTOJŲ TEISES:
 reikalauti, kad darbdavys sudarytų saugias, sveikatai
nekenksmingas ir nediskriminacines darbo sąlygas;
 reikalauti, kad darbdavys nustatyta tvarka aprūpintų darbo
priemonėmis, asmeninės apsaugos priemonėmis, asmens
higienos priemonėmis;
 g auti iš darbdavio informaciją apie darbo aplinkoje esančias
darbuotojo sveikatai kenksmingas medžiagas ir pavojingus
veiksnius;
 a tsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus sveikatai, gyvybei ir dirbti tuos
darbus, kuriuos darbuotojas nėra apmokytas saugiai atlikti;
 n ustatyta tvarka reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta
darbuotojo sveikatai dėl nesaugių ar kenksmingų darbo sąlygų;
 t eikti darbdaviui pasiūlymus dėl Bendrovės darbo tvarkos
taisyklių tobulinimo (keitimo) ir kt.

Interlux Grupės įmonėse 2021 m. nepastebėta diskriminacijos apraiškų,
negauta darbuotojų skundų ar kreipimųsi dėl žmogaus teisių pažeidimų.

2021-aisiais metais taip pat neužfiksuota neatitikčių,
susijusių su Global Compact įtvirtintais Pasaulinio susitarimo principais.

Socialinės atsakomybės pažangos ataskaita 2021
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DARBO SANTYKIAI

Interlux įmonių grupė gali pasigirti itin aukšto lygio ir kvalifikacijos personalu –
čia dirba ypatingai daug universitetinį (bei magistro laipsnį įgijusių) darbuotojų.
Interlux Grupės įmonėse 2021 m. dirbo 94 proc. personalo su aukštuoju
universitetiniu išsilavinimu, 4 proc. – įgiję aukštesnįjį išsilavinimą ir 2 proc. – įgiję
aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą.

2021 m. Interlux Grupės įmonėse dirbo 99
darbuotojai, vienu daugiau nei 2020 m. Vienu
darbuotoju 2021-aisiais metais pagausėjo
pardavimų sritis.

99

94

darbuotojai

4

personalo su
aukštuoju
universitetiniu
išsilavinimu

57
7

8

16

pardavimų srities
darbuotojai

administracijos
darbuotojų

16

7
8
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įgiję aukštąjį
neuniversitetinį
išsilavinimą

Lyčių pasiskirstymas Interlux Grupės įmonėse: 2021 m. įmonių grupėje dirbo 99
kolektyvo nariai, iš jų:

52

11

įgiję
aukštesnįjį
išsilavinimą

LYGIŲ GALIMYBIŲ STEBĖSENA

11
57

2

47

moterys

vyrai

serviso
darbuotojų

finansų
darbuotojai

Vadovaujančio personalo pasiskirstymas pagal lytį – moterų, užimančių
aukščiausias administracines vadovaujančias pozicijas yra penktadaliu mažiau
nei vyrų.

8
tiekimo
darbuotojai

moterys

10

vyrų

Vienas darbuotojas dirbo pagal terminuotą darbo sutartį.
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DARBO SANTYKIAI
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.
2021 m. iš viso buvo panaudota 22 mamadieniai ir 55 tėvadieniai – didesnį tėvadienių nei mamadienių skaičių galimai nulėmė didesnes vyrų skaičius vidutinio
amžiaus personalo imtyje.
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mamadieniai

55

tėvadieniai
Vienodai moterims ir vyrams teikiamos ligos ir ligonio priežiūros atostogos.

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 2021 m. buvo suteikta:

1 820 d.

Pažymėtina, kad pernai moterys nepraleido nei vienos darbo dienos dėl ligonio
slaugymo, tuo tarpu vyrai slaugė ligonį 4 darbo dienas.

Dėl ligos 2021 m. praleista darbo dienų:

86

42

darbo dienas
sirgo
moterys

darbo dienas
sirgo vyrai

57 d.
Dėl ligonio slaugymo 2021 m. praleista darbo dienų:

vaiko priežiūros
atostogų
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tėvystės
atostogų

0

 m oterys
slaugė
ligonį – 0 d. d.

4

 v yrai slaugė
ligonius 4 d. d.
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PAGARBA IR VERTYBĖS –
NUO PIRMOS DARBO
DIENOS
Nauji Interlux įmonių Grupės darbuotojai yra pasirašytinai supažindinami su
vidiniais dokumentais, leidžiančiais detaliai suprasti visą įmonės reglamentavimo
bazę, taisykles, etiketą įmonėje:
Darbo tvarkos taisyklės,
Elgesio kodeksas,
 A titikties konkurencijos teisės normoms įgyvendinimo
instrukcija,
 D arbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos
įgyvendinimo priemonių tvarka,
  A smens duomenų tvarkymo taisyklės,
 I nformacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei
darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje nuostatai,
 I nteresų konfliktų deklaravimo bendrovėje tvarka,
  P rivatumo politika,
 D arbo apmokėjimo sistema,
 Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka,
 A prangos reglamentas,
 P areigybės instrukcija.

Socialinės atsakomybės pažangos ataskaita 2021

Kitas žingsnis naujokui pažindinantis su įmone yra virtuali „Naujoko knyga“, kurią
galima rasti Interlux svetainės dalyje „Apie mus“. Tiesa, pilną knygutės versiją gali
parsisiųsti tik mūsų naujokai, gavę tam reikalingą kodą. Naujoko knyga ypatinga
„gyvomis“ istorijomis iš mūsų kolektyvo gyvenimo – čia savo mintimis apie darbą,
pojūčius ir pasitenkinimą dirbant Interlux kolektyve dalinasi įvairių sričių kolegos,
kai kurie čia dirbantys jau net kelis dešimtmečius.
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INTERLUX GRUPĖS
ĮMONIŲ PERSONALO
POLITIKOS
PRIORITETAI

 Vertybėmis ir žiniomis pagrįsta atranka;
Absoliutus darbuotojų teisių
užtikrinimas;

 E fektyvus motyvavimas;

 D arbuotojų lojalumo ir pasitenkinimo
darbu įmonėje auginimas;

 A tsakinga darbdavystė.

Socialinės atsakomybės pažangos ataskaita 2021
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SOCIALIAI ATSAKINGA DARBDAVYSTĖ
IR DARBUOTOJŲ ĮSITRAUKIMAS
Pagrindinė kiekvienos organizacijos vertybė yra jos darbuotojai. Ypač sudėtingus
ir pažangius technologinius sprendimus teikianti Interlux įmonių grupė ypatingai
vertina savo darbuotojus ir siekia kuo didesnio darbuotojų įsitraukimo organizacijos kultūrą.
Įtraukiančios kultūros organizacijoje darbuotojai jaučiasi įkvėpti, yra įgalinti veikti ir
aktyviai palaiko savo darbovietę – „serga“ už ją.
Interlux siekia kurti kuo labiau įtraukiančią organizacijos kultūrą ir kurti palankų
darbuotojams, ugdantį ir motyvuojantį mikroklimatą.

Tvari organizacija taip pat siekia ugdyti tvarumo principus darbuotojų tarpe,
palaiko įvairias socialines akcijas, skatina kolektyvą socialinėms iniciatyvoms.
Interlux gerbia darbuotojų teisę laisvai jungtis į įvairias profesines sąjungas,
UAB Interlux taip pat nuolat veikia Darbo taryba, kuri sprendžia, kokios
socialinės iniciatyvos darbuotojams yra aktualios, imasi darbo aplinkos kūrimo
pagal darbuotojų poreikius, kitų iniciatyvų. Darbo taryba yra nepriklausomas
organas, inicijuojantis įvairius darbuotojų ugdymo, motyvacijos, darbo aplinkos
pokyčių projektus.

Be abejonės, saugi ir sveikatai palanki darbo aplinka, pagarbi tarpusavio
bendravimo kultūra, lyčių lygybė, saugomos ir garantuojamos žmogaus
teisės organizacijoje yra pamatinės Interlux Grupės įmonių vertybės, jau
eilę metų nuolatos kruopščiai užtikrinamos ir laikomos pagrindinėmis, be
kurių organizacija negalėtų gyvuoti.

Tačiau ne mažiau svarbūs Interlux atsakingos darbdavystės elementai yra ir
nuolat intensyviai užtikrinama kuo geresnė darbuotojų sveikata ir pagalba
ugdant sveiką gyvenimo būdą, imantis ligų prevencijos priemonių.

Socialinės atsakomybės pažangos ataskaita 2021
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TVARŪS ATSAKINGOS
DARBDAVYSTĖS
ĮGYVENDINIMO
PROCESAI
 D arbuotojų potencialo auginimas
ir savirealizacija
Interlux Grupės įmones vienija ir ypatingai į stipriai į darbuotoją orientuota
personalo filosofija. Siekiame, kad darbuotojai galėtų atsiskleisti būtent tose
srityse, kur patys yra stipriausi, taip pat sudarome sąlygas ugdyti silpnesnes sferas,
nes suprantame, jog kiekvienas žmogus yra individualus ir geriausias vienur, bei
galintis pasiekti ne mažesnių rezultatų kitur – jei tik turės palankias augimui ir
ugdymuisi sąlygas. Siekiame sudaryti galimybes ugdyti ne tik gebėjimus profesinėje
srityje, bet ir emocinį intelektą, bendradarbiavimo įgūdžius, sveikos gyvensenos
žinias ir kitas svarbias žmogiškąsias sritis.
Tikime, jog asmeninis potencialas ir laimė priklauso nuo daugelio faktorių: mėgiamos
profesinės veiklos, gero mikroklimato kolektyve, fizinės būklės, kokybiškai praleidžiamo laisvalaikio, darnių asmeninių santykių. Siekiame sudaryti visas galimybes
darbuotojams derinti darbą ir asmeninius poreikius, kad visos mūsų darbuotojų
gyvenimo sritys būtų harmoningos.

Todėl užtikriname, kad Interlux
Grupės darbuotojai:
Todėl užtikriname, kad Interlux Grupės darbuotojai:
  Turėtų galimybę ugdyti kitus, ne tiesiogiai profesinius
savo gebėjimus – emocinius, bendravimo, lyderystės ir kt.;
 V isuomet kiek įmanoma labiau būtų įtraukti į sprendimų
priėmimo procesą įvairiais lygmenimis;
 J austų pokyčių prasmę ir tikslą;
 Turėtų autonomiją ir atsakomybę, galimybę veikti
savarankiškai, tačiau nenutoltų nuo savo komandos;
 B ūtų pripažįstamas ir įvertinimas;
 J austų, jog nuolatos tobulėja ir įgyja vis daugiau
kompetencijų;
 J austų, jog yra visavertė, svarbi ir neatsiejama
organizacijos ir kolektyvo dalis.

Vienas svarbiausių faktorių, padedančių atsiskleisti darbuotojo potencialui darbe,
yra jo įsitraukimas, komandinis darbas, darbuotojo nuomonės vertinimas ir galimybė
prisidėti prie organizacijos valdymo siūlant geriausius sprendimus bei dalyvaujant
kolegialiuose sprendimų priėmimuose.

Socialinės atsakomybės pažangos ataskaita 2021

23

TVARŪS ATSAKINGOS DARBDAVYSTĖS
ĮGYVENDINIMO PROCESAI
 D arbuotojų potencialo auginimas
ir savirealizacija
Įgyvendinant šiuos tikslus kiekvienas darbuotojas su savo tiesioginiu vadovu sudaro ugdymosi planą metams. Jausdamas, jog trūksta žinių vienoje
ar kitoje srityje, kiekvienas darbuotojas taip pat yra skatinamas
šį planą koreguoti ir pildyti trūkstamais mokymais.

Šio dialogo metu taip pat siekiama išsiaiškinti, kaip darbuotojas vertina organizaciją,
kokiomis organizacinėmis priemonėmis yra patenkintas, kokiais būdais ar priemonėmis
įmonė galėtų toliau tobulėti.
Nustatant ateinančio laikotarpio veiklos uždavinius ir tobulinimosi kryptis yra
neužmirštama atkreipti dėmesį ir į darbuotojo poreikius organizacijos tobulėjimo atžvilgiu.

 M otyvacija: sutampančios vertybės,
palankus klimatas ir socialinis
įvertinimas
Motyvacija – tai žmonių skatinimas veikti taip, kad jie ir įmonė pasiektų išsikeltus
savo tikslus ir būtų patenkinti kiekvieno žmogaus poreikiai.
Motyvuojant kolektyvą, Interlux atsižvelgia į šiuos klasikinius darnios darbovietės
principus ir garantuoja jų išpildymą darbovietėje:

Įvairioms funkcijoms įgyvendinti Interlux yra kuriamos darbo grupės (pavyzdžiui,
naujiems ilgalaikiams tikslams formuluoti, geriausiems motyvavimo sprendimams kurti
ir pan.) – darbuotojai būna viešai informuojami apie galimybę jungtis prie darbo grupių
ir taip pat šiuo būdu realizuoja savo siekius bei gebėjimus.
Savirealizacija neatsiejama nuo studijų ir asmenybės augimo – tad Interlux Grupės
įmonės sudaro sąlygas studijuojantiems asmenims derinti studijas ir darbą. Tam
tikrose pozicijose galima rinktis dirbti lanksčiu grafiku, ir taip derinti darbo ir asmeninius
ar šeimos įsipareigojimus.

 D arbuotojų vertinimas
Vertinimas – tai proaktyvus ir abipusis procesas.
Interlux Grupės įmonių darbuotojų vertinamojo pokalbio su tiesioginiu vadovu
metu pirmiausia siekiama gvildenti ne tik darbuotojo pasiektus veiklos rezultatus,
bet ir jo asmeninį augimą – kaip metų eigoje jam sekėsi augti lyginant su jo paties
pasiekimais ankstesnio įvertinimo metu. Kokios savybės yra stipriosios, ir kurios –
ugdytinos, kaip pasiekti, kad darbuotojo silpnesnės pusės virstų privalumais.

Socialinės atsakomybės pažangos ataskaita 2021

 S aviraiškos poreikis – Interlux yra svarbu, kad darbuotojas eidamas
pareigas įgyvendintų ir savo tikslus bei galėtų panaudoti subtiliausius
gebėjimus, talentus, turėtų pakankamai motyvuojančių ir įveikiamų
iššūkių, lyderiautų, panaudotų savo kūrybines galias.
 P agarbos ir pripažinimo poreikis – kiekvienas darbuotojas yra
skatinamas už savo asmeninį augimą, skatinimo procesas yra
unifikuotas ir sąžiningas, augant darbuotojo kompetencijos, jam
yra siūloma atlikti sudėtingesnes, jo galimybių ribas plečiančias
užduotis.
 S ocialinės bendrystės poreikis – darbe praleidžiame didžiąją dalį
aktyvios savo dienos, todėl Interlux siekia, kad čia darbuotojai
jaustųsi saugiai, kad aplinka būtų emociškai stabili, o kolektyve
būtų išgyvenami bendrystės, priklausymo vienas kitą gerbiančių
ir vertinančių individų kolektyvui jausmas.

Sąžiningas, rinkos padėtį atitinkantis atlyginimas, finansinis paskatinimas už gerus
rezultatus šiandien jau yra standartas, kuriuos pasižymi kiekviena tvari įmonė.
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Darbuotojų sveikatą ir sveiką gyvenimo būdą puoselėjančios
motyvacinės priemonės:

TVARŪS ATSAKINGOS
DARBDAVYSTĖS
ĮGYVENDINIMO PROCESAI
Kokiomis dar priemonėmis
skatinami ir motyvuojami
Interlux Grupės darbuotojai?
Interlux Grupės įmonėse veikia „LUX“ų motyvacinė sistema,
kur „LUX“as yra piniginę vertę turinti simbolinė premija,
skiriama tiesioginio vadovo savo skyriaus darbuotojam kas
mėnesį, už įvertintą ir pripažintą indėlį į Interlux Grupės įmonių
bendro darbo rezultatus.

Asmeninis įvertinimas padėkomis, nominacijomis, atminčiai
liekančiais įvertinimo ženklais.

Bendros grupinės podarbinės veiklos, kaip paskatinimas
grupei darbuotojų, pasiekusiems itin aukštų rezultatų ar
sėkmingai įvykdžiusiems projektus.

Tvari įmonės vertybių sistema, socialiai atsakinga filosofija.

Papildomas darbuotojų sveikatos draudimą, kurio dėka darbuotojai gali
daugiau dėmesio skirti prevencinei sveikatos priežiūrai, dažniau lankytis
pas odontologą ar kitą gydytoją specialistą, darytis įvairius kraujo bei kitus
diagnostinius tyrimus. Papildomas sveikatos draudimas taip pat sudaro
galimybę geriau subalansuotoms prekėms ir paslaugoms vaistinėse ar
sveikatos centruose.
Darbuotojams, turintiems ikimokyklinio amžiaus vaikų, suteikiamas
papildomas sveikatos draudimo limitas, siekiant geriau užtikrinti ne tik
pačių darbuotojų, bet ir jų vaikų sveikatos priežiūrą.
Profilaktinė sveikatos patikra – į įmones pakviečiami sveikatos priežiūros
specialistai, kurie profesionaliai atlieka kasmetinę profilaktinę sveikatos
apžiūrą. Jos metu darbuotojai gauna vertingų patarimų kaip geriau prižiūrėti
savo sveikatą, į kokių sričių gydytojus specialistus verta kreiptis remiantis
greitąja jų sveikatos patikra. 2021 metais, kaip ir anksčiau, profilaktinės
patikros metu identifikuoti keli sveikatos sutrikimų ir galimų kritinių ligų atvejai, kai darbuotojai kreipėsi pagalbos į medikus dėl besivystančių sveikatos
sutrikimų – taip buvo užkirstas kelias sunkesnėms ligos stadijoms išsivystyti,
o darbuotojai pasijuto geriau ir suvaldė ligas.
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.
Darbuotojams pageidaujant, įmonių grupėje buvo suorganizuotas
darbuotojų Covid – 19 antikūnų ištyrimas – tai iš veninio kraujo atliekamas
tyrimas, siekiant nustatyti, ar yra susidaręs imunitetas koronavirusui po
vakcinacijos ar persirgus šia pavojinga liga.
Aktyvaus gyvenimo būdo skatinimas – Interlux Grupės įmonės siekia
paskatinti kolegas kuo daugiau dėmesio skirti aktyviam laisvalaikiui, todėl
ir toliau yra remiama Interlux Group bėgikų komanda bei jos dalyvavimas
įvairiuose sportiniuose renginiuose, taip pat teikiama preferencija Grupės
renginius organizuoti aktyviai – renkantis pramogines veiklas, kurių metu darbuotojai plaukia, bėgioja ar intensyviai vaikšto atlikinėdami įdomias užduotis.

Socialinės atsakomybės pažangos ataskaita 2021
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TVARŪS ATSAKINGOS
DARBDAVYSTĖS
ĮGYVENDINIMO PROCESAI
 Į sitraukimas į Interlux
organizaciją
Tvari organizacija – tai pirmiausia siekianti kurti vertę ne tik sau, akcininkams,
bet ir visiems šios organizacijos nariams. Gerbianti kiekvieną savo komandos
narį ir vertinanti visų savo narių potencialą kurti bei indėlį į bendrą plėtotę bei
augimą.
Interlux ypatingai vertina kiekvieno savo darbuotojo įsitraukimą ir siekia, kad
kuo daugiau idėjų būtų išgirsta, kuo daugiau nuomonių – išklausyta ir atliepta.
Tam gerai pasitarnauja periodinės Interlux įmonėse vykstančios veiklos
peržiūros, grupių periodiniai susirinkimai, į kuriuos įtraukiamas kuo platesnis
ratas susijusių darbuotojų.
Šių susirinkimų metu siekiama ne tik įvertinti ir aptarti finansinius, vadybinius
pasiekimus, bet ir išgirsti, kaip patys darbuotojai vertina sutiktus iššūkius,
kokias galimybes mato perspektyvoje. Susirinkimų pagrindu, įtraukiant visą
kolektyvą, yra kuriami ir veiklos bei strateginiai įmonių tikslai.
Įmonėje yra nuolat vykdomos tiek klientų pasitenkinimo, tiek darbuotojų
vidaus apklausos, siekiant išsiaiškinti darbuotojų poreikius, įtraukti į sprendimų
priėmimą, o procesiniai bei veiklos sprendimai priimami atsižvelgiant į
apklausų rezultatus, Grupės bendruomenės nuomonę.

Socialinės atsakomybės pažangos ataskaita 2021

Pavyzdžiui, darbuotojų nuomonės įmonė teiraujasi siekdama parinktis
reikalingiausią ir aktualiausią papildomo sveikatos draudimo formą;
sprendžiant dėl tvarių pokyčių organizacijoje ar socialinės atsakomybės
krypčių; organizuojant visas Grupės įmones įtraukiančias šventes –
stengiantis išsiaiškinti, kokia laisvalaikio forma yra aktualiausia ir kt.

APLINKA
Tradiciškai anglų kalboje yra vartojami
abu šie terminai: aplinka (angl.
environment), gamta (angl. nature,
natural environment) ir atitinkamai
aplinkos apsauga (angl. environment
protection, conservation), gamtos
apsauga (angl. nature protection,
conservation).

Socialinės atsakomybės pažangos ataskaita 2021

Pastaraisiais metais Pasaulinė gamtos apsaugos organizacija aplinkos sąvoką bendrąja
prasme apibūdina kaip visų gyvųjų ir negyvųjų komponentų visumą ir juos jungiančius
veiksnius ir ryšius. Be to, pabrėžiama, kad aplinkos apsauga negali būti sutapatinama su
ekologijos mokslu, kuris apima gyvųjų organizmų tarpusavio ryšius, jų ryšius su
negyvaisiais ir t. t.
Aplinkos apsauga – tai yra tvarus požiūris į mūsų apklinką yra veiklos rūšių ir priemonių
sistema, mažinanti aplinkos taršą, gamtinių išteklių būklės blogėjimą, skatinanti aplinkos
kokybės atkūrimą.
Interlux Grupės įmonės siekia teigiamai veikti tiek gamtinę aplinką ir prisideda prie aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo, tiek ir socialinę aplinką – kurioje taip pat veikia
socialiai atsakingai ir tvariai.
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APLINKOS APSAUGA
Interlux Grupės įmonės sukūrė, įdiegė ir sertifikavo aplinkosaugos vadybos
sistemą pagal standarto LST EN ISO 14001:2015 reikalavimus. Tad Grupės
įmonėse jau veikia integruota kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistema.
Sukurtos, sėkmingai veikia bei yra atsakingai prižiūrimos aplinkos apsaugos
procedūros.

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

2021 metais Interlux perdirbo įspūdingą skaičių pakuočių:
Visų Grupės įmonių sertifikacija ISO 14001:2015 standartu rodo, jog įmonės rengia
ir įgyvendina priemones aplinkos taršai mažinti, racionaliai ir taupiai naudoti
gamtos išteklius, identifikuoti pavojus, vertinti riziką ir numatyti jos valdymo bei
prevencines priemones.

3,850 t
10,450 t

 s tiklo
plastiko

36,300 t

Grupės įmonėse taip pat yra nustatyti:
 Kokybės ir aplinkosaugos tikslai
 S WOT analizė
 S uinteresuotų šalių poreikių analizė
 R izikos valdymo planas
Interlux Grupės įmonių atsakingi darbuotojai, spręsdami dėl naujų tiekėjų ar
partnerių, vadovaujasi patvirtinta procedūra, kurios tikslas – įvertinti potencialaus
partnerio tvarumą, produktų gaminimo proceso atitikimą ISO 14001:2015
standarto reikalavimams, galimą poveikį aplinkai. Siekiame bendradarbiauti su
socialiai atsakingomis, tvariomis, netaršiomis kompanijomis, tiekiančiomis rinkai
žaliuosius produktus.

6,520 t
2,000 t

popieriaus
medinių pakuočių
kombinuotų pakuočių (pagrinde popieriaus)

0,240 t

kombinuotų pakuočių (be popieriaus)

0,550 t

PET pakuočių

Kaip ir kasmet, Interlux veiklos poreikiams naudojami akumuliatoriai, baterijos,
elektros ir elektroninės įrangos atliekos yra saugiai surenkamos ir pavestos
tvarkyti Elektronikos gamintojų, importuotojų ir platintojų asociacijai (EPA).
Interlux ir toliau dalyvauja centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos
elektroniniu, o ne popieriniu būdu vykdomuose pirkimuose, taip siekdama
tausoti kompanijoje naudojamą popierių.

Gamtinių išteklių tausojimas, neigiamo poveikio aplinkai mažinimas, oro bei
aplinkos taršos mažinimas, klimato kaitos stabdymas, sveikesnės aplinkos
kūrimas – išlieka prioritetiniais lnterlux Grupės įmonių aplinkosaugos tikslais.

Socialinės atsakomybės pažangos ataskaita 2021
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SOCIALINĖ
APLINKA

Tvari aplinka – tai ne tik gamtai draugiška, netarši, žaliosiomis vertybėmis grįsta
aplinka, bet ir socialinė sfera, kur taip pat elgiamasi remiantis siekiu išsaugoti tvarią ir
darnią aplinką – tik šiuo atveju jau socialinę. Kur siekiama partnerystę grįsti etika, pagarba,
bendromis vertybėmis ir pagarba žmogaus teisėms bei laisvėms, socialine atsakomybe.

Socialiniais partneriais renkamės tomis pačiomis vertybėmis veiklą
grindžiančias paslaugų teikėjas bei asociacijas, draugijas, kurios veikia
ne tik deklaruodamos, bet ir realiai laikydamosi skaidrumo, etiško
verslo, inovacijų plėtros, žalingo poveikio aplinkai mažinimo, išteklių
tausojimo, lygių galimybių užtikrinimo, korupcijos prevencijos ir kitų
tvarių vertybių ir principų.

Socialinės atsakomybės pažangos ataskaita 2021
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Priklausome šioms tvarioms organizacijoms:

MIGA

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

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.
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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.

LVK

(Lietuvos verslo konfederacija) –
narystė nuo 2016 m.

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.

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.
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SOCIALIAI
ATSAKINGI
PROJEKTAI
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2021 m., kai koronaviruso pandemija vis naujomis bangomis niekaip nesiliovė trikdžiusi socialinio
gyvenimo ir Baltijos šalyse, ir visame pasaulyje, Interlux Grupės įmonėms pavyko susitelkti,
įveikti visas negandas, pasiekti beveik šimtaprocentinę kolektyvo imunizaciją ir vėl su džiaugsmu
atsigręžti į išorę.
Jei 2020 m. visos socialinės iniciatyvos buvo nukreiptos į koronaviruso valdymą ir ypač intensyvų
darbą, siekiant kuo labiau padėti kolektyvui kovoje priešakinėse linijose su koronavirusu, tai
2021 m. jau vėl grįžo su daugeliu naujų socialinių iniciatyvų, siekiant padėti tiems, kuriems pagalba
ar nukreipimas į sveikesnį gyvenimą yra šiuo metu reikalingiausias
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Socialinių iniciatyvų sritys, kurias Interlux nuosekliai remia:

 S veikatą stiprinančios
iniciatyvos
Dovanoti kraują – reiškia dovanoti gyvybę. Interlux Grupė ir jos
darbuotojai ypač daug dėmesio skiria šiam kilniam aktui. Mūsų
kolektyvas gerai supranta kraujo donorystės reikšmę ir svarbą
kritinėmis akimirkomis stengiantis išsaugoti ligonio gyvybę, tad
aukoja kraują ir didesne ar mažesne apimtimi prisideda prie
kraujo donavimo akcijų.

Kita dukterinė Interlux kompanija Sormedica didžiausios ištvermės ir stiprybės linkėjo
socialinės akcijos „Sužydėjusi viltis“ globojamoms krūties vėžiu sergančioms moterims.
Sormedica paaukojo krūties vėžio gydymui ir diagnostikai skirta priemonių siuntą, o šią
gražią labdaros iniciatyvą jau tryliktus metus iš eilės organizuoja Tarptautinė Vilniaus
Moterų Asociacija (IWAV).

Šiemet Interlux dukterinė kompanija Medita taip pat materialiai
prisidėjo prie Kraujo donorystės akcijos Pasaulinei sepsio dienai
paminėti įsteigdama šaunias, sveikatą tausojančias dovanėles
kraujo donorams.

Socialinės atsakomybės pažangos ataskaita 2021

2021 m., kaip ir kelis metus iš
eilės, Medita taip pat prisidėjo
prie tvarios diabeto profilaktikos
bei pagalbos šia liga sergantiems
mažiesiems jaustis pilnaverčiais
visuomenės nariais, prisidedant
prie diabetu sergančių vaikų
stovyklos veiklų.
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Negalėjome palikti likimo valiai ir tų, kuriems kovoti su
koronavirusu net ir 2021 m. buvo sudėtingiausia – Interlux Grupės
įmonės parėmė SOS Vaikų kaimo bendruomenes, suteikdamos
ne tik profesionalių koronaviruso diagnostikos priemonių, bet ir
daugiau ramybės – juk kuo daugiau vaikų, gyvenančių drauge,
tuo didesnė viruso plitimo tikimybė, tad greitieji koronaviruso
nustatymo testai sudarė galimybę SOS kaimų bendruomenėms
gyventi saugiau ir būti geriau apsiginklavusiems prieš virusą.

Interlux Grupė taip pat prisidėjo prie Blossom of Hope 2021 iniciatyvos –
rožinės bangos kovoje su vėžiu. Krūties audinių žymekliai yra labai
reikalingi gydant moterų krūties vėžį ir naudojami po krūties biopsijos. Deja,
bet valstybė nekompensuoja šių žymeklių įsigijimo, tad moterims tenka
pačioms pirkti žymeklius – deja tai padaryti išgali tikrai ne visos pacientės.
Interlux Grupė prisidėjo prie akcijos padovanodama taip reikalingas gydymo priemones, kad ligoninės jas galėtų paskirstyti pacientėms ir užtikrinti
kur kas tikslesnį, efektyvesnį krūties vėžio gydymą.

Socialinės atsakomybės pažangos ataskaita 2021

Socialinių iniciatyvų sritys, kurias Interlux nuosekliai remia:
Pandemijos metu, kai net
ir studentams teko koja
kojon žengti į didžiausio
pavojaus zonas ir drauge
su vyresniais kolegomis
dirbti išties nelengvą
darbą pandemijai malšinti,
mediciną studijuojančių
jaunuolių ugdymas ir
emocinis palaikymas
tampa ypatingai svarbiu
uždaviniu visuomenei.

 M okslo bei studijų proveržį
skatinančios iniciatyvos
Medicinos studentai - tai mūsų visų sveikesnė ateitis.
Tvariai stengdamosi prisidėti prie medicinos studijų kokybės gerinimo
ir medikų ugdymo, Interlux dukterinės kompanijos prisidėjo prie
kelių medicinos srities studentų organizacijų vystytų veiklų ir renginių,
pavyzdžiui, Meditos kolektyvas parėmė Vilniaus universiteto Studentų
atstovybės Medicinos fakultete organizuotą būsimųjų medikų renginį.

Tradicine tapo Interlux dukterinės kompanijos Laborama parama „Vilnius-Lithuania iGEM“
komandai, prisidedant prie Vilniaus universiteto jaunųjų mokslininkų dalyvavimo
tarptautiniame sintetinės biologijos konkurse „iGEM 2021“ (angl. International Genetically
Engineered Machine).
Šio konkurso tikslas – sintetinės biologijos pažanga. Tarpdisciplininės komandos iš įvairių
pasaulio universitetų sprendžia realias problemas pasitelkdami molekulinę biologiją,
inžineriją, biologiją, kompiuterių mokslą bei matematiką. Didelė šio konkurso dalis –
žmogiškosios praktikos. Studentai siekia griauti stereotipus bei šviesti visuomenę apie
sintetinę biologiją. Komandos taip pat glaudžiai bendradarbiauja su mokslininkais, valdžios
institucijomis bei verslais, kad sukurti sprendimai būtų pritaikomi realybėje.

Daugiau: https://2021.igem.org/Main_Page
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Socialinių iniciatyvų sritys, kurias Interlux nuosekliai remia:

Interlux – „Metų darbovietė
2021“ apdovanojimas

„Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimų“ (NAVA) konkurse
UAB Interlux buvo pastebėta, įvertinta už savo atsakingas veiklas
ir pelnė „Metų darbovietė 2021“ apdovanojimą.
„Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimų 2021“ įteikimo
ceremonijos metu garbinga nominacija UAB Interlux atiteko už
rūpestį darbuotojų gerove ir saugumu.
Nuo 2013 metų „Nacionalinius atsakingo verslo apdovanojimus“
organizuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ekonomikos ir
inovacijų ministerija bei Aplinkos ministerija kartu su socialiniais
partneriais – naujienų portalu Delfi.lt.
Įmonių socialinės atsakomybės „Oskarais“ vadinamais apdovanojimais
Lietuvos verslo įmonės įvertintos už 2021 metų veiklas. Kasmet
rengiamo „Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimų“ konkurso
tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į socialiai atsakingo verslo
svarbą ir naudą visuomenėje.
„Metų darbovietės“ nominacija suteikiama įvertinus įmonėje
reglamentuotas bei realiai veikiančias pagrindines įmonių
socialinės atsakomybės sritis, socialinius aspektus, santykius
su darbuotojais, darbuotojų įtraukimą – socialinį dialogą.

Socialinės atsakomybės pažangos ataskaita 2021

Šalyje prasidėjus COVID-19 pandemijai, Interlux dar daugiau dėmesio skyrė
savo darbuotojams, kurių nemaža dalis drauge su Lietuvos medikais dirbo ligoninėse, koronaviruso tyrimų laboratorijose ir kitose ypač aukštos rizikos zonose.
Siekta ne tik aprūpinti darbuotojus pačiomis geriausiomis apsaugos nuo viruso
prevencinėmis priemonėmis, sudaryti lanksčius darbo grafikus, bet ir nuolatos
teikti naujausią informaciją, morališkai palaikyti kolektyvą, įsiklausyti į kiekvieno
nuogąstavimus ir juos atliepti.

Tiesiogiai su viruso grėsme susidūrusiems darbuotojams įmonė įsteigė
„Interlux drąsos ir pasididžiavimo“ ženklą, simbolizuojantį padėką bei
nuoširdžią pagarbą už parodytą drąsą darbe.
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KORUPCIJOS
PREVENCIJA

Socialinės atsakomybės pažangos ataskaita 2021

2021 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.
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TVARŪS VERSLO
SANTYKIAI IR ETIŠKA
KONKURENCIJA
Kaip ir ankstesniais metais, 2021 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.

Skaidrumą užtikriname:
 S iekiant palaikyti aukščiausią etikos lygį bei išvengti bet kokių privačių
ir viešųjų interesų pažeidimų, visi Interlux Grupės darbuotojai užpildo
pasirašytinai darbinių ir privačių interesų deklaraciją bei joje turi 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.
 S tebėsena ir prevencija – Interlux 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. Esant galimybei, ši informacija yra nuolat
primenama.
 K asmetiniai Interlux įmonių grupės 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.
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Transparency International tyrimas: Laborama ir Medita –
tarp TOP3 skaidriausių tiekėjų

Transparency International Lietuvos skyriaus (TILS) publikuotame
pranešime apie medicinos srities įmonių skaidrumo tyrimą, dvi Interlux
įmonių grupei priklausančios kompanijos – UAB Laborama ir UAB Medita
įvertintos kaip vienos skaidriausių įmonių.

Tyrimo metu vertinta iš viso 40 įmonių. UAB Laborama ir UAB Medita
šimto balų vertinimo skalėje surinko po 86 balus ir pateko į geriausią
įvertinimą pelniusių įmonių TOP trejetuką.
Aukščiausią balų skaičių surinkusios įmonės ne tik pateikia daugiausia
informacijos apie savo veiklą viešojoje erdvėje, bet ir vykdo sąžiningą
ir etišką veiklą, yra įsidiegusios korupcijos prevencijos taisykles bei
tvarkas, deramo ir tvaraus įmonės darbuotojų elgesio kodeksus. Taip
pat užtikrina minėtų taisyklių laikymosi mechanizmus.
Šios kompanijos taip pat išsiskiria skaidria ir vieša organizacine
struktūra, deklaruoja savo veiklą visuomenėje, vysto socialiai atsakingas
iniciatyvas.
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Įmonės buvo vertinamos pagal tris kriterijų grupes:

1

2

 s ąžiningumo
politikos

organizacinio
skaidrumo

3
finansinio
skaidrumo

Šis vertinimas atliktas remiantis didžiausių Lietuvoje veikiančių įmonių
skaidrumo vertinimo metodologija.
Trečdalis (12 iš 40) įmonių skelbia bent dalį šios informacijos. Du trečdaliai
įmonių (28 iš 40) surinko po 0 balų.

Interlux grupės įmonių verslo požiūris yra orientuotas į socialiai atsakingą,
tvarią veiklą kiekviename procesų etape. Transparency International
Lietuvos skyriaus atliktas tyrimas patvirtino kasdienių pastangų ir visų
darbuotojų įsitraukimo užtikrinant skaidrumą rezultatus.

Plačiau apie tyrimą: https://www.transparency.lt/covid-19-pirkimai-tiekejai/
Detalus keturiasdešimties įmonių įvertinimas: www.skaidrumas.lt/tiekejai

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.

Socialinės atsakomybės pažangos ataskaita 2021
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DĖKOJAME UŽ JŪSŲ LAIKĄ
IR DĖMESĮ
SKAITANT INTERLUX SOCIALINĖS
ATSAKOMYBĖS PAŽANGOS
ATASKAITĄ!
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