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2015 m. gruodžio 31 d. iniciatyva „Baltoji banga” vienijo
55 įmones-nares. 2015 m. paraiškas prisijungti prie
iniciatyvos pateikė 7 įmonės ir organizacijos. Iš jų 5 tapo
naujosiomis „Baltosios bangos“ narėmis:
• UAB „Inservis“
• AB „K2 LT“
• UAB „Roshen“
• UAB „Johnson&Johnson“
• Pfizer Luxemburg Sarl Filialas Lietuvoje

Dviejų įmonių paraiškos atmestos arba jų vertinimo
procesas sustabdytas. Dar dviejų įmonių paraiškų
vertinimas tęsėsi 2015 m.

PROJEKTO DALYVIAI



PAŽYMĖJIMŲ ĮTEIKIMAS
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2015 m. suformuota jungtinė iniciatyvos „Baltoji banga“ ir
asociacijos „Investors‘ Forum“ viešųjų pirkimų darbo
grupė. Pradėta partnerystė su Viešųjų pirkimų tarnyba,
vyko reguliarūs susitikimai ir buvo teikiami pasiūlymai
viešųjų pirkimų sistemos skaidrumo didinimui. Viešųjų
pirkimų darbo grupės pasiūlymai: čia.

PARTNERYSTĖ SU VALSTYBĖS ĮSTAIGOMIS

2015 m. gruodžio 9 d. pasirašyta partnerystės sutartis su
Specialiųjų tyrimų tarnyba. STT prisidės teikiant
rekomendacijas dėl naujų narių priėimo. „Baltoji banga“
aktyviai įsitraukia į „Atsakingo verslo vadovo“ parengimą.

http://www.investorsforum.lt/files/documents/Pasi%C5%ABlymai/Kiti/Dl_susitikimo_su_VPT.pdf


Viešųjų pirkimų darbo grupės susitikimas su VPT



Bendradarbiavimo sutarties pasirašymas su STT



2015 m. iniciatyva „Baltoji banga“ tęsė edukacinių filmukų
serijos „Pastabumo testai“ platinimą Lietuvos švietimo
įstaigoms.

Bendradrabiaujant su Donatu Vasiliausku, Alytaus Putinų
gimnazijos, Socialinio verslumo mokyklos mokytoju video
filmukams sukurta metodinė medžiaga skirta ekonomikos
mokytojams.

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

ŠVIETIMAS

http://bit.ly/1JXSmAB


RENGINIAI, KOMENTARAI
Data Renginio/komentaro pavadinimas Nuoroda

2015-02-11 Susitikimas su Viešųjų pirkimų tarnyba http://bit.ly/1S0hedm

2015-04-15 Teo atsakingo verslo diena. Partneriai „Baltoji banga“ http://bit.ly/1nGAU9n

2015-04-22 Konferencija. Tvarumas: iššūkis ar galimybė? http://bit.ly/20GB7Yt

2015-05-18 Akcija „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“ http://bit.ly/1nGB54z

2015-05-27 Susitikimas su Viešųjų pirkimų tarnyba

2015-07-14 Mokesčių inspektoriai aptiko nedeklaruotų geodezininkų pajamų http://bit.ly/1GlvCS8

2015-08-06 Susitikimas su Viešųjų pirkimų tarnyba

2015-08-20 Baltosios bangos narių dalyvavimas „Broma Jazz“ festivalyje http://bit.ly/1R1XZyY

2015-08-24 Lietuvoje verslo etika išlieka tabu http://bit.ly/1KpHY4t

2015-09-04 Susitikimas su Viešųjų pirkimų tarnyba

2015-09-10 Susitikimas su Viešųjų pirkimų tarnyba

2015-09-22
Spaudos konferencija. Kreditingumo svarba ir Creditinfo iniciatyva - 60 tūkst.

įmonių gavo kredito ataskaitas
http://bit.ly/1TDo6Nr

2015-10-01 Verslo pusryčiai. Lyderio vaidmuo kuriant etiško verslo kultūrą http://bit.ly/1Qcpxx1

2015-10-08
Švedijos karalius ir prezidentė apdovanojo verslininkus paskelbti geriausieji.

Nominuota akcija „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“
http://bit.ly/1PRE7t4

2015-10-13
Ką daryti verslui, kad taptų atskaitingu ir patikimu partneriu. Partneriai

„Baltoji banga“
http://bit.ly/1TDouvu

2015-10-15 Skaidraus ir atsakingo verslo diena Kėdainiuose
http://bit.ly/1SXM72r

http://bit.ly/1NPVzgd

2015-11-03 „Baltoji banga“ apie skaidrų verslą kalbėjo Kėdainiuose http://bit.ly/1SXM72r

2015-11-19 Susitikimas su Viešųjų pirkimų tarnyba

2015-12-09 Iniciatyva „Baltoji banga“ pasirašė partnerystės sutartį su STT http://bit.ly/1SsQUcD

2015-12-18 Etika versle – kodėl mus valdo seni įpročiai? http://bit.ly/1Pzq6oa
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„TEO ATSAKINGO VERSLO DIENA“

Paminėdami 10 metų dalyvavimą „Pasauliniame susitarime“, „ Teo” pakvietė į „Atsakingo verslo dieną“.

Renginio metu patirtimi apie atsakingą verslą ir priemones jam skatinti dalinosi tuometinė „Teo“ socialinės

atsakomybės plėtros vadovė Renata Gaudinskaitė, „Teo“ teisės reikalų padalinio vadovė Eglė Gudelytė-

Harvey, „Teo“ atitikties juriskonsultė Radvilė Statulevičienė, „Teo“ privatumo pareigūnas ir vyriausiasis

juriskonsultas Darius Štitilis bei „Transparency International" projektų vadovė Rūta

Mrazauskaitė. Renginį vainikavo diskusija su Baltosios bangos, Business Sweden Lithuania, Lietuvos

atsakingo verslo asociacijos (LAVA), Transparency international, Teo atstovais



„TVARUMAS: IŠŠŪKIS AR GALIMYBĖ?“

Antrasis „Baltosios bangos“ kartu su

partneriais organizuotas renginys, skirtas

skleisti gerąją patirtį apie verslo

atsakomybę ir skaidrumą.

Savo įžvalgomis ir patirtimi dalinosi

svečias Jan Peter Balkenende, Ernst &

Young partneris korporatyvinės

atsakomybės srityje, Erasmus

Roterdamo universiteto profesorius,

buvęs Nyderlanų ministras pirmininkas.

Tvarumo Lietuvoje apžvalgą pristatė

Rūta Skyrienė, Investuotojų forumo

vykdomoji direktorė, Baltosios bangos

tarybos pirmininkė.

Diskusijoje dalyvavo virš

aštuoniasdešimt valstybės ir

nevyriausybinių organizacijų atstovų.



Kasmet organizuojama
akcija „Šioje šalyje nėra
vietos šešėliui“ įvyko
daugiau nei 40 Lietuvos
miestų, dalyvavo daugiau
nei 500 verslo, jaunimo,
valstybės tarnybų atstovų,
pasiekta daugiau nei
30000 Lietuvos gyventojų.
Aktyviai prisijungė švietimo
įstaigos Lietuvoje.

„ŠIOJE ŠALYJE NĖRA VIETOS ŠEŠĖLIUI“



Meninė instaliacija simbolizuojanti „šešėlį“ Vilniuje



Meninė instaliacija simbolizuojanti „skaidrumą“ Vilniuje



Akcijos „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“ dalyviai Klaipėdoje, Šiauliuose, Šalčininkuose



Akcijos „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“ dalyviai Vilniuje



Akcijos „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“ spaudos konferencija, 2015-05-18
Rūta Skyrienė, Baltosios bangos tarybos pirmininkė, Investuotojų forumo vykdomoji direktorė

Dainoras Bradauskas, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

viršininkas

Remigijus Šimašius, Vilniaus miesto meras

Andželika Rusteikienė, Baltosios bangos projekto vadovė, Investuotojų forumo strateginių projektų 

plėtros vadovė



BALTOSIOS BANGOS NARIAI „BROMA JAZZ“ FESTIVALYJE

Rugpjūčio 15 dieną, Kėdainiuose -

vykusiame „Broma Jazz“ festivalyje

dalyvavo ir „Baltosios bangos“ nariai.

Kėdainių senamiestyje buvo verdama

kvapni festivalio uogienė, o indeliai

sužymėti „Baltosios bangos“ ženklu.

Festivalio dalyviai, draugai ir bičiuliai

galėjo parsinešti šio skanėsto į namus.

Simboliškai buvo prašoma paaukoti

Kėdainių viešajai įstaigai „Gyvenimo

namai sutrikusio intelekto asmenims“.

„Baltosios bangos“ nariai „Daumantų“

pagardų gamintojai bei akcinė bendrovė

„Nordic Sugar Kėdainiai“ ruošė skanias

dovanas kartu su vietos veiklos grupės ir

VšĮ „Gyvenimo namai sutrikusio intelekto

asmenims“ aktyvistais.

© Arthur Bulota



LYDERIO VAIDMUO KURIANT ETIŠKO VERSLO KULTŪRĄ

Spalio 1 d. „Baltoji banga“ kartu su Pasaulio ekononomikos forumo „Global Shapers“

tinklu Vilniuje ir asociacija „Investors‘ Forum“ pakvietė į susitikimą su Al Jazeera Media

Network (AJMN) verslo plėtros vadovu ir verslo etikos profesionalu Youssef Gaboune.

Susitikimo metu Youssef Gaboune dalinosi savo patirtimi apie etiško verslo kultūros

formavimą bei lyderystę.



SKAIDRAUS IR ATSAKINGO VERSLO DIENA KĖDAINIUOSE

Spalio 15 d. Baltoji banga ir Kėdainiuose veikiantys nariai pakvietė į Skaidraus ir atsakingo verslo dieną

Kėdainiuose. Kėdainių krašto verslininkai ir visuomeninių institucijų atstovai diskutavo diskutavo apie

atsakomybę, mokesčių mokėjimą ir „šešėlį“.
Diskusijose dalyvavo: skaidraus verlso iniciatyvos „Baltoji banga“ Tarybos narė Raminta Stanaitytė-Česnulienė, Kauno AVMI

Mokestinių prievolių departamento rajonų mokesčių mokėtojų skyriaus vedėja Irena Gasiūnienė, Kėdainių pirminės sveikatos

priežiūros centro direktorė Audronė Rimkevičienė, Kėdainių rajono policijos komisariato tyrėjai Dalius Gaurilčikas ir Ramūnas

Kaluginas, Kėdainių raj. savivaldybės Akademijos gimnazijos direktorius Liudas Tauginas, UAB PIAR vadovas Linas

Kontrimas, AB „Lifosa“ administracijos direktorius Juozas Baniota, AB “K2 LT” direktorius Vytenis Labanauskas, Daumantai

LT direktorius Robertas Neimontas ir Nordic Sugar Kėdainiai direktorius Dainius Cibulskis.



APDOVANOJIMAI
Švedijos verslo apdovanojimuose akcija „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“ 
nominuota TOP 3 ĮSA iniciatyva Lietuvoje.



SOCIALINIAI TINKLAI

2586 
sekėjų

Maksimalus 
žinučių 

pasiekiamumas 
16.420

>100 
žinučių

Daugiau:www.facebook.com/baltojibanga

https://www.facebook.com/baltojibanga


Įgyvendinta akcija: #Aukščiau





2015-IEJI – ŽENKLO PLĖTRA

Ženklas registruotas Lietuvoje,
Latvijoje, Estijoje.

2014 m. pradėta iniciatyvos „Baltoji banga“ plėtra Baltijos šalyse. Pateikti prekės ženklo
„Baltoji banga“ registracijos dokumentai Latvijos ir Estijos Respublikose.

2014 m. lapkričio 20 d. prekės ženklas ir pavadinimas „Baltais vilnis“ įregistruotas Latvijos
Respublikoje.

2015 m. prekės ženklas ir pavadinimas registruotas Estijos Respublikoje.



PREKIŲ IR PASLAUGŲ ŽENKLINIMAS

„Baltosios bangos“ ženklo naudojimas: www.baltojibanga.lt/baltieji-produktai.html

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


EILUTĖS IR OBJEKTAI
PAJAMOS (EUR)

Pajamos
32.674,02

Išlaidos
24.033,07

Likutis iš 2014 m. 24.407,16

EILUTĖS IR OBJEKTAI
IŠLAIDOS (EUR)

Rinkodaros ir komunikacijos išlaidos

Viešinimo ir rinkodaros medžiagos parengimas  
1.910,53

Interneto svetainės koregavimo darbai, dizaino darbai
1.186,65

Akcija „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“ 5.218,99

Administravimo išlaidos

Iniciatyvos „Baltoji banga“ administravimo išlaidos už 2015 m.
12.973,55

Teisinės išlaidos: 
Prekės ženklo ir pavadinimo registracijos išlaidos Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje

1.031,71

Banko mokesčiai
37,10

Dalyvavimo mokesčiai
89,00

Patalpų, telekomunikacijos išlaidos
1.136,16

Biuro išlaidos
263,77

Komandiruotės
185,61

Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.
33.048,11

FINANSINĖ ATASKAITA



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

Andželika Rusteikienė
Asociacija „Investors’ Forum“

Tel. +370 (5) 275 52 58
El. p. andzelika@investorsforum.lt

Totorių g. 5-21, Vilnius, Lietuva

www.baltojibanga.lt

Prisijukite prie iniciatyvos  Facebook‘e: 

www.facebook.com/baltojibanga

https://www.facebook.com/baltojibanga

