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Mieli bičiuliai,

2015-asiais LLRI šventė 25-metį. Perfrazuojant Aleksandrą 
Abišalą – kas galėjo pagalvoti, kad po 25 metų gyvenimo 
rinkos ekonomikoje dar reikės instituto, kuris aiškintų laisvo-
sios rinkos principus ir juos gintų?

Ironiška, bet po 25 metų, jau, atrodo, savaime supran-
tamus dalykus reikia aiškinti ir dažnai ginti dar uoliau nei 
anksčiau. Laisvės priešai kelia galvas visuose frontuose. 
Politikai proteguoja valstybinius verslus, vis giliau braunasi į 
suaugusių žmonių asmeninį gyvenimą ir reguliuoja pasirinki-
mus. Dar daugiau, pažiūrėkime į JAV prezidento rinkimų 
kampaniją.

Hayek‘as dar 1944 m. liūdnai pastebėjo, kad daug 
vokiečių pasuko link nacionalsocializmo. Kodėl? Nes ši dokt-
rina nesulaukė rimto intelektinio pasipriešinimo. Šiandien pa-
klausus žmonių gatvėje, dalis sutiktų, kad geriau, jei kažkas 
už juos nuspręstų, ką gaminti ir už kiek parduoti. Per 25 
nepriklausomybės metus socializmo virusas niekur nedingo.

Kaip mes veikiame tokiame nelinksmame fone? Kryp-
tingai. Visų problemų vieni neišspręsime, bet konkrečias – 
galime. Pavyzdys. Auga nauja karta, kuri nematė soviet-
mečio ir jo beprotybės. Todėl sukūrėme ir išleidome mūsų 
ekonomikos vadovėlį ir mokytojo knygą, ekonomikos pa-
mokoms 9-10 klasėje. 2015-ais jis pasiekė jau apie 40 proc. 
Lietuvos moksleivių.

Ekonominės politikos srityje pateikiame alternatyvas 
valdžios sprendimams ir dirbame, kad mūsų pasiūlymai būtų 
įgyvendinti. Mūsų siūlymai, kaip pagerinti Lietuvos pozicijas 
Pasaulio Banko „Doing Business“ valstybių konkurencingu-
mo indekse, skinasi kelią valdžios koridoriais.  Mūsų analizė, 
kad švietime per daug pinigų išleidžiama ne ugdymui, o 
pastatams išlaikyti, padeda savivaldybėms atlikti seniai 
reikalingą mokyklų tinklo optimizavimą.

Kenedžio žodžiais – mes tai darome ne dėl to, kad 
lengva, o todėl, kad – sunku. Todėl drąsiai žengiame į labai 
aktyvius ir neramius 2016-uosius.

Žilvinas Šilėnas, LLRI prezidentas

LLRI Taryba

Elena Leontjeva, LLRI tarybos pirmininkė

Gintautas Bartkus, advokatų kontoros  
TARK GRUNTE SUTKIENE partneris,  
valdybos pirmininkas 

Vytautas Bučas, AB „Invalda privatus  
kapitalas“, valdybos pirmininkas

Giedrius Dusevičius, UAB Digital  
Audio partneris, UAB Vilniaus Vystymo 
Kompanijos Valdybos pirmininkas

Arturas Feiferas, „RRB Bank“ direktorių  
tarybos narys

Juozas Kabašinskas, „COGNAC boutique” 
parduotuvės savininkas

Vysk. dr. Kęstutis Kėvalas, Kauno 
arkivyskupijos vyskupas augziliaras

Dr. Virginijus Kundrotas, Baltijos vadybos 
plėtros asociacijos prezidentas, ISM Vadybos 
ir ekonomikos universiteto docentas, Adizes 
instituto viceprezidentas

Dainius Pupkevičius, UAB „KPMG Baltics“ 
Rizikos konsultacijų skyriaus vadovas

Prof. dr. Paulius Subačius, Lietuvos katalikų 
mokslo akademijos Centro valdybos pirmininkas

Egidija Vaicekauskienė, ŽŪB „Nematekas“ 
direktorė

Dr. Šarūnas Nedzinskas, Bankininkas

„LLRI misija – skleisti  
ir įtvirtinti asmens laisvės ir 
atsakomybės, laisvosios 
rinkos, bei ribotos valdžios 
idėjas“ 
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Kaip mus  
vertina?

Aktyviai  
pasisakėme 

viešumoje

Delfi.lt
Lrytas.lt  
15min.lt
Verslo žiniose
Informacinių  
TV laidų 
autorinės 
radijo laidos
aktualijų 
pristatytų mūsų 
radijo laidoje 
„Ekonomika šiandien” 
kartų peržiūrėti 
mūsų įrašai 
Facebook 
peržiūrų Youtube
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2

16 

550 000  
 

20 000  

2400
komentarų  
ir paminėjimų 
žiniasklaidoje

Tikslingai 
diskutavome  

su valdžia

ekspertizė išsiųsta  
Lietuvos atsakingoms  
institucijoms
klausimais pateikėme 
pozicijas Europos 
Komisijai 
atliktų analitinių tyrimų 
kartus dalyvavome 
Seimo komitetų 
posėdžiuose
kartų dalyvavome 
Vyriausybės ir 
ministerijų darbo 
grupėse 
kartų tikslingai 
susitikome su politikais 
pasiūlymų Geresnio 
reguliavimo komisijai, 
pusę jų nuspręsta 
įgyvendinti

101

8
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25 
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67
parengtos teisės  
aktų ekspertizės

73%

 
TOP 2%

8

žinančių pasitiki
LLRI kaip nepriklausoma 
tyrimų organizacija (Sprint-
er tyrimas)

tarp geriausių 7000 pa-
saulio viešosios politikos 
institutų (Pensilvanijos 
universitetas)

kategorijose 
organizacijų reitinge  tarp 
geriausių pasaulyje (Pensil-
vanijos universitetas)

1 iš 2
šalies gyventojų 
žino apie LLRI 
(Sprinter tyrimas)

Švietėme 
visuomenę

bendruomenių 
lyderių 
savivaldybių 
išmokėme, kaip 
taikiai susitarti su inves-
tuotojais

150
 

12

14000
moksleivių jau 
mokosi ekonomikos 
iš mūsų vadovėlio

60000
mokesčių mokėtojų   
jau sužinojo apie  
sumokamus  
mokesčius www.
mokumokesčius.lt

25 metus  
kovojame, 
kad valdžia 
netrukdytų  
dirbti

2015 
metais
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Iš naujos kartos vadovėlio „Ekonomika per 31 
valandą“ jau mokosi 42% devintokų/dešimtokų: 
14 000 moksleivių, pamokoms ruošiasi 239 moky-
tojai, mokymuose dalyvavo 105 mokytojai.

Mokytojo puslapis www.ekonomikos-vadovelis.lt  
nuolat atnaujinamas: ekonomikos aktualijos,  
atsakymai ir gausybė vaizdo medžiagos.

Mokymai mokytojams – praktiniai patarimai, 
kaip išmokti pačiam ir išmokyti kitus mąstyti 
„ekonomiškai”.

<<
Mokinio knygoje – 
patrauklios istorijos ir 
ryškios iliustracijos.

„Jei leidžiame vadovėlį – tai patį 
inovatyviausią, jei organizuojame 
kursus – tai  išskirtinius, jei kviečiame 
lektorius – tik pačius įdomiausius“, 

– Marija Vyšniauskaitė,  
LLRI Švietimo centro vadovė

Švietimo centras: 
mokiniams, studentams, 
mokytojams, profesionalams

Ekonomikos 
mokome 
inovatyviai
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Kursai „Ekonomika aktyviai“ – like and share!

Kas bus, kai baigsis nafta? Kodėl Beyonce uždirba daugiau už 
gaisrininką? Išskirtiniuose mokymuose Facebook’e šiemet ekono-
mikos mokėsi net 300 moksleivių, 26 geriausi dalyvavo išskirtinėje 
vasaros stovykloje – patys žingeidžiausi būsimieji lyderiai. 

100% praktikantų rekomenduoja praktiką LLRI

Norinčių prisijungti prie komandos 3 kartus daugiau, nei galime pri-
imti – 2015 m. savanoriavo  33 studentai ir moksleiviai. Praktika LLRI 
– ne kavos gaminimas, čia savanoriai prisideda prie idėjų, įkvepiančių 
realius pokyčius.

Knygos: skleidžiame laisvos verslininkystės idėjas

Išskirtinių ekonomikos knygų biblioteka gali naudotis visi, ekspertai 
padės išsirinkti tinkamiausią! Knygas leidžiame ir patys, sėkmingai 
dalyvavome Knygų mugėje, mūsų knygas įsigijo daugiau kaip 800 
žmonių. Dar apie 1 000 knygų padovanojome mokytojams, įvairių 
organizacijų atstovams.

Kursai be ribų „Realistinė ekonomikos analizė“ 

Pirmieji Lietuvoje nagrinėjome, koks ryšys tarp ekonomikos ir an-
tropologijos, filosofijos, net ekologijos. Išskirtiniai lektoriai, tarp kurių 
ir JAV ekonomikos žvaigždė Donaldas Boudreaux kursuose trynė bet 
kokias ribas tarp mokslų. Tris dienas trunkantys kursai šiemet sutraukė 
per 100 dalyvių – nuo filosofijos studentų iki įmonių vadovų. Visos 
paskaitos nuo pat 2008 m. yra prieinamos mūsų Youtube kanale.

Neeiliniai susitikimai

Dalijomės žiniomis ir įžvalgomis su 1 378 moksleiviais, studentais, 
dėstytojais. Organizavome susitikimą studentams su išskirtine as-
menybe – Ilinojaus universiteto ekonomikos, istorijos, anglų kalbos 
ir komunikacijos profesore Deirdre McCloskey. Tikime, kad po šių 
susitikimų laisvės idėjos ateities kartai tapo savos.



„Jei iš tikro siekiame, 
kad šešėlis Lietuvoje 
mažėtų, reikia pirmiausia 
naikinti jo priežastis. 
Darbo santykiai ir prekės 
turi būti apmokestintos 
mažiau”,

– Vytautas Žukauskas,  
LLRI viceprezidentas  

(Verslo žinios)
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Šešėlio 
tyrimas

Šešėlio tyrimą vykdėme net 6 šalyse: Lietuvoje,  
Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Švedijoje ir Baltarusijoje. 

Išplatinime žinią, kad šešėlio priežastis –  
dideli mokesčiai.

Daugiau kaip 200 komentarų žiniasklaidoje,  
reportažus parengė visos pagrindinės  
televizijos, laikraščiai, portalai.

Tyrimas pristatytas ir vyriausybėje, jo išvados  
nuolat cituojamas tiek politikų, tiek apžvalgininkų.

29% gyventojų turi šešėlyje dirbančių  
artimųjų, 42% perka iš nelegalių pardavėjų.

Mažiname mokesčių  
ir administracinę 
naštą
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„Doing 
business” 
indeksas

Pateikėme pasiūlymus, kurie palengvintų sąlygas verslui ir pagerintų 
Lietuvos poziciją „Doing business” indekse (iš 20 pakiltume į 11 vietą):

•  Išduodant statybos leidimus procedūrų sumažėtų nuo 12 iki 9, 
dienų skaičius – nuo 103 iki 61.

•  Prisijungimo prie elektros energijos tinklo, privalomų atlikti 
procedūrų sumažėtų nuo 6 iki 4, dienų skaičius – nuo 95 iki 62.

• Buhalteriškai perkėlus Socialinio draudimo įmokas darbuotojams 
padidėtų šalies konkurencingumas, mokesčių administravimas taptų 
paprastesnis, darbuotojai žinotų, kiek valstybei jie iš viso sumoka 
mokesčių nuo atlyginimo.

Kryptingai dirbame, kad šie pasiūlymai būtų įgyvendinti: dalyvau-
jame „Doing business” projektą kuruojančioje Ūkio ministerijos darbo 
grupėje, geresnio reguliavimo komitete, siūlymus pristatome tiesiogiai 
ministerijose. Visi pasiūlymai jau įtraukti į „Doing business” gerinimo 
planą ir Vyriausybėje svarstomą 2016–2017 metų administracinės 
naštos mažinimo planą. 

Mokesčių 
skaičiuoklė  

>>
60 000 žmonių 

sužinojo, kiek 
sumoka mokesčių 

ir kur valstybė 
juos  panaudoja. 

 
Mūsų pavyzdžiu pasekė 

partneriai Lenkijoje, 
Bosnijoje ir Hercogo-

vinoje, Kirgizstane.

Užkirtome kelią progresiniams mokesčiams, mūsų žinutė apie  
jų žalą žiniasklaidoje nuskambėjo daugiau kaip 150 kartų.

SUŽINOKITE, KIEK MOKESČIŲ
SUMOKATE NUO ATLYGINIMO

Plius 
mokesčiai

262
EUR

20 EUR 5000 EUR

ATLYGINIMAS Į RANKAS

www.mokumokesčius.lt

400

„Verslui gyvybiškai reikalingas 
ekonominis ir mokesčių stabilumas.“ 

– Žilvinas Šilėnas,  
LLRI prezidentas (15min.lt)
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Puikus įrankis efektyvinti veiklą

Penktus metus sudarome Lietuvos savivaldybių indeksą. Tiriame 
savivaldybių sprendimų efektyvumą, būdus sutaupyti lėšų, galimybes 
palenvinti sąlygas verslui ir žmonėms. Vertiname 60 investuotojams ir 
gyventojams svarbių sričių: nuo mokesčių, investicijų iki bedarbystės. 
Tyrimo nededame į stalčių, jį naudojame visus metus – rengiame 
analitinius darbus skirtingais pjūviais, pristatome valdžios instituci-
joms ir žiniasklaidai. Tyrimai duoda rezultatą, pavyzdžiui, paviešinus 
įžvalgas dėl didėjančio valdininkų skaičiaus, Seimo komitete sutarta 
savivaldybių darbuotojų skaičių nustatyti atsakingiau. 

Laukiamas žiniasklaidos

Savivaldybių indeksas kelia vis didesnį susidomėjimą – yra nuolat 
cituojamas redaktorių, apžvalgininkų, šalies žiniasklaidoje iki metų 
pabaigos jis nuskambėjo 400 kartų. Savivaldybių indeksu remiasi 
žurnalas „Veidas”, rinkdamas geriausią merą. Politikai savivaldybių 
indekso rezultatais remiasi atsiskaitydami rinkėjams.

Sklinda po pasaulį

Lietuvos savivaldybių indeksas 2014 m. laimėjo prestižinį Tempel-
ton Freedom Award (JAV) apdovanojimą ir 100 tūkst. JAV dolerių 
premiją. Apdovanojimas skirtas už indėlį skatinant konkurenciją ir 
žmogaus veiklumą. Savivaldybių indekso reikšmė vis didėja  – tyrimą 
jau perėmė partneriai Vengrijoje, Gruzijoje. Susidomėjimą išreiškia vis 
daugiau šalių: Albanija, Kenija, Egiptas, Graikija, Kroatija, Filipinai.

Savivaldybių 
indeksas

Reitinguojame  
savivaldybes
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Vykdome projektą „Su(si)tarkim“, kad investuotojai ir 
gyventojai argumentuotai diskutuotų jiems aktualiais klausi-
mais ir taikiai susitartų. 

Mokymai savivaldybėse parodė,  jog einame teisinga kryp-
timi – bendruomenės vis iniciatyvesnės, vis dažniau pritaria, 
kad žmogaus teisės į švarią aplinką, ūkinę veiklą ir privačią 
nuosavybę gali būti suderintos ir padidinti gerbūvį regione.

Projektas  
„Su(si)tarkim”

2015-ais:

•  15-oje savivaldybių šimtai bendruomenių 
atstovų dalyvavo mokymuose

•  70 nevyriausybinių organizacijų, verslo  
ir valdžios atstovų būdų susitarti ieškojo  
tarptautiniame seminare „Su(si)tarkime  
dėl aplinkos“ 

•  15 mūsų parengtų mokymuose naudojamų 
atvejų analizių, nes „gyvi” pavyzdžiai įkvepia 
labiausiai

•  Sudarėme ir išplatinome komunikacijos ir 
politikos analizės mokomuosius vadovus

„Ne vieno užstrigusio investicinio projekto nesėkmė 
(skalūnų dujos, anhidrito kasybai ir pan.) parodė, kad 
Lietuvoje į aplinkos apsaugą žiūrime nenuosekliai, 
emociškai ir tik iš savo varpinės. Su tokiu požiūriu ne 
tik kad naftos neišgausi, bet ir vištidės nepastatysi.“ 

– Žilvinas Šilėnas,  
LLRI prezidentas (Lietuvos žinios)

Šviečiame 
bendruomenes
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Ekspertizė. Prieštaraujame 
ketinimui bausti įmones 
už mažesnio pavojingumo 
aplinkosaugos pažeidimus

Ekspertizė. Reikalauti iš 
rangovo atsakomybės už 
subrangovo samdomus 
žmones – neteisinga

Ekspertizė. NE – kompen-
suojamųjų vaistų kontrolės 
griežtinimui ir plėtimui

Ekspertizė. Žemės „sau-
giklių“ įstatymas galimai 
prieštarauja Konstitucijai  
ir yra žalingas Lietuvai

Pasiūlymai. Geresnio 
reguliavimo priežiūros 
komisijai – siūlymai dėl 
administracinės naštos 
vaistinėms mažinamo

Pozicija. EP rezoliucija dėl 
paramos vartotojų teisėms 
skaitmeninėje rinkoje kelia 
grėsmę konkurencijai

V. Žukauskas. Nori būti 
milijonieriais, bet patys į 
milijonierius žiūri įtariai

K. Leontjeva. Skolinote 
arba skolinotės pinigų? 
Laukia 5 mokesčių 
spąstai!

D. Šumskis.  
Valstybė –  
nebaudžiama  
konkurencijos  
pažeidėja

Ž. Šilėnas. Ar 
sureaguosime, kad  
nafta jau atpigo?

V. Žukauskas. Euras – 
nauja, bet jau padėvėta 
valiuta

V. Žukauskas. Ką 
ekonominės laisvės 
indeksas sako apie 
Lietuvą? 

D. Sujetaitė. Ar 
vaistinėse nepritrūks 
vaistininkų?

Įvertinimas. LLRI – geriausių 
Centrinės ir Rytų Europos 
viešosios politikos institutų 
dešimtuke

K. Leontjeva. Automobilių mokesčiu 
apmokestinti žmones būtų nesąžininga
TV3, „Žinios”

Ž. Šilėnas: dirbtinis MMA 
didinimas įmones verčia arba 
didinti kainas, arba taupyti 
kitais būdais
LRT, „Žinios” 

Ž. Šilėnas: algų kėlimas 
biudžetininkams – papildoma 
našta mokesčių mokėtojams
LNK, „Žinios”

Ž. Šilėnas. MMA 
didinimas – tai ciniškas 
politinis kazino 

153
pasirodymai 
žiniasklaidoje

SAUSIS
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Ekspertizė. Šešiamečiams 
priešmokyklinis ugdymas 
neturėtų būti privalomas

Ekspertizė. MMA susiejimas 
su VDU užprogramuoja 
ekonomiškai nepagrįstą 
MMA ir VDU didėjimą

Ekspertizė. Apdraustųjų 
pajamų vidurkio viešinimas 
pažeistų įmonių privatumą ir 
konfidencialumą

Ekspertizė. LLRI siūlo 
pajamas iš gamtos išteklių 
mokesčio skirstyti ne 80–20 
principu, o 50–50 principu 

Ekspertizė. Siūlomos Civilinio 
kodekso pataisos – daugiau 
savivalės savivaldybėms 
skiriant daugiabučių 
administratorius

V. Žukauskas.  
Už eurą Lietuvai  
teks susimokėti

LLRI: nėra taip, kad 
kažkas atsineša maišą 
pinigų ir kažkas iškart 
parsiduoda

Ž. Šilėnas. Darbo 
kodeksas – stagnacija  
ir veidmainystė

V. Žukauskas. Euro 
zonos dvikova

Knygų mugėje platinome  
savo leidinius

K. Leontjeva. 6 dalykai 
tam, kad mokesčių 
biurokratija mažiau  
slėgtų

K. Leontjeva. Mokesčių 
administravimas – 
išmanus realybėje ar  
tik kabutėse?

Tarptautinis seminaras  
„Susitarkime dėl aplinkos”

V. Žukauskas: šešėlis dar plačiai paplitęs
LRT, „Žinios” 

Ž. Šilėnas. Kainų 
mažinimas rodo, 
kad konkurencija 
veikia gerai
diena.lt

Ž. Šilėnas.  
Nematoma minimalios 
algos kėlimo pusė

135
pasirodymai 
žiniasklaidoje

VASARIS



Ekspertizė. Ar valstybinis 
IT paslaugų teikėjas tikrai 
užtikrins didžiausią duomenų 
saugumą?

Ekspertizė. Draudimas pirkti 
žalią pieną iš kitų valstybių 
apribos pasiūlą ir didins 
kainas vartotojams 

Ekspertizė. Draudimas 
prekiauti kosmetika vaistinėse 
nepagrįstai ribotų tiek 
vartotojų pasirinkimą, tiek 
vaistinių veiklą 

Ekspertizė. Dėl naujo 
infrastruktūros plėtros 
įstatymo gali padaugėti 
privataus turto paėmimo 
visuomenės poreikiams 
atvejų

Ž. Šilėnas. Kodėl estas 
uždirba daugiau už lietuvį?
TV3, „Žinios” 

Ž. Šilėnas. Aukštojo 
mokslo kokybę pagerintų 
didesnė konkurencija tarp 
universitetų
„Atviras pokalbis”

V. Žukauskas. Verslas  
vis dažniau emigruoja iš  
Lietuvos
„Vektorius” 

K. Leontjeva. Valdžia 
„laikina” naują mokestį, 
šįkart – turistams

Ž. Šilėnas: MMA reikia mesti į istorinį šiukšlyną
Info TV, „Diena”

V. Žukauskas. Šešėlis 
mažėja, bet didžiausi 
nuopelnai ne griežtesnei 
kontrolei

D. Šumskis. Kas bus,  
jei valdžia sureguliuos 
pieno kainas?

Ž. Šilėnas. 25 metai 
laisvės ir 5 priežastys 
švęsti

V. Žukauskas. Prastėjant 
prognozėms, reikėtų 
atsisakyti planų kelti 
MMA
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V. Žukauskas.  
Graikai priremti prie  
sienos, tačiau Europai  
nuo to ne geriau

Ž. Šilėnas. Kanibalai  
prie vartų
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Analizė. Ar infrastruktūros 
plėtroje bus užtikrinta 
konkurencija?

Ekspertizė. Naujame Darbo 
kodekse yra neproduktyvių, 
nereikalingų ir nesuderinamų 
su partneryste grįstais 
darbuotojo ir darbdavio 
santykiais nuostatų 

Ekspertizė. Ribojant dviejų 
ūkio subjektų derybas 
dėl kainų, kainos gali kilti 
vartotojams

Ekspertizė. ES šalių patirtis: 
grynųjų ribojimas nėra 
efektyvi kovos su šešėliu 
priemonė

Ekspertizė. Papildomas 
cigarečių apmokestinimas 
padidintų nelegalių cigarečių 
vartojimą

Ekspertizė. Išankstinio 
mokėjimo SIM kortelę 
telefonui bus galima įsigyti tik 
su asmens dokumentu?

Ekspertizė. Viena iš kuriamos 
išmaniosios mokesčių siste-
mos (iMAS) posistemių sukurs 
perteklinę naštą verslui 

V. Žukauskas: Dėl MMA didinimo didinimo 
pralaimi visi
Info TV, „Diena” 

Pradinukų stovykloje 
žaidžiame ekonomiką

V. Žukauskas.  
Apie asmeninį bankrotą 
LNK, „Yra kaip yra” 

D. Šumskis.  
Savivaldybės – 
konkurencijos  
pažeidimų čempionės

D. Šumskis. Ar  
kiekvienas iš mūsų –  
telefoninis sukčius?

Ž. Šilėnas. „Saugikliai“ 
žemę „saugo“ nuo 
Lietuvos piliečių

D. Šumskis. Ar Europos 
„googlefobija“ pagrįsta? 
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V. Žukauskas. Naujas 
Darbo kodeksas: gerai, 
bet...

Ž. Šilėnas. Miestai: 
paprasti neunikalių 
problemų sprendimai
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V. Žukauskas. Netikęs 
ginklas prieš šešėlį

Ekspertizė. Nuolatinis 
rinkliavų dydžio didinimas 
neskatina institucijų 
efektyvinti savo veiklos

Ekspertizė. ES teisės 
perkėlimas ir perteklinis 
reglamentavimas: Lietuvos 
ir Slovakijos atvejai ir galimi 
sprendimai ES šalims

Ekspertizė. Draudimas preki-
auti alkoholiniais gėrimais 
degalinėse pažeis konkuren-
cijos teisės principus

Tyrimas. Pertekliniai 
reguliavimai mažina vaistų 
prieinamumą 

Ekspertizė. Įdiegus nuosta-
tas dėl išimčių skolinimosi 
limitams, būtų sukurtas  
precedentas didinti skolą

Ekspertizė. Išmanioji 
mokesčių administravimo 
sistemos nauda abejotina, 
administracinė našta didelė

Ekspertizė. Naujasis nuta-
rimas dėl viešųjų pirkimų 
padidins viešojo sektoriaus 
išlaidas 

Ekspertizė. Minimalus 
atlyginimas: mitai ir tikrovė

Ekspertizė. Dar labiau riboti 
alkoholio reklamą netikslinga

Pozicija. MMA didinimas 
dalį įmonių verčia atsisakyti 
plėtros ir darbuotojų

Tarptautinė konferencija – ieškome  
ekonomikos augimo recepto

K. Leontjeva. Kiek dirbame, kad 
sumokėtume mokesčius?
Info TV, „Diena”

Diskusija „Konkurencija ben-
drojoje skaitmeninėje rinkoje“

LLRI: Darbuotojus 
daro silpnąja šalimi

Ž. Šilėnas. Lietuva – du  
turi uždirbti devyniems

Ž. Šilėnas. Lietuvos 
mėginimai kurti gerovę 
primena Ramiojo 
vandenyno čiabuvius

V. Žukauskas. Kaip 
„nenureguliuoti“  
dalijimosi 
ekonomikos?

LLRI: Mokesčių  
našta – penkiomis 
dienomis sunkesnė

Ž. Šilėnas. Pikti  
būsimieji pensininkai 

K. Leontjeva. Kaip 
padidinti laisvų nuo 
mokesčių dienų skaičių

Žinių radijas „Atviras pokalbis“

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

Ž. Šilėnas. Informuoti – 
apginkluoti mokesčių 
mokėtojus

169
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Ekspertizė. Mažiausiai 
uždirbančių gyventojų 
pajamos padidėtų padidinus 
NPD 

Ekspertizė. Slaptų tikrinimų 
vaistinėse įvedimas būtų 
netikslingas

Pozicija. Bendroji 
skaitmeninės rinkos 
strategija: tinkami tikslai, 
netinkamos priemonės

Pastabos. VMI teikiamų 
laidavimo arba garantijos 
sumos apskaičiavimo 
taisyklės turi būti 
tobulinamos

Ekspertizė. Projektą dėl 
įspėjimų apie galimą žalą 
sveikatai ant tabako pakuočių 
būtina koreguoti

Pastabos. Kainų lyginimo 
reklamose rekomendacijos 
apriboja rinkodaros praktiką

Ekspertizė. Nemokamas 
maitinimas visiems 
ikimokyklinukams atskirties 
nesumažins

Ekspertizė. Siūlymai dėl 
mokesčių deklaracijų tvarkos 
įneš painiavos

D. Sujetaitė. Atsargiai! 
Slaptas pirkėjas

lsveikata.lt 

Ž. Šilėnas. Ministerija 
siūlo sankcijas Lietuvos 
pieno vartotojams ir 
įmonėms

D. Šumskis. Bendroji 
skaitmeninė rinka –  
ES v2.0

V. Žukauskas. „Air  
Lituanica“ – apgaulingoji 
„plati“ nauda

LLRI: jei nežinotume, 
kad čia žemės ūkio 
ministrės projektas, 
būtų galima manyti, 
kad jį paruošė Lietuvai 
nedraugiška šalis

LLRI prezidentas  
Žilvinas Šilėnas: Algirdas 
Sysas elgiasi kaip Marija 
Antuanetė

Vasaros stovykla 
moksleiviams:  
mokesčių krepšinis ir 
antimonopolis
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K. Leontjeva. Valdžios 
sektoriaus kaina auga.  
O kokybė? 
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LLRI: kliūtys pieno 
importui pakenks 
Lietuvos vartotojams, 
įmonėms

Ž. Šilėnas.  
„Air Lituanica“ – ar  
10 mln. eurų yra daug

D. Šumskis.  
IT konsolidavimo 
kelias valstybei 
sudėtingas, bet 
teisingas



MMA didinimas – kodėl žalingas?
LRT, „Dėmesio centre” 

Tarpbiudžetinis pajamų  
perskirstymas – neteisingas
TV3, „Žinios” 

Ž. Šilėnas. Graikija turi persitvarkyti
LNK, „Žinios” 

V. Žukauskas.  
Sustabarėję ir  
neatsakingi

Ž. Šilėnas. Lietuvos 
pramonei – kone 
brangiausia energija ES

Ž. Šilėnas. Graikija 
savo duobę kasė 
dešimtmečiais

Ž. Šilėnas. Neleiskime 
Graikijos Lietuvoje

Ž. Šilėnas.  
„Progresitas“

D. Šumskis. Europinė 
„Uber“ raganų medžioklė

D. Šumskis. 
Įstatyminis  
ūkininkų kartelis

Ekspertizė. Siūlomos 
nuostatos dėl įtraukimo 
į Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos 
sudaromą padidintos rizikos 
įmonių grupę prieštarauja 
proporcingumo principui

Ekspertizė. Miškų įstatymo 
pakeitimas leistų urėdijoms 
nesilaikyti kitiems ūkio 
subjektams numatytų 
taisyklių

Ekspertizė. Priverstinis pieno 
produktų kilmės ženklinimas 
brangintų produktus 

Ekspertizė. Panaikinus 
galimybę užsisakyti vaistus 
internetu ar telefonu 
sumažėtų jų prieinamumas

Ekspertizė. Ar reikia 
griežtinti bausmes 
įmonėms už aplinkosaugos 
pažeidimus? 

Ekspertizė. Atliekų tvarkymo 
rinkliavos nustatymo taisykles 
būtina tobulintiEkspertizė. Žemės „sau-

giklių“ įstatymas galimai 
prieštarauja Konstitucijai ir 
yra žalingas Lietuvai

Ekspertizė. Konkurencijos 
įstatymo pakeitimai paskatins 
bankus išsikelti iš šalies 
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Ž. Šilėnas. Reikia 
nedaryti taip, kaip  
darė graikai

sekunde.lt



200 mokyklų vadovų – pranešimas  
apie inovatyvų mokymą

Dovanojame plakatus – 1000 įmonių 
darbuotojai sužinojo, kiek moka mokesčių 

Ekspertizė. Dar didesnis 
rūkalų apmokestinimas 
skatins šešėlį

Ekspertizė. Įsakymas dėl 
žalio pieno pirkimo kainos 
mažinimo  prieštarauja ES 
teisei

Ekspertizė. Projektą 
reglamentuojantį įtraukimą 
į Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos 
sudaromą padidintos rizikos 
įmonių grupę būtina atmesti

Analizė. Tarpbiudžetinis 
GPM perskirtymas skurdina 
savivaldybes donores

Analizė. Gyventojų mažėja – 
savivaldybių administracijos 
pučiasi

Ž. Šilėnas. „Pinigų yra!“  
Galima paišlaidauti?

Pirmosios Lietuvoje 
interaktyvios mokytojo 
knygos startas

Ž. Šilėnas. Miestai 
traukiasi, valdininkija 
pučiasi
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Ekspertizė. Naujieji 
reikalavimai vaistinėms 
didins administracinę naštą

Siūlymai. Seimo komitete – 
tyrimo apie savivaldybių 
administracijas pristatymas. 
Pritarta, kad darbuotojų 
skaičius būtų nustatomas 
pagrįsčiau

Ekspertizė. LLRI siūlo 
neperskirstyti GPM tarp 
savivaldybių

Rinkinys bendruomenėms. 
Kaip susitarti dėl aplinkos ir 
investicijų?

Tarptautinė konferencija: „25 metai laisvės  
keliu: praeities reformos ir ateities iššūkiai“

Vilniuje – stipriausių Think 
tank’ų vadovų susitikimas

Startavo autorinė LLRI laida Žinių radijuje

Ž. Šilėnas. 
minimalios algos 
didinimas – visiška 
politika

D. Šumskis. Priplėkęs 
priešrinkiminis 
populizmas 

Ž. Šilėnas. 
Frankenšteinas ar 
sinergija?

D. Šumskis. Antrasis 
valstybinis telekomas

Ž. Šilėnas. DK priešinasi 
nepasitikintys savimi
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MMA didinimas žalingas ekonomikai
LRT, „Dėmesio centre”

118
pasirodymai 
žiniasklaidoje

RUGSĖJIS



Ekspertizė. Naujos sąlygos 
verslui leistų greičiau 
prisijungti prie elektros tinklų 

Ekspertizė. 2016 m. 
biudžete – išlaidavimas ir 
prioritetų stoka

Ekspertizė. NT mokesčio 
mokestinę lengvatą valstybės 
turtui tikslinga naikinti

Pastabos. Dėl naujojo darbo 
kodekso projekto

Ekspertizė. Perteklinis pieno 
produktų ženklinimas juos 
brangintų

Ekspertizė. „Sodros” 
įstatymo pakeitimo projektą 
būtina tobulinti

Ekspertizė. Išmanioji mokes-
čių administravimo sistema 
didins administracinę naštą

Ekspertizė. Naujasis Darbo 
kodeksas padėtų sukurti 
naujų darbo vietų

M. Vyšniauskaitė. Vadovėlis “Ekonomika  
per 31 valandą” – kitokioms pamokoms
Penki TV

2016 m. biudžetas –  
be prioritetų
Lietuvos ryto TV, „Žinios”

Deklaravimo naujovių kritika
TV3, „Žinios” 

Ž. Šilėnas. „Pašėlusio 
Makso“ ekonomika

Ž. Šilėnas. 888 
eurų karta ir vėžių 
mentalitetas

V. Žukauskas. Lietuvius 
pradžiuginęs reitingas  
turi tris esminius 
trūkumus

Ž. Šilėnas. Piliečiai  
ar pabėgėliai?

D. Šumskis. Taksi 
siaubas „Uber” 
pakeliui į Lietuvą. 
Sveiki atvykę!

Ž. Šilėnas. Minimalus 
atlyginimas – pasaka  
be galo
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Ekspertizė.  GPM perskirs-
tymo tarp savivaldybių 
sistema – ydinga

Ekspertizė. Dėl architek-
tūros įstatymo projekto

Ekspertizė. Dėl dvigubo 
neapmokestinimo keliose 
šalyse veikiančioms įmonėms 
– projektas neatspindi ES 
direktyvos

Ekspertizė. Dėl elektroninių 
komunikacijų tinklų ir paslau-
gų reguliavimo įvertinimo ir 
apžvalgos (anglų k.)

Ekspertizė. Parduotuvių 
darbo laiko ribojimas 
pakenks darbuotojams

Ekspertizė. Farmacijos 
įstatymo pakeitimas, numa-
tantis kontrolinius tikrinimus 
vaistinėse – netikslingas

Pastabos. Dėl komunalinio 
sektoriaus pirkimų įstatymo 
projekto

V. Žukauskas. Būtina mažinti mokesčius!
LNK, „Žinios” 

Užsieniečių įdarbinimui Lietuvoje  
kuriamos dirbtinės kliūtys
Lietuvos ryto TV, „Lietuva tiesiogiai”

Garsiausi pasaulio šešėlio 
ekspertai – konferencijoje 
apie šešėlio priežastis 

Būtina užtikrinti sąlygas 
Uber veikti
Info TV

D. Sujetaitė. 2016 
metų biudžetas – 
išlaidavimas  
ir prioritetų stoka

Ž. Šilėnas. Kodėl 15 dienų 
nedirbs parduotuvės?

Ž. Šilėnas. Absurdiška 
drausti dirbti per šventes
TV3, „Žinios”

J. Simionenko-Kovacs. 
Elektra verslui:  
didelės problemos – 
paprasti sprendimai

LLRI. Įvertino 
savivaldybes: gyventojų 
mažėjant, administracijos 
pučiasi

V. Žukauskas. 
Ekonomika – ne nulinės 
sumos žaidimas
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Savivaldybių indeksas: priemonė saviavldybėms tobulėti
LRT, „Dėmesio centre”
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Ekspertizė. Parduotuvių 
darbo laiko ribojimas 
pakenks darbuotojams

Pozicija. Privalomų mini-
malių akcizų ES tikslinga 
būtų atsisakyti

Pozicija. Dėl ES priemonės 
„Better Regulation for 
Better Results“ Lietuvoje 
neužtikrinama perteklinio 
reguliavimo prevencija

Ekspertizė. 2016 m. 
biudžete – 1,5 mlrd. eurų 
deficitas 

Pasiūlymai. Alkoholio 
kontrolės politika Lietuvoje – 
viena griežčiausių ES

Naujų mokesčių kritika
TV3, „Žinios” 

Garsiname Sodros mokesčių 
perkėlimo idėją
TV3, „Žinios”

D. Šumskis. Parduotuvių darbo ribojimas  
būtų žalingas visiems
Lietuvos ryto TV, „Lietuva tiesiogiai” 

V. Žukauskas.  
Kodėl Švedijoje mažiau 
šešėlio? 

Ž. Šilėnas. Sudeginkime 
valdišką Kalėdų senelį!

D. Šumskis. Verslas 
Europos skaitmeninėje 
erdvėje: ko dar trūksta?

Ž. Šilėnas. Savivaldybių 
indeksas: efektyvumas  
ar atsikalbinėjimas?

V. Žukauskas. Akcizo 
mokesčiai labiausiai 
tuština mažiausiai 
uždirbančiųjų kišenes

D. Sujetaitė. Naujųjų  
metų dovana vaistinėms 
– 75 bus priverstos 
užsidaryti

A. Čepukaitė. 
Savivaldybių įsiskolinimas 
– amžina paauglystė
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Šešėlinės ekonomikos 
tyrėjas: Lietuva šešėlį 
naikinti gali 2 būdais
Dalius Simėnas
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22  2015 metai Stiprėjanti tarptautinė lyderystė

Formuojame tarptautinių tinklų darbotvarkę

Diktuojame temas, kurios svarbios visam regionui – nuo energetikos 
iki mokesčių, mus kviečia pasisakyti Briuselyje svarbiausiais klausimais. 
Inicijavome atvirą laišką EK ir EP, kurį pasirašė 15 Vidurio ir Rytų  
Europos institutų.

Inicijuojame ir vykdome tarptautinius projektus, tyrimus

Lyderiaujame regioniniuose šešėlinės ekonomikos tyrimuose –  
tyrėme šešėlį 6 šalyse, inicijavome ir redagavome tarptautinį 
leidinį „4liberty.eu Review” apie šešėlį Vidurio ir Rytų Europoje.

Eksportuojame savo sėkmingus projektus ir patirtį 

Mokesčių skaičiuoklė ir savivaldybių indeksas sėkmingai adaptuoti 
kitose šalyse. Surengėme dvejus tarptautinius organizacijų vadovų 
ir darbuotojų mokymus.

Formuojame poziciją dėl ES politikos  

2015 m. EK pateikėme poziciją 8 ekonominės politikos klausimais:
dėl bendros konsoliduotos pelno mokesčio bazės, žemės pardavimo 
saugiklių, bendrosios skaitmeninės rinkos, kapitalų rinkų sąjungos, 
grynųjų vartojimo ribojimo, energetikos rinkos, geresnio reguliavimo 
iniciatyvos, minimalių akcizų.

Kartu su įtakingais vakarų 
Europos institutais 
EPICENTER tinkle dirbame, 
kad žmonių ir verslo 
neribotų ES sprendimai

Esame pripažinti  
Vidurio ir Rytų Europos 
liberalių institutų tinklo 
„4Liberty.eu“ lyderiai

Esame aukštai vertinami 
pasaulinio tinklo „Atlas 
Network“

Stiprėjanti tarptautinė  
lyderystė

„Pasitelkiame partnerius apgindami 
verslo laisvę Lietuvoje. Kartu įtaką 
darome ir ES mastu“, 

– Aneta Vainė,  
LLRI plėtros ir programų vadovė



23  Lietuvos laisvosios rinkos institutas 2015 metais

Mieli bičiuliai,

Laisvos verslininkystės idėja – tai darbas ir kūryba 
atviroje rinkoje, kai jokia valdžia neriboja galimybės 
kurti ir uždirbti. Tokioje aplinkoje niekas neturi politiko 
ar valdininko sukurtų išskirtinių sąlygų. Pats prisiima 
atsakomybę už rizikingus sprendimus, be valdžios dali-
namų subsidijų ir gelbėjimo planų. Bet svarbiausia, jog 
tai suteikia galimybę realizuoti savo sumanymus ir idėjas, 
siekti įgyvendinti pirkėjų ir partnerių norus, taip pelnyti  
jų palankumą ir tapti geriausiais savo veikloje.

Mes dirbame tiek verslui, tiek žmogui – dėl pasirin-
kimo laisvės, pagarbos jam, kaip mokesčių mokėtojui. 
Reikalaujame valdžios atskaitingumo už jo leidžiamus 
pinigus.  

Iškeliame visuomenei svarbius klausimus ir pateikia- 
me esminių reformų paketus. Reaguojame ir užkertame 
kelią kasdieniams mėginimams suvaržyti žmonių ekono-
minę veiklą ir siekį didinti finansinę naštą. 

Mes nuoseklūs. Mūsų idėjos ir argumentai nesikeičia 
nei keičiantis valdžioms, nei mūsų finansiniams partne-
riams. Visus 25 instituto veiklos metus kiekvienas mūsų 
pasiūlymas yra paremtas žmonių pasirinkimo, privačios 
nuosavybės, laisvų mainų ir ribotos valdžios principais.

Tikime, kad ši bendra vizija mus jungia. Ačiū, kad 
prisidedate prie jos įgyvendinimo Lietuvoje. Be Jūsų 
paramos mes negalėtume tiek daug nuveikti.

Pagarbiai, 

Edita Maslauskaitė, 
LLRI viceprezidentė

Su Jūsų 
pagalba 
pasieksime 
daugiau

Kviečiame 
prisidėti

Apie Jūsų paramą:
www.llri.lt/paremkite 

Mūsų kontaktai
Lietuvos laisvosios  
rinkos institutas 
Šeimyniškių g. 3A,  
LT-09312 Vilnius
Tel. (8 5) 250 0280,  
El. p. llri@llri.lt 
www.llri.lt

Mūsų atsiskaitomoji 
sąskaita
AB SEB bankas – nr.  
LT90 7044 0600 0124 3182,  
įm. k. 110059496



40%  
IX-X klasių 
moksleivių 
mokosi 
ekonomikos 
inovatyviai

Lietuvos laisvosios rinkos institutas 
Šeimyniškių g. 3A, LT-09312 Vilnius
Tel. (8 5) 250 0280, Faks. (8 5) 250 0288 
www.llri.lt


