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Vadovo laiškas

XXI amžiuje sparti technologijų raida skatina žmogų domėtis naujovėmis, jas įsisavinti, dirbti 
efektyviau. Auganti konkurencija pasaulinėje rinkoje tiesiogiai paliečia visas įmones. Inovaci-
jos, paskelbtos vienoje šalyje, labai greitai paplinta po visą pasaulį.

Pagreitėjęs gyvenimo tempas ir nuolatinis geresnių rezultatų siekimas, mus, žmones, vis daž-
niau įtraukia į nesibaigiančių darbų sūkurį. Daugelis iš mūsų dažnai susimąsto apie tai, jog per 
mažai laiko skiria šeimai, artimiesiems. 

Tačiau kokie aukšti bebūtų įmonės ar asmeniniai pasiekimai, mes turime nepamiršti, kad esa-
me bendruomenių nariai. Taigi mums visada turėtų būti svarbu surasti ir skirti laiko žmonėms 
bei organizacijoms, bendruomenėms, kurių nariai mes esame. Jei laiku pastebime šalia esančio 
miestelio ar mokyklos bendruomenių poreikius ir prisidedame prie jų tenkinimo, mūsų veikla 
tampa daug prasmingesnė. 

Mano manymu, įmonių, kurios nuolat skiria nemažai dėmesio aplinkai, šalia egzistuojančioms 
bendruomenėms ir tarpusavio pagalbai, vystymasis yra darnesnis, jų veikla tvaresnė.

Tad skirkime daugiau laiko ir dėmesio šalia esantiems ir mūsų gyvenimas dėl to bus tik labiau 
pilnavertis.

Virginijus Gumbaragis 
Generalinis direktorius
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Darnios ateities tikslai

Mūsų darnaus vystymosi tikslai nukreipti į tris pagrindines sritis,  
kuriose galime paspartinti teigiamą verslo poveikį:

Darnių tikslų integravimas į įmonės veiklą, rizikų mažinimas  
ir efektyvumo gerinimas yra numatytas ir tolimesniuose  
2016 - 2018 metų PakMarko strateginiuose tiksluose.

žmones, 

aplinkos apsaugą,

visuomenę.

Aplinka
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Apie ataskaitą

Jūs skaitote 10 – ąją PakMarko darnios veiklos vystymo ir įgyvendinimo ataskaitą. Įmonės pažangą at-
skleidžiame remiantis visuotinės ataskaitų teikimo iniciatyvos (angl. Global Reporting Initiative, GRI 
G4) rekomendacijomis. GRI rodiklių atskleidimo lentelė (28 p.) padės orientuotis, kuriame skyriuje, 
kokia informacija pateikiama. Temos ataskaitoje suskirstytos pagal spalvas:

Kviečiame peržiūrėti ir ankstesnes PakMarko darnaus vystymosi ataskaitas:

http://www.pakmarkas.lt/socialines-atsakomybes-ataskaitos.html

Visada laukiame Jūsų nuomonių ir pasiūlymų.

Kontaktinis asmuo: Jurgita Bagdonavičienė, Komunikacijos koordinatorė

El. paštas jurgitar@pakmarkas.lt

Ataskaitos turinio rengimo eiga
Kasmetinė įmonės darnaus vystymosi apžvalga ir įvertinimas yra labai svarbus įmonės verslo strate-
gijos sėkmės komponentas. Čia pateikiame PakMarko pažangą apimančius ekonominį, socialinį bei 
aplinkosauginį aspektus, kurie gali būti svarbūs suinteresuotoms šalims. Ataskaitos periodo laikotar-
pis – 2015 m. sausis - gruodis.

Informacijos teisingumo užtikrinimas
Prisiimame pilną atsakomybę už ataskaitoje pateikto turinio teisingumą. Ruošiant ją vadovaujamės 
objektyvumo, profesinės kompetencijos, konfidencialumo, etiško elgesio principais. Duomenys atas-
kaitai renkami naudojant kitus įmonės vidaus dokumentus bei atliekant interviu su atsakingais pa-
dalinių darbuotojais.

BD

AP

DS

VS

Bendrieji duomenys

Aplinkosauga

Darbo santykiai

Visuomenė
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PakMarkas iš arčiau

metų patirtis teikiant profe-
sionalius ženklinimo, pakavimo 
ir automatizavimo sprendimus

kv.m. administracinių ir gamy-
binių patalpų ploto

darbuotojai, dirbantys Lietuvo-
je ir Latvijoje

proc. produktų ir paslaugų eks-
porto 

klientų Europoje ir NVS šalysemln. eurų konsoliduotos apy-
vartos 

22 7000226

32 >100021

tūkst. eurų investicijų į techno-
loginį įmonės atsinaujinimą 

metų, prisijungus prie atsakin-
go verslo JT „Pasaulinis susitari-
mas“ iniciatyvos

300 11

Augame nuo 1994 metų 
galvodami apie ateitį – investuodami į ateitį – siekdami 
darnumo dabar ir ateityje 

PakMarkas skaičiais 2015
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Produktai ir paslaugos

Etikečių, pakuočių 
spausdinimas

Įvairių rūšių etiketės: lipnios, 
apsitraukiančios, dvisluoksnės, 
juosiančios, nuplaunamos, 
spausdintos šilkografiniu būdu, 
laminuotos, su šaltu ar karštu 
štampavimu, reljefiniais įspau-
dais, Brailio raštu.

Pagrindinės mūsų veiklos kryptys

Klientai (rinkos)
Pagrindinės eksporto šalys

Inžineriniai 
pakavimo                    

sprendimai
Gamybinių linijų projektavi-
mas ir gamyba, konvejerių ga-
myba, prekyba ženklinimo bei 
standartiniais pakavimo įren-
giniais, techninio aptarnavimo 
paslaugos.

Mechaninės 
pavaros ir 

automatizavimo 
elementai

Platus elektros variklių, re-
duktorių pasirinkimas, movos, 
dažnio keitikliai, jutikliai ir kiti 
automatizavimo elementai.

Maisto Gėrimų

Farmacijos

Medienos paruošimo 

LogistikosKosmetikos

Statybų

Kazachstanas

Estija Lenkija Vokietija Anglija

Ukraina Baltarusija Rusija

Autochemijos, 
buitinės chemijos

Pramonės įrengimų gamintojai
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Suinteresuotos  
šalys Mūsų įsipareigojimai Kodėl mums svarbu jas 

įtraukti
Būdai, kuriais įtraukiame 
2015

Klientai

 ʇ Profesionalus ir patiki-
mas partneris;

 ʇ Užtikrinta produktų, 
paslaugų kokybė;

 ʇ Pasiūlytos naujovės.

Laimingi klientai yra mūsų 
verslo esmė. Kuriant jų pa-
sitikėjimą privalome valdyti 
verslo riziką visoje tiekimo 
grandinėje.

 ʇ Klientų pasitenkinimo 
tyrimas;

 ʇ Palankių klientų rodik-
lis, PKR (grįžtamojo 
ryšio anketos);

 ʇ PakMarko internetinė 
svetainė;

 ʇ Socialinė media.

Darbuotojai
 ʇ Saugi ir motyvuota 
darbo aplinka;

 ʇ Darbuotojų įsitraukimas.

Žmonės įmonę daro unikalia. 
Jų aistra darbui ir įgūdžiai 
padeda įgyvendinti įmonės 
misiją.

 ʇ Vidinė komunikacija 
(el. laiškai, kasdieniai 
susirinkimai);

 ʇ Anoniminė pasiūly-
mų-skundų dėžutė;

 ʇ Metinis susirinkimas.

Akcininkai

 ʇ Ilgalaikės įmonės vertės 
didinimas;

 ʇ Aiški, savalaikė komuni-
kacija.

Įmonei augti būtina kapitalo 
ir investicijų parama. Verslo 
plėtra tiesiogiai priklauso 
nuo sėkmingo jų valdymo.   

 ʇ Metinės ir tarpinės 
ataskaitos;

 ʇ Reguliarūs susirinki-
mai.

Tiekėjai

 ʇ Į ilgalaikį bendradar-
biavimą orientuotas 
partneris;

 ʇ Pridėtinės vertės kūri-
mas;

 ʇ Socialiai atsakingos veik- 
los principų laikymasis.

Tiekėjai mums padeda 
tiekti klientams kokybiškus 
produktus ir paslaugas. Jų 
įsitraukimas prisideda prie 
mūsų verslo tęstinumo ir 
efektyvumo. 

 ʇ Apsilankymai pas 
tiekėjus;

 ʇ Auditai;
 ʇ Raštiškas pasižadė-
jimas dėl socialinės 
atsakomybės principų 
laikymosi.

Valstybinės 
reguliavimo 
institucijos

 ʇ Teisės aktų atitiktis;
 ʇ Mokesčių skaidrumas.

Mūsų santykiai su valstybi-
nėmis reguliavimo instituci-
jomis leidžia plačiau prisi-
dėti prie savo šalies gerovės: 
ekonominių, socialinių bei 
aplinkosauginių tikslų.

 ʇ Dalyvavimas disku-
sijose;

 ʇ Apsilankymai įmonėje; 
 ʇ Reguliarios ataskaitos.

Visuomenė
 ʇ Dėmesys aplinkai, kurio-
je gyvename ir dirbame.

Visuomenę sudaro mūsų 
esami ir potencialūs darbuo-
tojai, klientai, draugai, vietos 
bendruomenė. Esame visuo-
menės dalis, todėl natūralu, 
kad kai jai reikia pagalbos 
- padedame, kai ji laiminga - 
džiaugiamės ir mes. 

 ʇ Parama;
 ʇ Apsilankymai įmonėje;
 ʇ Ekskursijos;
 ʇ Dalyvavimas viešose 
diskusijose.

Suinteresuotų šalių įtraukimas

Suinteresuotų šalių dalyvavimas įmonės veikloje padeda mums 
formuoti strateginius veiksmus, optimizuoti veiklą, aktyviai veikti 
visuomeniniame gyvenime, pasiekti bendrą supratimą ir sutari-
mą. 

Siekiame sukurti kuo palankesnes sąlygas, kad į mūsų veiklos 
procesus įsitrauktų kiekviena suinteresuotų šalių grupė.
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Tvarumas tiekimo grandinėje

Mums svarbus asociacijų, kurių nariais esame, požiūris į darnų šalies vystymąsi, todėl atidžiai renka-
mės, kuriose jų norime dalyvauti siekiant bendrų tikslų. Šiuo metu džiaugiamės naryste šiose orga-
nizacijose:

Žaliavas produktams gaminti mums tiekia tarptautinės kompanijos veikiančios pasauliniu bei regio-
niniu mastu. Dirbame pagal griežtas procedūras, kuriose esantys reikalavimai tiekėjams užtikrina 
gaminio saugumą nuo žaliavų įsigijimo iki patekimo pas vartotoją. 

Dauguma PakMarko tiekėjų viešai deklaruoja nulinę toleranciją korupcijai, žmogaus teisių pažeidi-
mams, įskaitant vaikų darbą, neleistiną elgesį su darbuotojais, priverstinį ar privalomąjį darbą.

Visi mūsų tiekėjai yra raštiškai patvirtinę pasižadėjimo formą, kad laikosi socialiai atsakingo verslo 
principų, gerbia, saugo bei užtikrina žmogaus teises.

 ʇ Jungtinių Tautų „Pasaulinis susitarimas“,

 ʇ Lietuvos atsakingo verslo asociacija (LAVA),

 ʇ Lietuvos spaustuvininkų asociacija (LISPA),

 ʇ Lietuvos pakuotojų asociacija (LPK),

 ʇ Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai (AHK),

 ʇ Vilniaus pramonės ir verslo asociacija (VPVA),

 ʇ Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija (LINPRA).

PakMarko generalinio direktoriaus Virginijaus Gumbaragio mintys apie narystę Lietuvos at-
sakingo verslo asociacijoje:

„Narystė šioje organizacijoje leidžia matyti, su kokiais sunkumais ir iššūkiais susiduria kitos 
atsakingai veikiančios bendrovės. Čia galima rasti nemažai pasiteisinusių gerosios praktikos 
pavyzdžių, dalintis savaisiais. Bet svarbiausia – čia galima sutikti būrį bendraminčių –  patyru-
sių ir žinančių, kad nebūtinai bus lengva, tačiau  galima gyventi bei dirbti ir geriau, ir įdomiau“.

Partneriai ir narystė asociacijose

Aktyviai dalyvaujame įvairiose verslo ir socialinės veiklos 
organizacijose. Veikdami jose, siekiame apjungti įmonės ir 
suinteresuotų šalių poreikius.
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2015 m. išlaikytas nulinis nelai-
mingų atsitikimų darbe lygis

šiuo metu moterys sudaro 
maždaug trečdalį įmonės dar-
buotojų. 2015 m. moterų skai-
čius augo

mokymams skirtų pinigų vie-
nam darbuotojui padidėjo 

0  m 6 % 43%

Darbo santykiai

Mūsų siekis: 
Kurti saugią ir sveiką darbo vietą, motyvuojančią darbo aplinką.

Mūsų požiūris:  
Mes vertiname savo darbuotojų indėlį į įmonės sėkmę. Tikime, 
kad tik abipusė atsakomybė ir pasitikėjimas formuoja vieningą 
komandą.

Mūsų prioritetai:
 ʇ Rūpintis darbuotojų sveikata ir saugumu;

 ʇ Didinti darbuotojų įsitraukimą į įmonės veiklą;

 ʇ Skatinti darbuotojų įvairovę.

(gruodžio 31 d. duomenys) 2014 2015

Darbuotojų skaičius 179 196

Dirbančių moterų dalis, % 23 29

Dirbančių vyrų dalis, % 77 71

Dirbantys pilnu etatu 96 97

Dirbantys nepilnu etatu 4 3

Pagal neterminuotą darbo sutartį 98 98

Pagal terminuotą darbo sutartį 2 2

(gruodžio 31 d. duomenys) 2014 2015

Darbuotojai pagal vadovaujamas, nevadovaujamas pareigas

   nevadovaujantis personalas 153 170

   vadovai 26 26

Bendroji darbuotojų kaita, % 20 23

Savanoriška kaita, % 14 14

Darbuotojų amžiaus vidurkis, metai 35 36

Įvairovės pagal amžiaus grupes, %

   16 - 29 35 29

   30 - 49 54 60

   > 50 11 11

Darbuotojai turintys negalią, % 1 1

Mokymams skirtų pinigų vienam darbuotojui, eurai 170 244
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Šeima ir lyčių lygybė
2015 m. motinystės/vaiko priežiūros atostogomis pasinaudojo 8 PakMarko darbuotojai. Iš jų vienas 
vyras. Tėvystės atostogomis - 7 vyrai.

Darbuotojų mokymai, atestavimas
Griežtai ir nuolat sekame saugaus darbo taisyklių laikymąsi įmonėje. 

Pirmiausiai dėmesį kreipiame į sritis, kurios susijusios su padidinta sveikatos ir saugos rizika. Žmonės, 
dirbantys su cheminėmis medžiagomis, kėlimo mechanizmais privalo kasmet išklausyti specialius 
saugos mokymus. Kas 5 metus vyksta dalies darbuotojų radiacinės saugos, elektrosaugos bei darbo 
su auto krautuvais mokymai ir atestavimas.

Papildomų naudų krepšelis
2015 m. išlaikėme šias papildomas naudas ir garantijas darbuotojams, dirbantiems įmonėje daugiau 
kaip 3 mėnesius:

 ʇ suteikiamas papildomas sveikatos draudimas. Darbuotojai savo nuožiūra gali pasirinkti paslau-
gas, kurios jiems yra aktualios: spa procedūros, sporto salė, baseinas ar kitos medicininės paslau-
gos; 

 ʇ suteikiamos sąlygos derinti darbo ir šeimos poreikius pasirenkant darbo laiką; 

 ʇ įmonė apmoka darbuotojų dalyvavimą įvairiuose bėgimo, dviračių ar kituose sportiniuose rengi-
niuose;

 ʇ skiriamos papildomos išmokos pirmosios santuokos proga, sulaukus pensinio amžiaus ir nuspren-
dus išeiti iš įmonės. Taip pat, įvykus nelaimei darbuotojo šeimoje.

Žmogaus teisių užtikrinimas
Socialinės atskaitomybės standartas (SA 8000) yra vienas pagrindinių dokumentų, kuriuo 
vadovaujamės įgyvendinant darbuotojų teises. Įmonėje išrinktas socialinės atsakomybės 
vadovybės atstovas bei darbuotojų atstovai, kurių tikslas tinkamai reaguoti ir pranešti apie 
žmogaus teisių pažeidimus.

Kas pusę metų nepriklausoma trečioji šalis įmonėje atlieka socialinės atsakomybės auditą.

Etiškos darbdavystės politiką skelbiame įmonės tinklalapyje - 
http:// www.pakmarkas.lt/socialines-atsakomybes-politika.html

2015 metais neužfiksuota nė vieno incidento susijusio su 
žmogaus teisių ir laisvių pažeidimu.

Vyrų ir moterų atlygio sistema
PakMarkas laikosi lygiateisiškumo principo nustatant vyrų ir moterų darbo užmokestį. 2015 m. mini-
malų darbo užmokestį padidinome nuo 347,5 eurų iki 430 eurų (bruto).
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Aplinkos apsauga

Kai kurie aplinkos apsaugos rodikliai 2015 metais didėjo. 
Mes prisiimame atsakomybę peržiūrėti rodiklių augimo 

priežastis ir surasti jų mažinimo būdus skiriant tam tiek 
laiko, kiek reikės.

augo energijos sunaudojimas. Tai lėmė padidė-
jusios gamybos apimtys.

sunaudota mažiau vandens

 12 %

 18 %
daugiau atiduota perdirbti gamybos atliekų

padidėjo išleidžiamų į gamtą nuotekų kiekis

 7 %

 65 %

Mūsų siekis: 
Nuolat gerinti aplinkosaugos rodiklius visose įmonės veiklos srityse.

Mūsų požiūris:  
Esame įsipareigoję mažinti įmonės veiklos poveikį aplinkai, nuolat 
stebėti ir reguliariai pranešti aplinkos apsaugos rodiklius. Mūsų aplin-
kos apsaugos politika yra paremta ISO 14001 aplinkosaugos vadybos 
standarto reikalavimais. Be to, imamės iniciatyvos įgyvendinti pro-
jektus, kurie nėra privalomi pagal LR teisės aktus.

Mūsų prioritetai:
 ʇ Taupyti energijos išteklius;

 ʇ Mažinti atliekų kiekį.
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2012 2013 2014 2015

Elektros energijos 
sunaudojimas KW/h 1.942.116 2.040.000 2.120.371 2.371.628

Sutaupytas 
elektros energijos 
kiekis pritaikius 
efektyvumą skati-
nančias priemones

KW/h 300.000 100.000 150.000 10.000

Išleidžiamų nuote-
kų kiekis kg 131 197 155 256

Mobilių taršos 
šaltinių kiekis 
(benzinas, dyzeli-
nas, dujos)

l 38.884,03 27.164,61 23.322,00

Baudos už aplinkos 
teršimą eur - 29 - -

Sunaudotų paka-
vimo medžiagų 
kiekis

m2 12.127.473 14.783.027 16.255.000 17.050.725

 Atiduotos perdirb-
ti pakuočių gamy-
bos atliekos

m2

Popierius - 
1.952.350

Popierius - 
2.258.803

Popierius - 
2.497.472

Popierius - 
2.692.292

Plėvelė - 
694.917

Plėvelė - 
922.485

Plėvelė - 
945.243

Plėvelė - 
990.431

Atiduotos perdirbi-
mui kitos atliekos t

Kartonas -  
6.44

Kartonas - 
8.01

Kartonas - 
9.53

Kartonas -  
8.8

Celiuliozė 
(kanceliarinis 
popierius, 
žurnalai ir kt.) 
- 0.07

Celiuliozė 
(kanceliarinis 
popierius, 
žurnalai ir kt.) 
- 0.17

Celiuliozė 
(kanceliarinis 
popierius, 
žurnalai ir kt.) 
-0.21

BOPP - 5.34 BOPP - 4.44 BOPP - 3.37

Sunaudoto van-
dens kiekis m3 3.016 3.016 3.512 2.865

Elektra

Taršos 
šaltiniai

Žaliavos ir 
atliekos

Vanduo

Tvari investicijaPagrindiniai aplinkos apsaugos rodikliai

Kiti aplinkosauginiai veiksmai

Prie aplinkos taršos mažinimo prisidedame kasmet atnaujindami automobilių parką. 2015 m. įsigijo-
me 3 naujus automobilius. 2 iš jų taupantys degalus – hibridiniai. Perleidome 5 senus. 

Laikydamiesi ES direktyvos 94/62/EB nuostatų, atlikome pakuočių, į kurias klientams pakuojame at-
spausdintą produkciją, tyrimą. Tyrimas patvirtino, jog mūsų naudojamose žaliavose visiškai nėra sun-
kiųjų metalų. Taip pat apskaičiavome optimalų pirminės ir antrinės pakuotės dydį, svorį.

2015 m. spalio 7 d. pasirašėme sutartį dėl modernios atliekų pjovimo ir ištraukimo sistemos įsigiji-
mo. Investicijoms skirta apie 120 tūkst. eurų. Planuojame, kad susmulkintos ir supresuotos atliekos  
5 kartus sumažins jų tūrį. Įrenginys bus sumontuotas 2016 metų vasarą.

Esame patvirtinę vidines tvarkos taisykles, kuriose numatėme, kaip spręsti 
klausimus ar gautus skundus, susijusius su įmonės neleistinu neigiamu povei-
kiu aplinkai ar teisės aktų nesilaikymu.

2015 metais įmonė negavo nė vieno skundo  
dėl neigiamo veiklos poveikio aplinkai.
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Visuomenė

Mūsų siekis: 
Būti aktyvia visuomenės dalimi, sprendžiant aktualius socialinius 
iššūkius.

Mūsų požiūris:  
Mes jaučiame didžiulę atsakomybę prieš mūsų visuomenę, todėl 
noriai dalinamės savo kompetencijomis bei ištekliais.

Mūsų prioritetai:
 ʇ Gerinti jaunimo užimtumo galimybes, vykdyti edukacinį  

švietimą;

 ʇ Siūlyti saugius pakavimo sprendimus.

2015 metų iniciatyvos

2015 m. įmonėje du kartus buvo inicijuota neat-
lygintina kraujo donorystės akcija. Vis daugiau 
darbuotojų supranta šios akcijos svarbą ir kas-
met daugėja norinčių prie jos prisidėti.

Užmezgėme partnerystę su NVO „Lietuvos 
žmonių su negalia sąjunga“. Atsižvelgdami į jų 
pastebėjimus ir rekomendacijas, labiau pritai-
kėme darbo aplinką žmonėms, turintiems fizinę 
negalią.

Finansiškai ir parodydami asmeninį dėmesį pri-
sidėjome prie kaimynystėje įsikūrusios Nemėžio 
totorių bendruomenės kultūros centro atidary-
mo.

Bendradarbiaudami su NVO „Verslas ir menas“, 
darbuotojų vaikams organizavome socialinį - 
edukacinį renginį „Pažinkime neregį“. Renginio 
tikslas – supažindinti vaikus su kitaip pasaulį pa-
žįstančiais žmonėmis, t.y. neregiais, skatinti pa-
mąstyti apie socialines vertybes ir norą prisidėti 
prie gerų darbų.

Skyrėme finansinę paramą projektui „Šypsenų 
lietus“, kuris skirtas sergantiems Lietuvos vai-
kams suteikti daugiau vilties, sumažinti skaus-
mą, stresą.

Išlaikėme ankstesnių metų paramos Nemenči-
nės sporto klubui tęstinumą. Prisidėdami prie 
sporto klubo veiklos, skatiname bendruomenės 
narius gyventi sveiką gyvenimo būdą.

Antikorupciniai įsipareigojimai
PakMarkas netoleruoja jokių dėkingumo formų (kyšių, neteisėtų mokėjimų), siekiant papirkti, kurios 
iškraipo skaidrią verslo konkurenciją. Susidūręs su antikorupciniais veiksmais iš verslo partnerio ar 
valstybės pareigūno, kiekvienas darbuotojas privalo pranešti apie tai įmonės atsakingam asmeniui. 
2015 m. įmonei jokių kaltinimų dėl korupcinės veiklos nebuvo išsakyta.

Antikorupcinį požiūrį viešai deklaruojame įmonės tinklalapyje - 
http://www.pakmarkas.lt/socialines-atsakomybes-politika.html

Atsakomybė rinkai
Suprantame, kaip svarbu tinkama pakuotės kokybė, saugus jos panaudojimas. Gamyboje 
naudojame tik patikimas žaliavas, kurios atitinka aukščiausius ES kokybės bei maisto saugos 
standartus. Įmonėje yra įkurta papildoma žaliavų bandymų ir patikros laboratorija.
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Aprašymas Nuoroda Puslapis

Strategija ir analizė

G4-1 Požiūris į organizacijos tvarumą Vadovo laiškas 5-7

G4-2 Pagrindiniai poveikiai, rizikos ir galimybės Darnios ateities tikslai 6-7

Apie įmonę

G4-3 Įmonės pavadinimas PakMarkas iš arčiau 10

G4-4 Pagrindinės veiklos, produktai, paslaugos Produktai ir paslaugos 12-13

G4-5 Pagrindinės būstinės adresas 31

G4-6 Šalys, kuriose įmonė veikia 31

G4-7 Nuosavybės tipas ir teisinė forma 31

G4-8 Rinkos, kuriose įmonė veikia Pagrindinės eksporto šalys 12

G4-9 Pagrindiniai įmonės rodikliai PakMarkas skaičiais 2015 11

G4-10 Darbuotojų skaičius (bendras, pagal sutartį ir lytį) Darbo santykiai 19

G4-11 Kolektyviniai susitarimai ĮMONĖ NETURI KOLEKTYVINĖS 
SUTARTIES

G4-12 Tiekimo grandinės aprašymas Tvarumas tiekimo grandinėje 17

G4-16 Įmonės narystė asociacijose Partneriai ir narystė asociacijose 16-17

Ataskaitos parametrai

G4-18 Ataskaitos turinio rengimo eiga, informacijos teisin-
gumo užtikrinimas Apie ataskaitą 8-9

Suinteresuotos šalys

G4-24 Suinteresuotų grupių sąrašas Suinteresuotų šalių įtraukimas 14-15

G4-25 Įmonės įsipareigojimai suinteresuotoms grupėms Suinteresuotų šalių įtraukimas 15

Apie ataskaitą

G4-28 Atskaitomybės laikotarpis Ataskaitos turinio rengimo eiga 9

G4-30 Ataskaitos pateikimo dažnumas Ataskaitos turinio rengimo eiga 9

G4-31 Kontaktinis asmuo, klausimams susijusiems su 
socialine atsakomybe 9

G4-32  Ataskaitos atskleidimai naudojant GRI indeksą GRI G4 rodiklių atskleidimo 
lentelė 28-30

Aprašymas Nuoroda Puslapis

Žaliavos

G4-EN1 Sunaudoti ištekliai pagal svorį ar tūrį Pagrindiniai aplinkos apsaugos rodikliai 24

G4-EN2 Atiduotos perdirbti atliekos pagal svorį ar tūrį Pagrindiniai aplinkos apsaugos rodikliai 24

Energija

G4-EN3 Energijos sunaudojimas įmonės viduje Pagrindiniai aplinkos apsaugos rodikliai 24

Vanduo

G4-EN8 Bendras vandens sunaudojimas Pagrindiniai aplinkos apsaugos rodikliai 24

Taršos šaltiniai, atliekos

G4-EN22 Į aplinką išmetamų nuotekų kiekiai Pagrindiniai aplinkos apsaugos rodikliai 24

GRI G4 rodiklių atskleidimas
Bendrieji duomenys (BD)

Aplinkos apsauga (AP)

Aprašymas Nuoroda Puslapis

Rodikliai santykių su darbuotojais srityje

G4-LA1 Darbuotojai pagal sutarčių tipą, vadovauja-
mos/nevadovaujamos pozicijos, kaita Darbo santykiai 19

G4-LA2 Papildomos socialinės naudos Papildomų naudų krepšelis 21

G4-LA3 Motinystės (tėvystės) atostogos Šeima ir lyčių lygybė 20

Saugi ir sveika darbo aplinka

G4-LA7 Darbas susijęs su padidinta rizika Darbuotojų mokymai, atestavimas 20

Mokymai ir švietimas

G4-LA9 Mokymų monitoringas Darbo santykiai 19

Įvairovė darbo aplinkoje

G4-LA12 Darbuotojų įvairovės rodikliai Darbo santykiai 19-20

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio lygybė

G4-LA13 Vyrų ir moterų atlygio sistema Darbo santykiai 20

Žmogaus teisių užtikrinimas 

G4-HR3 Nediskriminavimo skatinimas Darbo santykiai 20-21

G4-HR5 Požiūris į vaikų darbą Nuoroda į etiškos darbdavystės politiką 21

G4-HR6 Požiūris į priverstinį ir privalomąjį darbą Nuoroda į etiškos darbdavystės politiką 21

G4-HR12 Incidentų skaičius susijęs su žmogaus teisių 
pažeidimais Darbo santykiai 21

Darbo santykiai (DS)

LA (angl. Labor Practices), HR (angl. Human Rights)

EN (angl. Environmental)

2928

https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/strategy-and-analysis/Pages/G4-1.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/strategy-and-analysis/Pages/G4-2.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/organizational-profile/Pages/G4-3.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/organizational-profile/Pages/G4-4.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/organizational-profile/Pages/G4-5.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/organizational-profile/Pages/G4-6.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/organizational-profile/Pages/G4-7.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/organizational-profile/Pages/G4-8.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/organizational-profile/Pages/G4-9.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/organizational-profile/Pages/G4-10.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/organizational-profile/Pages/G4-11.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/organizational-profile/Pages/G4-12.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/organizational-profile/commitments-to-external-initiatives/Pages/G4-16.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/identified-material-aspects-and-boundaries/Pages/G4-18.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/stakeholder-engagement/Pages/G4-24.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/stakeholder-engagement/Pages/G4-25.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/report-profile/Pages/G4-28.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/report-profile/Pages/G4-30.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/report-profile/Pages/G4-31.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/report-profile/gri-content-index/Pages/G4-32.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/environmental/materials/Pages/G4-EN1.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/environmental/materials/Pages/G4-EN2.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/environmental/energy/Pages/G4-EN3.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/environmental/water/Pages/G4-EN8.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/environmental/effluents-and-waste/Pages/G4-EN22.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/social/labor-practices-and-decent-work/employment/Pages/G4-LA1.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/social/labor-practices-and-decent-work/employment/Pages/G4-LA2.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/social/labor-practices-and-decent-work/employment/Pages/G4-LA3.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/social/labor-practices-and-decent-work/occupational-health-and-safety/Pages/G4-LA7.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/social/labor-practices-and-decent-work/training-and-education/Pages/G4-LA9.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/social/labor-practices-and-decent-work/diversity-and-equal-opportunity/Pages/G4-LA12.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/social/labor-practices-and-decent-work/equal-remuneration-for-women-and-men/Pages/G4-LA13.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/social/human-rights/non-discrimination/Pages/G4-HR3.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/social/human-rights/child-labor/Pages/G4-HR5.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/social/human-rights/forced-or-compulsory-labor/Pages/G4-HR6.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/social/human-rights/human-rights-grievance-mechanisms/Pages/G4-HR12.aspx


Aprašymas Nuoroda Puslapis

Rodikliai atsakomybės visuomenei srityje

G4-SO4 Požiūris į skaidrumą ir antikorupciją Antikorupciniai įsipareigojimai 27

Atsakomybė už produktą

G4-PR3 Reikalavimų produktų kokybei atitikimas Atsakomybė rinkai 27

G4-PR5 Klientų pasitenkinimo tyrimo rezultatai ŠI INFORMACIJA LAIKOMA  
KONFIDENCIALIA

Visuomenė (VS)

PakMarkas, UAB

Daržininkų k., Nemėžio sen.,

Vilniaus r., LT-13281, Lietuva

Tel: +370 5 205 29 00

Faksas: +370 5 205 29 01

El.p.: info@pakmarkas.lt

PakMarkas, SIA

Ropažu iela 19a,

Ryga, LV-1039, Latvija

Tel: +371 6 7185927

Faksas: +371 6 7513502

El.p.: info@pakmarkas.lv

SO (angl. Social), PR (angl. Product Responsibility)
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https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/social/society/anti-corruption/Pages/G4-SO4.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/social/product-responsibility/product-and-service-labeling/Pages/G4-PR3.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/social/product-responsibility/product-and-service-labeling/Pages/G4-PR5.aspx


Ataskaita atspausdinta ant FSC sertifikuoto ir perdirbto popieriaus.
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