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Jungtinių Tautų (JT) “Pasaulinis susitarimas” tai didžiausia pasaulinė verslo socialinės 

atsakomybės iniciatyva, prie kurios yra prisijungę daugiau nei 10,000 narių iš 140 pasau-

lio šalių. 2000 metais susiburta siekiant skatinti atsakingą požiūrį pasauliniu mastu. Šio 

susitarimo esmė yra įsipareigojimas savo veiksmus ir strategijas derinti su 10 visuotinai 

pripažintais žmogaus teisių, darbo, aplinkos apsaugos ir kovos su korupcija principų. Pri-

sijungusios organizacijos įsipareigoja kasmet viešai teikti savo socialinės atsakomybės 

ataskaitas.

“PakMarkas” yra JT “Pasaulinio susitarimo” (angl. Global Compact) narė nuo 2005 metų 

birželio mėn.. Vadovaudamasi 10 pasaulinio susitarimo principų, įmonė teikia kasmetines 

socialinės pažangos ataskaitas, taip pabrėždama savo rūpinimąsi su įmonės veikla susiju-

sių asmenų gerove, švarios aplinkos išsaugojimu bei skaidrumo skatinimu verslo aplinkoje.

2005 metais “PakMarkas” taip pat prisijungė prie Nacionalinio atsakingo verslo įmonių 

tinklo (NAVĮT), kuris vienija prie JT “Pasaulinio susitarimo” prisijungusias Lietuvos įmo-

nes. Pagrindinė tinklo misija – skatinti atsakingo verslo, kaip darnaus vystymosi sąly-

gos, plėtrą Lietuvoje. Dalyvaudamos tinklo veikloje įmonės turi galimybę keistis žiniomis, 

patirtimi ir inovacijomis, vykdyti bendrus mokymus, gerinti įmonių verslo strategijas, 

bendrai  įgyvendinti visuomenei naudingus projektus ir tokiu būdu prisidėti prie darnaus 

vystymo Lietuvoje.

Jungtinių Tautų  
“Pasaulinis susitarimas” - 
principai ir veikla

Žmogaus teisės

Principas 1:
Siekiama, kad verslo organizacijos remtų ir gerbtų tarptautinę žmogaus teisių 
apsaugą;

Principas 2:
Užtikrintų, kad jos pačios neprisidėtų prie žmogaus teisių pažeidinėjimo.

Darbo jėga

Principas 3:
Siekiama, kad verslo organizacijos paremtų asociacijų laisvę ir pripažintų teisę į 
veiksmingas bendras derybas;

Principas 4:
Bet kokios formos privalomo ar priverstinio darbo eliminavimas;

Principas 5:
Vaikų darbo panaikinimas;

Principas 6:
Diskriminacijos, susijusios su įdarbinimu ir profesija, panaikinimas.

Aplinkos apsauga

Principas 7:
Siekiama, kad verslo organizacijos paremtų prevencines programas, užtikrinančias 
aplinkos apsaugą;

Principas 8:
Imtųsi iniciatyvų aplinkosaugos  atsakomybei didinti;

Principas 9:
Skatintų aplinkai palankių technologijų vystymąsi ir platinimą.

Kova su korupcija

Principas 10:
Verslo organizacijos turi kovoti su visomis korupcijos formomis (tarp jų ir  papir-
kinėjimu bei kyšininkavimu).

http://www.unglobalcompact.org
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Vadovo laiškas

Dėkojame, kad skaitote mūsų įmonės Socialinės atsakomybės ataskaitą.

Yra daug svarbių dalykų, kuriuos mes turime atlikti kasdieniame gyvenime ir kurie dažnai 
pristabdo įmonės socialiai atsakingą veiklą, kad ir kokiais gerais ketinimais ji grįsta.

Labai svarbu pasiekti įsivardytus tikslus, įvykdyti užsibrėžtus planus ar tiesiog laiku ir 
tinkamai atlikti kasdienes mūsų užduotis. Nuo tinkamai atlikto darbo priklauso, kokia bus 
mūsų pačių ir mūsų šeimų gerovė.

Taip pat labai svarbu ir mūsų įmonės bendros veiklos rezultatas, konkretaus laikotarpio 
pelnas, investicijų grąža, kapitalo grąža. Bendrovė turi būti valdoma taip, kad užtektų re-
sursų vystymuisi, kad nekiltų abejonių dėl veiklos tęstinumo ir kad aiškūs perspektyviniai 
planai apimtų nors netolimą ateitį.

Tačiau šalia visų išvardytų dalykų taip pat svarbios ir mūsų socialiai atsakingos veiklos 
iniciatyvos.

Kiekvienas esame buvę situacijoje, kai susidūrėme su sunkumais ar veiklos rezultatas ne-
siekė kaštų padengimo ribos. Ir nors tokiomis situacijomis nebūna lengva, neatsisakykime 
pradėtų socialinių projektų. Neužgniaužkime socialiai atsakingos veiklos. Juk mūsų soci-
aliniais projektais remiamos visuomenės grupės dažnai yra kur kas prastesnės padėties.

Sunkus laikas praeina, o prisiminimai, kaip jį nugyvenome, išlieka mūsų atmintyje, pasti-
prina mus. 

Šiuo kreipimusi norėčiau paskatinti nemesti pradėtos veiklos susidūrus su sunkumais.

Pagarbiai

Virginijus Gumbaragis
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Įmonės veiklos aprašymas
Savo kasdienėje veikloje vadovaujamės vertybėmis, kurios padeda suvienyti komandą ir 
kartu siekti užsibrėžtų tikslų.

Įmonės vertybės:
• Dėmesys klientui 

Mes nuolat ir dėmesingai rūpinamės klientu, suprasdami, kad nuo jo gerovės priklauso 
mūsų gerovė.

• Nuolatinis tobulėjimas ir kompetencija 
Nuolatinis žinių atnaujinimas ir jų pritaikymas padeda laimėti net ir esant pačioms 
sudėtingiausioms besikeičiančioms sąlygoms.

• Komandinis darbas 
Tikime, kad dirbdami išvien greičiau pasieksime bendrą tikslą.

• Pagarba darbuotojams ir verslo partneriams 
Mes suprantame, kad pagarba lemia ilgalaikius, patikimus santykius.

• Noras pirmauti 
Tai varomoji jėga, padedanti mums siekti naujų aukštumų.

Daugiau apie įmonę galite sužinoti užsukę į mūsų svetainę www.pakmarkas.lt

Mūsų siūlomos prekės ir paslaugos: 
• Fleksografinė ruloninė spauda: lipnios, apsitraukiančios bei juosiamosios etiketės, 

vienspalvių etikečių spauda, lipnių etikečių ruošiniai;

• Prekyba pakavimo medžiagomis: pakavimo plėvelės, indeliai, vakuuminiai maišeliai, 
dažjuostės;

• Pakavimo ir ženklinimo įrenginiai: įvairios paskirties pakavimo, ženklinimo, trans-
portavimo, kontrolės įrenginiai, pakavimo linijų projektavimas ir gamyba;

• Atsarginės dalys: elektros varikliai, reduktoriai, dažnio keitikliai, movos ir kt.. 

“PakMarko” veiklos pradžia - 1994 m.. Pagrindinė įmonės gamyba vykdoma Lietuvoje mo-
derniai įrengtame 7000 kv. metrų pastate Nemėžio seniūnijoje, Vilniaus rajone. Nuo 1997 
metų veikia filialas Rygoje, Latvijoje.

Pagrindiniai įmonės rodikliai:
Pardavimo pajamos (be PVM, tūkst. Lt.) 2010 2011 2012

Lietuva 49,84 50,45 62,06

Latvija 9,04 10,40 11,9

Bendras 53,06 54,52 67,05

Būstinių adresai:

UAB “PakMarkas” 

Daržininkų k., Nemėžio sen., Vilniaus r.

LT – 13034

SIA “PakMarkas”

Ropažu iela 19a, Riga, Latvija

LV - 1039

Esame viena didžiausių 
ir daugiausiai patirties 
pakavimo bei ženklinimo 
srityje turinti įmonė 
Lietuvoje. Įmonės veikla 
apima tris pagrindines 
sritis: etikečių spausdinimą, 
prekybą pakavimo ir 
ženklinimo įrenginiais, 
prekybą atsarginėmis 
detalėmis. 

Per 19 veiklos metų stipriai 
ištobulinome produktų 
gamybos procesus, išplėtėme 
parduodamų prekių bei 
paslaugų spektrą. Todėl 
šiandien mūsų klientai 
yra įvairių pramonės šakų 
gamintojai bei prekybininkai 
(maisto, gėrimų, kosmetikos, 
chemijos, farmacijos ir kt.).  

Darbuotojų skaičius (gruodžio 31d.) 2010 2011 2012

Lietuva 159 154 161

Latvija 22 22 23

Bendras 181 176 184
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Tvarumas ir atsakomybė
Vertės grandinė
Tiekėjai. Pasirinkdami tiekėjus mes remiamės tiekėjų veiklos kokybės vertinimo rodikliais - 
įvertiname žaliavų atitikimą ES teisės aktų reikalavimams, naudojamus standartus, įsipa-
reigojimų vykdymą, įvaizdį, patirtį rinkoje ir kt.

PakMarkas. Kruopščiai stebime ir tikriname kiekvieną gamybos grandinės etapą nuo ža-
liavų priėmimo iki prekės išsiuntimo klientui. Mūsų tikslas - į rinką patiekti aukščiausios 
kokybės reikalavimus atitinkantį produktą.

Klientai ir vartotojai. Bendradarbiaujame su stiprius prekės ženklus valdančiomis Lietuvos 
ir užsienio gamybinėmis kompanijomis bei prekybininkais iš įvairių pramonės šakų. Atitin-
kame aukščiausius rinkos lyderių keliamus reikalavimus. Ir nors dirbdami verslas- verslui 
srityje mes neturime tiesioginio kontakto su galutiniais vartotojais, pastarieji yra viena 
svarbiausių mūsų tiekimo grandinės dalių. Todėl savo klientams mes siūlome tik saugias 
pakavimo medžiagas ir patikimus pakavimo bei ženklinimo sprendimus.

Suinteresuotų pusių įsitraukimas
Kartą per metus peržiūrime suinteresuotų pusių dalyvavimą įmonės veikloje kaip tvaraus 
augimo ir verslo rizikos mažinimo sąlygas. Mūsų suinteresuotos pusės yra bet kuris asmuo 
ar organizacija, kurioms galime daryti įtaką savo veikla. Tai:

• Akcininkai

• Darbuotojai

• Potencialūs bei esami klientai ir partneriai

• Tiekėjai

• Bendruomenė

• Asociacijos, organizacijos, kurioms priklauso įmonė.

Suinteresuotos pusės Mūsų įsitraukimo programos 2012

Akcininkai
Vadovybės analizė

Socialinės atsakomybės ataskaita

Darbuotojai

Skundų/pasiūlymų dėžutė

SA veiklos rodiklių stebėjimas ir gerinimas

Rubrika intranete

Klientai Klientų pasitenkinimo įmonės veikla tyrimas

Tiekėjai
Pasižadėjimas

Tiekėjų įsivertinimas

Vietinė bendruomenė

Tęstiniai projektai su švietimo įstaigomis

Studentų praktika įmonėje

Kraujo donorystės akcija

Ekskursijos po įmonę

Asociacijos, organizacijos

Dalyvavimas Nacionalinio atsakingo verslo 
(NAVA) apdovanojimuose

Aktyvus dalyvavimas NAVĮT veikloje

“PakMarkas” socialinę 
atsakomybę suvokia kaip 
įmonės veiklos procesų 
tobulinimą taip, kad jie 
derėtų su įmonės darbuotojų 
ir bendruomenės interesais 
bei aplinkos kokybės 
išsaugojimu.

Mes suprantame savo 
ekonominę ir socialinę 
atsakomybę bei įmonės 
veiklos įtaką aplinkai. 
Todėl, priimdami 
sprendimus, atsižvelgiame 
į suinteresuotų pusių 
lūkesčius, noriai prisidedame 
prie bendros gerovės kėlimo.

Tikslas

Vertės grandinė

Įtaka

“PakMarkas” tvarios veiklos piramidė

Tiekėjai

Gamtai Darbo aplinkai Verslo aplinkai Bendruomenei

PakMarkas Klientai ir vartotojai

Teikti 
klientams 
pažangius 

sprendimus pakavimo 
ir prekių 
žymėjimo 

srityje
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Žmogaus teisės
Palaikome tarptautines žmogaus teises ir gerbiame visų darbuotojų orumą, kaip yra api-
brėžta Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, Jungtinių Tautų Organizacijos principuo-
se bei “PakMarko” etiškos darbdavystės ir darbo sąlygų politikoje:

• Nenaudojame ir neremiame vaikų, kalinių ar priverstinio darbo;

• Nepraktikuojame ir neremiame diskriminacijos ar persekiojimo dėl amžiaus, rasės, 
religijos, lytinės orientacijos, šeiminės padėties ar politinių pažiūrų;

• Gerbiame darbuotojų teisę burtis į profesines darbo sąjungas;

• Užtikriname teisingą apmokėjimą už darbą bei socialines garantijas.

Personalas
Gerėjanti šalies ekonominė situacija toliau skatino įmonės augimą ir kūrė palankias są-
lygas į savo komandą priimti naujų narių. 2012 metų gruodžio 31d. įmonėje dirbo 161 
darbuotojas (2011 m. – 154). Darbuotojų charakteristika:

Socialinio atsakingumo vadyba
2013 metų sausio 9d. įdiegėme Socialinio atsakingumo SA 8000 standartą ir gavome tai 
patvirtinantį sertifikatą. Dokumentas liudija, kad įmonė rūpinasi darbuotojų socialine 
gerove, netaiko vaikų ir nenaudoja priverstinio darbo, laikosi saugos ir sveikatos reika-
lavimų, netoleruoja psichologinio spaudimo ir diskriminacijos, užtikrina lygias karjeros 
ir atlygio galimybes, skatina tiekėjus laikytis standarto reikalavimų, laikosi visų darbo 
santykius reglamentuojančių įstatymų.

Per 2012 metus įgyvendinome reikalavimus, kurių turi laikytis šiuo standartu besivado-
vaujanti įmonė:

• Sukūrėme ir aprašėme Etiškos darbdavystės ir darbo sąlygų politiką, kurioje įtvirtinta 
įmonės nuostata į žmogaus teises ir laisves bei darnios darbdavystės praktika;

• Išrinkome vadovybės atstovą – asmenį, kuris užtikrina šio standarto reikalavimų 
vykdymą;

• Išrinkome darbuotojų atstovus informacijos keitimuisi su vadovybe socialinės atsako-
mybės klausimais;

• Patvirtinome pragyvenimo minimumo atlyginimo dydį, kuris yra didesnis už Lietuvos 
įstatymo numatytą minimalų darbo užmokestį;

• Sukūrėme ir aprašėme tvarką, pagal kurią kiekvienas darbuotojas turi galimybę 
anonimiškai/konfidencialiai pranešti apie darbuotojų teisių pažeidimus: pakabintos 
nusiskundimų/pasiūlymų dėžutės, sukurtas specialus el. paštas;

• Įsivardinome pagrindinius SA rodiklius, kurie kas pusmetį pildomi SA veiklos stebėji-
mo monitoringe (darbuotojų kaita, nelaimingų atsitikimų skaičiaus pokytis, darbuoto-
jų skaičiaus pasiskirstymas pagal lytį, pagal amžiaus grupes ir kiti rodikliai); 

• Kas pusmetį pradėjome vykdyti vadovybės analizę;

• Periodiškai atliekame tarpinį tiekėjų socialinės atsakomybės įsivertinimą.

Darbo aplinka
“Pakmarko” ilgalaikę 
sėkmę lemia darni vadovų, 
specialistų, darbininkų 
komanda, todėl dedame 
daug pastangų kurdami 
saugią ir motyvuojančią 
darbo vietą. ,,PakMarkas” 
siekia būti patrauklus, 
įtraukiantis, padedantis 
tobulėti ir išlaikantis 
kvalifikuotus žmones 
profesionalioje darbo 
aplinkoje darbdavys.

Pagal užimamas pareigas (2012):

Vadovai – 8

Vidurinės grandies vadovai – 16

Specialistai – 82

Darbininkai – 56

Buvo įdarbinta:

2010 – 18

2011 – 24

2012 – 28

Pagal išsilavinimą (2012):

Aukštasis išsilavinimas – 87

Aukštesnysis – 41

Vidurinis – 33

Pagrindinis – 1
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Darbo sauga ir sveikata
Saugi ir sveika darbo aplinka yra svarbiausias mūsų įsipareigojimas darbuotojams. Todėl 
džiaugiamės, kad 2012 m. pavyko sumažinti nelaimingų atsitikimų skaičių iki 0. Pasiekti 
šį rezultatą mums padėjo įvairūs prevenciniai veiksmai, kuriems skyrėme ypač didelį dė-
mesį: 

• peržiūrėjome ir atnaujinome darbų bei priešgaisrinės saugos instrukcijas;

• sustiprinome įvadinius naujų darbuotojų apmokymus bendraisiais saugos ir sveikatos 
klausimais;

• gamybos darbuotojams organizavome saugaus darbo elgesio su cheminėmis medžiago-
mis mokymus, po kurių kiekvienas darbuotojas buvo egzaminuojamas;

• pakvietėme kelis priešgaisrinės bei darbų saugos specialistus, kurie atliko įmonėje 
auditą, stebėjo dirbančius žmones ir fiksavo visas taisytinas pastabas.

Lygių galimybių stebėjimas
Dėl darbo specifikos “PakMarke” dirba daugiau vyrų nei moterų - vyrų daugiau dirba ga-
mykloje, kur dažnai reikalinga fizinė ištvermė, taip pat inžinerijos departamente – šią 
profesiją tradiciškai daugiau renkasi vyrai. 

Orientuojamės į ilgalaikius darbo santykius. Terminuotos darbo sutartys sudaromos tik 
esant tam tikroms aplinkybėms - 2012 metais padidėjusį asmenų, dirbančių pagal ter-
minuotas darbo sutartis, skaičių lėmė šios aplinkybės: motinystės atostogose esančių 
darbuotojų pavaduojančio personalo įdarbinimas, sezoninis darbas bei laikiną periodą 
vykstantis projektas.

Papildomos naudos
Visiems įmonės darbuotojams suteikiamos papildomos naudos: skiepijama nuo gripo; ski-
riama pašalpa tėvų, vaikų, sutuoktinių mirties atveju; skiriama premija vestuvių proga; 
skiriama pašalpa darbuotojams, sulaukusiems pensinio amžiaus ir išeinantiems iš įmonės.

Papildomos naudos, priklausomai nuo darbo pobūdžio: automobilis; mobilusis telefonas; 
stacionarus ar nešiojamas kompiuteris; mokymai; kvalifikacijos kėlimas.

Lygių galimybių stebėjimo rodikliai:

2011 2012

Moterų ir vyrų santykis
M – 23% 
V – 77%

M – 22% 
V – 78%

Amžiaus vidurkis (m.)
M – 35 
V – 34

M – 36 
V – 34

Terminuotos darbo sutartys (vnt.)
M – 1 
V – 0

M – 3 
V – 1

Neterminuotos darbo sutartys (vnt.)
M – 31 
V – 122

M – 32 
V – 126

Vaiko priežiūros atostogos (vnt.)
M – 4 
V – 0

M – 5 
V – 2

Dirbantys neįgalieji (vnt.) V – 1 V – 1

2012 metais pradėjome 
įgyvendinti įmonės 
pareigybių struktūros 
bei atlyginimų sistemos 
tobulinimo projektą. 
Projekto tikslas - užtikrinti 
vidinį darbo užmokesčio 
teisingumą, išlaikant aiškią 
atlygio sąsają su veiklos 
rezultatais bei pareigybės 
vieta organizacijos 
struktūroje.

Nelaimingų atsitikimų 
skaičius (vnt.):

2010 – 3

2011 – 2

2012 – 0
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Įgyvendinti ir tęstiniai darbai:

Darbai 2012

Socialinio atsakingumo SA 8000 standarto diegimas. Įgyvendinta

Nelaimingų atsitikimų skaičiaus sumažinimas iki 0. Įgyvendinta

Projekto “Darbinio perdegimo sindromo prevencija” įgyvendinimas. Įgyvendinta

Pagrindinių su įmonės socialine veikla susijusių rodiklių įsivardijimas. Įgyvendinta

Įmonės vertybių peržiūra ir atnaujinimas. Atidėta dėl laikinų personalo struktūros pokyčių.

 

Darbai 2013

Poilsio zonos gamybos patalpose įrengimas.

Pavojingų medžiagų pakuočių, esančių gamybos patalpose, ženklinimas lietuvių kalba.

Sudaryti galimybes darbuotojus vežti į darbą ir iš darbo įmonės transportu.

Įmonės pareigybių struktūros bei atlyginimų sistemos tobulinimo projekto įgyvendinimas.

Kompetencijų ugdymas
Įmonės augimas tiesiogiai susijęs su darbuotojų kompetencijomis ir individualiu požiūriu 
į klientą. Todėl ypač didelį dėmesį skiriame darbuotojų veiklos gebėjimų ugdymui – per-
sonalas lankosi seminaruose, įvairiose parodose, vyksta į stažuotes, verslo misijas.

Valandų skaičius, skirtas darbuotojų mokymams:

2011 2012

Vadovams –411 val. Vadovams – 887 val.

Administracijai, specialistams – 1181 val. Administracijai, specialistams – 1042 val.

Gamybos darbuotojams – 472 val. Gamybos darbuotojams – 15 val.

Dalis, panaudojama mokymams (nuo veiklos sąnaudų) neįskaitant europinių 
pinigų (%):

2011 2012

1,22 1,01
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Verslo aplinka
Antikorupcinis požiūris
Gerbiame savo klientus ir saugome įmonės reputaciją, todėl netoleruojame korupcijos 
jokiomis formomis. Savo antikorupcinį požiūrį viešai išreiškiame įmonės internetinėje 
svetainėje (http://www.pakmarkas.lt/socialines-atsakomybes-politika.html), kur teigia-
me, kad “PakMarkas”, stengdamasis elgtis atsakingai, niekada nesiūlys ir nežadės jokio 
tiesioginio ar netiesioginio atlygio jokiems valstybės pareigūnams, politinių partijų at-
stovams ar privatiems asmenims, siekdamas verslo pranašumų ar lengvatų. Taip pat nu-
rodome kontaktus, kuriais verslo partneriai prašomi informuoti, jeigu pastebi darbuotojų 
korupcinio pobūdžio veiksmus.

Tiekėjų įsitraukimas
Būti socialiai atsakingus raginame ir savo tiekėjus. 2012 metais pirmą kartą pagrindiniams 
tiekėjams išsiuntėme klausimyną, kurį pasirašydamos įmonės patvirtino, kad savo verslo 
įtakos sferoje laikosi pagrindinių socialinio atsakingumo principų. Tiekėjų veiklos koky-
bės ekonominių vertinimo rodiklių sąrašą papildėme socialinio atsakingumo rodikliu. Nuo 
2013 metų planuojame vykdyti pasirinktų tiekėjų socialinio atsakingumo įsivertinimą.

Produktų bei aptarnavimo kokybės valdymas
“PakMarkas” yra įsipareigojęs nuolat tobulinti produktų bei aptarnavimo kokybę. Esame 
įdiegę ir dirbdami vadovaujamės kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001 standarto rei-
kalavimus, dirbame pagal Geros Gamybos Praktikos (GGP) reikalavimus, nuolat tobuliname 
gamybos organizavimo procesą pagal LEAN sistemą.

Visada kalbamės su savo klientais ir nuolat ieškome efektyvių bei tarpusavio naudingų 
sprendimų. Kasmet atliekame klientų apklausas, kurios skatina prasmingas diskusijas, kaip 
pagerinti klientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis.

Atsakinga komunikacija
Vykdydami rinkodaros, komunikacijos ir reklamos veiklą darome tai atsakingai ir sąžinin-
gai - vadovaujamės Lietuvos Respublikos reklamos, Elektroninio ryšio bei Asmens duo-
menų teisinės apsaugos įstatymų nuostatomis. Mes tikime, kad sąžiningai pateikiama 
informacija kuria ir stiprina santykius.

Pasidalinimas socialinės atsakomybės (SA) praktika
Esame tikri, kad patys būdami atsakingi ekonominėje, socialinėje bei aplinkosaugos srity-
se galime paskatinti ir savo verslo partnerius tapti labiau atsakingais. 

2012 metais įmonės vadovas Virginijus Gumbaragis skaitė pranešimą septintoje Naciona-
linio atsakingo verslo įmonių tinklo konferencijoje – “Ekonominė įmonių socialinės atsa-
komybės nauda: kiek atsiperka investicijos į ĮSA?”. Konferencijos dalyvius supažindinome 
su “PakMarko” SA ekonominės naudos ir ilgalaikio poveikio verslui tyrimo rezultatais.  
Tyrimu, kurį inicijavo audito kompanija “Ernst&Young”, buvo siekiama įvertinti tiesioginę 
ir netiesioginę vertę įmonei, su rezultatais supažindinti verslo atstovus.

Įgyvendinti ir tęstiniai darbai:

Darbai 2012

Pirmasis tiekėjų supažindinimas su “PakMarko” socialiai atsakingos 
praktikos taikymu. 

Įgyvendinta

Darbai 2013

Pasirinktų tiekėjų socialinio atsakingumo auditas.

Klientų pasitenkinimo įmonės veikla tyrimas. 

Konkurencingumas ir 
tvarumas šiandien yra 
viena kitą papildančios 
sąvokos. Rinkoje išgyvena 
ne didžiausios, o darnius 
santykius su vidaus ir 
išorine aplinka kuriančios 
įmonės. Verslo aplinkoje 
mes laikomės Lietuvos 
Respublikos įstatymų bei 
vadovaujamės etiško ir 
sąžiningo verslo principais.

http://www.pakmarkas.lt/socialines-atsakomybes-politika.html
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Rūpinimasis aplinka

Poveikio aplinkai stebėsena
Įmonės veiklos procesus organizuojame vadovaudamiesi aplinkos apsaugos vadybos ISO 
14001 standartu bei įmonės aplinkos apsaugos politika. Už aplinkosauginių procedūrų 
laikymąsi yra atsakingas Kokybės skyrius.

Esame įsivardinę ir nuolat stebime poveikio aplinkai rodiklius:

Rodikliai 2012

Elektra

1. Elektros energijos sunaudojimas KW/h 1942116

2. Sutaupytas elektros energijos kiekis pritai-
kius efektyvumą skatinančias priemones

KW/h 3000000

Taršos šaltiniai

3. Išmetamų į gamtą teršalų kiekis: kg
131 (nuotekos) 
3725 (dujos)

4. Mokestis (baudos) už aplinkos teršimą Lt -

Žaliavos ir atliekos

5. Sunaudotų pakavimo medžiagų kiekis m2 12127473

6. Atliekų kiekiai pagal tipą m2
1952350 (etiketės) 
694917 (rankovės) 
376 (fotopolimerai)

7. Atiduoti perdirbti atliekų kiekiai pagal tipą kg

Kartonas - 6440 kg

Celiuliozė (kanceliarinis popie-
rius, žurnalai ir kt.) - 70 kg

BOPP - 5337 kg

PE - 1998 kg

PVC - 18220 kg

Vanduo

8. Sunaudoto vandens kiekis m3 311

Įgyvendinti ir tęstiniai darbai:

Darbai 2012-2013

Popieriaus etikečių gamyboje naudojimo efektyvumą padidinti iki 77%. 76,5% (tęsiama)

Plėvelės etikečių-rankovių gamyboje naudojimo efektyvumą padidinti iki 82%. 81,6% (tęsiama)

Užtikrinti, kad polimerų naudojimo efektyvumas būtų ne blogesnis kaip 80%. 81,3% (įgyvendinta)

Sumažinti gamyboje susidarančių lipnaus popieriaus ir plėvelių atliekų tūrį keturis 
kartus ir jas naudingai panaudoti.

Projektas atidėtas negavus ES paramos

Patobulinti gamybos darbuotojų motyvacinę sistemą, kuri skatintų juos taupiai ir 
efektyviai naudoti gamybos žaliavas.

Tęsiama (planuojama baigti 2014)

Sukurti vieningą įmonės informacinę sistemą, kuri ne tik leis supaprastinti verslo 
procesų valdymą, tačiau taip pat žymiai prisidės prie įmonės kanceliarinio popie-
riaus naudojimo mažinimo.

Tęsiama (planuojama baigti 2014)

Riboti ar lėtai 
atsinaujinantys gamtos 
ištekliai skatina susimąstyti 
apie tai, kokį savo kiemą 
galime išvysti išėję į lauką 
po dešimties, penkerių ar 
net mažiau metų, ir apie 
tai, kokį norime jį matyti 
iš tikrųjų. Todėl palaikome 
visas aplinkos apsaugos 
iniciatyvas, kurios skatina 
tausoti aplinką ir ja rūpintis. 
Tikime, kad galime prisidėti 
prie švarios ir sveikos 
aplinkos išsaugojimo.

http://www.pakmarkas.lt/aplinkosaugos-politika.html
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Bendruomenė

Nelikti abejingam yra 
didžiausia žmogaus vertybė, 
kurią taikome ir savo 
kasdienėje veikloje noriai 
ir atvirai diskutuodami su 
bendruomenės atstovais 
bei remdami socialines 
iniciatyvas.

Įgyvendinti ir tęstiniai darbai:

Darbai 2012 - 2013 Džiaugsimės galėdami išgirsti suinteresuotų įmonės veikla 
pusių nuomonę apie “PakMarko” požiūrį į tvarumą ir į at-
sakomybę apskritai.

Norėdami išsakyti savo nuomonę, prašome susisiekti su 
mumis el. paštu 

pm@pakmarkas.lt 

arba 

tel. 370 85 205 28 71. 

Kontaktinis asmuo - 

Jurgita Bagdonavičienė Rinkodaros vadybininkė.

Visuomeninė veikla
Glaudžiai bendradarbiaujame su įvairiomis švietimo ir mokslo įstaigomis, todėl vis sunkiau 
įsivaizduojame save be smalsių mažųjų žvilgsnių, stebinčių spaudos mašinų veikimą, ar 
žinių bagažą praktiniais įgūdžiais turtinančių praktiką atliekančių studentų. 2012 metais, 
kaip ir kasmet, mus lankė vaikų darželio auklėtiniai bei moksleiviai. Praktiką atliko 7 stu-
dentai - 3 iš jų liko dirbti įmonėje.

Buvome pakviesti ir mielai sutikome prisidėti prie Respublikinio dailės kūrinių konkurso 
“Dizmeiker’is 2012”, kurį kasmet organizuoja Kauno technologijos universiteto studentai. 
Renginys skatina jaunų žmonių kūrybiškumą ir minties polėkio ugdymą. Tikimės tapti nuo-
latiniais šio renginio rėmėjais ir tokiu būdu simboliškai prisidėti prie moksleivių meninės 
saviraiškos bei originalių sprendimų paieškos skatinimo.

2012 metų vasarą dalyvavome kaimynystėje esančios gyvūnų prieglaudos “SOS gyvūnai” 
talkoje, prisidėjome puošdami prieglaudos aplinką, kad žmonėms, atvykusiems pasiimti 
naujojo augintinio, būtų malonesnis vaizdas akiai.

Pagrindinis mūsų tikslas - puoselėti ilgalaikius santykius su bendruomene ieškant naujų 
bendradarbiavimo formų bei išlikti socialiai aktyviems ir atsakingiems.
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