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2016 m. gruodžio 31 d. iniciatyva „Baltoji banga” vienijo 60 įmonių.

Paraiškas prisijungti prie iniciatyvos pateikė 15 įmonių ir
organizacijų. Iš jų 8 tapo naujosiomis „Baltosios bangos“ narėmis:

• MB „ML Grupė“
• UAB „IRLIDA“
• UAB „LIDL Lietuva“
• UAB „Naos Baltic“
• UAB „SIWood“
• UAB „Viaprojektas“
• UAB „Cherry Servers“
• MB „Aktyvus Sedėjimas“

Likusių įmonių paraiškos atmestos arba jų vertinimo procesas
sustabdytas.
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Pažymėjimo įteikimas. 

„Baltosios bangos“ tarybos pirmininkė Rūta Skyrienė ir UAB „Irlida“ direktorius Liutauras Skikas 
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INICIATYVA BALTOSIOS BANGOS NARIŲ

SKAIDRUMUI DIDINTI

Po 2016 m. metinio Baltosios bangos narių susitikimo pradėtas
projektas kartu su „Transparency International“ (TI) Lietuvos
skyriumi.

2016 m. vasarą įvyko bendros konsultacijos su TI ir Baltosios

bangos nariais, kurių metu buvo patvirtinta narių skaidrumo

vertinimo metodika.

2016 m. lapkričio mėn. pradėtas pirmasis vertinimo etapas.

Pradėtas rengti vidinis intranetas savarankiškam narių įsivertinimui

ateityje.

Vertinimo pabaiga – 2017 m. pavasaris.



RENGINIAI, SUSITIKIMAI

Data Renginio/susitikimo pavadinimas

2016-02-11 Metinis Baltosios bangos projekto dalyvių susitikimas, Kaunas

2016-02-11 Skaidraus ir atsakingo verslo diena Kaune

2016-04-21
Baltosios bangos pristatymas Europos sąjungos nariams Europos komisijos patirties pasidalijimo

programoje: „Corruption in a Private Sector“, Praha

2016-05-13
Verslo etikos pusryčiai. Ką pasirinkti atsakingam verslui: tiekėjų kontrolę ar pasitikėjimą

tiekėjais? Vilnius

2016-05-20/28 Akcija „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“, 82 Lietuvos miestai ir miesteliai

2016-06-01 Susitikimas su Viešųjų pirkimų tarnyba, Vilnius

2016-06-13
Dalyvavimas Telia inicijuotame BSR (Business for Social Responsibility) atliekamame

Lietuvos vertinime „Human Rights Impact Assessment (HRIA)“, Vilnius

2016-10-03 Susitikimas su LR Finansų ministre, Vilnius

2016-10-20/21
„Baltosios bangos“ atstovavimas kolektyvinių iniciatyvų konferencijoje „Collective Action:

Evidence, Experience and Impact“, Bazelis

2016-10-25 Verslo etikos pusryčiai. Atsakingo verslo dovanų politika: ar teikti/priimti dovanas?, Vilnius

2016-12-09 Tarptautinė antikorupcijos diena: kokių pokyčių norime?, Vilnius

2016-12-16
„Baltosios bangos“ pristatymas „Freedom house“ apvalaus stalo diskusijoje Roadmap for Civil

Society & Media Initiatives, Vilnius



PASIEKIMAI
Kasmet organizuojama akcija 
2016 metais įvyko 82 Lietuvos 
miestuose ir miesteliuose. 

Akcijoje dalyvavo daugiau nei
1000 verslo, jaunimo, valstybės 
tarnybų atstovų.

Tiesiogiai pasiekėme daugiau nei
40000 Lietuvos gyventojų.

Išskirtinis žiniasklaidos dėmesys –
virš 100 publikacijų.

Pirmą kartą akciją įvyko Ukrainoje

„ŠIOJE ŠALYJE NĖRA VIETOS ŠEŠĖLIUI“
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AČIŪ akcijos partneriams!

• INTEGIRTY PR

• CRAMO

• Grifs AG

• Lietuvos paštas

• Jaunųjų kelininkų klubas 

„Kelelis“

• Ir visiems prisidėjusiems! 

„ŠIOJE ŠALYJE NĖRA VIETOS ŠEŠĖLIUI“



„ŠIOJE ŠALYJE NĖRA VIETOS ŠEŠĖLIUI“

Vilnius



„ŠIOJE ŠALYJE NĖRA VIETOS ŠEŠĖLIUI“

Kijevas



Akcijos „Šioje šalyje nėra vietos
šešėliui“ metu parengtas
skaidrumo testas.
Platinamas akcijos metu ir
Facebook tinkle.

Tęsiamas edukacinių filmukų serijos „Pastabumo testai“
platinimas Lietuvos švietimo įstaigoms.

Video filmukai ir metodinė medžiaga pasiekiama:
http://bit.ly/1JXSmAB

ŠVIETIMAS

http://bit.ly/1JXSmAB


2016 m. vasario mėn. kartu su tyrimų bendrove RAIT

Lietuvos gyventojų tyrimas apie verslą, jo skaidrumą 

ir socialinę atsakomybę.

Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų verslo
skaidrumo vertinimą, jų sąžiningo darbdavio suvokimą,
išsiaiškinti, kiek jiems svarbūs socialiai atsakingi verslo
aspektai, kokie žinomi verslo socialinę atsakomybę,
kokybę nurodantys ženklai.

TYRIMAS



Pagrindiniai rezultatai
Gyventojų nuomone, vidutiniškai pusė (52 proc.) Lietuvos verslo vykdo skaidrią
veiklą. Kad veiklą skaidriai vykdo 75-100 proc. Lietuvos verslo statistiškai reikšmingai
dažniau nurodė jaunimas (15-24 m.); miestelių ir miestų (2-20 tūkst. gyv.) gyventojai.

Daugiausiai respondentų mano, jog sąžiningas darbdavys turi ir atlyginimus bei
mokesčius valstybei mokėti sąžiningai (atitinkamai 72 proc. ir 70 proc. apklaustųjų).
Kad sąžiningas darbdavys turi netoleruoti korupcijos, pasisakė beveik du trečdaliai (64
proc.) tyrimo dalyvių.

Baltosios bangos ženklą buvo matę ar žinojo 15 proc. apklaustųjų. Iš jų trečdalis teigė
pirkę produktų, pažymėtų šiuo ženklu ar naudojęsi paslaugomis.

Maždaug pusė (49-56 proc.) respondentų nurodė, jog greičiausiai arba tikrai rinktųsi
prekę ar paslaugą, jei ji ir būtų daugiau ar mažiau brangesnė nei jos alternatyvos, jeigu
įmonė remtųsi ekologiška veikla, veiktų skaidriai, būtų Lietuviško kapitalo, socialiai
atsakinga.

Gyventojai nėra linkę tikrinti įmonių ar organizacijų, kurių prekes ar paslaugas įsigyja,
reputacijos ar skaidrumo. Per pastaruosius vienerius metus tai darė dešimtadalis (10
proc.) apklaustųjų. Išsami tyrimo ataskaita

TYRIMAS

http://baltojibanga.lt/uploads/Tyrimai/RAIT_Baltoji_banga_tyrimas_apie_versla_skaidruma_socialine_atsakomybe_2016.pdf


Data Komentaro/ publikacijos pavadinimas

2016-02-11 Skaidraus ir atsakingo verslo diena Kaune (pranešimas spaudai)

2016-03-05 Skaidrus verslas ir viešieji pirkimai (komentaras Verslo Žiniose)

2016-03-21
Prezidentė vertina lietuvišką verslą: pasveikino 25-metį mininčią Kėdainių

įmonę (pranešimas spaudai – Daumantai)

2016-04-25 Kas antras gyventojas netiki Lietuvos verslo skaidrumu (pranešimas spaudai)

2016-05-20/28 Akcija „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“, pranešimai spaudai

2016-10-13
„Baltoji banga“: užduotis naujajai Seimo daugumai – „pagaląsti“ viešųjų

pirkimų kontrolės įrankius, pranešimas spaudai (pranešimas spaudai)

2016-11-10 I. Lapeikienė: esame linkę save atsieti nuo valstybės (komentaras lrytas.lt)

2016-11-22
Stipriausia rytdienos verslo valiuta – skaidrumas ir reputacija (turinio

projektas vz.lt ir Verslo Žinios)

2016-11-25 Kas slepiasi Kalėdinių verslo dovanų dėžutėse? (pranešimas spaudai)

2016-12-02 Kada verslo dovana tampa kyšiu? (Žinių radijas)

2016-12-06
Naujoji vyriausybės programa skaidraus verslo bendruomenei teikia vilčių

(pranešimas spaudai)

VIEŠINIMAS - PUBLIKACIJOS

Remiantis „Newspoint“ 2016 m. Baltoji banga paminėta 122 publikacijose



VIEŠINIMAS
MARKETINGO KAMPANIJA „SKAIDRUS VERSLAS YRA DAUGIAU“ IR KT.

Nacionalinė spauda
Verslo žinios
Reklaminiai skydeliai su Baltosios
bangos įmonių vadovų citatomis
(2016 m. sausio 29 d., vasario 8 d.)

Turinio rinkodaros projektas kartu su Baltosios
bangos narėmis (2016 m. lapkričio 28 mėn.)

Interneto portalai
Reklaminiai skydeliai su Baltosios bangos įmonių vadovų citatomis
publikuoti www.vz.lt, www.delfi.lt (2016 m. sausio 11 d. – vasario 8 d.)

Televizija
Atnaujintas Baltosios bangos video klipas transliuotas per LNK grupės kanalus
(2016 m. sausio 30 – vasario 12 d.)

http://www.vz.lt/
http://www.delfi.lt/
https://www.youtube.com/watch?v=6IHXo2uGVgQ


SOCIALINIAI TINKLAI - FACEBOOK

Daugiau:www.facebook.com/baltojibanga

Žinutės - 3 x sav.:

- Baltosios bangos naujienos: renginių 

anonsai, publikacijos, tyrimai, naujos 

paraiškos ir kt.

- Baltosios bangos partnerių 

informacija

- Kita su skaidraus verslo tema susijusi 

informacija

2932 sekėjų

9714 didžiausias pasiektų žmonių skaičius per dieną

916 vidutinis pasiekiamų žmonių skaičius per dieną

https://www.facebook.com/baltojibanga


BENDRADARBIAVIMAS SU VALSTYBĖS ĮSTAIGOMIS

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŪRA

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ



Nauja! Partnerystė su Lietuvos darbo
birža.

2016 m. rudenį I. Lapeikienė pradėjo
dirbti Socialinių įmonių reikalų
komisijoje.

BENDRADARBIAVIMAS SU VALSTYBĖS ĮSTAIGOMIS



Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT)

„Baltosios bangos“ įmonių paraiškų vertinimas ir rekomendacijos tarybai 

dėl Baltosios bangos ženklo suteikimo. 

Dalyvauja  „Baltosios bangos“ iniciatyvose. 

Antikorupcijos vadovo verslui rengimas. 

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT)

2016 m. birželio mėn Viešųjų pirkimų darbo 

grupė susitiko su VPT aptarti grupės teiktas 

pastabas ir pasiūlymus dėl tiekėjų kvalifikacijos 

vertinimo tvarkos optimizavimo.

SoDra

Aktyviai prisijungė prie 2016 m. akcijos „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“ 

2016, inicijavo bendradarbiavimą dėl kitų bendrų iniciatyvų. 

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI)

„Baltosios bangos“ įmonių paraiškų vertinimas ir rekomendacijos tarybai 

dėl Baltosios bangos ženklo suteikimo. 

Dalyvauja  „Baltosios bangos“ iniciatyvose. 

VMI atstovė prisijungė prie Viešųjų pirkimų darbo grupės. 

BENDRADARBIAVIMAS SU VALSTYBĖS ĮSTAIGOMIS



PREKIŲ IR PASLAUGŲ ŽENKLINIMAS

„Baltosios bangos“ ženklo naudojimo pavyzdžiai: čia

http://baltojibanga.lt/baltieji-produktai.html


FINANSINĖ ATASKAITA

Suminės eilutės 2015 (EUR) 2016 (EUR)

Likutis metų pradžioje 24.407,16 34.342,69

Parama iš Baltosios bangos projekto dalyvių 32.674,02 35.451,94

Išlaidos 22.738,49 46.403,75

Likutis metų pabaigoje, gruodžio 31 d. 34.342,69 23.390,88

Išlaidas paaiškinančios eilutės

Projektai ir renginiai 5218,99 17.271,1

Akcija „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui" 5218,99 5535,71

Metinis narių susitikimas - 450,64

Verslo etikos pusryčiai - 162,83

Kiti renginiai - 151,92

Narių skaidrumo vertinimo projektas - 10970

Viešinimas 3097,18 5457,36

Komunikacijos išlaidos (viešieji ryšiai) 1910,53 1773,64

Marketingo kampanijos (žiema/ruduo) - 2531,39

www atnaujinimas, palaikymas ir kiti dizaino darbai 1186,65 1152,33

Administravimo išlaidos 14.422,32 23.675,29

Su DU susijusios išlaidos* 11678,98 19549,48

Kitos administravimo išlaidos 2743,34 4125,81

* Nauja darbo vieta nuo 2015 m. balandžio mėn. 



DĖKOJAME

VISIEMS INICIATYVOS „BALTOJI BANGA“ NARIAMS, 

INICIATYVINEI GRUPEI, TARYBAI,

PROJEKTO GLOBĖJAI LR PREZIDENTEI DALIAI GRYBAUSKAITEI, 

PROJEKTO ILGALAIKIAMS IR TRUMPALAIKIAMS PARTNERIAMS UŽ 

BENDRADARBIAVIMĄ IR SKIRTĄ LAIKĄ  ŠIOS INICIATYVOS PLĖTRAI.



KONTAKTAI

Ieva Lapeikienė

Asociacija „Investors’ Forum“
Tel. +370 (5) 275 52 58

El. p. ieva@baltojibanga.lt
Totorių g. 5-21, Vilnius, Lietuva

www.baltojibanga.lt

Prisijukite prie iniciatyvos  Facebook‘e: 

www.facebook.com/baltojibanga

https://www.facebook.com/baltojibanga

