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1. BALTOSIOS BANGOS NARIAI 

2013 m. gruodžio 31 d. iniciatyvą „Baltoji banga” sudarė 51 įmonė-narė. 2013 metais paraiškas pateikė 8 įmonės. Prie 

iniciatyvos prisijungė 4 naujos įmonės:  

1. Audimas, AB 

2. „Grigiškės“ įmonių grupė, AB 

3. Eltel Networks, UAB 

4. Baltic Research, AB 

Dviejų įmonių paraiškos yra atmestos arba jų vertinimo procesas sustabdytas. Dar dviejų įmonių paraiškų vertinimas tęsiasi 2014-

aisiais. Iniciatyva „Baltoji banga“ vienija šias įmones:  

 

http://2it.lt/lt
http://www.aga.lt/international/web/lg/lt/like35agalt.nsf/docbyalias/homepage
http://www.baltojibanga.lt/www.aktyvas.lt
http://www.archyvusistemos.lt/
http://www.arijus.lt/
http://www.audimas.lt/
http://www.baltic-research.lt/
http://www.bennet.lt/
http://www.cleanex.lt/
http://www.creditinfo.lt/
http://www.defensas.lt/
http://www.dovanumanija.lt/
http://www.e-vertimai.lt/
http://www.ekonovus.lt/
http://www.eltelnetworks.com/
http://www.epifarma.eu/lt/
http://www.eternit.lt/lt/
http://www.grifsag.lt/
http://www.incorpus.lt/
http://integrity.lt/
http://www.investorsforum.lt/
http://www.baltojibanga.lt/www.juresmedis.lt/
http://kolegija.kolping.lt/
http://www.krs-group.com/
http://www.lifosa.com/
http://www.antikorozija.lt/
http://www.maninfo.lt/
http://www.nordicsugar.com/
http://www.omniteksas.eu/
http://www.omnitel.lt/
http://mamareklama.lt/mamareklama
http://www.viciunaigroup.eu/veiklos-kryptys/maisto-produktu-gamyba/uab-plunges-kooperatine-prekyba
http://www.publicumgroup.com/
http://www.rait.lt/
http://www.rimi.lt/
http://www.rolvika.lt/
http://www.san.lt/
http://www.sdg.lt/
http://www.siemens.com/entry/lt/lt/
http://www.silutesrastine.lt/
http://www.soundest.lt/
http://svykai.lt/
http://www.teo.lt/
http://www.texus.lt/
http://www.toode.lt/
http://www.traidenis.lt/lt/
http://www.baltojibanga.lt/www.tvirta.lt
http://daumantai.lt/
http://www.viciunaigroup.eu/
http://www.vsa.lt/


 
 

 
 

2. RENGINIAI, TYRIMAI 

2013-01-10 
Seminaras-diskusija „Palankios aplinkos kūrimas įmonių socialinei atsakomybei: ko, kam, 
kaip  reikia“ Vilniuje 

 

2013-01-17 Renginys „Organizacijos tinklavietė: ką joje komunikuojame?“ Vilniuje http://bit.ly/MfB2tJ 
2013-01-29 Renginys „Verslo aplinkos skaidrumas kaip įrankis Lietuvos lyderystei regione“ Vilniuje http://bit.ly/1jJ0Hcx 
2013-01-31 Akcija „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“ Lietuvoje http://bit.ly/1b4roDo 
2013-07-07 Iniciatyvos „Baltoji banga“ narių susitikimas http://bit.ly/1fwuIae 
2013-12-09 Nevyriausybinių organizacijų susitikimas su LR Prezidente Dalia Grybauskaite http://bit.ly/1fdhJv0 

2013-12-09 
Iniciatyvai „Baltoji banga“ įteiktas  Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimas už skaidrumo 
skatinimą Lietuvoje 

http://bit.ly/1d7Mnlm 
 

2013-11-13 
Pristatytas kasmetinis Baltosios bangos skaidrumo tyrimas „Skaidraus verslo situacija 
Lietuvoje“  

http://bit.ly/1iayJDy 

 

 

Tyrimo  „Skaidraus verslo situacija Lietuvoje“ rezultatai: 

http://www.baltojibanga.lt/tyrimai 

 

  

http://bit.ly/MfB2tJ
http://bit.ly/1jJ0Hcx
http://bit.ly/1b4roDo
http://bit.ly/1fwuIae
http://bit.ly/1fdhJv0
http://bit.ly/1d7Mnlm
http://bit.ly/1iayJDy
http://www.baltojibanga.lt/tyrima


 
 

 
 

3. PASIŪLYMAI VYRIAUSYBEI 

2013 m. liepos 26 d. šalies Vyriausybei išsiųstas raštas su iniciatyvos „Baltoji banga“ narių pasiūlymais skaidrumui didinti 

bei šešėlinei ekonomikai mažinti. 
 

LR Vyriausybė 

Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui 
 

Kopijos:            2013 07 26 

LR Ūkio Ministrui Evaldui Gustui 

LR Finansų Ministrui Rimantui Šadžiui  

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrei Algimantai Pabedinskienei 
 

Gerbiamas Premjere, 
 

Asociacija „Investors‘ Forum“ administruoja skaidraus verslo žymėjimo iniciatyvą „Baltoji banga“, kuri šiuo metu jungia 51 įmonę ir 

organizaciją, sąrašas pridedamas priede Nr. 1. 
 

Dar praėjusių metų pabaigoje atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo „Baltosios bangos“ įmonės ir „Investors‘ Forum“ nariai. Tyrimo tikslas 

buvo atskleisti, ar palankus verslo klimatas įmonėms veikti skaidriai. Įmonės verslo aplinką Lietuvoje vertina kaip ne itin palankią – jos 

vertinimo vidurkis yra 5,5 balo iš 10 galimų. Tiesa, legalios veiklos per konkurencingumo prizmę vertinimas yra gerokai aukštesnis – 

7,4 balo iš dešimties galimų ir skaidraus verslo principų besilaikančios įmonės dažniau teigia, kad skaidri veikla Lietuvoje visiškai arba 

iš dalies apsimoka (74%).   
 

Šių metų liepos 4 d. įvyko iniciatyvos „Baltoji banga“ narių metinis susitikimas, kuriame nariai – įmonių atstovai - diskutavo apie šalies 

verslo aplinkos sąlygų gerinimą verslo skaidrumui didinti. 
 

Mes vertiname Jūsų asmenines iniciatyvas dėl verslo skaidrumo, kovos su šešėline ekonomika ir kontrabanda. Pateikiame 

pasiūlymus, įmonių atstovų išsakytas mintis, siūlomas priemones, kurios galėtų būti vertingos jūsų diskusijoms, programoms ir 

veikloms: 



 
 

 
 

 

1. Ekonominis arba reputacinis įmonių ir piliečių skatinimas už pagalbą pranešant apie mokestinius pažeidimus.  

2. Labai svarbu užtikrinti patikimų reagavimo grupių į anoniminius pranešimus sukūrimą, t.y. patikimos valstybės institucijų 

grupės, kurios gavus anoniminį pranešimą apie mokestinius pažeidimus vyksta į įvykio vietą. Taip pat reikėtų didinti pareigūnų 

atsakomybę už nereagavimą. 

3. Darbdavio kaštų (darbo jėgos) mažinimas – socialinio draudimo įmokų perskirstymas tarp darbdavio ir darbuotojo, įmokų lubų 

nustatymas ir kt.  

4. Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimas.  

5. Ypatingai atkreiptinas dėmesys į viešo maitinimo paslaugų sritį, kur maitinimo įstaigų klientai labai dažnai atsiskaito 

nesusimastydami ar pinigai yra apskaitomi. Siūloma svarstyti galimybes panaikinti nefiskalinius čekius ir klientui išduoti tik 

fiskalinį čekį. 

6. Iniciatyva „Baltoji banga“ vienija įmones viešai pasisakančias už verslo skaidrumą. Siekiant skatinti vis daugiau verslo įmonių 

skaidriai vykdyti veiklą, reikėtų suteikti tokioms skaidriai dirbančioms įmonėms tam tikrų paskatų, pvz. patikimų mokėtojų 

statusą, mokesčių mokėjimo terminų praplėtimą, greitesnį permokos grąžinimą, papildomą balą viešuosiuose pirkimuose ir 

panašiai. 

7. Ilgalaikė viešųjų pirkimų problema – pirkimai už mažiausią kainą, kuomet iš tokių pirkimų išstumiamos sąžiningai 

konkuruojančios įmonės, nes skaidriai mokančios atlyginimus įmonės nėra pajėgios konkuruoti su neskaidriai dirbančiomis. 

Būtina plėsti viešųjų pirkimų kriterijus, atkreipiant dėmesį į skaidriai dirbančias įmones, bei užtikrinti pirkimų procesų 

skaidrumą. 

8. Valstybinė mokesčių inspekcija ir SODRA galėtų stipriau viešinti „neskaidrias“ įmones bei paminėti ir skaidriai veikiančias ir 

visus mokesčius mokančias įmones.  

9. Svarbu užtikrinti bausmės neišvengiamumą esant mokestiniams bei kitiems korupcijos pažeidimams. 

10. Lobizmo skaidrinimas.  

11. Į švietimo mokymo programas įtraukti skaidraus verslo sampratos ir ugdymo aspektus.  

12. Vykdyti (inicijuoti, aktyviai prisidėti) socialinę reklamą ir visuomenės švietimo akcijas apie šešėlio žalą. 

 

 

Iniciatyvos „Baltoji banga“ Tarybos pirmininkė, asociacijos „Investors‘ Forum“ vykdomoji direktorė   Rūta Skyrienė  



 
 

 
 

4. VIEŠINIMAS 

PUBLIKACIJOS, KURIOSE MINIMA INICIATYVA „BALTOJI BANGA“: 

Remiantis „Newspoint“ 2013-aisiais metais Baltoji banga paminėta 124-iose publikacijose. Pateikiame nuorodas į dalį iš jų. 

SPAUDA 

Verslas gina save nuo korupcijos 
 

2013-03-08 http://www.balsas.lt/m/naujiena/721373  

Trakiškiams rajono savivaldybės 
neveiklumas jau kainavo apie 4 mln. Litų  
 

2013-04-18 http://krastonaujienos.lt/2013/04/trakiskiams-rajono-savivaldybes-
neveiklumas-jau-kainavo-apie-4-mln-litu/  

Gražiai dainuoji? Gali būti skolingas 
mokesčių inspekcijai 
 

2013-05-28 http://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/graziai-dainuoji-gali-buti-skolingas-
mokesciu-inspekcijai.htm#.UukyvBCSxrc  

Į gatves pabiro kovotojai su šešėliu 2013-05-31 http://verslas.delfi.lt/verslas/i-gatves-pabiro-kovotojai-su-
seseliu.d?id=61515748 

A. Butkevičius: „Šešėlinė ekonomika 
klestės, jei bus toleruojama visuomenėje“ 

2013-05-31  http://www.lrytas.lt/verslas/izvalgos-ir-nuomones/a-butkevicius-seseline-
ekonomika-klestes-jei-bus-toleruojama-visuomeneje.htm 

Šadžiui nerūpi šešėlinė Lietuva 2013-05-31 http://www.alfa.lt/straipsnis/15138840/Sadziui.nerupi.seseline.Lietuva=2013
-05-31_10-42/ 

Vilniaus gatvėse – kovotojai prieš šešėlį  2013-05-31 http://www.alfa.lt/straipsnis/15138811/Vilniaus.gatvese..kovotojai.pries.ses
eli=2013-05-31_08-43/ 

A. Butkevičius: turi garsiai skambėti „ne“ 
šešėlinei ekonomikai 

2013-05-31 http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/18853/a._butkevicius_turi_garsiai_ska
mbeti_ne_seselinei_ekonomikai  

AB Audimas prisijungė prie skaidraus 
verslo iniciatyvos BALTOJI BANGA 

 
2013-05-31 

 http://vz.lt/?PublicationId=42381ddc-e575-43f8-95e4-
fd65cc119c38&ref=rss#ixzz2ro7DRjTO 

Žinios 2013-05-31 12:00 2013-05-31 http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1007372840/zinios_2013-05-31_12_00 

Skaitykite daugiau: Visuomenė kyla prieš 2013-06-03 http://www.alfa.lt/straipsnis/15138931/Visuomene.kyla.pries.seseli..o.politik

http://www.balsas.lt/m/naujiena/721373
http://krastonaujienos.lt/2013/04/trakiskiams-rajono-savivaldybes-neveiklumas-jau-kainavo-apie-4-mln-litu/
http://krastonaujienos.lt/2013/04/trakiskiams-rajono-savivaldybes-neveiklumas-jau-kainavo-apie-4-mln-litu/
http://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/graziai-dainuoji-gali-buti-skolingas-mokesciu-inspekcijai.htm#.UukyvBCSxrc
http://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/graziai-dainuoji-gali-buti-skolingas-mokesciu-inspekcijai.htm#.UukyvBCSxrc
http://verslas.delfi.lt/verslas/i-gatves-pabiro-kovotojai-su-seseliu.d?id=61515748
http://verslas.delfi.lt/verslas/i-gatves-pabiro-kovotojai-su-seseliu.d?id=61515748
http://www.lrytas.lt/verslas/izvalgos-ir-nuomones/a-butkevicius-seseline-ekonomika-klestes-jei-bus-toleruojama-visuomeneje.htm
http://www.lrytas.lt/verslas/izvalgos-ir-nuomones/a-butkevicius-seseline-ekonomika-klestes-jei-bus-toleruojama-visuomeneje.htm
http://www.alfa.lt/straipsnis/15138840/Sadziui.nerupi.seseline.Lietuva=2013-05-31_10-42/
http://www.alfa.lt/straipsnis/15138840/Sadziui.nerupi.seseline.Lietuva=2013-05-31_10-42/
http://www.alfa.lt/straipsnis/15138811/Vilniaus.gatvese..kovotojai.pries.seseli=2013-05-31_08-43/
http://www.alfa.lt/straipsnis/15138811/Vilniaus.gatvese..kovotojai.pries.seseli=2013-05-31_08-43/
http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/18853/a._butkevicius_turi_garsiai_skambeti_ne_seselinei_ekonomikai
http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/18853/a._butkevicius_turi_garsiai_skambeti_ne_seselinei_ekonomikai
http://vz.lt/?PublicationId=42381ddc-e575-43f8-95e4-fd65cc119c38&ref=rss#ixzz2ro7DRjTO
http://vz.lt/?PublicationId=42381ddc-e575-43f8-95e4-fd65cc119c38&ref=rss#ixzz2ro7DRjTO
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1007372840/zinios_2013-05-31_12_00
http://www.alfa.lt/straipsnis/15138931/Visuomene.kyla.pries.seseli..o.politikai.ir.teisesauga.=2013-06-03_13-39/#ixzz2V9LWjGRi
http://www.alfa.lt/straipsnis/15138931/Visuomene.kyla.pries.seseli..o.politikai.ir.teisesauga.=2013-06-03_13-39/


 
 

 
 

šešėlį – o politikai ir teisėsauga?  ai.ir.teisesauga.=2013-06-03_13-39/ 

Akcija „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui” 2013-06-03 http://www.birzai.lt/index.php?-1542157490  

Klaipėdos miesto džiazo festivalis 2013-06-03 http://tv.delfi.lt/video/AORBUU1I/ 

Kovai su šešėliu pasitelks džiazo ritmus 
(Klaipėda) 

2013-05-31 

http://www.ve.lt/naujienos/kultura/muzika/kovai-su-seseliu-pasitelks-dziazo-
ritmus-991659/ 

9 Lietuvos miestuose įvyko akcija „Šioje 
šalyje nėra vietos „šešėliui“ 

 http://vz.lt/?PublicationId=7599B8F2-6C61-4948-AA1F-A629B9F3EBB1 

Džiazas kitaip: estų policijos orkestrui 
pritarė Klaipėdos pareigūnų sirenos 

2013-06-02 http://www.lrytas.lt/-13701738781368463348-d%C5%BEiazas-kitaip-
est%C5%B3-policijos-orkestrui-pritar%C4%97-klaip%C4%97dos-
pareig%C5%ABn%C5%B3-sirenos.htm  

Akcija “Šioje šalyje nėra vietos šešėliui” 2013-06-05 http://www.selonija.lt/2013/06/05/akcija-sioje-salyje-nera-vietos-seseliui-3/ 

Šioje šalyje nėra vietos šešėliui 2013-05-30 http://www.sodra.lt/lt/nera_vietos_seseliui  

Renginys: Akcija „Šioje šalyje nėra vietos 
šešėliui“ 

2013-05-30 http://sc.bns.lt/view/event.php?id=146906  

Kviečiame dalyvauti akcijoje „Šioje šalyje 
nėra vietos šešėliui“ 

prieš 2 
d.  www.birz
iskis.lt  

http://birziskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/kvieciame-dalyvauti-akcijoje-
sioje-salyje-nera-vietos-seseliui-3448/ 

Akcija "Šioje šalyje nėra vietos "šešėliui" 
 

2013-05-31  
 

http://www.nemokamirenginiai.com/seminarai-paskaitos-
konferencijos/event/2210-akcija-sioje-salyje-nera-vietos-seseliui 

Kviečiame dalyvauti akcijoje „Šioje šalyje 
nėra vietos šešėliui“ 
 

2013-05-27 
@ 10:51  
Vilma 

http://www.zaliojipolitika.lt/kvieciame-dalyvauti-akcijoje-sioje-salyje-nera-
vietos-seseliui/ 

 Akcija “Šioje šalyje nėra vietos šešėliui” 2013-05-27 http://www.birzai.lt/index.php?-1383526076 

Arijus Ramonas: „Krovinių bus mažiau, 
nei bus norinčių juos vežti“ 

2013-06-18 http://www.cargonews.lt/poziuris/arijus-ramonas-kroviniu-bus-maziau-nei-
bus-norinciu-juos-vezti/?hash= 

http://www.alfa.lt/straipsnis/15138931/Visuomene.kyla.pries.seseli..o.politikai.ir.teisesauga.=2013-06-03_13-39/#ixzz2V9LWjGRi
http://www.alfa.lt/straipsnis/15138931/Visuomene.kyla.pries.seseli..o.politikai.ir.teisesauga.=2013-06-03_13-39/
http://www.birzai.lt/index.php?-1542157490
http://tv.delfi.lt/video/AORBUU1I/
http://www.ve.lt/archyvas/2013-05-31/
http://www.ve.lt/naujienos/kultura/muzika/kovai-su-seseliu-pasitelks-dziazo-ritmus-991659/
http://www.ve.lt/naujienos/kultura/muzika/kovai-su-seseliu-pasitelks-dziazo-ritmus-991659/
http://www.lrytas.lt/-13701738781368463348-d%C5%BEiazas-kitaip-est%C5%B3-policijos-orkestrui-pritar%C4%97-klaip%C4%97dos-pareig%C5%ABn%C5%B3-sirenos.htm
http://www.lrytas.lt/-13701738781368463348-d%C5%BEiazas-kitaip-est%C5%B3-policijos-orkestrui-pritar%C4%97-klaip%C4%97dos-pareig%C5%ABn%C5%B3-sirenos.htm
http://www.lrytas.lt/-13701738781368463348-d%C5%BEiazas-kitaip-est%C5%B3-policijos-orkestrui-pritar%C4%97-klaip%C4%97dos-pareig%C5%ABn%C5%B3-sirenos.htm
http://www.sodra.lt/lt/nera_vietos_seseliui
http://sc.bns.lt/view/event.php?id=146906
http://birziskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/kvieciame-dalyvauti-akcijoje-sioje-salyje-nera-vietos-seseliui-3448/
http://birziskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/kvieciame-dalyvauti-akcijoje-sioje-salyje-nera-vietos-seseliui-3448/
http://www.birziskis.lt/
http://www.birziskis.lt/
http://birziskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/kvieciame-dalyvauti-akcijoje-sioje-salyje-nera-vietos-seseliui-3448/
http://birziskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/kvieciame-dalyvauti-akcijoje-sioje-salyje-nera-vietos-seseliui-3448/
http://www.nemokamirenginiai.com/seminarai-paskaitos-konferencijos/event/2210-akcija-sioje-salyje-nera-vietos-seseliui
http://www.nemokamirenginiai.com/seminarai-paskaitos-konferencijos/event/2210-akcija-sioje-salyje-nera-vietos-seseliui
http://www.zaliojipolitika.lt/kvieciame-dalyvauti-akcijoje-sioje-salyje-nera-vietos-seseliui/
http://www.zaliojipolitika.lt/kvieciame-dalyvauti-akcijoje-sioje-salyje-nera-vietos-seseliui/
http://www.birzai.lt/index.php?-1383526076


 
 

 
 

Iš statybų išgriebė 7 mln. litų 2013-08-19 http://www.delfi.lt/verslas/nekilnojamas-turtas/is-statybininku-isgriebe-7-
mln-lt.d?id=62110527 

Statybų sektoriuje nustatyta daugiau nei 7 
mln. nesumokėtų mokesčių 

2013-08-19 http://www.kalipeda.daily.lt/naujienos/verslas/ekonomika/statybu-sektoriuje-
nustatyta-daugiau-nei-7-mln-nesumoketu-mokesciu-409853  

Statybų sektoriuje nustatyta daugiau nei 7 
mln. nesumokėtų mokesčių 
 

2013-08-19 http://www.alfa.lt/straipsnis/15150074/Statybu.sektoriuje.nustatyta.daugiau.
nei.7.mln..nesumoketu.mokesciu=2013-08-19_14-
10/#.Uuk6NhCSxrc#ixzz2roFsdYtx 
 

Statybų sektoriuje –  daugiau nei 7 mln. 
Lt nesumokėtų mokesčių 

2013-08-19 http://vz.lt/article/2013/8/19/statybu-sektoriuje-daugiau-nei-7-mln-lt-
nesumoketu-mokesciu#ixzz2roG64ola 

Po vasaros vieni jaunuoliai skaičiuoja 
uždarbį, kiti ieško, kur apskųsti darbdavį 

2013-09-16 http://www.lrytas.lt/verslas/karjera-ir-rinkodara/po-vasaros-vieni-jaunuoliai-
skaiciuoja-uzdarbi-kiti-iesko-kur-apskusti-darbdavi.htm#.UuktCRCSxrc 
 

R. Skyrienė: kaip išmokti estų kovos su 
korupcija meno? 

2013-10-30 http://www.delfi.lt/verslas/verslas/r-skyriene-kaip-ismokti-estu-kovos-su-
korupcija-meno.d?id=63158836  

Valstybinė mokesčių inspekcija palaiko 
iniciatyvas už skaidrų verslą  
 

2013-10-31 http://www.myliukauna.lt/lt/naujienos/apie-viska/valstybine-mokesciu-
inspekcija-palaiko-iniciatyvas-uz-skaidru-versla 
http://kvitrina.com/?p=55546 
 
http://www.knypava.lt/ 

 
http://www.jonava.lt/lt/vmi/-
/asset_publisher/pB2n/document/id/164181;jsessionid=76B25AE99972994
5049EDEA8DAAB4EA1?redirect=http%3A%2F%2Fwww.jonava.lt%2Flt%2
Fvmi%3Bjsessionid%3D76B25AE999729945049EDEA8DAAB4EA1%3Fp_
p_id%3D101_INSTANCE_pB2n%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3D
normal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D4 

Ko iš valdžios nori verslininkai? 2013-11-13 http://www.delfi.lt/verslas/verslas/ko-is-valdzios-nori-
verslininkai.d?id=63274164  

Tyrimas: verslo skaidrumas 
Lietuvoje didėja, iššūkis – viešieji pirkimai 

2013-11-13 http://vz.lt/article/2013/11/13/tyrimas-verslo-skaidrumas-lietuvoje-
dideja#ixzz2roEV9Bi7 
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Tyrimas: gerėjant skaidraus verslo 
sąlygoms, įmonių viltys auga Tikimasi dar 
aktyvesnės valstybės kovos su šešėliu ir 
skaidresnių viešųjų pirkimų 

2013-11-13 http://www.balsas.lt/naujiena/761964/tyrimas-gerejant-skaidraus-verslo-
salygoms-imoniu-viltys-auga  

Tyrimas: gerėja skaidraus verslo sąlygos 2013-11-14 http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-11-14-tyrimas-gereja-skaidraus-
verslo-salygos/110112  

A.Bilotaitė. Parlamentinė grupė „Už 
Lietuvą be korupcijos“ Seime rengia 
Tarptautinės antikorupcijos dienos 
minėjimą  

2013-12-06 http://www.tsajunga.lt/index.php/a_bilotaite_parlamentine_grupe_uz_lietuv
a_be_korupcijos_seime_rengia_tarptautines_antikorupcijos_dienos_mineji
ma/19616 

D.Grybauskaitė: „Nevyriausybininkai – su 
korupcija kovojanti pilietinė jėga“ 

2013-12-09 http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/d-grybauskaite-
nevyriausybininkai-su-korupcija-kovojanti-pilietine-jega.htm#.Uuk3KBCSxrc  

D. Grybauskaitė: „Nevyriausybininkai – su 
korupcija kovojanti pilietinė jėga“ 

2013-12-09 http://www.ekspertai.eu/dgrybauskaite-nevyriausybininkai-su-korupcija-
kovojanti-pilietine-jega 

Prezidentė pabrėžė nesitaikstymo ir 
asmeninės iniciatyvos svarbą kovojant su 
korupcija 

2013-12-09 http://www.valstietis.lt/Pradzia/Naujienos/Lietuvoje/Prezidente-pabreze-
nesitaikstymo-ir-asmenines-iniciatyvos-svarba-kovojant-su-korupcija  

Prie kovos su korupcija labiausiai 
prisideda „Baltoji banga“ 

2013-12-10 http://www.ekonomika.lt/naujiena/prie-kovos-su-korupcija-labiausiai-
prisideda-baltoji-banga-46083.html 

Lietuvos Respublikos Seime „Baltoji 
banga“ apdovanota už skaidraus verslo 
skatinimą 

2013-12-10 http://www.vilkaviskis.info/index.php/home/verslas/1906-lietuvos-
respublikos-seime-baltoji-banga-apdovanota-uz-skaidraus-verslo-skatinima 

„Baltoji banga“ – labiausiai prie kovos su 
korupcija prisidėjusi iniciatyva 

2013-12-10 http://vz.lt/?PublicationId=2EB0E7D3-A257-4985-94A7-B8E6A3A95819  
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TELEVIZIJA 

 
Video filmukas apie iniciatyvą rodytas per LNK grupės televiziją 2013 m.  spalio 

28 d. – lapkričio  10 d. Vaizdo įrašas prieinamas čia: 
http://www.youtube.com/watch?v=5OWx6sZlGhs&feature=related  

 

Akcija „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“ : 
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1007372840/zinios_2013-05-31_12_00  

 

 

RADIJAS 

 
2013 m.  spalio 28 d. – lapkritis 10 d. reklaminis radijo klipas transliuotas per  

„Žinių radiją“ ir „Rimi Lietuva“ prekybos centruose.  

2013-12-03 „Žinių radijo“ laida „Nuomonių studija“, įrašą galima pasiklausyti čia: 

Žinių radijo laidų archyvas 

Dalyvavo Andželika Rusteikienė ‒ „Investuotojų forumo“ ir  „Baltoji banga“ 

atstovė, Nerijus Genys (Lietuvos Respublikos Vyriausybė), Vitalijus Gailius 

(Seimo Antikorupcijos komisijos primininkas). 

 

2013-12-11 radijo „Laisvoji banga“ laida „Sprendimų metas“, įrašas: Laisvoji banga_laidų archyvas  

Tarptautinės antikorupcijos dienos proga Seime suorganizuotame renginyje iniciatyva „Baltoji banga“ apdovanota už 

verslo skaidrumo skatinimą. Apie šią iniciatyvą, jos atsiradimo priežastis, tikslus ir rezultatus kalbėjo asociacijos 

„Investuotojų forumas“ atstovė Andželika Rusteikiene ir bendrovės „Grifs AG” vadovas Vytautas Gregždė. 

http://www.youtube.com/watch?v=5OWx6sZlGhs&feature=related
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1007372840/zinios_2013-05-31_12_00
http://www.ziniuradijas.lt/epizodas/2013/12/03/nuomoniu-studija/26856
http://www.laisvojibanga.lt/wp-content/uploads/2013/12/Sprendimu-metas-2013-12-11.mp3


 
 

 
 

SOCIALNIAI TINKLAI  

Socialiniame tinkle „Facebook“ veikia „Baltosios bangos“ paskyra: https://www.facebook.com/baltojibanga  

  

 

 

 

  

https://www.facebook.com/baltojibanga


 
 

 
 

5. BALTOSIOS BANGOS ŽENKLO NAUDOJIMAS  

„Baltosios bangos“ ženklu žymimos produktų pakuotės, komunikacijos  ir rinkodaros priemonės. 

 

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

 

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


 
 

 
 

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 


