VEIKLOS ATASKAITA
UŽ 2010 M. BIRŽELIS - 2011 M. GRUODIS

TURINYS

1. Baltosios bangos Nariai

2. Renginiai

3. Viešinimas

4. Produktai su Baltosios bangos ženklu

Nuo 2011 m. iniciatyvą „Baltoji banga“ administruoja asociacija „Investors‘ Forum“.

1. BALTOSIOS BANGOS NARIAI
2011 m. gruodžio 31 d. iniciatyvą „Baltoji banga” jungia 40 narių. 2011 metais prisijungė
8 naujos įmonės:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dovanų manija, UAB
Elektra, IĮ
Epi Farma, UAB
Incorpus, UAB
Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas
Šilutės raštinė, UAB
Texus, UAB
Toode, UAB

Vienos įmonės paraiška įvertinta neigiamai.

Visų narių sąrašas pateikiamas ataskaitos pabaigoje.

2. RENGINIAI
2010 m. Susitikimas su LR Prezidente.
Baltosios bangos nariai susitiko su LR Prezidente J.E. Dalia Grybauskaite, pristatyta
iniciatyva. LR Prezidentė globoja šią iniciatyvą
2011 m. kovo 14 d. Investuotojų forumas su Vyriausybe „Kaip paimti milijardą?“
Baltosios bangos narių atstovė Jurgita Petrauskienė, įmonės „VSA Vilnius“ direktorė forumo
metu skaitė pranešimą “Baltoji banga ir šešėlis”. Renginio metu įteikti narystės pažymėjimai
bendrovėms „ERP“, „Spauda“ ir „Toode“.
2011 m. balandžio 7 d. Vilniaus universiteto Darnaus vystymosi dienos.
Andželika Rusteikienė, Baltosios bangos atstovė, asociacijos „Investors‘ Forum“ biuro ir
komunikacijos vadovė, skaitė pranešimą „Įmonių socialinė atsakomybė – realus vertės
kūrimas“, kurio metu pristatė ir iniciatyvą „Baltoji banga“.
2011 m. gegužės 5 d. pranešimas Kauno apskrities verslo įmonėms „Įmonių
socialinės atsakomybės pridėtinė vertė verslui konkuruojant užsienio rinkose“.
Rūta Skyrienė, Baltosios bangos Tarybos pirmininkė, asociacijos „Investors‘ Forum“
vykdomoji direktorė, skaitė pranešimą „ĮSA pridėtinė vertė verslui konkuruojant užsienio
rinkose“, kurio metu pristatė ir iniciatyvą „Baltoji banga“ Kauno apskrities verslininkams.
2011 m. gegužės 25 d. pranešimas Šiaulių apskrities verslo įmonėms „Įmonių
socialinė atsakomybė – kas tai ir kodėl tai rūpi verslui“.
Rūta Skyrienė, Baltosios bangos Tarybos pirmininkė, asociacijos „Investors‘ Forum“
vykdomoji direktorė, skaitė pranešimą „ĮSA pridėtinė vertė verslui konkuruojant užsienio
rinkose“, kurio metu pristatė ir iniciatyvą „Baltoji banga“ Šiaulių regiono verslininkams.
2011 m. gegužės 19 d. Metų finansų direktoriaus rinkimai.
Baltoji banga „Metų finansų direktoriaus rinkimams“ įsteigė apdovanojimą finansų
vadovams: „Už skaidrią ir atsakingą veiklą“. Apdovanota Audronė Petrauskienė, Schmitz
Cargobull Baltic, Salvinija Deksnienė, „Thermo Fisher Scientific“ Vilniaus padalinys, Jūratė
Lingienė, AS SEB bankas.
2011 m. lapkričio 15 d. paskaita „Įmonių socialinės atsakomybės pridėtinė vertė
verslui“ Kauno technologijos universitete.
Rūta Skyrienė, Baltosios bangos Tarybos pirmininkė, asociacijos „Investors‘ Forum“
vykdomoji direktorė, skaitė pranešimą „Įmonių socialinės atsakomybės pridėtinė vertė
verslui“ KTU studentams, kurio metu pristatė ir iniciatyvą „Baltoji banga“.

2011 m. birželio 6 d. Spaudos konferencija „VMI pasitikėjimo telefonas 1882 ir
skaidraus verslo projektas „Baltoji banga“ – penkeri metai kovoje su „vokeliais“.
Spaudos konferencijoje dalyvavo:





Rūta Skyrienė, Baltosios bangos Tarybos pirmininkė, asociacijos „Investors‘ Forum“
vykdomoji direktorė
Rūta Jasienė, SDG grupės personalo ir komunikacijos direktorė, Baltosios bangos
nariai
Artūras Klerauskas, VMI prie FM viršininko pavaduotojas
Andželika Rusteikienė, Baltosios bangos veiklos vystytoja, asociacijos „Investors‘
Forum“ biuro ir komunikacijos vadovė

2011 m. gruodžio 15 d. ISM universiteto renginys „Diena be korupcijos“
Renginio metu ISM studentams Andželika Rusteikienė asociacijos „Investors‘ Forum“ biuro
ir komunikacijos vadovė, Baltosios bangos atstovė ir Gediminas Trijonis, PZU Lietuva
atstovas, Socialiai atsakingų įmonių asociacijos prezidentas skaitė pranešimą „Atsakingas
verslas ir Baltoji banga“.

Vz.lt

2.

3.

Susitikimas su LR Prezidente, 2010 m.

Konferencija: „Kaip paimti milijardą?“, 2011 m.

Metų finansų direktoriaus rinkimų
nugalėtojos, 2011 m.

Spaudos konferencija, 2011 m.

3. VIEŠINIMAS
Publikacijos, kuriose minima iniciatyva „Baltoji banga“:
Po susitikimo su LR Prezidente, 2010 m. birželio mėn.
D.Grybauskaitė: sąžiningi verslininkai turi sulaukti palaikymo
http://verslas.delfi.lt/business/article.php?id=33738635
http://www.delfi.lt/news/economy/business/article.php?id=33738635
„Baltieji“ pradeda ir tikisi laimėti
http://verslozinios.lt/index.php?act=mprasa&sub=article&id=22223
D.Grybauskaitė: sąžiningi verslininkai turi sulaukti pagarbos
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/verslas/dgrybauskaite_saziningi_verslininkai_turi_
sulaukti_pagarbos/,print.1
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/verslas/dgrybauskaite_saziningi_verslininkai_turi_
sulaukti_pagarbos/,coments.1
Projekto “Baltoji banga” atstovai pas LR Prezidentę
http://www.maistprofsajunga.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=1357&Itemid=
1
http://www.lpsk.lt/?lang=lt&mID=3&id=2458
Atsakingo verslo plėtra
http://www.kaunoaleja.lt/?action=news&news_id=16934
Atsakingi verslininkai turi sulaukti palaikymo ir pagarbos
http://www.president.lt/lt/spaudos_centras_392/pranesimai_spaudai/saziningi_verslininkai_tu
ri_sulaukti_palaikymo_ir_pagarbos.html?kat=3
Po konferencijos „Kaip paimti milijardą“, 2011 m. kovo mėn.
Kaip paimti milijardą?
http://www.balsas.lt/naujiena/529412/kaip-paimti-milijarda/1
http://www.vtv.lt/naujienos/ekonomika/kaip-paimti-milijarda-3.html
Verslas pasiūlė vaistų nuo kontrabandos viruso
http://iq.lt/titulinis/verslas-pasiule-vaistu-nuo-kontrabandos-viruso/
Dažniausiai darbo užmokestį „vokelyje“ gauna 26-40 m. bedarbiai vyrai
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/dazniausiai-darbo-uzmokesti-vokelyje-gauna-26-40-mbedarbiai-vyrai.d?id=46431723
Investuotojai Premjerui padovanojo kasos aparatą
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/investuotojai_premjerui_padovan
ojo_kasos_aparata/

Investuotojai premjerui dovanodami kasos aparatą linkėjo jų kuo greičiau atsisakyti
http://www.balsas.lt/naujiena/529447/investuotojai-premjerui-dovanodami-kasos-aparatalinkejo-ju-kuo-greiciau-atsisakyti
http://ekonomika.atn.lt/straipsnis/75652/investuotojai-premjerui-dovanodami-kasos-aparatalinkejo-ju-kuo-greiciau-atsisakyti
Laidoje „Lietuva tiesiogiai“: Kaip paimti milijardą?
http://m.lrytas.lt/-13001205181300063230-laidoje-lietuva-tiesiogiai-kaip-paimtimilijard%C4%85.htm
Investuotojai: 1 proc. šešėlinės rinkos – 9 mln. Lt biudžeto pajamų
http://www.alfa.lt/straipsnis/10767683/?Investuotojai..1.proc..seselines.rinkos..9.mln..Lt.biudz
eto.pajamu=2011-03-14_16-44
Su šešėliu siūlo kovoti mokėjimo kortelėmis
http://verslas.delfi.lt/business/su-seseliu-siulo-kovoti-mokejimo-kortelemis.d?id=43136953
Po „Metų finansų direktoriaus rinkimų“, 2011 m. gegužės mėn.
Trečią kartą rengiami Metų finansų direktoriaus rinkimai
http://vz.lt/straipsnis/2011/04/12/Trecia_karta_rengiami_Metu_finansu_direktoriaus_rinkimai
http://www.ziniur.lt/naujiena/trecia-karta-rengiami-metu-finansu-direktoriausrinkimai/?new_id=251127
http://www.fin-dir.lt/naujienos/0/160
http://verslalaikis.lt/konferencijos-forumai/486-trei-kart-rengiami-met-finans-direktoriausrinkimai
Metų finansų direktoriaus rinkimai – jau trečiąkart
http://www.vcc.lt/lt/blogas80
„Baltoji banga” prisideda prie Metų Finansų direktoriaus 2011 rinkimų
http://www.geroszinios.lt/naujienos/lt/verslas/6515?Baltoji_banga_prisideda_prie_Metu_Fina
nsu_direktoriaus_2011_rinkimu
Baltoji banga skatina teikti paraiškas metų finansų direktoriaus 2011 rinkimams
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-04-28-baltoji-banga-skatina-teikti-paraiskas-metufinansu-direktoriaus-2011-rinkimams/61995
http://manokarjera.cv.lt/Default4.aspx?ArticleID=5c865995-7a84-4fab-b270ea439bcfecf6&ref=rss
http://elta.lt/zinute_pr.php?inf_id=1353995
http://blog.naujienu-srautas.lt/2011/04/28/%E2%80%9Ebaltoji-banga%E2%80%9C-skatinateikti-paraiskas-metu-finansu-direktoriaus-2011-rinkimams/
http://vz.lt/straipsnis/2011/04/27/Baltoji_banga_prisideda_prie_Metu_Finansu_direktoriau
http://www.vtv.lt/naujienos/ekonomika/baltoji-banga-skatina-teikti-paraiskas-metu-finansudirektoriaus-2011-rink-21.html

http://www.traders.lt/plug.php?e=newslnks&src=-1&substr=&d=100
Po „Spaudos konferencijos su VMI“, 2011 m. birželio mėn.
VMI pasitikėjimo telefonas 1882 ir skaidraus verslo projektas „Baltoji banga“ – penkeri metai
kovoje su „vokeliais“
http://www.vmi.lt/lt/?itemId=10822908
http://www.glaustai.lt/nuoroda/baltoji-banga-penkeri-metai-kovoje-su-vokeliais-465420
http://www.cika.lt/node/6650
http://www.alytausnaujienos.lt/alytausnaujienos/skaitiniukomentarai?cid=804&type=1
Pasitikėjimo telefonas per penkerius metus į valstybės biudžetą padėjo surinkti apie 48 mln.
litų
http://www.lrytas.lt/-13076090131306190977-pasitik%C4%97jimo-telefonas-per-penkeriusmetus-%C4%AF-valstyb%C4%97s-biu%C5%BEdet%C4%85-pad%C4%97jo-surinkti-apie48-mln-lit%C5%B3.htm?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
Skaidraus verslo projektas „Baltoji banga“ — penkeri metai kovoje su „vokeliais“
http://www.aina.lt/verslas/mokesciai/18030-baltoji-banga-penkeri-metai-kovoje-suvokeliais.html
http://www.geroszinios.lt/naujienos/lt/verslas/7041?Skaidraus_verslo_projektas_Baltoji_bang
a_-_penkeri_metai_kovoje_su_vokeliais
http://sc.bns.lt/index.php?item=112536&id=3&subid=43
VMI: krizės metu pranešimų apie atlyginimus „vokeliuose“ sumažėjo
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-06-10-vmi-krizes-metu-pranesimu-apie-atlyginimusvokeliuose-sumazejo/64260
Skaidrioms įmonėms – pelno mokesčio lengvatos
http://www.veidas.lt/skaidrioms-imonems-pelno-mokescio-lengvatos
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/verslas/skaidrioms_imonems__pelno_mokescio_l
engvatos
http://www.ekonomika.lt/naujiena/skaidrioms-imonems-pelno-mokescio-lengvatos-8962.html
http://www.valstietis.lt/Pradzia/Naujienos/Verslas/Skaidrioms-imonems-pelno-mokesciolengvatos
http://www.kasdien.lt/Pradzia/Naujienos/Verslas/Skaidrioms-imonems-pelno-mokesciolengvatos
http://www.balsas.lt/naujiena/542025/skaidrioms-imonems-pelno-mokescio-lengvatos
Kovos su vokeliais rezultatas – milijonai
http://www.lzinios.lt/lt/2011-06-15/verslas/kovos_su_vokeliais_rezultatas_milijonai.html

Kita:
Palankus investicinis klimatas lemia geresnę gyvenimo kokybę
http://www.zurnalistika-kitaip.lt/visuomene/palankus-investicinis-klimatas-lemia-geresnegyvenimo-kokybe
R.Skyrienė: pasirinkimą pradės veikti ir moralės dalykai
http://verslas.delfi.lt/business/rskyriene-pasirinkima-prades-veikti-ir-moralesdalykai.d?id=46095417

Baltosios bangos logo arba statiniai reklamos skydeliai 2011 m. buvo skelbiami:
www.bernardinai.lt; www.verslauk.lt; www.atsakingas.lt; www.delfi.lt; www.cv-online.lt,
www.supermama.lt, www.cha.lt, www.one.lt, www.demotyvacija.lt, www.grynas.lt,
www.manodrabuziai.lt, www.blogai.lt, www.elektronika.lt, www.greenas.lt, www.buk.ucoz.com,
www.aiesec.lt ... ir Baltosios bangos narių svetainėse.
Televizija. Video apie Baltosios bangos iniciatyvą, sukurtas 2011 m.:
http://www.youtube.com/watch?v=5OWx6sZlGhs&feature=related
Video rodytas 2011 m. lapkričio 10- gruodžio 04 d. per Lietuvos televiziją, Delfi TV,
www.aiesec.lt, Facebook ir www.baltojibanga.lt
Radijas. Radijo klipas sukurtas 2011 m. transliuotas per:
Lietuvos radiją, Telšių radiją, Rimi Lietuva prekybos centruose. 2011 12 30 dalyvauta radijo
Laisvoji banga laidoje „Sprendimų metas“, įrašą galima pasiklausyti čia: Radijo laidos įrašas
Sukurta Baltosios bangos paskyra socialiniame tinkle „Facebook“:
https://www.facebook.com/baltojibanga

4.

PRODUKTAI1 SU BALTOSIOS BANGOS ŽENKLU

Daugiau Baltųjų produktų ir paslaugų žymėjimų galima pamatyti:
http://www.baltojibanga.lt/lt/baltieji_produktai.html

1

Produktams priskiriami visi būdai Baltosios bangos ženklo žymėjimui.

INICIATYVĄ „BALTOJI BANGA“ PALAIKO:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Įmonė
AGA-CAD, UAB
Arijus, UAB
Bennet Distributors, UAB
Cleanex, UAB
Dovanų manija, UAB
Dzūtra, UAB
Elektra, IĮ
EPI Farma, UAB
ERP, UAB
Grifs AG, UAB
Incorpus, UAB
Integrity PR, UAB
Investors‘ Forum, asociacija
Jūrės medis, UAB
KRS, UAB
Lifosa, AB
Management information, UAB
Neda, UAB
Nordic Sugar Kėdainiai, AB
Omniteksas, UAB
Omnitel, UAB
Orientis, UAB
Plungės kooperatinė prekyba, UAB
Publicum Group, UAB
Respublikinis energetikų mokymo centras, VšĮ
RIMI Lietuva, UAB
Rolvika, UAB
SAN Vilnius, UAB
SDG, UAB
Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas
Spauda, AB
Šilutės raštinė, UAB
Švykai, UAB
TEO LT, AB
„Texus“ Sales Partners, UAB
Toode, UAB
Traidenis, UAB
Transvia Logistics, UAB
Vičiūnai ir partneriai, UAB
VSA Vilnius, UAB

DĖKOJAME
VISIEMS INICIATYVOS „BALTOJI BANGA“ NARIAMS,
INICIATYVINEI GRUPEI, TARYBAI,
PROJEKTO GLOBĖJAI LR PREZIDENTEI DALIAI GRYBAUSKAITEI,
PROJEKTO ILGALAIKIAMS IR TRUMPALAIKIAMS PARTNERIAMS
UŽ
BENDRADARBIAVIMĄ, ENTUZIAZMĄ IR SKIRTĄ LAIKĄ
ŠIOS INICIATYVOS PLĖTRAI.

Kontaktai:
Asociacija „Investors‘ Forum“
Tel. +370 (5) 2755258
El. p.: info@investorsforum.lt
Totorių g. 5-21, Lt-01121, Vilnius, Lietuva

