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Acme grupė
Agrologistika
Agrorodeo
Amilina
Arkada
Aurika
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BDO auditas ir apskaita
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Coca-Cola HBC Lietuva
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Ačiū, kad investavote į 
mus 2017 m. 

2018-aisiais Lietuvos laisvei sukako 
100 metų. Lietuvos (at)gimimas 
įmanomu tapo tik todėl, kad dėl 
laisvės Lietuva nėjo į kompromi-
sus nei 1918-aisiais, nei 1990-aisiais. 
Ne kaizerinės Vokietijos sudėtyje, 
ne didesnė autonomija TSRS. 
Laisvė yra per svarbi, kad dėl jos 
galima būtų eiti į kompromisus. 

Bet jei valstybės laisvė yra aukš-
čiausia moralinė kategorija ir 
kilniausias tikslas, kodėl individo 
laisvė yra vertinama kaip žemos 
moralės pozicija? Kodėl kovoti už 
valstybės laisvę laikoma kilnumo 
požymiu, o ginti asmens laisvę – 
savanaudiškumo?

Jei valstybė yra sudaryta iš žmo-
nių, jei e pluribus unum, tai kodėl 
taip aukštai vertiname žmonių 
grupės teisę apsispręsti, kaip gy-
venti, ir taip nuvertiname individo 
teisę pasirinkti, kaip gyventi?

Lietuvos istorija yra pavyzdys, kaip 
valstybė gali išlikti žmonių širdy-
se ir mintyse net tamsiausiais 
nelaisvės laikotarpiais. Bet ar išsi-
laisvinusi valstybė neišvengiamai 
privalo atsistoti skersai individo 
laisvės kelio?

Jei valstybė yra sudaryta iš žmonių, jei 
e pluribus unum, tai kodėl taip aukštai 
vertiname žmonių grupės teisę apsi-
spręsti, kaip gyventi, ir taip nuvertiname 
individo teisę pasirinkti, kaip gyventi?

Panevėžio statybos trestas
Raminora
Ryterna
Rokiškio pieno gamyba
Ruvera
SALDA
Schindler-liftas
Schmitz Cargobull Baltic
SEB gyvybės draudimas
Serfas
Serpantinas
Silberauto
Systemair
Skogran
Skuba
SMS-Eligita
Smurfit Kappa Baltic
Somlita
Sparnai svajonei fondas
Stigma
Šiaulių bankas
Šiaulių žemės ūkio technika
Tarptautinė statybos 
korporacija
Vakarų medienos grupė
Vėtrija
Viking Malt
Vilniaus prekyba
Vilnoja visuomeninė 
organizacija
Vilsota
Viltis-Vikonda labdaros ir 
paramos fondas

Kalbu ne apie taisykles, kaip gy-
venti kartu, ne apie elementarius 
mokesčius, kurių reikia bendriems 
poreikiams tenkinti. Ar tikrai 
Valstybės šimtmetį reikia minėti 
svarstant, ar suaugęs žmogus yra 
pajėgus nuspręsti, kiek bandelių 
suvalgyti?

Mes LLRI misiją antrajam šimtme-
čiui statome būtent ant individo 
laisvės pamato. Laisvės pačiam 
mąstyti, laisvės pačiam priimti 
sprendimus dėl savo gyvenimo, 
laisvės nuspręsti, kur bus išleisti 
paties uždirbti pinigai. Laisvė 
negarantuoja gerovės, bet laisvė 
garantuoja, kad dėl savo gerovės 
spręsi tu pats. Sprendimo laisvė 
– tuo alkana laisvė skiriasi nuo 
sočios vergovės, o atkurta nepri-
klausoma Lietuva nuo „sąjunginės 
respublikos“.

Antrąjį šimtmetį pašvęskime žmo-
nių laisvei išsaugoti ir ginti. Mes 
būsime ir sarginis šuo, ir reformų 
šauklys, ir žmonių švietimo cen-
tras.

Žilvinas Šilėnas
LIETuVOS LAISVOSIOS RINKOS        
INSTITuTO PREzIDENTAS 
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1. ŠvIeTImo cenTRas

Tarptautinis 
pripažinimas

1.1. 

Švietimo veiklą vykdAnčiAS or-
ganIzacIjas veRTInanTIs poRTaLas 
“theBeStSchoolS.org” llri Skyrė 35 
vietą iŠ 50 geriAuSių vietų pASAuly-
Je mokytiS klASikinėS ekonomikoS. 

Reitingo sudarytojai įvertino vadovėlio 
“Ekonomika per 31 valandą” sėkmę ir efek-
tyvumą, instituto partnerystę su tarptautine 
organizacija “Atlas Network”, solidžią ekono-
mikos biblioteką, elektroninių ekonomikos 
knygų platinimą.

Vadovėlis „Ekonomika per 31 valandą“ Londono 
knygų mugėje paskelbtas geriausia edukacine 
priemone pasaulyje. Apdovanojimas įteiktas už 
inovatyvumą, pedagoginį efektyvumą ir praktinį 
pritaikymą. 2016 m. vadovėlis buvo paskelbtas 
geriausiu projektu pasaulyje - apdovanotas 
prestižiniu Templeton laisvės apdovanojimu.

„Supratau, kiek daug gyvenimo 
veiksnių apima ekonomika. 
Dabar ne tik suvokiu to esmę ir 
galiu kritiškai vertinti naujienas 
ar analizuoti, bet pasimokiusi 
iš šio vadovėlio ir pati sugebu 
priimti racionalesnius spren-
dimus.“ 

greta gudauskaitė
VILNIAuS GABIJOS 
GIMNAzIJOS MOKSLEIVė

tiek mokinių kASmet 
mokoSi iŠ vAdovėlio

77%

39%

23 000 mokinių

284 moKYToJAI

„Vienas vadovėlis, vienas 
mokytojas ir vienas mokinys 
gali pakeisti ateitį. Savarankiš-
kos visuomenės vizija „veža“ 
labiau nei dideli apdovanoji-
mai ir pripažinimas. išmokyti 
nepriklausomai mąstyti – pats 
sunkiausias, bet neabejoti-
nai tvariausias kelias į laisvą 
visuomenę.“ 

marija vyšniauskaitė
LLRI ŠVIETIMO CENTRO VADOVė

dauguma mokinių pasimokę 
iš vadovėlio pakeitė nuomonę 
ir suprato, kad ekonomikoje 
svarbiausia ne vartojimo 
skatinimas, bet žmonių veikla 
ribotų išteklių pasaulyje.
LLRI apklausos

Vadovėlis pasieks mokinius 
Gruzijoje, ukrainoje, Rumunijoje, 
Bosnijoje ir Hercegovinoje, mo-
kymosi medžiaga pilotuojama 
Kanadoje.

SklindA į 
KITas ŠaLIs – 

tiek mokytoJų pASiekėme 
Su mokymAiS ir 

interAktyviA knygA 
www.ekonomikoS-vAdoveliS.lt 
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1. ŠVIETIMO CENTRAS

mokiniams, 
studentams, 
visiems

ugdome kritinį mąstymą. Vykdome 
tarptautinį integruoto socialinio 
ugdymo projektą su partneriais 
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje. 
Kuriame pamokų kursą, integruojantį 
ekonomiką, etiką ir pilietiškumo 
ugdymą. Skatiname vyresnių klasių 
moksleivius savarankiškai mąstyti 
apie tokias socialines aktualijas, 
kaip skurdas, vartotojiškumas, 
propaganda, migracija.

straipsnių ir citatų 
žiniasklaidoje                    

viešos paskaitos

mokytojų, moksleivių 
ir studentų

32

1962

100

A

„Tikslai – vis ambicingesni. integruoto 
ugdymo programa padės užtikrinti, 
kad į aktualias socialines problemas 
mokyklose būtų mokoma žvelgti ne 
fragmentiškai, bet iš esmės. nebeap-
siribojame mokyklos ir universiteto 
suolu. norime pasiekti kuo daugiau 
žmonių. Dėl to organizuosime pirmąjį 
nacionalinį ekonomikos egzaminą.“  

marija vyšniauskaitė
LLRI ŠVIETIMO CENTRO VADOVė

dėStome 
univerSitetuoSe
Mūsų paskaitas lanko 
būsimieji ekonomistai, 
politologai ir ekono-
mikos pedagogai. 

Medžiagą Baltijos 
šalyse išbando

30 mokyklų, 
90 mokytojų, 
2 000 mokinių.

1.2. 

Visuomenę šviečiame apie 
ekonominio raštingumo 
svarbą, kritinį mąstymą.
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Įkūrėme Vilniaus klubą plėtoti 
diskursą laisvės, ekonomikos ir 
moralės tematika.

2. iniciAtyvoS

Stoka, 
moralė ir 
viešoji 
politika

2.1. 

unikalus projektas 
stokos reiškinį pirmą 
kartą iš akademinių 
paraščių iškėlė į 
tyrimų centrą. Stoka 
analizuojama iš 
humanitarinių ir 
socialinių mokslų 
perspektyvos – 
filosofijos, teologijos, 
psichologijos, 
antropologijos, 
sociologijos ir 
ekonomikos.

Novatoriškas projektas „Stoka, 
moralė ir viešoji politika“ – vis 
arčiau žmonių. Baigtas filmuo-
ti dokumentinis filmas „Stokos 
fenomenas“, kuriame įžvalgomis 
apie stokos reiškinį ir jo svarbą 
dalinasi virš dešimties įvairių 
sričių specialistų, tarp kurių – 
projekto vadovė Elena Leontje-
va, vyskupas Kęstutis Kėvalas, 
fizikas prof. Mikas Vengris, teks-

tologas prof. Paulius Subačius, 
filosofai prof. Albinas Plėšnys ir 
dr. Naglis Kardelis, ekonomistas 
Žilvinas Šilėnas, antropologas 
Saulius Matulevičius, psicholo-
gė dr. Rita Rekašiūtė Balsienė, 
vienuolis brolis Matas ir kiti. Filmo 
režisieriai – Gintautas Smilga ir 
Ramūnas Aušrotas, prodiuseris 
Kęstutis Drazdauskas.

„Stoka nėra vien tik ekonomikos 
reiškinys, tik medžiaginio pasau-
lio spaudimas. Stoka yra univer-
sali, neatsiejama šio sukurtojo 
pasaulio dalis, turinti įvairiausias 
formas – patiriame dvasinę, 
bendrystės, žinių stoką. Ypač 
svarbu suvokti, kad ji yra katali-
zatorius. Visa žmonijos raida yra 
paremta stoka ir žmogaus atsa-
ku į šį fenomeną. Šis supratimas 
išlaisvina.“  

elena Leontjeva
PROJEKTO VADOVė 

„Vaizdinėmis priemonėmis „pagauti“ 
ir žiūrovui perteikti stokos fenomeną 
– tikrai nėra pati lengviausia užduotis 
visai kūrybinei komandai. Tačiau mes 
tikime, kad Lietuvoje itin retai kuria-
ma filosofinė dokumentika sudomins 
intelektualų bei žingeidų kino žiūrovą.

kęstutis drazdauskas
FILMO pRODIuSERIS

Su 32 užsienio akademijos ir 
think-tank’ų atstovais iš 15 šalių 
diskutavome apie kultūrines ir 
moralines valdžios reguliavimų 
pasekmes koliokviumuose Pra-
hoje ir Berlyne. 

Su Lietuvos kultūros tyrimų ins-
titutu išleistą straipsnių rinktinę 
„Stokos reiškinys: būtis, žmogus 
ir bendruomenė“ pristatėme 
Vilniaus knygų mugėje.

01 

02

03

išleidome leidinį „Valdžia prieš 
stoką: kaip tai keičia žmogų? Dar-
bas, pinigai, vartojimo įpročiai, 
parama“, kurį išplatinome dau-
giau kaip 50 užsienio viešosios 
politikos tyrimų institutų, prista-
tėme „Atlas network“ organizuo-
tame Europos „Laisvės forume“ 
Budapešte. Tarptautiniame 
renginyje „Freedom Games 2017“ 
Lenkijoje su Europos intelektua-
lais ir ekonomistais diskutavome 
apie kultūrines ir moralines val-
džios reguliavimų pasekmes.

04
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KAUNO M.  
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42
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VILNIAUS R.
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KRETINGOS R.  
PLUNGĖS R. TELŠIŲ R.  

PANEVĖŽIO R.  

RIETAVO R.  

ŠILUTĖS R.  

PAGĖGIŲ R.  

TAURAGĖS R.  

JURBARKO R.  

RASEINIŲ R.  
KĖDAINIŲ R.  

KAUNO R.  

ŠAKIŲ R.  

DRUSKININKŲ R.  

ALYTAUS R.  

KAIŠIADORIŲ R. 

JONAVOS R.  
ŠIRVINTŲ R.  

UKMERGĖS R.  

KUPIŠKIO R.  

MOLĖTŲ  R.  

ŠALČININKŲ R.

VARĖNOS R.  

TRAKŲ R.    
BIRŠTONO R.  

PRIENŲ R.  
ELEKTRĖNŲ R. 

KLAIPĖDOS M.  

KAUNO M.  

ALYTAUS M.  

JONIŠKIO R.  

PAKRUOJO R.  

IGNALINOS R.  

ŠIAULIŲ R.  

RADVILIŠKIO R.  
KELMĖS R. 

ŠILALĖS R.  

KAZLŲ RŪDOS R.  

VILKAVIŠKIO R.  

KALVARIJOS R.  

LAZDIJŲ R.  

MARIJAMPOLĖS R.  

ANYKŠČIŲ R. 
UTENOS R. 

ŠIAULIŲ M.  

NERINGOS 
R.  

VISAGINO M.  

PANEVĖŽIO M.  

2. INICIATYVOS

Lietuvos             
savivaldybių 
indeksas

2.2.

Pristatėme jau septintą Lie-
tuvos savivaldybių indeksą. 
Kasmetinio išsamaus tyrimo 
tikslas – padėti savivaldy-
bėms keistis ir tobulėti. indek-
sas leidžia vietos politikams, 
gyventojams pasilyginti su 
kaimyninėmis savivaldybė-
mis, taip tobulėti ir perimti 
geriausias praktikas.

darius Jasaitis
nErinGoS SAViVALDYBėS 
mErAS (VAkArų EkSPrESAS, 
2017 12 07) 

„Laisvosios rinkos insti-
tuto duomenimis, verslo 
liudijimų kaina pas mus 
buvo pati didžiausia tarp 
mažųjų savivaldybių. 
Taryba išgirdo šį paste-
bėjimą ir praplėsdama 
sąrašą veiklų, kurioms 
bus taikomas minimalus 
fiksuotų pajamų dydis, 
priėmė paslaugų įvai-
rovę skatinantį sprendi-
mą.“ 

neringa

valerijus makūnas 
KAuno rAJono mErAS (SA-
ViVALDYBių žinioS, 2017 11 11)

„nepriklausomų ekspertų 
tyrimai padeda atidžiau 
pažvelgti į savivaldybės 
veiklą ir ją tobulinti.“

KaUnO r.

Saulius grinkevičius 
kėDAinių rAjono SAVi-
VALDYBėS mErAS (www.
kEDAiniAi.LT, 2017 10 31) 

„Šis reitingas atsklei-
dė ne tik stiprias mūsų 
rajono puses, bet ir tas, 
kuriose reikėtų dar gana 
daug padirbėti. <...> ma-
nau, kad būtina tobulėti 
ir tęsti darbus.“ 

KĖDAINIŲ R.

antanas Tenys
mAžEikių rAjono SAViVAL-
DYBėS mErAS (SAnTArVė, 
2017 10 31) 

„Išanalizuosime indekso 
duomenis. Pasidomėsi-
me rekomendacijomis. 
žinoma, džiaugiamės, 
kad esame tokioje vie-
toje, bet tuo pačiu tai 
yra ir įpareigojimas, kad 
situacija neitų blogyn.“

MAŽEIKIŲ R.

dArAntiS įtAką
Vietos valdžia juo remdama-
si tobulina veiklą, atsiskaito 
rinkėjams.

pripAŽintAS ir 
lAukiAmas
iki metų pabaigos žiniasklaido-
je skambėjo daugiau kaip 300 
kartų. Cituojamas nuomonės 
lyderių, redaktorių.

tArptAutiniS
Savivaldybių indeksas įgyven-
dinamas kitose šalyse: Kenijoje, 
Gruzijoje, Graikijoje, Bosnijoje ir 
Hercegovinoje.

61 -75

56-60

52-55

49-51

27-48

SAvivAldyBių Surinkti 
baLaI 

didŽiųJų SAvivAldyBių 
indekSAS

vilniAuS 
m. savivaldybė

# 1 

kAuno
m. savivaldybė

#3

ŠiAulių
m. savivaldybė

pAnevėŽio
m. savivaldybė

AlytAuS
m. savivaldybė

#4

#5

#6

klAipėdoS
m. savivaldybė

#2 

mAŽųJų SAvivAldyBių 
indekSAS

klAipėdoS r. sav.# 1 

kAuno r. sav.# 2

druSkininkų sav.

vilniAuS r. sav.

kėdAinių r. sav..

neRIngos sav.

pAnevėŽio r. sav.

rAdviliŠkio r. sav.

ŠilutėS r. sav.

mAŽeikių r. sav.
# 4-5

# 6

# 7-11

paLangos m. sav.# 3
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Šešėlinės 
ekonomikos 
tyrimai

2.3.

Šešėlinę ekonomiką tiria-
me daugiau kaip 10 metų. 
kartu su austrų ekspertu 
dr. Friedrich Schneider, 
nepriklausomomis orga-
nizacijomis Latvijoje, Esti-
joje, Lenkijoje, Švedijoje ir 
Suomijoje tęsiame tarp-
tautinį šešėlio tyrimą.

Esame pripažinti šios sri-
ties ekspertai. Pristatėme 
naują analizę apie šešė-
lio tendencijas alkoholio 
ir cigarečių sektoriuose. 
Atkreipėme dėmesį, kad 
dėl nepamatuotos valdžios 
politikos šešėlis didėja.

„Šešėlio mažės tuomet, kai 
veikti legaliai apsimokės 
labiau. jei norime jį mažin-
ti, bent trečdalį kovos su 
šešėliu plano turi sudaryti 
priemonės, kurios pagerina 
legalios veiklos sąlygas. To 
šiuo metu nėra.“ 

vytautas Žukauskas
ŠEŠėLinėS EkonomikoS 
TYrimų VADoVAS

2. INICIATYVOS

darbo lankstumo 
indeksas

Su partneriais 
Lenkijoje, Slovakijoje, 
Bulgarijoje, Čekijoje ir 
Estijoje parengėme 
ir paskelbėme Darbo 
lankstumo indeksą 2018. 

ES ir EBPo šalių indeksas suda-
rytas remiantis Pasaulio banko 
metodologija ir kasmet skelbia-
mais „Doing Business“ indekso 
duomenimis. Bendradarbiauja-
me su „Doing Business“ indekso 
autoriumi Simeon Djankovu.

Darbo lankstumo indek-
su remiasi virš 10 viešo-
sios politikos analizės 
institutų Europoje.

ilgAlAikiAi tyrimAi 
rengiame palyginamą-
sias studijas apie dar-
buotojų samdos, darbo 
laiko ir atleidimo regu-
liavimą Vidurio ir rytų 
Europos šalyse. 

darbo lankstumo 
indeksas 2018
DAnIJA
JAV
JAPonIJA
DiDžioji BriTAnijA
KAnADA
AIrIJA
nAuJoJI ZELAnDIJA
ČEkijA
BuLGArIJA
ŠVEiCArijA
mALTA
ISLAnDIJA 
ITALIJA
VEnGrIJA
LIETuVA (nAuJAS DK)
KIPrAS
AuSTrIJA
LATVIJA
BELGIJA
IZrAELIS
norVEGIJA
rumunIJA
VoKIETIJA
ČiLė
ISPAnIJA
SLoVAKIJA
LIETuVA (SEnAS DK)
ESTIJA
ŠVEDijA
LEnKIJA
nYDErLAnDAI
SuomIJA
SLoVėnijA
KroATIJA
GrAIKIJA
TurKIJA
korėjA
PorTuGALIJA
mEKSIKA
LIuKSEmBurGAS
PrAnCŪZijA

96,9
92,4
91,0
83,2
82,6
82,1
81,1
80,3
79,6
79
77,5
74,9
74,3
72,5
70,3
70,2
69,1
68,3
68,2
68
63,9
63,9
63,5
62,4
60,8
60,7
60,6
59
57,7
57,5
56,5
55,4
52,9
51,2
50,6
48,3
46,2
45,5
45,1
43,6
39,4

„Darbo santykių lankstumas yra itin 
svarbus šalies ekonomikai. mūsų 
sudarytas indeksas ir tyrimai suteikia 
įrankį apie tai diskutuoti remiantis 
faktais, o ne emocijomis, įvertinti kaip 
Lietuva atrodo kitų šalių kontekste – 
matome, kad tobulėti yra kur.“ 

Jurgita čyžiūtė
LLri AnALiTikė

760

14
Indeksas paskelbtas 14 
Lietuvos žiniasklaidos 
priemonių. 

380
Apie darbo lankstumo 
svarbą žiniasklaidoje per 
metus buvome cituojami 
380 kartų. Darbo lanks-
tumo indeksą skelbsime 
kasmet.

10

kartų per metus žinias-
klaidoje pasisakėme apie 
šešėlio priežastis.

2. INICIATYVOS

2.4.
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pagarbos 
mokesčių 
mokėtojams 
diena 

mokesčių 
skaičiuoklė

žmonių suskaičiavo 
savo mokesčius. 

95 650 

žiniasklaida plačiai iš-
transliavo mūsų žinutę, 
kad apmokestinimas Lie-
tuvoje yra labai aukštas. 

„Buvo valdžios planas mažinti dar-
bo santykių apmokestinimą, nes 
Lietuvoje ši našta yra labai didelė. 
reikėtų sumažinti darbo apmokes-
tinimą ir grąžinti laikinai padidintą 
PVm tarifą iki 18 procentų.“ 

ieva valeškaitė
LLRI ANALITIKė

Skaičiuoklę eksportavome į 
Lenkiją, 
Bosniją ir Hercegoviną, 
Slovakiją ir 
Ukrainą.  

Politikams paruošėme 
ir išplatinome bukle-
tą apie mokesčius ir 
valstybės išlaidas.

žmonių 2017 m. mūsų 
skaičiuoklėje www.moku-
mokesčius.lt sužinojo, kiek 
sumoka mokesčių ir kam jie 
panaudojami. 

12 000 
beveik

suskaičiavome sim-
bolinę Laisvės nuo 
mokesčių dieną. 

19-ą 
kArtą 

„Ši diena – tai proga pasa-
kyti „ačiū“ tiems, kurie išlaiko 
valstybę, ir priminti politikams 
jų atsakomybę. mokesčių mo-
kėtojai yra labiausiai spau-
džiama ir kartu ignoruojama 
socialinė grupė Lietuvoje. 
Valdžia turi bijoti mokesčių 
mokėtojų, o ne mokesčių 
mokėtojai – valdžios. Politikus 
ir tarnautojus turi kankinti 
nemiga mąstant „ar šiandien 
viską padariau, kad tiems, 
kurie kuria šalies gerovę, būtų 
lengviau.“

Žilvinas Šilėnas
LLRI PREzIDENTAS 

mūsų iniciatyva nuo šiol kiekvienais metais gegužės 
11-ąją Lietuvoje bus minima Pagarbos mokesčių mokė-
tojams diena. 

mūsų peticiją įtvirtino Seimas, palaikė 
Prezidentė. Ši diena bus skirta pagerbti 
tuos, kurie išlaiko valstybę – mokesčių 
mokėtojus, atkreipti dėmesį, kiek jie 
sumoka mokesčių ir kam jie panaudo-
jami. iniciatyva nuskambėjo pasaulyje 
– apie ją paskelbė tarptautiniai tinklai 
„world Taxpayers Association“ ir „Atlas 
network“.

2. INICIATYVOS

2.5. 2.6.
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stebime
valdžią

„Pirmiems pastebėti, išsa-
miai įvertinti, laiku pateikti 
argumentus ir savo pasiūly-
mus. Užkirsti kelią žalingiems 
sprendimams, palaikyti 
reikalingus pokyčius ir inicia-
tyvas. Būti žingsniu priekyje – 
pasiūlyti Lietuvai reikalingus 
sprendimus. Tokia mūsų kas-
dienybė ir nuolatinis tikslas.“ 

edita maslauskaitė
LLRI VICEPREzIDENTė

„Turime ginti ekonominę lais-
vę. Būtent ekonominė laisvė 
yra labiausiai puolama laisvė 
demokratinėse valstybė-
se. kaip? Per reguliavimus ir 
valstybės išlaidas. Įveikti tokią 
blogą politiką būtini tokie 
think-tank’ai kaip Lietuvos 
laisvosios rinkos institutas. 
Profesionalumas ir kūrybinga 
komunikacija – vienintelis 
kelias keisti požiūrį. nebandy-
kite nuspėti politikos, darykite 
jai įtaką“. 

Leszekas balcerowiczius
LENKIJOS EKONOMISTAS

Ekspertų komanda analizuoja 
teisės aktus, siunčiame pasta-
bas ir ekspertizes. Politikai mūsų 
parengtus argumentus naudoja 
rengdami įstatymus, kalbėdami 
tribūnose ir balsuodami. 

Mūsų sritys: pinigų ir mokesčių 
politika, „Sodros“ ir pensijų refor-
ma, privačios nuosavybės teisių 
apsauga, konkurencijos politika, 
darbo santykių reguliavimas, 
paternalistinė politika, sveikatos 
apsauga, švietimas, energetika.

Ekspertai išanalizavo 
ir įvertino 566 teisės 
aktus.

3360 komentarų 
ir paminėjimų  
žiniasklaidoje.

030201 04
Viešai reagavome į 292 
teisės aktus.

Parengėme/atnaujinome 
94 teisės aktų ekspertizes.

Išplatinome 9 analitinius 
darbus.

33 kartus susitikome su 
valdžios atstovais ir asoci-
juotomis struktūromis.
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mažiname 
mokesčių naštą 

3.1. 

Padvigubinta 
inidividualios veiklos 
apmokestinimo kartelė 
nuo siūlytų 10 tūkst. iki 
20 tūkst.

Užkirstas kelias 
visuotiniam turto 
deklaravimui.

Baudžiamoji 
atsakomybė už 
mokesčių pažeidimus 
sugriežtinta mažiau 
nei planuota.     

Palikta didesnė nei 
siūlyta riba, nuo kurios 
dirbantiems pagal 
verslo liudijimus 
atsiranda prievolė 
registruotis PVm 
mokėtojais.

Paliktos PVm 
lengvatos 
viešbučiams, 
šildymui, vaistams 
ir t.t.

nPD iš dalies 
prilygintas mmA.

„Užkirsti kelią mokesčių di-
dinimui, siekti jų mažinimo, 
priversti valdžią atsakin-
gai leisti pinigus ir vykdyti 
prisiimtus įsipareigoji-
mas – kasdienis ekspertų 
komandos darbas ir tikslas. 
Situacija šiandien tokia, kad 
noras pasipinigauti valdžiai 
kyla kone kasdien – nuola-
tos esame sargyboje, kad 
užkirstume tam kelią iš pat 
pradžių“.

Žilvinas Šilėnas
LLRI PREzIDENTAS 

pasisakymų 
mokesčių tema
žiniasklaidoje

1950
originalių 
teisės aktų 
ekspertizių

17

pASiekėme:
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12 000 
žmonių 
www.mokumokesčius.lt 
sužinojo, kiek mokesčių 
moka.

išanalizuotų 
teisės aktų

150

mažiname 
mokesčių naštą 

3. STEBimE VALDžią

3.1. 

kad mokesčių sistema 
taptų skaidresnė 
– būtų sujungtos 
„Sodros“ darbdavio ir 
darbuotojo įmokos;

kad nebūtų įvestas 
„cukraus“ ir „riebalų“ 
mokestis – bent 
kol kas šių planų 
atsisakyta;

kad būtų laikomasi 
pažado mažinti 
„Sodros“ įmokas; 

kad būtų nustatytos 
„Sodros“ lubos;

kad nebūtų įvesti 
progresiniai mokesčiai 
- nuolatos užkertame 
jiems kelią;

kad mokesčių mokėtojų 
pinigus valdžia leistų 
atsakingai. mūsų 
argumentai ir vieša 
komunikacija užkerta 
kelią dar labiau pūsti 
išlaidas.

ArgumentuotAi SiekiAme:

„Valdžia pradėti turėtų nuo 
ryžtingų žingsnių: vadina-
mųjų „Sodros“ darbdavio ir 
darbuotojų įmokų sujungi-
mas galėtų tapti pirmuoju, 
leisiančiu supaprastinti 
mokesčių sistemą ir gy-
ventojams geriau suprasti, 
kiek mokesčių jie sumoka. 
Tuomet galima būtų imtis 
mokesčių tarifų ir paramos 
formų peržiūros“.

ieva valeškaitė
LLRI EKSPERTė

kad būtų sugrąžintas 
„laikinai“ sumažintas 
PVm;

kad reinvestuojamas 
pelnas nebūtų 
apmokestinamas;
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siekiame 
mažesnių ir 
efetyvesnių 
išlaidų

3.2. 3.3.

Politikams svarstant 2018 m. valstybės biudžetą, aktyviai 
dalyvavome diskusijose ir atkreipėme dėmesį į pagrindinius 
valstybės finansinius iššūkius – valstybės biudžeto deficitą, 
skolą, ekonomikos augimo metu nemažinamus mokesčius, 
išlaidų ribojimo taisyklių apėjimą. 

Atkreipėme dėmesį į neefektyvias išlaidas bendrosioms vals-
tybės paslaugoms - biurokratinio aparato veikimui. 

Pateikėme poziciją dėl ES finansų ateities - ES biudžetas 
turi būti sumažintas, fundamentali biudžeto reforma, o ne 
smulkios korekcijos gali padėti paskatinti ES klestėjimą. mūsų 
poziciją parėmė aštuoni įtakingi Europos viešosios politikos 
analizės centrai.

mažiname 
reguliavimų ir 
biurokratijos 
naštą

mūsų siūlymai pagerinti padėtį statybų ir elektros prijungi-
mo srityse davė konkrečių rezultatų. Lietuva pakilo į 16 vietą 
Pasaulio banko „Doing Business“ reitinge, o verslo sąlygos 
pagerėjo.

Pateikėme argumentus, kodėl griežčiausi draudimai ES 
nėra tinkama priemonė tikslui pasiekti. Drąsiai kovojome ir 
toliau kovosime prieš nelogiškus suvaržymus.

Dar kartą pateikėme argumentus prieš iniciatyvą regis-
truoti visas mobiliojo ryšio Sim korteles, tarp jų ir išankstinio 
mokėjimo Sim korteles.

„Draudimus pakeisti leidimais“ buvo populiariausia ekono-
mikos idėja projekte „idėja Lietuvai“.

Europos Sąjungos institucijoms pateikėme argumentus 
prieš protekcionistines komandiruojamų darbuotojų direk-
tyvos nuostatas. mūsų poziciją palaikė 15 Europos viešosios 
politikos analizės institutų.

„nužudę iniciatyvą, vietoje 
aktyvių, veržlių, išdidžių ir 
savo ateitį kuriančių žmo-
nių turėsime niurzgančius, 
pusiau robotus, laukian-
čius išmaldos ar pašalpos. 
Valdžia turi netrukdyti, o 
dar geriau, įgalinti žmones 
veikti. Garantuoju, tai bus 
geriausia ne tik regionų, 
bet visos Lietuvos proveržio 
programa.“ 

Žilvinas Šilėnas, 
LLRI PREzIDENTAS 

„reikia nebijoti garsiai 
klausti – valdžia tokia 
brangi, bet ar kokybiška? 
Liūdna, bet valdžios darbo 
klaidos įprastas reiškinys. 
Taip neturėtų būti. Pradėjus 
dažniau viešai kelti klausi-
mus, kaip naudojami mūsų 
pinigai, ir atsakymų turėtų 
būti daugiau.“

Aistė čepukaitė,
LLRI ANALITIKė

3. STEBimE VALDžią 25Lietuvos laisvosios rinkos institutas 201724



SToP valstybiniams verslams: 

- Pasisakėme prieš savivaldybių norą įteisinti galimybę užsiimti 
bet kokia ūkine veikla.

- Viešinome valdžios ketinimus tiesti interneto prieigos tinklus ir 
kištis į bene konkurencingiausią rinką Europoje.

- Atskleidėme, kad dauguma valstybės įmonių teikiamų infor-
macinių technologijų ir telekomunikacijų paslaugų teikiama 
tiesiogiai konkuruojant su privačiais tiekėjais, tačiau veikiama 
neefektyviai, dubliuojamos privačios paslaugos ir neužtikrina-
ma kokybė.

 

kovojame prieš valstybines privilegijas - panaikinta galimybė 
sudaryti vidaus sandorius valstybės valdymo įmonėms, argu-
mentuojame, kad ši teisė būtų apribota ir savivaldybėms.

Padidintos pajamų ribos, kurias pasiekę koncentracijoje da-
lyvaujantys ūkio subjektai privalo gauti konkurencijos tarybos 
leidimą.  

Pasisakėme už aiškų konkurencijos principo įtvirtinimą nacio-
nalinės energetinės nepriklausomybės strategijos projekte. 

didiname 
konkurenciją

3.4. 3.5. 

„Atvejai, kai paslaugas tei-
kia savivaldybių valdomos 
įmonės, turi būti išimtis, 
geriausia laikina. Verslas 
išsprendžia daug proble-
mų, jei tik jam netrukdoma 
ribojant konkurenciją ar 
žaidžiant skirtingomis tai-
syklėmis.“ 

gintarė 
deržanauskienė
LLRI ANALITIKė

didiname
paciento 
pasirinkimą

Pateikėme alternatyvas pigiausio vaisto politikai – 
kvietėme valdžią panaikinti savo pačios reguliavimus, 
neleidžiančius vaistams pigti. nei privalomai perkami 
pigiausi vaistai, nei slaptas vaistininkų darbo tikrini-
mas nesukurs tvarios ir pacientui palankios sveikatos 
apsaugos sistemos.

Pasirodžius įstatymo projektui, kuris leistų ligoninėms 
užsiimti mažmenine vaistų prekyba, įspėjome, kad kyla 
grėsmė sąžiningai konkurencijai ir kad gydymui skirti 
viešieji resursai bus naudojami nuostolingai komerci-
nei veiklai.

„Pastarieji Sveikatos apsau-
gos ministerijos sprendimai 
demonstruoja nepasitikėji-
mą visais sveikatos prie-
žiūros sistemos dalyviais. 
Esant tokiai nepasitikėjimo 
atmosferai gimę sprendi-
mai gali paralyžiuoti visą 
sveikatos priežiūros siste-
mą.“ 

edita maslauskaitė
LLRI VICEPREzIDENTė
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siekiame 
lankstesnių 
darbo 
santykių

3.6.

Teikėme pasiūlymus sudaryti palankesnes sąlygas 
įdarbinti užsieniečius.

redaguojant naująjį Darbo kodeksą skatinome 
atsisakyti griežtesnių nuostatų dėl terminuotų su-
tarčių ir rodėme lankstesnių darbo santykių naudą 
Lietuvos ekonomikai ir patiems dirbantiesiems. 

siekiame 
taiklesnės 
socialinės 
politikos

Teikėme argumentus, kad socialinės politikos sprendimai, 
tokie kaip vaiko išmokos, parama būstui įsigyti šeimoms 
regionuose ir kiti, kurie priimami neatsižvelgiant į gyventojų 
turimas pajamas ir turtą, neproporcingai didina biudžeto 
išlaidas, socialines problemas sprendžia netaikliai.

Įspėjome, kad dosnios ir ilgai mokamos nedarbo draudimo 
ir kitos socialinio draudimo išmokos mažina paskatas žmo-
nėms grįžti į darbo rinką.

Pasigirdus iniciatyvoms vėl keisti pensijų sistemą, argumen-
tavome, kodėl svarbu pensijai kaupti patiems ir nesugriauti 
privačios pensijų kaupimo sistemos Lietuvoje.  

„Siekiant spręsti socialines 
problemas svarbu, kad 
valdiškos priemonės būtų 
nutaikytos į labiausiai pa-
galbos stokojančius, būtų 
palikta vietos privatiems 
sprendimams ir savitarpio 
pagalbai“.

edita maslauskaitė
LLRI VICEPREzIDENTė

„Darbo santykių lankstu-
mas - viena iš svarbiausių 
sąlygų pritraukiant inves-
ticijas ir kuriant daugiau 
darbo vietų, didinant 
produktyvumą ir keliant 
atlyginimus“.

Jurgita čyžiūtė
LLRI ANALITIKė

6.5. 

Pateikėme svarius argumentus ir 
sustabdėme iniciatyvą padidinti 
mmA iki 500 Eur.  
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Komunikuojame 
plačiai ir 
tikslingai

6.

pasiekta auditorija

puslapio sekėjų

321 000

10 000

Facebook:

Įrašais dalijosi 
nuomonės lyderiai, 
žurnalistai 

3360
 komentarų ir 
paminėjimų 
žiniasklaidoje

210 
radijo laidų

LLri - nuomonės 
lyderis “kantar 
TnS” reitinge

250 
televizijos laidų ir 
reportažų 

gyventojų 
žino LLri 

SPInTEr APKLAuSA

44 % N
R.

N
R. 2

1

įtakingiausių lyderių 
vertinimu Delfi 
„įtakingiausiųjų“ 
sąraše
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KOL PERSKAITYSITE  
ŠIĄ TRUMPĄ ANTRAŠTĘ, 
LIETUVOS 
VALDŽIA IŠLEIS
3 308 EURUS

VALDŽIA 
PRIEŠ STOKĄ: 
KAIP TAI KEIČIA 
ŽMOGŲ?
Darbas, pinigai, vartojimo 
įpročiai, parama

Siūlome 
sprendimus,
rengiame 
leidinius

5. Skirtingoms 
auditorijoms – 
skirtingi formatai

KĄ VEIKIA 
SAVIVALDYBIŲ 
VALDOMOS 
ĮMONĖS?

VALSTYBĖS 
TEIKIAMŲ 
INFORMACINIŲ 
TECHNOLOGIJŲ IR 
TELEKOMUNIKACIJŲ 
PASLAUGŲ 
ŽEMĖLAPIS

ATLYGINIMAI, NEDARBAS 
IR SOCIALINĖS PAŠALPOS 
GAVĖJAI 
SKIRTuMAI TARP 
SAVIVALDYBIŲ

MITYBINIS 
PATERNALIzMAS.
MOKESčIAI IR 
MITYBA 
KITŲ ŠALIŲ 
PATIRTYS

VALSTYBĖS 
IŠLAIDOS
BENDROMS 
PASLAUGOMS: 
KIEK IŠLEIDŽIAMA 
LIETuVOJE? 

DARBO KODEKSŲ 
PALYGINIMAS  
PAGAL PASAULIO 
BANKO „DOING 
BUSINESS“ 
METODIKĄ 

ŠVIETIMO 
INFRASTRUKTŪROS
IR FINANSAVIMO 
NETOLYGUMAI

32 33Lietuvos laisvosios rinkos institutas 2017



stipri 
tarptautinė 
lyderystė

6.

europinių tinklų dėkA 
pASiekiAme dAugiAu kAip 
10,000 nuomonių lyderių ir 
politikoS formuotoJų eS.

 „Atlas network“ viceprezidentas Tom G. Palmer 
pristato LLri leidinį „Valdžią prieš stoką“ Laisvės 
forume Budapešte

 Europos viešosios 
politikos analizės 
institutų vadovų 
susitikimas 
Budapešte

 “world Taxpayers Association” regioninė konferencija Zagrebe 

 LLri pristato tyrimą „Stoka, moralė ir viešoji politika” 
Laisvės forume Budapešte

BendrAdArBiAuJAme 
Su dAugiAu kAip 30 
nepriklAuSomų vieŠoSioS 
politikoS AnAlizėS 
inStitutų. 

6

„Pensilvanijos universiteto 
sudarytas Global Go To Think 
indeksas rodo, kad Vidurio ir 
rytų Europoje esame geriausi 
tarp visų viešosios politikos 
analizės institutų, kurie dirba 
vardan ekonominės laisvės 
idėjų įgyvendinimo, šviečia 
visuomenę apie laisvosios 
rinkos svarbą žmonių gero-
vei. Esame ir tarp 60 pasaulio 
geriausių nepriklausomų 
institutų, kurie apibūdinami 
kaip nepriklausomi nuo jokių 
interesų grupių, finansuotojų 
ir valdžios.“

Aneta vainė
LLRI PLėTROS IR PROGRAMŲ 
VADOVė

 konferencija “kelias į 
konkurencinę mokesčių 
politiką” Latvijoje 

 Dienraščio “Financial Times” Verslo     
reguliavimo forumas Berlyne 

13
pranešimų 
tarptautiniuose 
renginiuose 
užsienyje

Inicijuoti ir 
įgyvendinti 
tarptautiniai 
projektai
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