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Tvarumas
ir socialinė atsakomybė

Įmonės misija

TURINYS

Vystydami verslą kuriame ateitį, todėl tvarumas ir
socialinė atsakomybė – labai svarbios sritys
įmonės kultūroje.
Į verslą žiūrime ilgalaikėje perspektyvoje – tai šeimos
verslas, kuris atspindi mūsų šeimos vertybes.
Puoselėdami profesionalumą, atsakingumą ir
atvirumą, kuriame ilgalaikius santykius su partneriais ir klientais. Suprantame, kad esame visuomenės dalis, ir savo veiksmais bei pavyzdžiu
galime prisidėti prie jos pažangos ir gerovės.
Įmonės misija: kuriant estetiškai ir ergonomiškai palankią žmogui aplinką, daryti žmones laimingesniais bei įkvėpti pozityviems ir progresyviems
pokyčiams.
Nuo 2006 metų, remiantis garsiausių pasaulyje gamintojų žiniomis ir patirtimi, Lietuvoje įgyvendiname pažangius interjero įrengimo sprendimus.
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Turinys

Faktai ir skaičiai

Aplinkosauga

Veiklos vystymo
kryptys ir siekiai

Atsakinga
darbdavystė

Skaidrus verslas

Parama

Savanorystė

Partnerystė

Verslo etika

Kokybė

Ekologija

TURINYS

Faktai ir skaičiai

ĮKURTA: 2006 m.

PERSONALAS: > 30 darbuotojų.

PREKINIAI ŽENKLAI:

PAJAMOS: 5 mln. EUR 2018 m.
PAGRINDINĖ VEIKLA: projektų valdymas, verslo interjerų projektavimas ir įrengimas, užsienio
gamintojų atstovavimas Lietuvoje, didmeninė
ir mažmeninė prekyba baldais, šviestuvais ir
interjero detalėmis.
ĮGYVENDINTI PROJEKTAI: > 1000.
EKSPOZICINĖS IR DARBO ERDVĖS: Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
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ATSTOVAUJAME: pasaulyje pripažintus JAV, Kanados, Skandinavijos, Vakarų Europos ir Pabaltijo šalių gamintojus.
KLIENTAI: Western Union, Cognizant, Technopolis,
Schage, Booking.com, Johnson&Johnson,
Delfi,Imlitex, Senukai, Douglas, LTOK, INVL
Asset management, Mitnija, Nacionalinis fizinių ir technologijos mokslų centras, ISM
universitetas ir kitos modernios kompanijos
bei privatūs asmenys.
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TURINYS

Veiklos vystymo kryptys ir siekiai

Skaidrus verslas
Partnerystė ir kokybė
Aplinkosauga
Atsakinga darbdavystė
Parama ir savanorystė
Verslo etika
Ekologija
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TURINYS

Skaidrus verslas
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•

Vertiname sąžiningą konkurenciją.

•

Laikomės teisės aktų.

•

Palaikome profesionalius ir skaidrius santykius su verslo partneriais, klientais,
tiekėjais, darbuotojais.

•

Teikiame metines finansines veiklos ataskaitas VĮ „Registrų centras“.

•

Bendrovės veiklos rodikliai skelbiami viešose interneto platformose rekvizitai.
lt, abalt.lt, creditinfo.lt.

•

Įmonė pelnė nominaciją Gazelė 2014, 2015, 2016.
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TURINYS

Partnerystė

Mūsų atstovaujamiems pasaulyje pripažintiems gamintojams tvarumas ir socialinė atsakomybė
yra neatsiejama verslo dalis – kuriame įmonės kultūrą remdamiesi pažangiausių įmonių
praktika ir patirtimi.
Mūsų partneriai yra įdiegę ISO 9001, 14001, 45001,
50001 ir kitus kokybės, gamtos, sveikatos saugos sertifikatus (LEED, OHSAS) bei pelnę šios
srities apdovanojimus, yra įvairių tarptautinių
organizacijų nariai.
Gamintojų atstovai kasmet lankosi įmonėje.

Ispanija / įkurta 1968 m.

Estija / įkurta 1944 m.

Švedija / įkurta 1949 m.

Flokk, Norvegija / įkurta 1943 m.
Vokietija / įkurta 1871 m.

JAV / įkurta 1948 m.
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Švedija / įkurta 1945 m.
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Kokybė

Profesionali savo srities specialistų komanda: projektų vadovai, architektai, interjero ir grafikos dizaineriai, rinkodaros, logistikos
vadybininkai.

Užtikriname priežiūrą ir aptarnavimą po pardavimo.

Įgyvendiname sprendimus nuo erdvės suplanavimo ir vizualizacijos iki pilno patalpų
įrengimo.

Padedame klientams transformuoti jau įrengtas erdves, kintant jų organizacijų
poreikiams.
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TURINYS

Aplinkosauga

Klientams nebereikalingus naudotus baldus atnaujiname ir dovanojame labdaros organizacijoms:
„Caritas Laikinieji namai“, VŠĮ „Taikos kelias“.
Klientams pristatome ir skatiname įsigyti baldus ar
pasirinkti audinius, pagamintus iš perdirbtų
medžiagų.
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Sumažinome logistikos sąnaudas 2018 m. (tarptautinių ir vietinių krovinių konsolidavimas
ir perkrovimo taškų mažinimas), racionaliai
planuojame komandiruotes.
Sudarėme sutartis su antrinių žaliavų perdirbimo
įmonėmis. Rūšiuojame atliekas savo biuruose, atsisakėme vienkartinių gėrimų puodelių,

mažiname popieriaus vartojimą, perkeldami,
kaupdami ir naudodami informaciją elektroninėse laikmenose.
2015 m. įdiegėme ekspozicijų erdvėse ir biuruose
LED apšvietimą.
2019 m. įgijome FST sertifikatą.
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TURINYS

Atsakinga darbdavystė

ESAME AUGANTI ĮMONĖ – PUIKIAI PAŽĮSTAME
SAVO KOLEGAS – vertiname betarpišką bendravimą, stengiamės išklausyti darbuotojus,
įsigilinti į komandos poreikius:
•
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įmonės darbuotojai gali pasirinkti lankstų darbo grafiką bei gali dirbti ne biure, individualiai
pasirenkant darbo vietą (iš namų, bibliotekoje, lauko kavinėje ir k.t.);

•

visuose įmonės biuruose – ergonomiški baldai, kuriuos nuolat atnaujiname;

•

visuose įmonės biuruose – virtuvėlės ir poilsio zonos;

•

du kartus metuose organizuojame įmonės
renginius;

•

dalyvaujame bėgimo maratonuose. Vilniaus
kolegos kartą savaitėje organizuoja jogos
užsiėmimus, organizuojame įvairias bendras
edukacines-poilsines veiklas (pvz. Kalėdinių
vainikų pynimas).

DARBUOTOJAI SKATINAMI TOBULĖTI IR GILINTI ŽINIAS:
•

kasmet įmonė apmoka kiekvienam darbuotojui vienus individualiai pasirinktus kursus
ar seminarą;

•

kasmet įmonė organizuoja vidinius mokymus;

•

kasmet darbuotojai vyksta į tarptautines komandiruotes aplankant profesines parodas ir
dalyvaujant atstovaujamų gamintojų organizuojamuose mokymuose;

•

30 % mūsų darbuotojų dirba įmonėje ilgiau
nei 5 metus. Vertiname ilgamečių darbuotojų
sukauptas kompetencijas ir lojalumą įmonei,
tad skatiname darbuotojus premijomis atitinkamai įmonėje išdirbtiems metams.
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TURINYS

Parama

Mes nuosekliai kasmet remiame pasirinktas organizacijas, nes tikime, kad pradėtiems geriems
darbams ir pokyčiams labai svarbus tęstinis
palaikymas. Įmonė remia organizacijas ne tik
finansiškai, bet ir įmonės darbuotojai prisideda darbais ir savanoryste:
•

jau daugiau nei 10 metų remiame labdaros ir
paramos fondą „Rugutė“, kuris teikia pagalbą
su onkologinėmis ligomis kovojantiems vaikams ir jų šeimoms;

•

jau daugiau nei 5 metus remiame „Lietuvos
Caritas” padalinį „Laikinieji namai”, kuris teikia pagalbą socialinę atskirtį ir benamystę
patiriantiems žmonėms;

•

remiame VŠĮ „Taikos kelias”, kuris teikia pagalbą žmonėms, kovojantiems su
priklausomybėmis;

•

kasmet įmonės darbuotojai dalyvauja LPF
„Rugutė“ organizuojamoje iniciatyvoje „Palankaus vėjo malūnėliai“.
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KELETAS ĮSIMINTINŲ PARAMOS PROJEKTŲ:

•

2008 m. „Rugutės namučiams“ padovanojome baldus ir suradome partnerį patiekusį
paramos sąlygomis čiužinius.

2016 m. rėmėme jaunuosius architektus ir
dizainerius Nidoje vykusioje EASA tarptautinėje asamblėjoje.

•

•

2014 m. „Caritas Nakvynės namuose“ įrengėme socialinių įgūdžių ugdymo erdves – skalbyklą ir bendruomenės patalpas.

2017 m. skyrėme paramą Lietuvos neįgaliųjų
čempionatui, organizatorius asociacija „Liba“.

2016–2019 M. 1 PUSM. SUTEIKĖME PARAMOS VIRŠ
42,000 EUR.

•

2017 m. įrengėme „Caritas“ socialinės paskirties butą bei suradome partnerius, padovanojusius grindis ir užuolaidas.

•

2018 m. ir 2019 m. remiame LPF „Rugutė”
organizuojamų pažangių genetinių tyrimų, padedančių parinkti vaikui tikslingesnį ir efektyvesnį gydymą, programą.

•

DALYVAUJAME ĮVAIRIUOSE INDIVIDUALIUOSE
PARAMOS PROJEKTUOSE:
•

2016 m. įrengėme VMG mokyklos klasę
Karmėlavoje.
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Savanorystė

TURINYS

Skatiname darbuotojus įsitraukti į prasmingą savanorystės veiklą:

SAVANORIAUJAME „Caritas Laikinieji namai“ nuo jų įkūrimo.

DALYVAUJAME kraujo donorystės
akcijose. Kai kurie mūsų komandos nariai yra tapę
donorais net 17 kartų.
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Verslo etika

TURINYS

Labai atsakingai bendraujame ir gerbiame savo partnerius ir klientus:
•

mūsų renginiuose svečiai nėra fotografuojami, filmuojami ar kaip kitaip nesinaudojame
jų vardu įmonės tikslams;

•

žinome ir visada galime nurodyti mūsų tiekiamų gaminių sudėtį ir kilmę;

•

visada nurodome kūrinio autorystę.

Vykdome įsipareigojimus, pelnėme gamintojų ir klientų pasitikėjimą.
Skatiname atvirą bendravimą su darbuotojais individualiuose pokalbiuose ir komandos
pasitarimuose.
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TURINYS

Ekologija

Visi mūsų atstovaujami gamintojai kuria ir nuolat
ieško sprendimų, kad gaminiai iš ekologiškų medžiagų taptų patrauklūs šiuolaikiniam
vartotojui:
•

mūsų asortimente platus visų kategorijų gaminių iš ekologiškų medžiagų pasirinkimas;

•

klientams pristatome gaminius iš ekologiškų medžiagų, pabrėžiame jų pridėtinę vertę.
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Vykdome edukacinę veiklą ekologijos tema:
•

organizavome atvirą diskusiją „Dizaino savaitėje“ 2012 m. tema „Ekologija ir dizainas:
kompromisas ar NUGALĖTOJAI?”;

•

rengiame ekologiškų gaminių ekspozicijas ir
dalyvaujame renginiuose, edukuojančiuose
apie ekologiją.
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Išnašos

TURINYS

GRAFINĖS IKONOS:
designed by “Pixel perfect” from Flaticon / https://www.flaticon.com/authors/pixel-perfect
designed by “Freepik” from Flaticon / https://www.flaticon.com/authors/freepik
designed by “Monkik” from Flaticon / https://www.flaticon.com/authors/monkik
designed by “Becris” from Flaticon / https://www.flaticon.com/authors/becris
designed by “Surang” from Flaticon / https://www.flaticon.com/authors/surang
designed by “Smashicons” from Flaticon / https://www.flaticon.com/authors/smashicons
designed by “mynamepong” from Flaticon / https://www.flaticon.com/authors/mynamepong
designed by “Kiranshastry” from Flaticon / https://www.flaticon.com/authors/kiranshastry
designed by “Eucalyp” from Flaticon / https://www.flaticon.com/authors/eucalyp
FOTOGRAFIJOS:
B Nordic 26 verslo centras / LT Interior galerija / Norbert Tukaj, Lauryna Narkevičiūtė, 2017 m. [1/3/8/16 psl.]
JACOBS DOUWE EGBERTS biuras Kaune / LT Interior galerija/ Ignas Maldus, 2018 m. [2 psl.]
Architektų biuras G. Natkevičius ir partneriai / LT Interior galerija/ Norbert Tukaj, 2019 m. [4 psl.]
Saltoniškių 7 / Paulius Gasiūnas, 2017 m. [5 psl.]
TITANLUX, Ispanija / ACTIU galerija [6 psl.]
Biodiversity Foundation, Ispanija / ACTIU galerija [7/14 psl.]
Technologijų kompanijos biuras Vilniuje / LT Interior galerija / Vaidotas Darulis, 2018 m. [9 psl.]
MCI GROUP, Šveicarija / ACTIU galerija [10 psl.]
David Pisnoy fotografija [12 psl.]
MAIKE GROUP, Kinija / ACTIU galerija [13 psl.]
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UAB „LT INTERIOR”

UAB “LT INTERIOR”

Įmonės kodas 300581380
PVM mokėtojo kodas LT100002723714
Adresas korespondencijai: Rukeliškių g. 29B-2, LT-10100 Vilnius
Tel.: 8 6 87 106 19, 8 6 10 046 54
A/s LT467300010109771994 / AB „Swedbank“
Direktorius Tovaldas Aleknavičius

Reg No. 300581380
VAT No. LT100002723714
Address: Rukeliškių Str. 29B-2, LT-10100 Vilnius, Lithuania
Tel. +370 687 10 619, +370 610 04 654
BANK Swedbank / IBAN LT467300010109771994 / SWIFT HABALT22
General manager Tovaldas Aleknavičius

Lukšio g.32, Vilnius | Savanorių pr. 166, Kaunas | Lietuvininkų a. 4, Klaipėda
info@ltinterior.lt | +370 610 04 654 | ltinterior.lt

