
SKAIDRAUS VERSLO 
INICIATYVA 
„BALTOJI BANGA“ 
2020-ieji – 
sutelkiantys veiklos 
metai 

„Baltoji banga“ – 2007 metais įsteigta iniciatyva 
skatinanti skaidrią Lietuvos verslo praktiką ir 
sąžiningą konkurenciją: 

• sąžiningą atsiskaitymą su darbuotojais, įtrau-
kiant visus LR įstatymais nustatytus mokes-
čius ir darbo sąlygų užtikrinimą nepažeidžiant 
LR teisės aktų; 

• sąžiningą dalyvavimą konkursuose (viešuo-
siuose pirkimuose) – nepapirkinėjant jų orga-
nizatorių ir vertinimo komisijos narių, pasi-
naudojant nelegaliomis finansinėmis ir nefi-
nansinėmis priemonėmis siekiant savo prana-
šumo prieš kitus dalyvius ar kitais neskaidriais 
būdais dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose;

• veiklos vykdymą nepažeidžiant LR įstatymų ir 
visų numatytų mokesčių mokėjimą;

bei siekianti atkreipti visuomenės ir vartotojų 
dėmesį į pažangų ir atsakingą Lietuvos verslą, 
kuriantį tinkamas darbo sąlygas savo darbuoto-
jams.

Prie iniciatyvos prisijungusioms įmonėms ir 
organizacijoms suteikiamas pirmasis Lietuvoje 
skaidraus verslo ženklas ir vardas „Baltoji 
banga“. Pasitikėjimu ir verslo savireguliacija 
grįsta iniciatyva skatina sąžiningo ir atsakingo 
veikimo praktiką verslo bendruomenėje. Tuo 
pateisindama savo vardą ir bangos sukėlimo 
efektą „banga“.

Nuo 2010 metų pabaigos skaidraus verslo 
iniciatyvą „Baltoji banga“ administruoja asocia-
cija „Investors‘ Forum“. Prie iniciatyvos prisijun-
giančios organizacijos savo kasmetine parama 
prisideda prie Iniciatyvos veiklos vykdymo ir 
viešinimo. Ši parama yra pagrindinis Iniciatyvos 
veiklų ir viešinimo finansavimo šaltinis. 

Šioje metinėje ataskaitoje pristatome 2020 
metais vykdytas veiklas ir svarbiausius pasieki-
mus. 

Iniciatyvą globoja 
J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė

Partneriai 
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Svarbiausi 2020 – 2023 metų tikslai: 

• „Baltoji banga“ – skaidriai ir aukščiausiais 
etikos standartais veiklą grindžiančių įmonių 
iniciatyva, šiomis vertybėmis besivadovaujan-
ti ir savo veikimu. 

• „Baltoji banga“ – skaidraus, etiško verslo 
ekspertinių žinių bazė verslui, valstybei, 
visuomenei ir žiniasklaidai. 

• Ženklo „Baltoji banga“ stiprinimas ir atpažįs-
tamumo didinimas.

TIKSLAI

„Baltosios bangos“ ženklas – kiekvienos įmonės 
siekiamybė. 

VIZIJA

Verslo, visuomenės ir valdžios sąmoningumo 
ugdymas perteikiant skaidraus verslo naudą. 

MISIJA

2020 metais kartu su skaidraus verslo iniciaty-
vos „Baltoji banga“ nariais atnaujinome savo 
misiją ir viziją, o kartu su Tarybos nariais ir 
strategiją ateinančiam 4 metų laikotarpiui. 
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53
2018 m.

60
2019 m.

64
2020 m.

Bendras Iniciatyvos narių skaičius

3
2018 m.

11
2019 m.

13
2020 m.

Naujai prisijungusių įmonių skaičius

Narių kompetencijų stiprinimas ir įrankiai 
įmonių skaidrumui didinti

Progresas: atnaujintas skaidrumo ir atskaitingu-
mo įsivertinimo įrankis, skirtas pasitikrinti, 
kokią informaciją apie save teikia įmonės, kiek 
viešai žinoma apie jų etikos ir antikorupcinę 
politiką, akcininkus, dukterines ar asocijuotas 
įmones, finansus.

Skaidraus verslo ženklas ir vardas „Baltoji 
banga“ 2020 metais suteiktas:

11
2018 m.

27
2020 m.

Isivertinime dalyvavusių įmonių skaičius

30 % iš 100 % galimų – 
bendras įsivertinime dalyvavusių įmonių vidur-
kis per vertinimo laikotarpį

VISOS ĮMONĖS

DAUGIAU

SKAIDRUMAS

Daugiausiai apie save atskleidusios įmonės: 

„Telia Lietuva“, „Miško aukcionas“, „AstraZene-
ca Lietuva“, „SDG“, „Marsh Lietuva“

https://baltojibanga.lt/nariai/
https://baltojibanga.lt/progresas/
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Sausis

Gruodis 

Lapkritis

Spalis

Rugsėjis

Rugpjūtis

Liepa 

Birželis

Gegužė

Balandis

Kovas 

Vasaris 
Kovo 6 d. Metinis „Baltoji banga“ įmonių susitikimas ir strateginė sesija

Gegužės 25 d. Akcija „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“ 

Birželio 16 d. „How can collective action support ethical companies“ – „Baltoji 
banga“ pristatyta tarptautinei bendruomenei „Center for International Private 
Enterprise“ (CIPE) inicijuotame renginyje 

Liepos 21 d. Susitikimas su žiniasklaidos atstovais: „Ko reikia kad sąžiningo verslo 
balsas būtų girdimas labiau“

Liepos 23 – 30 d. „Collective Action Workshop Series“, dalyvaujame „Basel Insti-
tute on Governance“ patirties pasidalijimo sesijose

Rugsėjo 9 d. „Local certification of anticorruption due diligence on third parties 
and SMEs“, dalyvaujame „Basel Institute on Governance“ tyrime

Rugsėjo 9 d. „Antikorupcijos stiprinimas verslo sektoriuje“, dayvaujame STT 
inicijuotame susitikime verslą atstovaujančioms organizacijoms

Rugsėjo 24 d. „Collective Action – Building Alliances Against Corruption In South 
East Europe“, dalyvaujame OECD projekto pristatyme ir forume

Spalio 9 d. „Collective Action: Unlocking SME‘s Ability to Combat Coruption and 
Monitor Public Funds“ dalyvaujame C20 for G20 susitikime 

Lapkričio 14 d. „Baltoji banga“ viešojo maitinimo sektoriaus įmonių vadovų ir 
asociacijos „Investors’ Forum“ mokesčių grupės susitikimas dėl maitinimo sekto-
riaus skaidrinimo priemonių

Gruodžio 9 d. Tarptautinė antikorupcijos diena „Proga, kuria nepasinaudojau“ 

RENGINIAI IR SUSITIKIMAI
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Nuo 2012 metų kartu su asociacija „Investors 
Forum“ kasmetinė pilietinė akcija „Šioje šalyje 
nėra vietos šešėliui“ rengiama siekiant:

• atkreipti visuomenės dėmesį į šešėlinės eko-
nomikos mastą ir žalą valstybei bei kiekvie-
nam jos gyventojui; – skatinti suprasti, kaip 
kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie šešėlinės 
ekonomikos mažinimo; 

• telkti valstybės, verslo ir visuomenės lyderius 
šiems tikslams pasiekti.

„ŠIOJE ŠALYJE NĖRA VIETOS ŠEŠĖLIUI“
Akcijos „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“ atida-
rymas ir konferencija „Kartu įveiksim!“

Įmonių ir valstybės vadovai, ekspertai pažymė-
jo, kad per koronaviruso sukeltą pirmąją krizę 
Lietuvos visuomenėje buvo gausu pavyzdžių, 
kaip susitelkiant, bendradarbiaujant ir padedant 
vieni kitiems įmanoma įveikti sudėtingus iššū-
kius, o vienybė yra labai svarbi mažinant ir 
šešėlinę ekonomiką. 

2,6 tūkst. peržiūrų „Baltoji banga“ kanale. 
Transliacija ir LRT portale

32 paminėjimai žiniasklaidoje

PERŽIŪRĖTI

Akciją globoja 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Akcijos partneriai

DAUGIAU

https://baltojibanga.lt/kartuiveiksim-konferencijos-irasai/
https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1181723/grybauskaite-sako-kad-sukretimas-bus-ne-mazesnis-nei-2009-metais-vyriausybei-linki-proto-atsisakyti-populizmo


6

Spalio 9 d. Collective Action: Unlocking SME‘s 
Ability to Combat Coruption ad Monitor Public 
Funds

C20 for G20! 
Viename didžiausių pilietinių organizacijų 
susitikime dalinomės, kaip kolektyvinės inicia-
tyvos, siekdamos skaidrumo kuria pasitikėjimą 
tarp valstybės, verslo ir visuomenės. Kartu su 
„Baltoji banga“ iniciatyvos vadove Ieva Lapei-
kiene diskusijoje dalyvavo Pana Ratanbanang-
koon, vadovaujantis didžiausiai Azijos regione 
veikiančiai verslo iniciatyvai, vienijančiai per 
1000 įmonių ir 442 sertifikuotų narių. Diskusiją 
moderavusi Ekaterina Lysova, CIPE Eurazijos 
programos vadovė pabrėžė, kad: 

• tokios iniciatyvos išlieka efektyviausiu būdu 
telkti privatų sektorių ir kitus suinteresuotus 
asmenis bendram visuomenės labui; 

• privatus sektorius turi didelį kovos su korupci-
ja potencialą per kolektyvinį veikimą, todėl 
turėtų būti nuosekliau vykdomas visose 
šalyse; 

• privataus sektoriaus vykdomos kolektyvinės 
iniciatyvos – gali būti puikiu įrankiu viešųjų 
išlaidų skaidrumui didinti.

PERŽIŪRĖTI

Gruodžio 9 d. „Proga, kuria nepasinaudojau“

Tarptautinės antikorupcijos dienos proga kvie-
tėme „Baltoji banga“ narius ir draugus – įmonių 
vadovus dalintis istorijomis, apie neišnaudotas 
nesąžiningo veikimo progas.

PERŽIŪRĖTI

Lapkričio 14 d. Susitikimas dėl viešojo maitini-
mo sektoriaus skaidrinimo

Skaidraus verslo iniciatyvos „Baltoji banga“ 
viešojo maitinimo sektoriaus įmonių vadovai ir 
asociacijos „Investors’ Forum“ mokesčių grupė 
tarėsi ir identifikavo, kokios priemonės gali būti 
efektyvios maitinimo sektoriaus skaidrumui 
didinti:

• atsisakyti nefiskalinių čekių viešojo maitinimo 
sektoriuje; 

• skatinti verslą atsisakyti arbatpinigių kultūros 
ir naudoti kitas formas, kaip aptarnavimo 
mokestis; 

• svarstyti galimybes nustatyti, kad visose 
prekybos vietose turi būti privaloma galimybė 
atsiskaityti ne grynais pinigais (kortele, elek-
troniniu pavedimus ar kitais būdais). 

https://www.youtube.com/watch?v=g6NqLQ-SqWk
https://www.youtube.com/watch?v=k2nsN1YYuDo
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75 „Baltoji banga“ paminėjimų skaičius 
internetiniuose portaluose „Mediaskopas“ 
duomenimis. Versložinios.lt. Pagrindinis pami-
nėjimų šaltinis (13 pranešimų)

11 Internetinės spaudos publikacijų – tiksliniai 
„Baltoji banga“ ir jos narių inicijuoti pranešimai 
spaudai bei komentarai žiniasklaidos atstovams. 
Tiesioginė akcijos „Šioje šalyje nėra vietos 
šešėliui“ transliacija LRT portale

+7 % 
sekėjų augimas Facebook kanale

406 tūkst. 
peržiūrų Youtube kanale

PERŽIŪRĖTI

Turgus

„Nemaitink šešėlio“

50 tūkst. 
unikalių vartotojų pasiekta Facebook kanale

Įsimintiniausios ženklo „Baltoji banga“ atpa-
žįstamumo didinimo kampanijos visuomenei 

DAUGIAU

DAUGIAU

https://www.vz.lt/smulkusis-verslas/2020/12/11/verslininkai-apie-gundymus-papirkti-kartais-atrode-kad-sapnuojame
https://www.vz.lt/smulkusis-verslas/2020/06/11/arbatpinigiai-vietoj-atlyginimo-yra-kas-moka-ir-kitaip
https://www.youtube.com/watch?v=LizUJ-1tq0k&t=2s
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TARPTAUTINIAI RYŠIAI

„Baltoji banga“ stiprina ir mezga naujus ryšius 
su tarptautinėmis organizacijomis, siekiant 
perimti gerąją užsienio šalių ir panašių iniciaty-
vų praktiką bei dalintis mūsų patirtimi skati-
nant skaidrų verslą Lietuvoje. 

NAUJA

DAUGIAU

„Baltoji banga“ pristatyta tarptautinei bendruo-
menei 2–juose renginiuose. 

„Baltoji banga“ įtraukta į naują CIPE verslo 
skaidrumo gidą: „Strengthening Ethical Con-
duct & Business Integrity“. 

„Baltoji banga“ pristatyta OECD Pietryčių 
Europos antikorupcinės aplinkos stiprinimo 
priemonių skatinimo projekte ir suinteresuotų 
grupių forume, kaip kolektyvinės iniciatyvos 
gali padėti kovoje su korupcija. 

Keitėmis patirtimi tarptautinėms ir vietinėms 
kolektyvinių iniciatyvų atstovams skirtose 
patirties pasidalijimo sesijose.

Dalyvavome tyrime siekiant identifikuoti 
geriausias vietinių kolektyvinių sertifikavimo 
iniciatyvų praktikas ir kaip tarptautinės įmonės 
žengdamos į naujas, besivystančias rinkas gali 
jomis naudotis sprendžiant su įmonių/partnerių 
veiklos teisiniu ir finansiniu patikrinimu kylan-
čius iššūkius. 

DAUGIAU

„Baltoji banga“ įtraukta į „B20 Collective Action 
Hub“

DAUGIAU

https://baltojibanga.lt/wp-content/uploads/2020/12/MXW_CIPE_BusinessIntegrityReport_1019_Spread.pdf
https://baselgovernance.org/sites/default/files/2021-01/210122%20Certification%20Working%20Paper.pdf
https://baselgovernance.org/b20-collective-action-hub


FINANSINĖ ATASKAITA

Suminės eilutės      2019 (Eur) 2020 (Eur)

Likutis metų pradžioje     23731  21001

Parama iš „Baltosios bangos“ projekto dalyvių  33186  33688

Kitos pajamos      -  3000

Išlaidos       35915  53181

Likutis metų pabaigoje, gruodžio 31 d.   21001  4507

Administravimo išlaidos     26855  46389

Su DU susijusios išlaidos     21200  41414

Kitos administravimo išlaidos    5655  4974

Išlaidas paaiškinančios eilutės

Projektai ir renginiai     6527  4562

Akcija „Šioje šalyje nera vietos šešėliui“   4676  2821

Metinis narių susitikimas     631  788

Kiti renginiai       220  293

Progresas (narių skaidrumo vertinimo projektas) 1000  660

Viešinimas       2534  2230

Komunikacijos išlaidos     647  -

Marketingo kampanijos ir reklama   1205  2024

www palaikymas ir kiti dizaino darbai   681  206

9




