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„Individo laisvė yra vienintelė tikrai pažangi politika“ 
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Įžangos žodis

2014 metai nubrėžė daug naujų linijų instituto gyvenime. 
Sukūrėme ir gyventojams pristatėme patrauklią mokesčių 
skaičiuoklę www.mokumokesčius.lt  ir taip startavome su 
mūsų iniciatyva Moku mokesčius. Turbūt pirmą kartą Lie-
tuvos mokesčių mokėtojas yra apginkluotas išsamia infor-
macija. Net 50 tūkst. žmonių pasiskaičiavo, kiek mokesčių 
jie sumoka ir kur tie mokesčiai yra panaudojami. Dar dau-
giau gyventojų apie savo mokamus mokesčius sužinojo iš 
žiniasklaidos.

Tai reiškia, kad tūkstančiai žmonių įgijo imunitetą politinei 
retorikai, neva Lietuva yra mažų mokesčių šalis, o mokes-
čius reikia didinti. 200 stotelių plakatų didžiuosiuose mies-
tuose ir daugiau nei 1 000  informacinių  plakatų, siunčia-
mų Lietuvos įmonėms, leidžia mums artėti prie mūsų galu-
tinio tikslo – pasiekti 200 tūkst. mokesčių mokėtojų. 

Lietuvos savivaldybių indeksas įsitvirtino Lietuvoje kaip vie-
nas išsamiausių savivaldos veiklos vertinimų. Pasaulyje  šis 
tyrimas pelnė ko gero didžiausią įmanomą apdovanojimą 
– Atlas Network (JAV) įsteigtą Templeton Freedom Award. 
Mažos šalies institutui nugalėti amerikiečius jų pačių žaidi-
me? Nejučiomis kyla prisiminimai apie amžinas Lietuvos ir 
JAV krepšinio rinktinių kovas.

2015-aisiais jungiame dar aukštesnę pavarą. Moku mokes-
čius ir Lietuvos savivaldybių indeksas yra eksportuojamas ir 
pritaikomas kitose šalyse. Tyrimą Lietuvos šešėlinė ekonomi-
ka plečiame į Švediją, Lenkiją, Latviją, Estiją ir Baltarusiją. 
Startuoja gyventojams ir bendruomenėms skirta iniciaty-
va Su(si)tarkim – kad dėl aplinkos mokėtume argumentuo-
tai diskutuoti ir taikiai susitarti. Vadovėlis Ekonomika per 31 
valandą po metų testavimo ir tobulinimo 28 mokyklose 
pasklis po visas Lietuvos mokyklas ir knygynus.

Ar tai reiškia, kad viskas yra puiku? Lietuvą gąsdina karinė 
grėsmė iš Rytų. Europą šantažuoja populistinės partijos, 

į valdžią atėjusios pykčio ir pažadų keliu. Žmonių laisvės 
priešininkai Lietuvoje savo idėjas skleidžia vis naujomis 
formomis. 

„Keep Calm and Carry On“  („Nusiramink ir judėk pirmyn“) 
yra naujai atrastas 1939 metų motyvacinis Didžiosios Brita-
nijos plakatas. Daryti tai, ką moki, kas veikia ir ko reikia. Ins-
tituto komanda šiais principais vadovausis ir 2015-aisiais. 

Žilvinas Šilėnas,

Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentas

Lietuvos laisvosios rinkos institutas

Esame privati, pelno nesiekianti, nepolitinė organizacija. 
Nuo pat įkūrimo 1990-aisiais pasisakome už asmens lais-
vę ir atsakomybę, siekiame įtvirtinti laisvosios rinkos bei 
ribotos valdžios idėjas.
 
Dėkojame LLRI tarybai už palaikymą ir patarimus
Instituto taryba, kaip patariamasis organas, veikia nuo 
2002 m. Jos nariai ne tik pritaria instituto misijai, bet ir 
aktyviai prisideda prie jos įgyvendinimo  – svarsto jau 
vykdomas ir įvertina naujas iniciatyvas, taip pat siūlo ir 
naujus projektus.
 
LLRI tarybos pirmininkė –

Elena Leontjeva, LLRI steigėja
 
LLRI tarybos nariai –

Gintautas Bartkus, Baltic Legal Solutions Lietuva

Vytautas Bučas, Invalda privatus kapitalas

Giedrius Dusevičius, Digital Audio

Arturas Feiferas, Kapital bank

Juozas Kabašinskas, COGNAC boutique

Vysk. dr. Kęstutis Kėvalas, Kauno arkivyskupijos augziliaras

Dr. Virginijus Kundrotas, Baltijos vadybos plėtros asociacija, 
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Adizes institutas

Dr. Šarūnas Nedzinskas, DNB bankas

Dainius Pupkevičius, KPMG Baltics

Prof. dr. Paulius Vaidotas Subačius, Vilniaus universitetas, 
Lietuvos katalikų mokslo akademija

Egidija Vaicekauskienė, Nematekas
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Nr. 10  LLRI yra tarp 10 geriausių Centrinės ir Rytų Europos viešosios politikos institutų. Global Go To Think Tank indeksą 2015-ųjų pradžioje paskelbė Pensilvanijos 
universiteto (JAV) mokslininkai, kurie įvertino net 6 618 pasaulio viešosios politikos centrų (angl. think tank). Bendrame pasaulio reitinge  LLRI užėmė 121 vietą.

Nr.1 LLRI pelnė tarptautinį Tem-
pletono laisvės apdovanojimą (Templeton 
Freedom Award) ir 100  tūkst. JAV dolerių 
premiją. Šis apdovanojimas kasmet tei-
kiamas vienai organizacijai pasaulyje už  
išskirtinį indėlį skatinant žmogaus veiklu-
mą, kuriant žmonių gerovę, ginant žmonių 
laisvę. Šiuo prestižiniu apdovanojimu įver-
tintas LLRI rengiamas Lietuvos savivaldybių 
indeksas. 
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Nuo 2012 metų visas savo moksleiviams ir studentams skirtas iniciatyvas sutelkėme po Švietimo centro stogu. Leidžiame ekonomikos vadovėlį ir mokome 
mokytojus, kviečiame į internetinius kursus moksleivius, organizuojame kursus studentams, knygų lentynas ir skaitykles pildome naujomis knygomis. 

ŠVIETIMO CENTRAS

Marija Vyšniauskaitė, 
Švietimo centro vadovė

Ieva Navickaitė, 
koordinatorė

„Esu tikra, kad ambicingiausias pastarų-
jų metų švietėjiškas projektas  – vadovėlis 
Ekonomika per 31 valandą – bus tikra bom-
ba! Jį tobuliname ne tik su 28 mokytojais, 
bet ir su daugiau nei 1 000 moksleivių iš 
visos Lietuvos.“

„Kursai Realistinė ekonomikos ana-
lizė sulaukė didesnio populiarumo 
nei kada nors anksčiau: net ne visus 
norinčius galėjome priimti! Tokie re-
zultatai įpareigoja, taigi 2015-aisiais 
ieškosime didesnių patalpų ir tęsime 
išskirtinių kursų idėją.“
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valandą = prasmingos ekonomikos pamokos
Ambicingiausias LLRI švietimo centro projektas  – ekono-
mikos vadovėlis IX-X kl. moksleiviams  – jau parengtas. Jį 
puikiai įvertinto edukologė dr. Austėja Landsbergienė bei 
kiti recenzentai, tad vadovėlis oficialiai įtrauktas į reko-
menduojamųjų sąrašą. Ištobulintas vadovėlis ir mokytojo 
knyga 2015 m. rudenį pasieks daugelį Lietuvos mokyklų. 
Vadovėlis buvo pristatytas ir didžiausiame švietimo ben-
druomenės renginyje – parodoje Mokykla. 

Įdomi ekonomikos pamoka. Kaip?! Dalinamės 
patirtimi su mokytojais
LLRI prezidentas Žilvinas Šilėnas ir Švietimo centro vadovė 
Marija Vyšniauskaitė į kūrybines dirbtuves pakvietė Aly-
taus, Panevėžio ir Telšių regionų ekonomikos mokytojus. 
Aktyviuose mokymuose su 50 mokytojų diskutavome apie 
ekonomiką, motyvaciją jos mokytis, sprendėme realias 
problemas ir kūrėme prasmingas pamokas.

LLRI ekspertai – ekonomikos dėstytojai ir 
mokytojai

2014-aisiais LLRI vyresnysis ekspertas Vytautas Žukauskas 
ISM Vadybos ir ekonomikos universitete pradėjo dėstyti 
kursą Normatyvinė ekonomika. Vyresnioji ekspertė Kaeta-
na Leontjeva jau trečius metus Kauno Kolpingo kolegijoje 
dėsto krikščioniško socialinio mokymo kursą.  Taip pat LLRI 
ekspertai yra kviečiami pravesti ekonomikos pamokas ir 
mokyklose.

„Kai pagalvoji: kodėl-ach-kodėl tokių va-
do vėlių nebuvo, kai aš buvau mokykloje?!“ 
Edu kologė Austėja Landsbergienė apie LLRI 
parengtą vadovėlį Ekonomika per 31 valandą 
(Facebook)
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suprasti, kodėl prisispausdinęs pinigų 
negyvensi geriau nei Bieberis
Jau šeštus metus iš eilės provokuojame mokinius domėtis 
ekonomika ir mąstyti kritiškai. Ekonomikos pagrindus mo-
kiniai perkanda internete skaitydami įtraukiančius tekstus, 
nagrinėdami šalies ir pasaulio aktualijas, spręsdami inte-
raktyvias užduotis ir net rašydami žinutes Facebook‘e bei 
darydamiesi selfius. 2014 metais į kursus užsiregistravo 500 
moksleivių.

Į baigiamąjį renginį  – protų mūšį Šiuolaikinio meno cen-
tre – susirinko daugiau nei 40 moksleivių iš skirtingų Lie-
tuvos miestų ir miestelių. O geriausiųjų stovykloje jaunieji 
ekonomistai ne tik užsiėmė sporto žaidimais ir dainomis 
prie laužo, bet ir diskutavo su kviestiniais lektoriais. Minti-
mis apie sėkmingą ir atsakingą verslą dalinosi įmonių gru-
pės Alna vadovas Tomas Milaknis, LLRI prezidentas Žilvinas 
Šilėnas ekonomikos tiesų ieškojo Pietų parko siužetuose, o 
su režisiere Marija Razgute mokiniai žiūrėjo filmą  ir disku-
tavo apie biurokratinę tvarką ir jos ypatumus. Kursus rasite 
adresu www.ekonomika-aktyviai.lt

 
Realistinė ekonomikos analizė – rekordinis 
dalyvių skaičius
Septintąjį kartą organizuotuose kursuose susitikome su 
116 studentų, doktorantų, dėstytojų ir kitų savo srities 
profesionalų. Paskaitos kvietė praplėsti tradicinį ekono-
mikos suvokimą ir atskleisti netikėtus socialinių mokslų 
santykius. Šios užduoties ėmėsi penki rinktiniai lektoriai – 
ekonomistas dr. Stevenas Horwitzas (JAV), istorikas prof. 
habil. dr. Egidijus Aleksandravičius, TSPMI vadovas prof. dr. 
Ramūnas Vilpišauskas, Seimo narys dr. Remigijus Šimašius, 
LLRI vyresnysis ekspertas Vytautas Žukauskas.

„Tematika nuo ekonomikos teorijos, savo šalies is-
torijos iki dabartinės tarptautinės padėties ir verslo 
sąlygų – tinkamas derinys. Svarbu, kad būtų aktua-
lu. Šįkart taip ir buvo. Dėkoju už puikų renginį“ Rea-
listinės ekonomikos analizės kursų dalyvis



7

Šv
ie

ti
m

o
 c

en
tr

asNeeilinė proga studentams – prof. M. Novakas 
apie demokratinio kapitalizmo idealus
Pakvietėme studentus į vieno įtakingiausių dabartinių 
socialinės filosofijos atstovų prof. Michaelo Novako (JAV) 
paskaitą apie demokratinio kapitalizmo idealus. LLRI kvie-
timu Lietuvoje viešėjęs M. Novakas yra beveik pusšimčio 
knygų kultūros, filosofijos bei teologijos temomis autorius. 
Dėstė prestižiniuose Stanfordo, Harvardo bei daugelyje 
kitų pasaulio universitetų. Aktyvus politinės arenos daly-
vis – Ronaldo Reagano prezidentavimo metais M. Novakas 
buvo JAV žmogaus teisių ambasadorius Jungtinėse Tauto-
se, jo darbai įkvėpė net Margaret Thatcher.
 
Viskas, ką turi žinoti apie ekonomiką, viename 
rinkinyje
Ekonominės politikos skaitinių serijai pasipildžius nauja 
rinktine Verslininko vaidmuo ne tik sudalyvavome Vilniaus 
knygų mugėje, bet ir pasiūlėme skaitytojams išties išsamią 
ekonomikos aptartį. Penkiose rinkinio knygose pripažinti 
ekonomistai analizuoja svarbiausias ekonomikos temas: 
pinigus ir verslo ciklus, konkurenciją, monopoliją ir karte-
lius, rinką ir moralę, kainą, verslininko vaidmenį. Visas kny-
gas rasite http://www.llri.lt/biblioteka
 
LLRI e-knygų kolekciją papildė penkios naujos 
knygos
Nuo šiol Friedricho A. von Hayeko, Algirdo Degučio, Ste-
ve‘o H. Hankės, Elenos Leontjevos ir kitų autorių tekstai gali 
apsigyventi jūsų skaityklėje. Mėgstamų autorių ir e-knygų 
ieškokite http://www.skaitykle.lt/leidykla/llri 
 
Praktika LLRI – geriausieji pasilieka
Susidomėjusiųjų ir norinčiųjų prisijungti prie komandos 
sulaukėme dvigubai daugiau, nei galime pakviesti. Šiais 
metais Institute praktikavosi 39 studentai, iš jų du – net iš 
Australijos. Po praktikos kartu darbuotis pasiliko teisininkė 
Eglė Užmiškytė, o švietimo iniciatyvas koordinuoti padeda 
Ieva Navickaitė.
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Žilvinas Šilėnas 
apie iniciatyvą Ką veikia verslininkai? 

Kaetana Leontjeva 
apie iniciatyvą Moku mokesčius

„Sukūrę patrauklią skai-
čiuoklę mokumokesčius.lt 
parodėme Lietuvos gyven-
tojams, kiek daug mokes-
čių jie moka ir kur jų pini-
gai panaudojami. Smagu, 
kad ši iniciatyva sulaukė 
itin daug teigiamų atsilie-
pimų ir padėkų!“

Vytautas Žukauskas 
apie Lietuvos savivaldybių indeksą

„Kuo labiau savivaldybės susirūpi-
nusios savo veiklos efektyvumu ir 
konkuruoja tarpusavyje, tuo geriau 
jų gyventojams ir verslui.“

„Nuo atsakymo į klausimą Ką veikia 
verslininkai? priklauso labai daug vi-
suomenės ir ekonomikos sprendimų.“

INICIATYVOS
LLRI iniciatyvos – tai tęstiniai projektai, kuriais siekiame šviesti visuomenę ar paskatinti teigiamus šalies valdymo pokyčius. Jas įgyvendindami imamės įvairių 
priemonių – nuo išsamių tyrimų iki aktyvios komunikacijos tiek žiniasklaidoje, tiek susitikimuose su gyventojais.
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Mokumokesčius.lt per pirmas dvi savaites 
apsilankė 40 tūkst. gyventojų
Pristatėme unikalią mokesčių skaičiuoklę, kuri leidžia kie-
kvienam dirbančiajam paskaičiuoti, kiek mokesčių jis su-
moka nuo atlyginimo, kiek – vartodamas paprastas ar akci-
zines prekes ir paslaugas. Sužinojęs, kiek mokesčių sumo-
ka per metus, žmogus gauna ir savo asmeninį kasos kvitą, 
kaip jo sumokėti mokesčiai yra panaudojami.  

Straipsniai ir interaktyvi reklama 
pirmaujančiame naujienų portale
Bendradarbiaudami su didžiausiu naujienų portalu delfi.lt, 
skaičiuoklę pristatėme ir naujienų portalo skaitytojams  – 
jie skaičiuokle galėjo pasinaudoti čia pat portale. Sužinoti, 
kiek moka mokesčių, skaitytojus kvietė ir interaktyvi rekla-
ma portale. Už tokį didelį lankytojų antplūdį esame nuošir-
džiai dėkingi delfi.lt!

100 naujienų Lietuvos žiniasklaidoje
Skaičiuokle susidomėjo tiek nacionalinė, tiek regioninė ži-
niasklaida. Iki metų pabaigos apie šį projektą pasirodė apie 
100 naujienų – straipsnių, interviu, reportažų ir kt.
Siekdami paskatinti žmones labiau domėtis, kur ir kiek jų 
pinigų keliauja mokesčių pavidalu, dalyvavome radijo ir 
televizijos laidose apie mokesčius, biudžetą ir jo panau-
dojimą – LRT televizijos laidose Labas rytas, Lietuva ir Laba 
diena, Lietuva, LNK televizijos laidoje Valanda su Rūta, INIT 
televizijos laidoje Nuomonės, Laisvosios bangos bei Žinių 
radijo laidose.

Moku mokesčius
Kiekvienas iš mūsų mokame mokesčius – uždirbdami atlyginimą, pirkdami maistą, pildamiesi degalus. Tačiau ar tikrai žinome, kokie jie yra? Ar galėtume pasa-
kyti, kiek iš viso jų sumokame per mėnesį ar per metus? 2014-aisiais LLRI startavo su švietėjiška iniciatyva Moku mokesčius, kuria siekia paprastai ir patraukliai 
parodyti gyventojams, kiek ir kokių mokesčių jie sumoka, bei supažindinti su valstybės išlaidomis. 
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miestuose
Stotelių plakatų herojai Vida ir Rimas pasiskaičiuoti savo 
mokesčių naštą kvietė  7-ių Lietuvos miestų gyventojus – 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Alytuje, Panevėžyje, Šiauliuose, 
Marijampolėje.
 

Plakatai – 500 įmonių 
Beveik 500 įmonių pasiekė informaciniai plakatai, kviečian-
tys sužinoti, kiek sumokame mokesčių nuo atlyginimo.

 
Ne tik lietuvių, bet ir rusų kalba
Startavus skaičiuoklei sulaukėme prašymų, kad ji veiktų 
ne tik lietuvių, bet ir kitomis kalbomis  – taigi pristatėme 
skaičiuoklę rusų kalba. Bendradarbiaudami su portalu  
ru.delfi.lt pasirūpinome, kad skaitytojai pačiame portale 
galėtų pasiskaičiuoti savo mokesčių naštą.

 
Su gyventojais aiškinamės, kur iškeliauja mūsų 
pinigai
LLRI prezidentas Žilvinas Šilėnas ir vyresnioji ekspertė Ka-
etana Leontjeva birštoniečius ir pakruojiečius pakvietė 
daugiau sužinoti, kokie Lietuvoje taikomi mokesčiai ir kiek 
sumoka kiekvienas pilietis. Susitikimų su gyventojais metu 
buvo išbandyta ir LLRI mokesčių skaičiuoklė.

 
Faktų knygelė apie mokesčius ir išlaidas – 
gyventojams ir Seimo nariams
Mūsų parengta faktų knygelė paprastai ir aiškiai atskleidžia 
tikrąją Lietuvos viešųjų finansų padėtį – mokesčių ir išlaidų 
dydį, skolos ir palūkanų naštą dabartinei ir būsimoms kar-
toms. Visus faktus pristatėme delfi.lt skaitytojams, o pačią 
knygelę dalinome gyventojams renginių ir išvykų metu, 
dalį skyrėme viešosioms bibliotekoms. Taip pat įteikėme ir 
kiekvienam Seimo nariui – kad matant Lietuvos gyvento-
jams tenkančią mokesčių naštą būtų mažiau pagundų kelti 
mokesčius.
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Lietuvos savivaldybių indeksas 2014 – pirmauja 
Klaipėdos miestas ir Kauno rajonas
2014-ųjų pabaigoje ketvirtą kartą paskelbėme Lietuvos 
savivaldybių indekso rezultatus. Iš 7-ių miestų savivaldybių 
geriausiai įvertintas Klaipėdos miestas, o iš 53-ių ne miestų 
savivaldybių pirmoje vietoje – Kauno raj. savivaldybė. In-
deksą rasite www.llri.lt/lietuvos-savivaldybiu-indeksas-2014

Pripažintas pasaulyje
LLRI rengiamas Lietuvos savivaldybių indeksas laimėjo pres-
tižinį Templeton Freedom Award (JAV) apdovanojimą ir 100 
tūkst. JAV dolerių premiją. Jis įteiktas už indėlį skatinant 
konkurenciją ir žmogaus veiklumą. Į šių metų Templeton 
Freedom Award finalą pateko aštuoni viešosios politikos 
centrai iš Danijos, Lietuvos, Meksikos, JAV.

 Apdovanojimą teikiančios organizacijos Atlas Network 
vadovas Bradas Lipsas sakė, kad Lietuvos savivaldybių in-
deksas puikiai įkūnija šio apdovanojimo idėją – tai yra pa-
tikimas tyrimas su naudingais praktiniais patarimais, kurie 
padeda užtikrinti žmogaus laisvę veikti.
 
Labiausiai matomas žiniasklaidoje iš LLRI 
tyrimų
Kaip ir kiekvienais metais, vos per kelias savaites nuo pasi-
rodymo indekso rezultatai tiek nacionalinėje, tiek regioni-
nėje žiniasklaidoje pasirodė ar nuskambėjo apie 200 kartų, 
o per metus – apie 400 kartų. Indeksas paskatina ir diskusi-
jas – politikai, žurnalistai, gyventojai svarsto, ar ekonominė 
laisvė tinkamiausiai atspindi savivaldybių darbo rezultatus, 
kaip turėtų būti valdomos savivaldybės. Nuo pat indekso 
sukūrimo akcentuojame, kad žmogaus laisvė veikti yra 
pagrindinė gerovės prielaida, ir tikimės, kad diskusijos ves 
prie tinkamų savivaldybių sprendimų.

„LLRI metodų kritika anaiptol nereiškia, kad Lietuvos savivaldybių indeksas neatspindi tikrovės. Niekas ne-
trukdo kurti kitokius indeksus, kuriuose būtų akcentuojami ne ekonominės laisvės, o pavyzdžiui, gyvenimo 
kokybės rodikliai. Daugėjant veidrodžių, kuriuose galima save stebėti, vaizdas tampa aiškesnis“ Redaktorius, 
žurnalistas Arūnas Brazauskas (Savivaldybių žinios)

Lietuvos savivaldybių indeksas
2014-aisiais ketvirtą kartą pristatytas Lietuvos savivaldybių indeksas yra labiausiai gyventojus, savivaldybes ir žiniasklaidą dominantis LLRI tyrimas. Jis matuoja, 
kiek savivaldybėse yra užtikrinama žmogaus ekonominė laisvė. Siekiame padėti savivaldybėms įsivertinti, pasimokyti iš kitų savivaldybių. Taip pat paskatinti 
keistis ir tobulėti, kad jų savivaldybėje gyventi ir dirbti būtų geriau, naudingiau, paprasčiau.
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savivaldybės vis labiau klimpsta į skolas 
Lietuvoje ryškėja pavojinga tendencija: savivaldybės vis la-
biau klimpsta į skolas. Remiantis 2013 metų duomenimis, 
42 Lietuvos savivaldybės grimzdo į skolas. Per 2013 metus 
skolos išaugo 118 mln. litų. Yra ir teigiamų tendencijų. Pa-
vyzdžiui, savivaldybės atsisako nenaudojamų pastatų ir 
nereikalingų verslų, tokių kaip savivaldybių laidojimo na-
mai. Per 2013 metus savivaldybėms priklausančių laidoji-
mo namų sumažėjo nuo 8 iki 4, knygynų – nuo 16 iki 13.

Svarbiausias metų įvykis ir merams, ir 
miestams 
Per pastaruosius metus indeksas tapo vienu svarbiausių 
įvykių savivaldybėms. Pasiekimai Lietuvos savivaldybių in-
dekse atsispindi merų metinėse ataskaitose, žiniasklaidos 
metų apžvalgose. Dešimt Lietuvos merų apžvelgdami 
2013 metus dalinosi pasiekimais indekse, pirmosios merų 
ataskaitos už 2014-uosius rodo, kad savivaldybių rezultatai 
indekse ir toliau minimi kaip svarbus pasiekimas.

Savivaldybėse – aktyvios diskusijos apie 
investicijas 
Pakruojo, Akmenės, Raseinių, Šilutės, Radviliškio, Elektrėnų 
rajonų ir Birštono savivaldybėse LLRI ekspertai skaitė pra-
nešimus ir diskutavo apie investicinę aplinką. Pranešimus 
apie investicijų pritraukimą ir bendradarbiavimą su pri-
vačiu sektoriumi skaitė LLRI prezidentas Žilvinas Šilėnas. 
Savivaldybes su Lietuvos savivaldybių indekso rezultatais ir 
vertinimo kriterijais supažindino ekspertas Laurynas Reka-
šius. Vizitų į savivaldybes metu LLRI ekspertai susitiko su 
daugiau nei 200 savivaldybių darbuotojų iš 7 Lietuvos sa-
vivaldybių.

Indeksą naudoja ir centrinė valdžia
Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų mi-
nisterijos jau antrus metus pristatydamas Marijampolės 
regioną dalinasi ir LLRI savivaldybių vertinimais. Tyrimą tei-
giamai vertina ir Lietuvos savivaldybių asociacija.

„Noriu pasidžiaugti, kad yra toks indeksas, kad jau kelinti 
metai daromas toks tyrimas, kad Laisvosios rinkos institutas 
labai, sakyčiau, kokybiškai bendradarbiauja su savivaldybė-
mis ir tai yra didelė parama ir pagalba.“ Roma Žakaitienė, Lie-
tuvos savivaldybių asociacijos direktorė (Labas rytas, Lietuva)
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Verslininko vaidmuo – priešnuodis nuo 
marksistinių teorijų kokteilio
Ką veikia verslininkai? Ar jie prisideda prie visuomenės ge-
rovės? O gal atvirkščiai – siekia tik naudos sau? 2014-aisiais 
išleistos knygos Verslininko  vaidmuo straipsnių autoriai – 
filosofė A. Rand,  pripažinti ekonomistai L. von Misesas, I. 
Kirzneris ir kiti – giliai ir iš esmės permąsto verslininko vai-
dmenį visuomenėje. Knygą pristatėme Vilniaus knygų mu-
gėje, leidiniuose Verslo žinios, BzN Start.
 
Vedame paskaitas ir seminarus
Išsamus ir įdomus tyrimas, kitoks požiūris į verslą ir vers-
lininkus užtikrina, kad ir toliau esame kviečiami pristatyti 
tyrimo rezultatus, skaityti paskaitas. Pavyzdžiui, jaunimo 
organizacija JCI sostinė pakvietė LLRI prezidentą Žilviną 
Šilėną vesti seminarą tema Užaugęs būsiu verslus. Buvo dis-
kutuojama, ar siekti pelno blogai, kaip verslininkai nuspėja 
ateitį ir kt.

Ką veikia verslininkai?
2014-aisiais baigėme įgyvendinti daugiau nei 3 metus trukusią iniciatyvą Ką veikia verslininkai?. Imtis aktyvių veiksmų paskatino tikėjimas, kad geriau supras-
dami verslininko vaidmenį ekonomikoje, indėlį į visuomenės gerovę, galėsime kurti ir geresnę ateitį.

„Tai yra akivaizdus, optimizmą keliantis rezultatas, Lietuvos žmonės jau suvokia, kad būtent verslas, o ne vals-
tybė kuria ekonomikos augimą, ekonomikos variklis yra verslas ir jį kuriantys žmonės – verslininkai.“ Vaidas 
Šalaševičius, TS-LKD narys, apie LLRI atlikto gyventojų požiūrio į verslininkus tyrimo rezultatus (delfi.lt)

Apie iniciatyvą trumpai 
1 Išsamus gyventojų požiūrio į verslininkus tyrimas.

100 Tarptautinė konferencija Verslininko įvaizdis: koks ir kodėl? su 
100 dalyvių.

7 Pokalbių ciklas LRT televizijos laidoje Labas rytas, Lietuva.

24 Video konkursas Ieškome inovatyvumo versle sulaukė 24 darbų.

12 Socialinė lauko reklama 12-oje Lietuvos miestų.

100 Daugiau nei 100  straipsnių, komentarų, įžvalgų žiniasklaidoje 
apie tai, ką veikia verslininkai.
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Reguliariai ir sistemingai stebime teisės aktų projektus ir iniciatyvas, o LLRI ekspertų komanda kiekvieną savaitę išsiunčia pastabas ir pasiūlymus valdžios 
institucijoms. Juk lengviau užkirsti kelią žalingiems teisėkūros sprendimams iš anksto, nei pakeisti jau priimtus įstatymus. Taip pat skatiname valdžią imtis būtinų 
reformų socialinės apsaugos, sveikatos, mokesčių ir kitose srityse.

Žilvinas Šilėnas, 

LLRI prezidentas

Kaetana Leontjeva,  

vyresnioji ekspertė

Vytautas Žukauskas,  
vyresnysis ekspertas

Jaunesnieji ekspertai (iš kairės):  Remigijus Senavaitis, Eglė Užmiškytė,  Dovilė Sujetaitė, Dominykas Šumskis

„Nuo šiol, jau kaip euro zonos nariai, 
turime užtikrinti, kad euro patikimu-
mas ir ilgalaikis stabilumas nebūtų 
aukojamas gelbstint prasiskolinusias 
šalis ar gaivinant jų ekonomikas.“

„Valdžia yra per daug 
užsižaidusi tiesioginiu 
dalyvavimu energetikos 
versle, kad pasirūpintų 
vartotojais.“

„Pats žmogus turi spręsti, ko-
kioje gydymo įstaigoje jam 
gydytis.“
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Visuotinio NT mokesčio link 
Aktyviai priešinomės neapmokestinamos nekilnojamojo tur-
to vertės sumažinimui nuo 1 mln. iki 750 tūkst. litų. Dar įve-
dant šį mokestį teigėme, kad valdžiai kils pagundų mokan-
čiųjų ratą plėsti. Gaila, kad ši prognozė išsipildė ir 2014-aisiais 
buvo žengtas dar vienas žingsnis visuotinio NT mokesčio link.

Valdžia negalės laisvai sekti žmonių bankų 
sąskaitų
2014-aisiais valdžia užsimojo įteisinti nevaržomą žmonių 
banko sąskaitų sekimą ir įvesti solidarią PVM mokėjimo naš-
tą. Politikai teigė, kad sąskaitų sekimas padėtų sumažinti 
šešėlį. Pabrėžėme, kad įteisinus sekimą visi Lietuvos gyven-
tojai būtų prilyginti įtariamiesiems. Dėl solidarios PVM atsa-
komybės nukentėtų sąžiningi mokesčių mokėtojai – jiems 
tektų mokėti PVM, kurio nesumokėjo jų partneriai. Aktyvus 
ir argumentuotas dialogas davė rezultatų – nei žmonių se-
kimas, nei solidari atsakomybė 2014-aisiais nebuvo įteisinti.

NE automobilių, traškučių ir kitiems mokesčiams
Vasarį pasirodė siūlymai krizės metais sumažintais pensi-
jas kompensuoti įvedant automobilių, nesveiko maisto 
mokesčius, keliant akcizus. Kritikavome, kad, pvz., auto-
mobilių mokestį tektų mokėti iš jau apmokestintų pajamų. 
Užuot įvedus mokesčius, raginome valdžią mažinti viešojo 
sektoriaus išlaidas. Per mėnesį mūsų išsakyti naujų mokes-
čių vertinimai žiniasklaidoje nuskambėjo apie 60 kartų, o 
mokesčiai nebuvo įvesti. 

Laisvės nuo mokesčių diena išaušo gegužės 8 d.
Minint šią dieną priminėme didžiulį mokesčių mokėtojų 
indėlį į viešąjį sektorių. Pagarba mokesčių mokėtojui reika-
lauja ne svarstyti mokesčių didinimą, o efektyviau naudoti 
esamas lėšas, pažaboti viešojo sektoriaus pūtimąsi, didinti 
valdžios atskaitomybę už surinktų pajamų panaudojimą.

Siekiame, kad Lietuva taptų mažiausių mokesčių tarifų šalimi bent jau Europoje, pagrindžiame mokesčių mažinimo būtinybę. Kartu parodome subalansuoto 
biudžeto galimybę ir biudžeto išlaidų tikslingo ir taupaus naudojimo būdus.
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biudžetą susimokės gyventojai
Du kartus per metus rengiami Lietuvos ekonomikos tyri-
mai parodė, kad rinkos dalyvių lūkesčiai dėl ekonomikos 
augimo blėsta – augimo prognozė 2015-iesiems per 2014 
metus sumažėjo nuo 3,5 proc. iki 2,8 proc. Kaip ir kasmet, 
be prognozių nagrinėjome ir specialias temas.

Gruodį, kaip tik Seimui svarstant kitų metų biudžetą, išna-
grinėjome tikslių ekonominių prognozių svarbą planuo-
jant šalies finansus. Konstatavome, kad 2015 metų biu-
džetas paremtas nerealiomis prognozėmis, o prastėjant 
ekonominei situacijai valdžia nebus pasirengusi prisitaikyti 
prie mažesnių biudžeto pajamų. Nuogąstaujame, kad siek-
dama padengti išlaidas valdžia gali didinti mokesčius.

Vasario mėnesio tyrimu parodėme, kad besikeičiantys 
įstatymai ir nepastovi mokestinė aplinka verčia Lietuvos 
įmones veiklą perkelti į užsienį. 70 proc. apklaustų rinkos 
dalyvių teigė, kad per pastaruosius penkerius metus vers-
lui nepalankių valdžios sprendimų tik daugėjo. Pabrėžėme, 
kad kartu su verslu emigruoja ir dalis šalies mokestinių pa-
jamų. Daugiau www.llri.lt/lietuvos-ekonomikos-tyrimas

Naujasis biudžetas – seni žalingi įpročiai
Dabartinė valdžia atsikratė žalingo įpročio biudžeto pro-
jektą skelbti tik pristatymo Seime išvakarėse, tačiau liko 
dar keturi: (1) didinti išlaidas, (2) kelti mokesčius, (3) dau-
giau skolintis, (4) netesėti pažadų. Matydami tai itin akty-
viai dalyvavome komitetų posėdžiuose, raginome Seimo 
narius įvertinti pavojus bei komentavome žiniasklaidos 
atstovams.

22 tarptautinės organizacijos pasisakė prieš 
regioninį ar tarptautinį mokesčių reguliavimą
Kartu su partneriais atviru laišku kreipėmės į visuome-
nę ir atsakingas institucijas, kuriame pasisakėme už šalių 
mokesčių autonomiją ir prieš bet kokius regioninius ar 
tarptautinius mokesčių pakeitimus, tokius kaip mokesčių 
harmonizavimas ar naujų mokesčių įvedimas. Laiškas 
pasiekė ES ir JT atsakingus asmenis.
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MMA didinimas dalį įmonių verčia atsisakyti 
plėtros ir žmonių
Žiniasklaidoje ir susitikimuose su politikais aiškinome apie 
neigiamas minimalios mėnesinės algos (MMA) didinimo 
pasekmes. MMA didinimas trikdo dalies Lietuvos įmonių 
veiklą ir gali atsisukti prieš pačius darbuotojus. Tai parodė 
ir LLRI atlikta įmonių apklausa. Iš 181 apklaustos įmonės 
kas trečia teigė, kad dėl 2012–2013 MMA didinimo turėjo 
atsisakyti plėtros, darbuotojų ar jautė kitas neigiamas pa-
sekmes. Nepaisant mūsų argumentų MMA buvo padidin-
ta, todėl 2015-aisiais ir toliau aktyviai rodysime, kaip MMA 
didinimas kenkia patiems žmonėms, verslams, šaliai. Dau-
giau www.llri.lt/faktai-ir-analize

Euro išvakarėse ne tik verslas, bet ir valdžia 
turi elgtis sąžiningai
Nors iš verslo valdžia reikalauja prisidengus euru nedidin-
ti kainų, pati valdžia sau tokių principų netaiko. Valdžios 
atstovai padidino ir ketina toliau didinti kainą už darbą 
(MMA), viešųjų paslaugų kainas (didindami biudžeto išlai-
das). Atviru laišku kreipėmės į Seimą ir Vyriausybę ir para-
ginome laikytis pačių iškeltų sąžiningumo principų.

Grynųjų ribojimas mažina žmonių pasirinkimą
Nerimstant kalboms ir kai kurių politikų ryžtui riboti at-
siskaitymus grynaisiais, toliau aktyviai tiek politikams, 
tiek gyventojams aiškinome, kad ribojimas nėra efektyvi 
priemonė kovai su šešėliu. Ribojimo rezultatas – mažesnis 
atsiskaitymo priemonių pasirinkimas ir ilgainiui didesnės 
žmonių ir legaliai veikiančių verslų išlaidos mokėjimams.

Mažiname reguliavimo naštą
Siekiame, kad žmogus galėtų veikti ir kurti laisvai – pasisakome prieš naujus veiklos suvaržymus ir parodome apribojimus,  kuriuos reikia kuo skubiau panaikinti.
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didinti, o ne mažinti žmonių atsakomybę
Seime kelią skinasi nauji reguliavimo pasiūlymai, kurie 
neigiamai atsilieptų ne tik kreditų davėjams, tačiau ir jų 
gavėjams, nes sumažėtų galimybės naudotis vartojimo 
kreditais. Specialiame leidinyje Faktai ir analizė (www.llri.lt/
faktai-ir-analize) detaliai išnagrinėjome šią rinką ir pateikė-
me išvadas, kad nauji reguliavimai turi (1) nemažinti žmo-
nių asmeninės atsakomybės, (2) būti įvedami tik tuomet, 
jei esamas reguliavimas nėra pakankamas. 2014-aisiais šie 
pasiūlymai nebuvo priimti, o mes ir toliau sieksime, kad si-
tuacija būtų vertinama adekvačiai.

3-iasis tyrimas Lietuvos šešėlinė ekonomika – 
ketvirtadalis ekonomikos vis dar šešėlyje
Šešėlis jau šeštus metus iš eilės smarkiai didesnis (25 proc.) 
nei prieš krizę, kai siekė 18 proc. BVP. Dar kartą atkreipėme 
dėmesį, kad šešėlis nėra vien muitinės ar kitų kontrolės ins-
titucijų reikalas. Kovoje su šešėliu teisingas klausimas yra 
ne Kaip geriau surasti ir nubausti?, o Kaip padaryti, kad veikti 
legaliai būtų lengviau?. Iš esmės valdžia turi priimti tokius 
įstatymus, mokesčius ir reguliavimus, kad žmogui veikti 
legaliai būtų ir paprasčiau, ir naudingiau. Būtent tokius 
kovos su šešėliu būdus pristatėme valdžios atstovams ir 
aktyviai komunikavome žiniasklaidoje. Per metus mūsų še-
šėlinės ekonomikos vertinimai žiniasklaidoje nuskambėjo 
200 kartų. 

NE valdžios kišimuisi į asmeninį gyvenimą, 
TAIP žmonių atsakomybei
2014-aisiais norėta įstatymu uždrausti naudotis mobiliuo-
ju telefonu einant per perėją, drausti rūkyti automobilių 
salonuose ar balkonuose, nors pati bendruomenė gali būti 
sutarusi ir kitaip. Atkreipėme tiek įstatymų rengėjų, tiek 
žmonių dėmesį, kad prisiimti atsakomybę, saugoti save ir 
kitus turime patys. Tai  – ne valdžios pareiga. Jei valdžios 
kišimuisi nesipriešinsime dabar, greitai ji sureguliuos, kiek 
šaukštelių cukraus dėti į kavos puodelį (jei neuždraus pa-
čios kavos). 
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didesnė konkurencija
Lietuvoje daugiabučius prižiūri tiek savivaldybių, tiek pri-
vačios įmonės, tačiau pastebėjome, kad įvedant griežtesnį 
kainų reguliavimą ir siekiant savivaldybių įmonių išsau-
gojimo gali būti pakenkta vartotojų interesams ir konku-
rencijai. Mūsų daugiabučių administravimo rinkos tyrimas 
(www.llri.lt/faktai-ir-analize) parodė, kad baimintis privačių 
paslaugų tiekėjų neverta – privačių ir viešų tiekėjų kainos 
panašios. Dar daugiau  – kuo daugiau tiekėjų varžosi dėl 
klientų, tuo labiau laimi vartotojai. Su tyrimo rezultatais 
supažindinome savivaldybes, Seimą ir Vyriausybę.

Dvi konferencijos konkurencijos 
politikos  Lietuvoje įvertinimui ir tobulinimui 
Renginiuose sulaukėme apie 200 konkurencijos politiką 
formuojančių ir įgyvendinančių institucijų, verslo atstovų, 
teisės specialistų. Vasarį aptarėme pastarųjų metų kon-
kurencijos politikos tendencijas ir problemas (www.llri.
lt/faktai-ir-analize). Spalį kartu su Konkurencijos taryba ir 
Ūkio ministerija organizavome diskusiją ir aptarėme Kon-
kurencijos įstatymo 4 straipsnio, užtikrinančio sąžiningos 
konkurencijos laisvę, taikymo problematiką, pažeidimus. 
Parengėme ir pristatėme savo poziciją, kaip pagerinti Kon-
kurencijos įstatymo 4 str. taikymą.

Lietuvos įmonių laikas ir lėšos toliau bus švais-
tomos prievolei informuoti apie susijungimą
Atkreipėme dėmesį, kad nustatyta informavimo apie 
įmonių susijungimą riba (15 mln. eurų) yra nepagrįstai 
žema –  ji neatitinka Lietuvos įmonių augimo perspektyvų 
ir didina administracinę naštą. Siūlėme šią ribą didinti bent 
jau iki kaimyninės Latvijos dydžio – 35,5 mln. eurų. Deja, į 
siūlymus nebuvo atsižvelgta. Reagavome į siūlymus plėsti 
susijungimų kontrolę ir ES mastu – kartu su partneriais tei-
kėme pastabas Europos Komisijai.

Didesnis mokestis naftai ir dujoms – nebus 
surinktas nei šis mokestis, nei kiti
Pasirodžius siūlymams didinti naftos ir dujų išteklių mokes-
tį, argumentavome, kad, jei šis mokestis  bus per aukštas, tai 
gali neigiamai atsiliepti kitų mokesčių surinkimui. Atvirkščiai, 
mažesnis mokestis atneštų daugiau pelno mokesčio pajamų, 
daugiau gyventojų pajamų mokesčio, Sodros įmokų ir t. t. 
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statyti, bet ir kaip
Vyriausybės Nacionalinė šilumos ūkio pertvarka sukon-
centruota į vieną idėją – didžiuosiuose miestuose Lietuvos 
energija pastatys elektrines, kurios gamins šilumą ir elek-
trą. Atkreipėme dėmesį, kad kai kurie planuojami įstatymų 
pakeitimai nepagrįstai riboja konkurenciją, ūkinės veiklos 
laisvę, gali didinti kainas žmonėms. Vienas investuotojas 
(kad ir valstybinis) nori kažką statyti – puiku, bet gal yra ir 
kitų investuotojų? Sąžiningos taisyklės visiems ir vartotojų 
interesai. Štai kuo turėtų rūpintis politikai, užuot nurodinė-
ję, kokį katilą elektrinėje instaliuoti, ir kūrę įstatymus, kurie 
verčia vartotojus pirkti brangią energiją.

Žemės įsigijimo ribojimai labiau kenkia 
lietuviams, ne užsieniečiams
Atkreipėme dėmesį, kad referendume balsuodami už že-
mės nepardavimą užsieniečiams taip pat balsuojame ir už 
kitas nuostatas – žmonėms priklausančių miškų nacionali-
zavimo galimybę ir privalomą referendumo rengimą net ir 
norint tiesiog kasti žvyrą. Išnagrinėję taip vadinamą žemės 
saugiklių įstatymą konstatavome, kad lietuvių galimybės 
užsiimti žemės ūkiu bus smarkiai apribotos – visi nustaty-
ti apribojimai galioja ir užsieniečiams, ir lietuviams. Deja, 
nepaisant visuomenei ir politikams pateiktų argumentų, 
šis žalingas įstatymas buvo priimtas. Nurimus aistroms dėl 
žemės nepardavimo referendumo, 2015 metais kryptingai 
dirbsime, kad Lietuvos piliečiai ir vėl galėtų pilnai dispo-
nuoti savo nuosavybe.

Žemės saugiklių įstatymas prieštarauja 
Konstitucijai
Įstatyme numatyti suvaržymai itin apribojo asmenų teisę 
laisvai veikti žemės ūkio rinkoje.   Atskirame leidinyje Faktai 
ir analizė (www.llri.lt/faktai-ir-analize) pateikėme išvadas, kad 
reikalavimai norintiems įsigyti žemės (1) prieštarauja Kons-
titucijoje įtvirtintai teisei į privačią nuosavybę, (2) gali būti 
nesuderinami su ES teise. Vertinimą pateikėme atsakingoms 
institucijoms. Šia tema LLRI jaunesnysis ekspertas Dominykas 
Šumskis skaitė pranešimą TS-LKD organizuotoje konferenci-
joje Seime – pristačius opiausias įstatymo konstitucingumo 
problemas, vyko diskusija su visuomene, ūkininkais, politikais.
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Valiutų valdyba du dešimtmečius užtikrino 
tvirtą litą ir stabilesnę ekonomiką
Atkreipėme dėmesį, kad tiek turėdami litą, tiek įsivesdami 
eurą pirmiausia turime galvoti, ar valiuta patikima, ar ji už-
tikrins stabilią ekonomiką. Priminėme, kad pastaruosius du 
dešimtmečius mūsų ekonomikos ir stabilaus lito garantas 
buvo valiutų valdyba. Žmonės tiesiog galėjo pasitikėti litu, 
nes žinojo, kad jis nenuvertės. Pagal 1994 metais Lietuvoje 
įvestą valiutų valdybos modelį litas fiksuotu kursu pirmiau-
sia buvo susietas su JAV doleriu, o 2002 metais – su euru. 
Valiutų valdybos jubiliejaus proga LLRI steigėja Elena Le-
ontjeva davė išskirtinį interviu Verslo žinioms.

Euras – ne proga atsipūsti, o viešųjų finansų 
disciplinos išbandymas
Nauja valiuta Lietuvai atneš ir grėsmių, todėl aktyviai ži-
niasklaidoje komunikavome, kad turime atsakingai ruoštis 
naujam pinigų politikos etapui ir susidoroti su iššūkiais.
Pavyzdžiui, Lietuvai mažės palūkanų norma, pagerės vals-
tybės prieiga prie finansų rinkų, t. y. pagerės šalies skolini-
mosi galimybės. Tačiau Lietuva kitų ES šalių būtent ir buvo 
vertinama už atsakingą ir tvarią viešųjų finansų politiką 
krizės laikotarpiu, atsakomybę ir tvarumą akcentavo ir da-
bartinis premjeras. Tačiau praktika rodo, kad vos tik ateina 
metas svarstyti biudžetą, viešųjų finansų disciplina atsidu-
ria antrame plane. Taigi geresnės skolinimosi galimybės 
gali atnešti ir didesnį valdžios išlaidavimą. Panašiai galima 
vertinti ir Lietuvos dalyvavimą Europos stabilumo mecha-
nizme (ESM). Į jį Lietuva per 2015–2019 m. turės sumokėti 
apie 1 mlrd. Lt ir įsipareigoti esant poreikiui papildyti dar 
8,5 mlrd. Lt. ESM tik mažins paskatas priimti reikiamus tau-
pymo sprendimus ir mažinti išlaidas. Kodėl reikia taupyti ir 
nesinaudoti galimybe pasiskolinti iš ESM, jei už šią galimy-
bę sumokėjome 1 mlrd. Lt?

Inicijuojame ekonomikos reformas
Siekiame grąžinti reformų dvasią ir tradiciją svarbiausiose žmogui gyvenimo srityse – švietimo, sveikatos, socialinės rūpybos ir kitose.
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5 mln. litų
Sutvarkyti Sodros sistemą žadama jau nuo 2008 m.  Tikė-
tasi, kad mokslininkų studija parodys būdą susidoroti su 
Sodros iššūkiais, pritraukti investicijų, sukurti darbo vietų. 
Tačiau taip nėra, todėl neveltui 5 mln. litų kainavusią stu-
diją pliekia ir verslas, ir politikai. Tai, kas gali atrodyti refor-
ma – bazinės pensijos mokėjimas iš valstybės biudžeto, iš 
tiesų yra išlaidų perdėliojimas iš vienos kišenės į kitą. Tiesa, 
gerai tai, kad siūloma įvesti Sodros įmokų ribas, bet tai nu-
blanktų mokesčių didinimo fone. O didinti siūloma kapita-
lo mokesčius, PVM, NT mokestį, siūloma įvesti automobilių 
mokestį, Sodros įmokomis apmokestinti tantjemas, o nuo 
darbdavio Sodros įmokų mokėti GPM (!).

Už tebetrunkančią ne-reformą jau sumokėjome pakirstu 
pensijų kaupimu. Ji kainuos ir trumpuoju laikotarpiu, kai 
politikai bandys kamšyti Sodros skyles naujais mokesčiais, 
ir ilguoju laikotarpiu, kai visi kentėsime dėl mažų pensijų. 
Apie tai kalbame su visuomene, žiniasklaidos atstovais ir 
politikais, tačiau pastarieji net ir vėluodami imtis reformų, 
atrodo, niekur neskuba.

Planinės žinių ekonomikos nebūna
Atkreipėme dėmesį, kad Švietimo ir mokslo ministerija 
į savo rankas telkia dar daugiau kontrolės, o pasirinkimo 
laisvė mokiniams ir jų tėvams mažėja. Atitinkamai mažėja 
ir kokybė.

Gana vienapusiškai norima skatinti tik technologinio ir 
gamtamokslio profilio dalykų pasirinkimą, įvedamas priva-
lomas matematikos brandos egzaminas, norima panaikin-
ti mokinio krepšelius. Taigi norima atimti tėvų ir mokinių 
teisę atiduoti krepšelio lėšas toms mokykloms, kurios, jų 
nuomone, geriausios, ir taip kontroliuoti švietimo paslau-
gų kokybę. Vietoje to, siūloma kurti pedagogikos institutą. 
Lietuvos politikams vis dar sunku suvokti, kad galimybė 
laisvai rinktis egzaminus, lanksčios mokymo programos ir 
konkurencija tarp mokyklų labiau atitinka nuotaikas rin-
koje nei didelis, standartizuotas, biurokratinių institucijų 
kontroliuojamas planas. Ir toliau stebėsime švietimo ten-
dencijas Lietuvoje.
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paslaugas – sustabdytas
Aktyviai kovojome, kad valdžia neapribotų pacientų gali-
mybės rinktis geresnės kokybės sveikatos priežiūros pas-
laugas. Pacientas Lietuvoje gali pasirinkti brangesnę ar ge-
resnės kokybės paslaugą (ar prietaisą)  – vieną paslaugos 
dalį dengia Privalomojo socialinio draudimo fondas, kitą 
dalį (skirtumą) apmoka pats pacientas. Džiugu, kad tokias 
priemokas iš esmės panaikinančios Sveikatos sistemos 
įstatymo pataisos nepriimtos. Juk priemokų panaikinimas 
ne tik nesprendžia lėšų trūkumo sveikatos sistemoje, bet 
atvirkščiai – jį didina.

Gyventojai ir toliau bus informuoti apie 
mažiausias vaistų kainas
Pavasarį valdžia nusprendė uždrausti kainų nuolaidų re-
klamą. Mes savo ruožtu aktyviai oponavome ir draudimas 
nebuvo priimtas. Valdžia argumentavo, kad vaistų suvarto-
jame per daug, o vis didėjančių išlaidų vaistams nebepake-
lia nei valdžios, nei pačių žmonių kišenė. Tačiau uždraudus 
reklamą gyventojams trūktų informacijos apie kainas, o 
vaistinės netektų motyvacijos konkuruoti mažesnėmis kai-
nomis – taigi kainos galėtų ir pakilti.

Iškovota laisvė steigtis naujoms gydymo 
įstaigoms
2014 metais valdžia užsimojo keisti gydymo įstaigų sutar-
čių su ligonių kasomis sudarymo tvarką – įvesti reikalavi-
mus privačioms gydymo įstaigoms. Raginome atsisakyti 3 
metų patirties ir viešo konkurso organizavimo savivaldy-
bėse reikalavimų, kurie apribotų naujų įstaigų patekimą į 
rinką. Siekėme, kad būtų išsaugoma sąžininga konkurenci-
ja, o pacientų pasirinkimas nebūtų varžomas. Galime pasi-
džiaugti – ydingi reguliavimai buvo sustabdyti.
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Vidmantė Čižienė, 
komunikacijos vadovė

Aneta Vainė, 
tarptautinės plėtros vadovė

„Tūkstančiai ar net dešimtys tūkstan-
čių skaitytojų paspaudimų ir redak-
torių pripažinimas – geriausias įrody-
mas, kad esame įdomūs ir reikalingi.“

KOMUNIKACIJA
Komunikacija su žiniasklaidos atstovais, gyventojais ir politikais yra labai svarbi LLRI darbo dalis. Siekiame, kad mūsų darbai, idėjos būtų girdimos ir vestų 
teigiamų ekonomikos, socialinių pokyčių link.

TARPTAUTINė PARTNERYSTė
Vis labiau LLRI veikla tampa ne tik lokali, bet ir globali. Kartu su partneriais aktyviai reaguojame į ES politikos sprendimus, esame vieni stipriausių viešosios 
politikos centrų steigimo ir valdymo lektorių Europoje, mūsų kvietimu kasmet Lietuvoje apsilanko žymiausi ekonomistai, filosofai, lektoriai.

„Mūsų 25 metų atkaklaus ir 
principingo darbo rezultatas  – 
tarptautinis pripažinimas ir ak-
tyvus partnerių tinklas tiek Eu-
ropoje, tiek už Atlanto.“

Žiūrėkite 26 puslapį
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Tarptautinėje konferencijoje apie tai, kas 
laukia po EP rinkimų
Balandžio pabaigoje, artėjant Europos Parlamento rinkimams, 
LLRI prisijungė prie viešųjų diskusijų aktualiausiais Lietuvai 
Europos klausimais ir Vilniuje surengė tarptautinę konferen-
ciją Kas laukia Europos ekonomikos po Europos Parlamento rin-
kimų?. Ar reikia centralizuotai priimti vis daugiau sprendimų 
ir reguliavimų? Kokia turėtų būti mokesčių politika? Interviu 
su konferencijos pranešėjais ir straipsniai iš konferencijos pa-
sirodė naujienų portaluose delfi.lt, lrt.lt, 15min.lt ir žurnaluose 
Verslo klasė, IQ, Veidas. Konferenciją organizavome kartu su 
Austrų ekonomikos centru ir Friedricho Naumanno fondu.

LLRI – naujo laisvarinkiško tinklo EPICENTER 
steigėjas
2014-ųjų rudenį Briuselyje pristatytas naujas laisvarinkiš-
kas tinklas EPICENTER (the European Policy Information 
Center), kurio steigėjas yra ir LLRI. LLRI kartu su partneriais 
iš Ispanijos, Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, Italijos ir Šve-
dijos aktyviai dalyvaus formuojant Europos viešąją politi-
ką. Daugiau: www.epicenternetwork.eu

LLRI – liberalių think tankų tinklo 4LIBERTY 
partneris Centrinėje ir Rytų Europoje
LLRI aktyviai veikia  4LIBERTY tinkle. Vidurio ir Rytų Euro-
pos ekspertų perspektyva aktualiais ekonomikos klausi-
mais tampa prieinama visai Europai ir už jos ribų. Platfor-
moje www.4liberty.eu anglų kalba publikuojamos ir LLRI 
nuomonės bei tyrimai.

Think Tank School – pradedantieji į Vokietiją, 
pažengusieji į Prancūziją
Įsitvirtinome kaip think tankų mokymų centras Europoje ir 
penktus metus iš eilės sėkmingai surengėme intensyvius 
seminarus. Pradedančiuosius pakvietėme į Berlyną, o pa-
žengusieji rinkosi Marselyje. Pusšimtį dalyvių valdymo, stra-
teginio planavimo, lėšų telkimo, komunikacijos mokė LLRI 
komanda – LLRI prezidentas Žilvinas Šilėnas, viceprezidentė 
Edita Maslauskaitė, komunikacijos vadovė Vidmantė Čižienė. 
Patirtimi dalinosi ir būrys kviestinių svečių iš geriausių pasau-
lio nevyriausybinių organizacijų ir įmonių – Europe Economics 
(JK), Allgemeine Zeitung (Vokietija), Cobden Centre (JK), Institu-
to Bruno Leoni (Italija), Atlas Network (JAV), Students for Liberty, 
The TaxPayers‘ Alliance (JK), Cato Insitute (JAV).

Konferencijos pranešėjai ir diskusijų dalyviai: žymus Lenkijos ekonomistas, prof. Leszekas Balcerowiczius 
(Pilietinio vystymosi forumas), ekonomikos profesorius Enrico Colombatto (Turino universitetas) ir ekonomistas 
Daniellis J. Mitchellas (Cato institutas, JAV), Seimo nariai Andrius Kubilius ir Remigijus Šimašius, ekonomistai 
Nerijus Mačiulis (Swedbank) ir Šarūnas Nedzinskas (DNB bankas), kt.

Aktyviai veikiame tarptautinėje arenoje
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3 500 Tiek Facebook fanų turi LLRI puslapis. Čia komentuojame kasdienes 
aktualijas, o nuotraukose nugula kasdienio darbo, renginių, akimirkos.

20 000  kartų per mėnesį peržiūrimas llri.lt puslapis. LLRI tinklalapis – išsa-
mi LLRI naujienų ir tyrimų talpykla, kur aktualią informaciją suranda studentai, 
politikai, aktyvūs visuomenės nariai, kurie domisi šalies aktualijomis ir ateitimi.

1 000 Svarbiausios naujienos, kvietimai į renginius, tyrimai kas 
savaitę pasiekia daugiau nei 1 000 naujienų prenumeratorių. Užsipre-
numeruokite naujienlaiškį llri.lt

55 įrašus per metus patalpinome LLRI YouTube kanale. Čia rasite LLRI 
rengtų konferencijų ir kursų paskaitas, ekspertų komentarus ir kt.

Tarp labiausiai matomų žiniasklaidoje
LLRI ekspertai – Žilvinas Šilėnas, Kaetana Leontjeva, Vytau-
tas Žukauskas – patenka tarp dažniausiai cituojamų nepri-
klausomų ekspertų (TNS, 2014).Sudėjus šiuos pasisakymus 
kartu  – esame viena iš labiausiai žiniasklaidoje matomų 
nepriklausomų institucijų.

Pelnėme žiniasklaidos pasitikėjimą
LLRI idėjos ir ekspertų vertinimai Lietuvos žiniasklaidoje – 
televizijoje, radijuje, naujienų portaluose ir spaudoje – per 
metus pasirodė apie 1 900 kartų. Daugiau nei pusė šių 
paminėjimų įvyksta žurnalistų iniciatyva – žiniasklaidos at-
stovams svarbi LLRI pozicija šalies ekonomikos klausimais. 
LLRI atlikta reprezentatyvi gyventojų apklausa parodė, kad 
daugiau nei 50 proc. žinančiųjų institutą pritaria  LLRI eks-
pertų nuomonei.

Spaudoje ekspertų nuomonės reguliariai publikuojamos 
Verslo žinių rubrikoje Mūsų nuomonė, žurnale IQ, Lietuvos 
žinių ir Veido puslapiuose,  taip pat naujienų portaluose – 
delfi.lt, 15min.lt, lrytas.lt.

LLRI tarptautinėje žiniasklaidoje – Forbes, 
Bloomberg ir kiti
Naujiena apie LLRI laimėtą Templetono laisvės apdovanoji-
mą nuvilnijo per įvairius užsienio žiniasklaidos kanalus nuo 
amerikiečių Forbes iki the Baltic Course. Mūsų šešėlinės eko-
nomikos vertinimu rėmėsi Bloomberg. Komentavome New 
York Times ir Deutsche Welle, olandų laikraščiams de Volks-
krant ir Trouw, slovakų Hospodárske noviny, tarptautinėms 
naujienų agentūroms.

Komunikuojame viešai ir plačiai
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Padėkos žodis LLRI bendraminčiams ir rėmėjams
Galime savarankiškai kurti, dirbti ir užsidirbti. Ir svarbiausia, ga-
lime patys – be valdžios paramos ar nurodymų. Aišku, pasakyti 
yra viena, o kryptingai, diena iš dienos dirbti, kad laisvė ir at-
sakomybė įaugtų mums į kraują,  taptų įstatymų ir bet kokios 
veiklos pagrindu – jau kas kita. Šis darbas be palaikymo papras-
čiausiai būtų neįmanomas.

Šiandien mus remia beveik šimtas įvairiausių sričių Lietuvos įmo-
nių, tarptautiniai Vokietijos, Belgijos, JAV fondai ir patys gyvento-
jai.  Taigi ne tik deklaruojame, kad be valdžios baksnojimo ir mo-
kesčių mokėtojų pinigų dėliojimo iš vienos kišenės į kitą galime 
nuveikti daug ir prasmingai. Šį principą taikome ir sau, telkdami 
lėšas savo misijai įgyvendinti. O ši labai skirtinga, po Lietuvą ir 
pasaulį pabirusi palaikymo komanda, kartu yra ir esminis mūsų, 
kaip nepriklausomo viešosios politikos centro, garantas. 

Visokeriopai palaikyti idėjas, kuriomis tiki, tiek Lietuvoje, tiek Va-
karų Europoje, tiek už Atlanto yra nei daugiau, nei mažiau kaip 
gili ir tvirta tradicija. Lietuvoje pastaraisiais metais irgi matome 
teigiamų pokyčių, kuriuos puikiai iliustruoja socialinės akcijos 
ir žmonių dėmesys stokojantiems maisto, namų ar sveikatos. 
Tačiau žinių, iniciatyvos ir atsakomybės stoka gali būti tokia pat 
pražūtinga kaip skurdas ar ligos. Vos perėję nuo planinės prie 
rinkos ekonomikos, savo bendraminčius sugebėjome įtikinti, 
kad laisvės ir atsakomybės idėjoms reikia ir laisva valia skirtos 
paramos. Taigi drąsiai galime vadinti save pionieriais ir džiaug-
tis prisidėję prie paramos tradicijų Lietuvoje kūrimo. 

Dėkojame mūsų rėmėjams, bičiuliams ir bendraminčiams už 
pasitikėjimą, už tikėjimą laisvu ir atsakingu žmogumi. Kartu 
veikdami galime išties daug – kiekvienas šio leidinio puslapis 
yra geriausias to įrodymas. 

Edita Maslauskaitė, 
Lietuvos laisvosios rinkos instituto viceprezidentė

Kviečiame prisidėti

Turite klausimų? 
•	 Daugiau	apie	paramą	LLRI	skaitykite	 

www.llri.lt/prisidekite

•	 Tiesiogiai	susisiekite	su	LLRI	viceprezidente	 
Edita Maslauskaite  
el. paštu edita@llri.lt arba telefonu (8 5) 250 0287. 

•	 Visais	rūpimais	klausimais	galite	kreiptis	ir	į	
korporatyvinių ryšių vadovę Vilmą Juškaitę el. paštu 
vilma@llri.lt arba tel. (8 5) 250 0287. 

•	 Mūsų	atsiskaitomoji	sąskaita	AB	SEB		banke	–	 
Nr. LT90 7044 0600 0124 3182, įmonės kodas 
110059496.

Mūsų kontaktai:
Lietuvos laisvosios rinkos institutas
Šeimyniškių g. 3A, LT-09312 Vilnius
Tel. (8 5) 250 0280, (8 687) 48475, Faks. (8 5) 250 0288
www.llri.lt

Aneta Vainė, 
tarptautinės plėtros vadovė

„Dėkojame mūsų rėmėjams, bi-
čiuliams ir bendraminčiams už 
pasitikėjimą, už tikėjimą laisvu 
ir atsakingu žmogumi. Kartu 
veikdami galime išties daug – 
kiekvienas šio leidinio puslapis 
yra geriausias to įrodymas. “

Edita Maslauskaitė, 
Lietuvos laisvosios rinkos  
instituto viceprezidentė
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