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1. BALTOSIOS BANGOS NARIAI
2014 m. gruodžio 31 d. iniciatyva „Baltoji banga” vienijo 58 įmones-nares. 2014 m.
paraiškas prisijungti prie iniciatyvos pateikė 17 įmonių. Iš jų 8 tapo naujosiomis
„Baltosios bangos“ narėmis:

1. Skogran, UAB
2. Alfa agro, UAB
3. Easting Transline,
UAB
4. Cramo, UAB
5. Geometra, UAB
6. Kelranga, UAB
7. Biuro, UAB
8. Baltic Agency Service,
UAB

Septynių įmonių paraiškos atmestos arba jų vertinimo procesas sustabdytas. Dar
dviejų įmonių paraiškų vertinimas tęsiasi 2015 m.
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NARIAI
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2. RENGINIAI, TYRIMAI, VIEŠINIMAS
Remiantis „Newspoint“ 2014 m. Baltoji banga paminėta 109-iose publikacijose.
Data
2014-04-28
2014-06-04
2014-07-08
2014-08-23
2014-09-30
2014-10-13/14

2014-10-30
2014-11-10/12
2014-11-18/25
2014-12-03
2014-12-08/09
2014-12-09

Renginio pavadinimas
Akcija „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“ Lietuvoje
Projekto „Kuriame Respubliką“ uždaromoji konferencija
Susitikimas su Jermyn P. Brooks
Diskusija
„Patriotiškumas
ir
pilietiškumas
–
nesuderinama?“
Susitikimas su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacija (angl. OECD)
„Baltoji banga“ pristatyta Pasaulio ekonomikos forumo
partnerystės prieš korupciją iniciatyvos susitikime (angl.
WEF PACI)
„Baltoji banga“ pristatyta renginyje „Siekiant prisijungti prie
EBPO kovos su papirkinėjimu konvencijos: iššūkiai ir
geriausia praktika“
„Baltoji banga“ pristatyta EBPO antikorupcijos tinklo Rytų
Europai ir Centrinei Azijai ekspertų susitikime Stambule
Susitikimas su Vilniaus universiteto žurnalistikos fakulteto
studentais
Iniciatyvos „Baltoji banga“ narių susitikimas
Pristatytas kasmetinis „Baltosios bangos“ skaidrumo
tyrimas „Skaidraus verslo situacija Lietuvoje“
Pranešimas apie atsakingo verslo gerąsias praktikas
konferencijoje „Atsakingo verslo galimybės mažinti
korupciją privačiame sektoriuje“

Nuoroda
http://bit.ly/1l5vP4J
http://bit.ly/1rLZG9h
http://bit.ly/1vAOVGm
http://bit.ly/15Mq7Sd
http://bit.ly/1E3Ol7k

http://bit.ly/1E3Ol7k

http://bit.ly/1JE7y1d
http://bit.ly/1z0PwDc
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„Net 89 proc. Lietuvos jaunimo įsitikinę, kad Lietuvoje yra įmonių, mokančių
atlyginimus „vokeliuose“. Daugiau nei kas trečias (38 proc.) jaunas pilietis teigia, kad
griežtai nesutiktų su pasiūlymu gauti dalį algos „vokelyje“. Beveik pusė (42 proc.)
respondentų nepirktų prekių ir paslaugų iš įmonių, jeigu žinotų, kad atlyginimai jose
mokami neskaidriai.
Tokius rezultatus atskleidė lapkričio mėn. atlikta apklausa, kuria siekta išsiaiškinti, kaip
jauni žmonės vertina verslo sąžiningumą, skaidrumą ir korupcijos apraiškas Lietuvoje.
Tyrimą atliko iniciatyva „Baltoji banga“ kartu su rinkos tyrimų bendrove „RAIT“, LSP
partnerystės programa, Lietuvos studentų sąjunga ir Lietuvos jaunimo organizacijų
taryba.”
Tyrimo „Jaunimo požiūris į verslo skaidrumą Lietuvoje“ rezultatai: http://bit.ly/1v1fVRE
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SOCIALINIAI TINKLAI
„Baltosios bangos“ paskyra
„Facebook“ socialiniame tinkle:
www.facebook.com/baltojibanga

192
vid. žinutės
pasiekiamum
- as

>100
žinučių

2417
sekėjų
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3. ŠVIETIMAS
2014 m. iniciatyva „Baltoji banga“ pristatė edukacinių filmukų seriją „Pastabumo
testai“. Tai iniciatyvos „Baltoji banga“ socialinės kampanijos dalis, kuria gyventojai,
ypač jaunimas, skatinami atkreipti dėmesį į mus kasdien supančias šešėlinės
ekonomikos ir korupcijos apraiškas ir kitus žalingus procesus.
Pagrindinė filmukų žinia: kol būsime linkę užmerkti akis, kol toleruosime šiuos
(šešėlinės ekonomikos) neigiamus reiškinius, tol jie egzistuos ir dėl to nukentėsime
mes visi. Kiekvienas galime pradėti nuo savęs. Jau dabar.
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Pavadinimas
Baltoji banga:
Pastabumo
testas (I dalis)

Žinutė
Kai kalbame apie pinigus,
atrodo, kad visada esame
pastabūs. Bet ar iš tiesų?
Išspręsk šį pastabumo
testą ir pasitikrink. Pavyko
iš pirmo karto? Dalinkis ir
patikrink draugą!

Baltoji banga:
Pastabumo
testas (II dalis)

Lietuvos gatvėmis ir keliais
zuja
tūkstančiai
automobilių. Ar žinai, kad
ne visų jų kuras pilamas
legaliai?
Ar
kada
susimąstei, kiek lėšų visi
netenkame vairuotojams
įsigyjant degalus juodojoje
rinkoje?

https://www.youtube.co
m/watch?v=GOYN9ZWWwc

Ketvirtadalis degalų
rinkos šešėlyje.
http://bit.ly/18sc6dG

Baltoji banga:
Pastabumo
testas (III dalis)

Skaičiuojama,
kad
„šešėlyje“ sukasi trečdalis
Lietuvos bendrojo vidaus
produkto. Dėl nelegalaus
verslo, algų vokeliuose,
mokesčių
vengimo
nukenčiame visi ir dažnai
visa tai vyksta tiesiai prieš
mūsų akis. Gal jau metas
jas plačiau atverti?

https://www.youtube.co
m/watch?v=l2I2EYl3kqo

Kodėl lietuviai
toleruoja šešėlį?
http://bit.ly/1yMbSr
C

Nuoroda

Straipsnis šia tema

https://www.youtube.co Dviguba buhalterija:
m/watch?v=ga-Jj64vfHA kur ir kaip
pradingsta mūsų
visų milijonai?
http://bit.ly/ShFBa2
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4. BALTOSIOS BANGOS ŽENKLO NAUDOJIMAS
„Baltosios bangos“ ženklu žymimos produktų pakuotės, komunikacijos ir rinkodaros
priemonės. Pažymėtų gaminių katalogas:
http://www.baltojibanga.lt/baltieji-produktai.html
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5. PLĖTRA
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.
Prekės ženklo ir pavadinimo
numatomas 2015 metais.

registracijos

patvirtinimas

Estijos

Respublikoje
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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
Projekto „Baltoji banga“ vadovė
Asociacija „Investors‘ Forum“
Tel. +370 (5) 2755258
El. p.: info@investorsforum.lt
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