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1. BALTOSIOS BANGOS NARIAI 

2012 m. gruodžio 31 d. iniciatyvą „Baltoji banga” sudarė 51 įmonė-narė. 2012 metais 

paraiškas pateikė 18 ir prie iniciatyvos prisijungė 15 naujų įmonių:  

1. 2 pilvai, UAB 

2. Aga, UAB 

3. Aktyvas, UAB 

4. Archyvų sistemos, UAB 

5. Creditinfo, UAB 

6. Defensas, UAB 

7. Ekonovus, UAB 

8. Eternit Baltic, UAB 

9. Hesi group, UAB 

10. Kolpingo kolegija, VšĮ 

11. Litnobiles, UAB 

12. RAIT, UAB 

13. Soundest, UAB 

14. Tvirta, UAB 

15. Vesiga, UAB 

 

Trijų įmonių paraiškos yra atmestos/vertinimo procesas sustabdytas. 

Šiuo metu iniciatyvą palaiko 51 įmonė. Visų narių sąrašas pateikiamas ataskaitos pabaigoje.  
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2. RENGINIAI 

2012 m. kovo 2 d. - paskaita „Įmonių socialinė atsakomybė – kas tai ir kodėl tai rūpi 

verslui?“ Klaipėdoje. 

Rūta Skyrienė, Baltosios bangos Tarybos pirmininkė, asociacijos „Investors‘ Forum“ vykdomoji 

direktorė, skaitė pranešimą „Įmonių socialinė atsakomybė – kas tai ir kodėl tai rūpi verslui?“ Klaipėdos 

verslo bendruomenei, kurios metu pristatė ir iniciatyvą „Baltoji banga“. Pranešimo turinys apėmė 

Įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) koncepcijos pristatymą, verslo vaidmens išgryninimą, ĮSA 

naudą verslui, atsakingo vartojimo koncepcijos pristatymą – tarptautinius ir vietinius socialinių 

žymėjimų pavyzdžius. 

 

2012 m. kovo 16 d. - paskaita „Įmonių socialinė atsakomybė – kas tai ir kodėl tai rūpi 

verslui?“ Marijampolėje. 

Rūta Skyrienė, Baltosios bangos Tarybos pirmininkė, asociacijos „Investors‘ Forum“ vykdomoji 

direktorė, skaitė pranešimą „Įmonių socialinė atsakomybė – kas tai ir kodėl tai rūpi verslui?“ 

Marijampolės verslo bendruomenei, kurios metu pristatė Įmonių socialinės atsakomybės koncepciją ir 

iniciatyvą „Baltoji banga“. 

 

2012 m. gegužės 15 d. - Diena be šešėlio. 

Įvykdyta pilietinė akcija „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“, kurios metu dar 

kartą atvirai pademonstruota, kokią žalą „šešėlis“ neša visuomenei. Akcijos 

metu iniciatyvos „Baltoji banga“ nariai, asociacijos „Investors‘ Forum“ 

nariai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Valstybinės mokesčių 

inspekcijos atstovai  pasitiko į darbą vykstančius Vilniaus miesto gyventojus 

ir dalino skrajutes, kuriose pateikiama informacija kviečianti kovoti su 

nelegaliu darbu, 

atlyginimais vokeliuose 

ir kontrabanda.  

Po skrajučių dalinimo 

akcijos LR Vyriausybėje 

pasirašyta verslo 

asociacijų „Skaidraus 

verslo deklaracija“, kuria 

organizacijos 

įsipareigoja laikytis 

skaidraus verslo principų 

ir bendradarbiauti su 

valstybės institucijomis 

formuojant 

nepakantumą šešėlinei 

ekonomikai. Šią 

deklaraciją pasirašė: 

asociacija „Investors‘ 

Forum“, Lietuvos verslo 

http://www.baltojibanga.lt/faqes.html
http://www.baltojibanga.lt/saziningumo-deklaracija.html
http://www.baltojibanga.lt/saziningumo-deklaracija.html
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darbdavių konfederacija, Lietuvos verslo konfederacijos atstovai, Lietuvos pramonininkų 

konfederacija, Žinių ekonomikos forumas ir asociacija „INFOBALT“.  

Po deklaracijos pasirašymo įteikti pažymėjimai naujiesiems iniciatyvos „Baltoji banga“ nariams: 

„Siemens Osakeyhtio“ Lietuvos filialas, UAB „Dovanų manija“, IĮ „Elektra“, UAB „Epi farma“, VšĮ 

„Kolpingo kolegija“, UAB „Incorpus“, UAB „Sales Partners“ (Texus), UAB „Soundest“, UAB „Šilutės 

raštinė“ ir UAB „Defensas“. 

http://www.baltojibanga.lt/news/19/1392/Prie-Baltosios-bangos-iniciatyvos-prisijunge-10-imoniu.html
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2012 m. gegužės 29 d. - paskaita „Įmonių socialinė atsakomybė – kas tai ir kodėl tai 

rūpi verslui?“ Kėdainiuose. 

Rūta Skyrienė, Baltosios bangos Tarybos pirmininkė, asociacijos „Investors‘ Forum“ vykdomoji 

direktorė, skaitė pranešimą „Įmonių socialinė atsakomybė – kas tai ir kodėl tai rūpi verslui?“ Kėdainių 

verslo bendruomenei, kurios metu pristatė ir iniciatyvą „Baltoji banga“. 

 

2012 m. birželio 18-19 d. – dalyvavimas tarptautinėje konferencije (apvalaus stalo 

susitikime) apie ĮSA reikšmę smulkiam ir vidutiniam verslui. 

 

Iniciatyvos „Baltoji banga“ Tarybos pirmininkė Rūta Skyrienė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje 

„Link glaudesnio bendradarbiavimo tarp ĮSA srityje veikiančių organizacijų Baltijos jūros regione – 

bendrų poreikių ir ateities veiksmų aptarimas“ (angl. “Towards a closer dialogue between CSR actors 

in the Baltic Sea Region (BSR) – discussing common interests and need for further actions”). 

Susitikimo metu dalyvavo atstovai iš Danijos, Estijos, Suomijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Rusijos ir 

Švedijos. Iniciatyva „Baltoji banga“ ir jos veikla pristatyta kaip geroji praktika verslo skaidrumo srityje 

visiems dalyvavusiems ĮSA atstovams.  

 

2012 m. liepos 17 d. - diskusija „Kokio skaidrumo nori Lietuvos verslas?“ 

„Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) ir 

inciatyva „Baltoji banga“ organizavo diskusiją su 

ekspertais „Kokio skaidrumo nori Lietuvos verslas?“. 

Pagrindinis renginio pranešėjas: Peter Wilkinson, 

nepriklausomas antikorupcijos konsultantas. 

Diskusijos metu buvo pristatyta pasaulinė 

antikorupcijos praktika ir TILS verslo skaidrumo 

tyrimas. Po diskusijos su ekspertais buvo įteikti 

pažymėjimai 5 įmonėms, prisijungusioms prie 

skaidraus verslo iniciatyvos „Baltoji banga“: UAB 

„Aga“, UAB „Ekonovus“, UAB „Vesiga“, UAB 

„Litnobiles“, UAB „Hesi group“.    
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2012 m. lapkričio 21 d. - iniciatyvai „Baltoji banga“ įteiktas apdovanojimas.  

Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti LR Ūkio ministerija kartu su partneriu - Lietuvos verslo 

konfederacija, organizavo konkursą „Antikorupcinės verslo iniciatyvos 2012“, kurio metu atrinktos 3 

antikorupcinės iniciatyvos, kurios buvo apdovanotos Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmuose 

organizuojamame Tarptautinės antikorupcijos dienos minėjime. 

Iniciatyvai „Baltoji banga“ įteiktas apdovanojimas už ilgalaikį verslo skaidrumo skatinimą Lietuvoje. 

Apdovanojimą Rūtai Skyrienei, Baltosios bangos Tarybos pirmininkei, įteikė LR Ministras Pirmininkas 

Andrius Kubilius.   

  

http://www.baltojibanga.lt/news/25/1392/Lietuvos-Respublikos-Ministras-Pirmininkas-apdovanojo-Baltosios-bangos-iniciatyva.html
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2012 m. gruodžio 10 d. – spaudos konferencija Tarptautinei antikorupcijos dienai 

paminėti ir Baltosios bangos verslo skaidrumo tyrimo pristatymas. 

Kasmetinė spaudos konferencija skirta Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti vyko BNS spaudos 

centre. Spaudos konferencijoje dalyvavo:  

 Algimantas Akstinas, Lietuvos verslo konfederacijos generalinis direktorius 

 Lyra Jakulevičienė, Jungtinių Tautų vystymo programos Lietuvoje vadovė, Baltosios bangos 

Tarybos narė 

 Edita Jurkienė, Socialinės informacijos centras (SIC) 

 Sergejus Muravjovas, „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas, Baltosios 

bangos Tarybos narys 

 Rūta Skyrienė, asociacijos „Investors‘ Forum“ vykdomoji direktorė, Baltosios bangos Tarybos 

pirmininkė 

Spaudos konferencijos metu pristatytas iniciatyvos „Baltoji banga“ ir asociacijos „Investors‘ Forum“ 

narių įmonių vadovų tyrimas apie verslo skaidrumą Lietuvoje. Įmonės verslo aplinkos skaidrumą 

Lietuvoje vertina vos 5,5 balo iš 10 galimų. Beveik kas antrai įmonei per 2012 metus teko patirti 

spaudimą duoti kyšį ar „atsidėkoti“ už paslaugas.  

Absoliuti dauguma – 74 proc. – apklaustų skaidriai veikiančių bendrovių teigia, kad sąžininga veikla 

Lietuvoje visiškai arba iš dalies apsimoka. Labiausiai įmones motyvuoja geresnė reputacija verslo, 

vartotojų ir visuomenės akyse. Sąžiningi verslininkai jaučia naudą dėl išaugančio įmonės patikimumo, 

patrauklumo užsienio investicijoms bei lojalesnių darbuotojų.  

Daugiau informacijos apie tyrimo rezultatus skaitykite: čia.  

  

http://www.baltojibanga.lt/news/26/1392/Verslo-aplinkos-skaidruma-Lietuvoje-vertina-silpnu-sesetu.html
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2012 m. gruodžio 10-11 d. - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 

(EBPO) organizuojamas „14-asis Anti-korupcijos tinklo Rytų Europos ir Centrinės 

Azijos šalims priežiūros grupės susitikimas“  

Baltosios bangos atstovė Andželika Rusteikienė dalyvavo tarptautiniame EBPO Anti-korupcijos tinklo 

Rytų Europos ir Centrinės Azijos šalims priežiūros grupės susitkime.  

Forumo metu iniciatyva „Baltoji banga“ pristatyta dalyvavusioms užsienio šalių verslo asociacijoms.  

Baltosios bangos iniciatyva yra pristatyta ir įtraukta tarp gerųjų šalių praktikų veikiant antikorupcijos 

srityje EBPO ataskaitoje „Fighting corruption in eastern Europe and Central Asia: progress and 

challenges“, Summary report, 2009-2012. 
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Filmo režisierė: 
Violeta Skuodaitė 

2012 m. lapkričio 27 d. – filmo „Malonu susipažinti“ pristatymas. 

Lapkričio 27 d., kino teatre  „Pasaka“ pristatytas trumpametražis filmas „Malonu susipažinti“. Filme 

„Malonu susipažinti“ pasakojama apie jauną  žmogų (pagr. aktorius Justinas Jankevičius), pasiklydusį 

vartotojiškumo liūne, atskleidžiami atsakingo vartojimo aspektai. Pristatomos atsakingą vartojimą 

Lietuvoje skatinančios organizacijos ir jų žymėjimai: iniciatyva ir ženklas „Baltoji banga“, ženklas 

„Gyva“, Nacionalinis atsakingo verslo įmonių tinklas. 

Filmas viešai prieinamas internete: 
http://www.youtube.com/watch?v=CbUq4VuSoHk1  
 
Kompaktinės plokštelės su filmo įrašu platinamos jaunimo 
organizacijoms ir mokykloms Lietuvoje. 
 
Filmo žiūrovai buvo vaišinami saldainiais su „Baltosios bangos“ 
ženklu. 

 

  
  

                                                           
1
Filmas apie atsakingą vartojimą „Malonu susipažinti“ sukurtas pagal Jungtinių Tautų vystymo programos projektą 

"VARTAI: įmonių socialinės ir aplinkosauginės inovacijos", kurį finansuoja Europos socialinis fondas. 

http://www.youtube.com/watch?v=CbUq4VuSoHk
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3. VIEŠINIMAS 

Atnaujinta iniciatyvos „Baltoji banga“ interneto svetainė www.baltojibanga.lt  

 

PUBLIKACIJOS, KURIOSE MINIMA INICIATYVA „BALTOJI BANGA“: 

Leidinys - Atsakingas verslas. Atsakingas vartojimas: verslo ir vartotojo požiūris. Nuorodą į leidinį: 

http://www.baltojibanga.lt/uploads/atsakingas_verslas.pdf 

 

Po akcijos „Diena be šešėlio“ 

I dalis: Akcija Vilniaus miesto centre „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui” – verslininkų, VMI ir LR 
Vyriausybės dalyvavimas dalinant skrajutes Vilniečiams.  
http://verslas.delfi.lt/business/akubilius-ir-isimonyte-vilnieciams-aiskino-apie-seselio-zala.d?id=58726433  
http://az.atn.lt/straipsnis/111396/akcijoje-sioje-salyje-nera-vietos-seseliui-dalyvavo-ir-zinomi-lietuvos-politikai-
foto   
http://www1.lrytas.lt/-13371500691336157205-premjeras-a-kubilius-virto-lankstinuk%C5%B3-dalintoju.htm   
http://az.atn.lt/straipsnis/111396/akcijoje-sioje-salyje-nera-vietos-seseliui-dalyvavo-ir-zinomi-lietuvos-politikai-
foto   
http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/lietuvos-naujienos/sostineje-vyko-akcija-sioje-salyje-nera-vietos-seseliui-
740549/   
http://www.balsas.lt/galerija/8310/321697/Pilietine-akcija-Sioje-salyje    
http://www.lrytas.lt/-13371500691336157205-premjeras-a-kubilius-virto-lankstinuk%C5%B3-dalintoju.htm   
http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/lietuvos-naujienos/vilniaus-centre-vyks-pilietine-akcija-sioje-salyje-nera-vietos-
seseliui-740227/   
http://www.valstietis.lt/Media/Galerija/Galerija/Akcija-Sioje-salyje-nera-vietos-seseliui   
http://zebra.15min.lt/lt/naujienos/lietuva/ministrai-kovoje-su-seseliu-isejo-i-gatves-272668.html   
http://www.balsas.lt/m/naujiena/598357   
http://ekonomika.atn.lt/straipsnis/111420/prie-pilietines-akcijos-lietuva---be-seselio-prisijunge-10-imoniu   
http://www.alfa.lt/straipsnis/14555187/Premjeras.dalindamas.skrajutes.ragino.kovoti.su.seseliniu.verslu=2012-
05-16_08-45   
http://iq.lt/foto-istorija   
http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/lietuvos-naujienos/premjeras-kova-su-seseliu-turi-tapti-kiekvieno-musu-
kasdiene-kova-740873/    
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/vilniaus_centre_vyko_pilietine_akcija_sioje_salyje_n
era_vietos_seseliui/   
http://www.lrytas.lt/-13371500691336157205-vilniaus-centre-pilietin%C4%97-akcija-%C5%A1ioje-
%C5%A1alyje-n%C4%97ra-vietos-%C5%A1e%C5%A1%C4%97liui.htm   

Radijas:http://www.ziniur.lt/lt/klausimas/ka-daryti-kad-sioje-salyje-neliktu-vietos-

%E2%80%9Eseseliui%E2%80%9C/?cid=292465   

Televizija: reportažas žinių metu.  

 
II dalis. Verslo asociacijų sąžiningumo deklaracijos pasirašymas ir Baltosios bangos pažymėjimų 
įteikimas dar 10 Lietuvos įmonių (į renginį atvyko 9 nariai iš 10).  
http://verslas.delfi.lt/business/prie-skaidrumo-iniciatyvos-versle-prisijunge-10-imoniu.d?id=58729473   
http://www.geroszinios.lt/verslas_plius/21328?prie_vbaltosios_bangos_iniciatyvos_prisijunge_10_imoniu   
http://www.silutesetazinios.lt/19498/%E2%80%9Ebaltoji-banga%E2%80%9C-atsirito-ir-i-silute/   
http://kaveikiavaldzia.lt/docs/2012/05/15/92187    
Video: http://tv.lrytas.lt/?id=13371566541335392214 

 

Po diskusijos „Kokio skaidrumo nori Lietuvos verslas?“ 

Prie iniciatyvos Baltoji banga prisijungė penkios įmonės: 
http://verslas.delfi.lt/business/prie-iniciatyvos-baltoji-banga-prisijunge-penkios-imones.d?id=59127349 
http://manokarjera.cv.lt/Default4.aspx?ArticleID=8401251c-3de3-404c-861f-29d573d53081&ref=rss 
 

http://www.baltojibanga.lt/
http://www.baltojibanga.lt/uploads/atsakingas_verslas.pdf
http://verslas.delfi.lt/business/akubilius-ir-isimonyte-vilnieciams-aiskino-apie-seselio-zala.d?id=58726433
http://az.atn.lt/straipsnis/111396/akcijoje-sioje-salyje-nera-vietos-seseliui-dalyvavo-ir-zinomi-lietuvos-politikai-foto
http://az.atn.lt/straipsnis/111396/akcijoje-sioje-salyje-nera-vietos-seseliui-dalyvavo-ir-zinomi-lietuvos-politikai-foto
http://www1.lrytas.lt/-13371500691336157205-premjeras-a-kubilius-virto-lankstinuk%C5%B3-dalintoju.htm
http://az.atn.lt/straipsnis/111396/akcijoje-sioje-salyje-nera-vietos-seseliui-dalyvavo-ir-zinomi-lietuvos-politikai-foto
http://az.atn.lt/straipsnis/111396/akcijoje-sioje-salyje-nera-vietos-seseliui-dalyvavo-ir-zinomi-lietuvos-politikai-foto
http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/lietuvos-naujienos/sostineje-vyko-akcija-sioje-salyje-nera-vietos-seseliui-740549/
http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/lietuvos-naujienos/sostineje-vyko-akcija-sioje-salyje-nera-vietos-seseliui-740549/
http://www.balsas.lt/galerija/8310/321697/Pilietine-akcija-Sioje-salyje
http://www.lrytas.lt/-13371500691336157205-premjeras-a-kubilius-virto-lankstinuk%C5%B3-dalintoju.htm
http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/lietuvos-naujienos/vilniaus-centre-vyks-pilietine-akcija-sioje-salyje-nera-vietos-seseliui-740227/
http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/lietuvos-naujienos/vilniaus-centre-vyks-pilietine-akcija-sioje-salyje-nera-vietos-seseliui-740227/
http://www.valstietis.lt/Media/Galerija/Galerija/Akcija-Sioje-salyje-nera-vietos-seseliui
http://zebra.15min.lt/lt/naujienos/lietuva/ministrai-kovoje-su-seseliu-isejo-i-gatves-272668.html
http://www.balsas.lt/m/naujiena/598357
http://ekonomika.atn.lt/straipsnis/111420/prie-pilietines-akcijos-lietuva---be-seselio-prisijunge-10-imoniu
http://www.alfa.lt/straipsnis/14555187/Premjeras.dalindamas.skrajutes.ragino.kovoti.su.seseliniu.verslu=2012-05-16_08-45
http://www.alfa.lt/straipsnis/14555187/Premjeras.dalindamas.skrajutes.ragino.kovoti.su.seseliniu.verslu=2012-05-16_08-45
http://iq.lt/foto-istorija
http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/lietuvos-naujienos/premjeras-kova-su-seseliu-turi-tapti-kiekvieno-musu-kasdiene-kova-740873/
http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/lietuvos-naujienos/premjeras-kova-su-seseliu-turi-tapti-kiekvieno-musu-kasdiene-kova-740873/
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/vilniaus_centre_vyko_pilietine_akcija_sioje_salyje_nera_vietos_seseliui/
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/vilniaus_centre_vyko_pilietine_akcija_sioje_salyje_nera_vietos_seseliui/
http://www.lrytas.lt/-13371500691336157205-vilniaus-centre-pilietin%C4%97-akcija-%C5%A1ioje-%C5%A1alyje-n%C4%97ra-vietos-%C5%A1e%C5%A1%C4%97liui.htm
http://www.lrytas.lt/-13371500691336157205-vilniaus-centre-pilietin%C4%97-akcija-%C5%A1ioje-%C5%A1alyje-n%C4%97ra-vietos-%C5%A1e%C5%A1%C4%97liui.htm
http://www.ziniur.lt/lt/klausimas/ka-daryti-kad-sioje-salyje-neliktu-vietos-%E2%80%9Eseseliui%E2%80%9C/?cid=292465
http://www.ziniur.lt/lt/klausimas/ka-daryti-kad-sioje-salyje-neliktu-vietos-%E2%80%9Eseseliui%E2%80%9C/?cid=292465
http://verslas.delfi.lt/business/prie-skaidrumo-iniciatyvos-versle-prisijunge-10-imoniu.d?id=58729473
http://www.geroszinios.lt/verslas_plius/21328?prie_vbaltosios_bangos_iniciatyvos_prisijunge_10_imoniu
http://www.silutesetazinios.lt/19498/%E2%80%9Ebaltoji-banga%E2%80%9C-atsirito-ir-i-silute/
http://kaveikiavaldzia.lt/docs/2012/05/15/92187
http://tv.lrytas.lt/?id=13371566541335392214
http://verslas.delfi.lt/business/prie-iniciatyvos-baltoji-banga-prisijunge-penkios-imones.d?id=59127349
http://manokarjera.cv.lt/Default4.aspx?ArticleID=8401251c-3de3-404c-861f-29d573d53081&ref=rss
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Po spaudos konferencijos Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti ir Baltosios bangos 

verslo skaidrumo tyrimo pristatymas 

Įmonės skaidrumui Lietuvoje rašo 5,5 balų iš 10 

http://verslas.delfi.lt/verslas/imones-skaidrumui-lietuvoje-raso-55-balu-is-10.d?id=60190585 

Verslo aplinkos skaidrumą Lietuvoje vertina „silpnu šešetu“ 
http://vz.lt/default.aspx?siteid=A6D7C221-9EDB-4B71-B83D-927285E773BB&publicationid=31FD0AA1-ED83-
44B1-B46B-1A7B954A6542 
http://faktai.lt/verslas/verslo-aplinkos-skaidruma-lietuvoje-vertina-silpnu-sesetu/ 
http://infodiena.lt/Verslo-aplinkos-skaidruma-Lietuvoje-vertina-%E2%80%9Esilpnu-sesetu%E2%80%9C-
828445rss.html 

 
Beveik kas antrai įmonei teko patirti spaudimą duoti kyšį 
http://kauno.diena.lt/naujienos/ekonomika/tyrimas-beveik-kas-antrai-imonei-teko-patirti-spaudima-duoti-kysi-
465827 

 
Verslo skaidrumą verslininkai vertina patenkinamai 
http://manokarjera.cv.lt/Default4.aspx?ArticleID=cda15561-81b6-4c26-8f14-03d7a3f51e4b 

 
Organizacijos: kovoje su korupcija trūksta valdininkų atsakomybės 

http://www.diena.lt/naujienos/lietuva/organizacijos-kovoje-su-korupcija-truksta-valdininku-atsakomybes-465881 

 
Kovai su korupcija reikia daugiau iniciatyvos ir švietimo 
http://www.balsas.lt/naujiena/703985/kovai-su-korupcija-reikia-daugiau-iniciatyvos-ir-svietimo 

 
 

Baltosios bangos logo arba statiniai reklamos skydeliai 2012 m. buvo skelbiami: 

www.bernardinai.lt; www.verslauk.lt; www.atsakingas.lt; www.delfi.lt ir Baltosios bangos narių 

svetainėse. 

 

Televizija. Video apie Baltosios bangos iniciatyvą, sukurtas 2011 m.: 

Video filmukas prieinamas čia: http://www.youtube.com/watch?v=5OWx6sZlGhs&feature=related 

Video rodytas 2012 m.  lapkričio 15 - gruodžio 15 d. per LNK ir INFO TV televiziją, Delfi TV, Facebook 

ir www.baltojibanga.lt 

 

Radijas. Radijo klipas sukurtas 2011 m. transliuotas per: 

2012 m.  lapkričio 15- gruodžio 15 d. radijo klipas transliuotas per žinių radiją ir Rimi Lietuva prekybos 

centruose. 2012 09 13 dalyvauta LRT radijo laidoje „Ryto garsai“, įrašą galima pasiklausyti čia: LRT 

laidų archyvas 

Veikia Baltosios bangos paskyra socialiniame tinkle „Facebook“: 

https://www.facebook.com/baltojibanga 

http://verslas.delfi.lt/verslas/imones-skaidrumui-lietuvoje-raso-55-balu-is-10.d?id=60190585
http://vz.lt/default.aspx?siteid=A6D7C221-9EDB-4B71-B83D-927285E773BB&publicationid=31FD0AA1-ED83-44B1-B46B-1A7B954A6542
http://vz.lt/default.aspx?siteid=A6D7C221-9EDB-4B71-B83D-927285E773BB&publicationid=31FD0AA1-ED83-44B1-B46B-1A7B954A6542
http://faktai.lt/verslas/verslo-aplinkos-skaidruma-lietuvoje-vertina-silpnu-sesetu/
http://infodiena.lt/Verslo-aplinkos-skaidruma-Lietuvoje-vertina-%E2%80%9Esilpnu-sesetu%E2%80%9C-828445rss.html
http://infodiena.lt/Verslo-aplinkos-skaidruma-Lietuvoje-vertina-%E2%80%9Esilpnu-sesetu%E2%80%9C-828445rss.html
http://kauno.diena.lt/naujienos/ekonomika/tyrimas-beveik-kas-antrai-imonei-teko-patirti-spaudima-duoti-kysi-465827
http://kauno.diena.lt/naujienos/ekonomika/tyrimas-beveik-kas-antrai-imonei-teko-patirti-spaudima-duoti-kysi-465827
http://manokarjera.cv.lt/Default4.aspx?ArticleID=cda15561-81b6-4c26-8f14-03d7a3f51e4b
http://www.diena.lt/naujienos/lietuva/organizacijos-kovoje-su-korupcija-truksta-valdininku-atsakomybes-465881
http://www.balsas.lt/naujiena/703985/kovai-su-korupcija-reikia-daugiau-iniciatyvos-ir-svietimo
http://www.bernardinai.lt/
http://www.verslauk.lt/
http://www.atsakingas.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.youtube.com/watch?v=5OWx6sZlGhs&feature=related
http://www.baltojibanga.lt/
http://www.lrt.lt/mediateka/laidos/R/1/ryto_garsai
http://www.lrt.lt/mediateka/laidos/R/1/ryto_garsai
https://www.facebook.com/baltojibanga
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4. BALTOSIOS BANGOS ŽENKLO NAUDOJIMAS  

Daugiau Baltųjų produktų ir paslaugų žymėjimų galima pamatyti:  

http://www.baltojibanga.lt/lt/baltieji_produktai.html 

http://www.baltojibanga.lt/lt/baltieji_produktai.html
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5. INICIATYVĄ „BALTOJI BANGA“ PALAIKO: 

Nr. Įmonės/Organizacijos pavadinimas 

1.  
2 pilvai, UAB 

2.  
AGA, UAB 

3.  
Aktyvas, IĮ 

4.  
Archyvų sistemos, UAB 

5.  
Arijus, UAB 

6.  
Bennet Distributors, UAB 

7.  
Cleanex, UAB 

8.  
Creditinfo, UAB 

9.  
Defensas, UAB 

10.  
Dovanų manija, UAB 

11.  
Ekonovus, UAB 

12.  
Elektra, IĮ 

13.  
EPI Farma, UAB 

14.  
Eternit Baltic, UAB 

15.  
Grifs AG, UAB 

16.  
Hesi Group, UAB 

17.  
Incorpus, UAB  

18.  
Integrity PR, UAB 

19.  
Investors‘ Forum, asociacija 

20.  
Jūrės medis, UAB 

21.  
Kolpingo kolegija, VŠĮ 

22.  
KRS, UAB 

23.  
Lifosa, AB 

24.  
Litnobiles, UAB 

25.  
Management information, UAB 

26.  
Nordic Sugar Kėdainiai, AB 

27.  
Omniteksas, UAB  

28.  
Omnitel, UAB 

29.  
Orientis, UAB 

30.  
Plungės kooperatinė prekyba, UAB 

31.  
Publicum Group, UAB 

32.  
Respublikinis energetikų mokymo centras, VšĮ 

33.  
RAIT, UAB 

34.  
RIMI Lietuva, UAB 

35.  
Rolvika, UAB 
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36.  
SAN Vilnius, UAB 

37.  
SDG, UAB 

38.  
Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas 

39.  
Soundest, UAB 

40.  
Spauda, AB 

41.  
Šilutės raštinė, UAB 

42.  
Švykai, UAB 

43.  
Texus, UAB 

44.  
TEO LT, AB 

45.  
Toode, UAB 

46.  
Traidenis, UAB 

47.  
Transvia Logistics, UAB 

48.  
Tvirta, UAB 

49.  
Vesiga, UAB 

50.  
Vičiūnai ir partneriai, UAB 

51.  
VSA Vilnius, UAB 
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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, 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 


