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ACME grupė 
Adax 
Arginta
AVIVA Lietuva 
BaltCap 
Baltic Champs Group 
Baltisches Haus 
BDO auditas ir apskaita 
Berlin Chemie Menarini Baltic 
Bigso
BOD group 
Būsto projektai 
Coca-Cola HBC Lietuva 
Danpower Baltic 
Daumantai 
Devold AMT 
DFDS Seaways 
Dojus agro
Dolomitas 
Domasta 
Dr. Bronislovo Lubio vardo 
labdaros ir paramos fondas
ECE Projektmanagement Vilnius 
Eiginta 
Ekskomisarų biuras 
ERGO Insurance SE Lietuvos filialas
Eurobiuras 
EVRC 
Freda 
Fresenius Kabi Baltics 
Gintarinė vaistinė 
Girteka Logistics 

Hanner 
Hegelmann Rental 
YIT Kausta 
INTER RAO Lietuva 
Intersurgical 
Invalda INVL 
Invalda privatus kapitalas 
Kaišiadorių smulkaus ir vidutinio 
verslo asociacija
Kaminera 
Kauno tiltai 
Klaipėdos baldai 
Klaipėdos maistas
Koncernas MG Baltic 
Kretingos grūdai 
KS Investicija 
Lankava 
Lietuvos aludarių gildija
Lietuvos gyvybės draudimo 
įmonių asociacija
Lietuvos keliai asociacija
Lifosa 
Limarko 
Linas Agro 
Lytagra 
LW group 
Mars Lietuva 
Maxima LT 
Mediato 
Milsa 
Morita 
Nacionalinė gydymo įstaigų 
asociacija

Ačiū, kad investavote į 
mus 2018

Laisvę žmonėms suteikė ne 
valdžia, todėl valdžia neturi 
teisės laisvės iš žmonių ir 
atimti. Tai yra vertybinė, 
pragmatinė ir strateginė 
nuostata kasdieniams 
Lietuvos laisvosios rinkos 
instituto darbams. Palai-
kome iniciatyvas, kurios 
plečia žmonių laisvę ir 
priešinamės valdžios 
veiksmams, kurie riboja 
žmonių laisves. Ir svarbu 
suprasti, kad laisvė – tai ne 
skambi frazė, tai galimybė 
kurti, tobulėti asmeny-
bėms, netrukdomai dirbti, 
planuoti ir vystyti verslą. Tai 
nesusiję nei su politinėmis 
partijomis, nei su asmeny-
bėmis, nei su asmeninė-
mis simpatijomis. Laisvė ir 
asmens atsakomybė yra 
aukščiausios vertybės, jas 
ginant pagrindiniai mūsų 
ginklai – argumentai. Mums 
nereikia, kad valdžia mus 
kviestųsi prie derybų stalo 

Palaikome iniciatyvas, kurios plečia žmonių laisvę ir 
priešinamės valdžios veiksmams, kurie riboja žmonių 
laisves. Ir svarbu suprasti, kad laisvė – tai ne skambi 
frazė, tai galimybė kurti, tobulėti asmenybėms, ne-
trukdomai dirbti, planuoti ir vystyti verslą.

Nemuno banga 
Nemuno vaistinė 
Nordic Sugar Kėdainiai 
Olifėja 
P. Varkojis ir kompanija 
Panevėžio statybos trestas 
Ryterna 
Ruvera 
Sakuona
Salda 
SEB gyvybės draudimas 
Serfas 
Siemens Osakeyhtio Lietuvos 
filialas
Silberauto
Skogran
Skuba 
SMS-Eligita 
Smurfit Kappa Baltic 
Somlita 
Sparnai svajonei paramos 
fondas
Stigma 
Švytis 
Transekspedicija 
Viking Malt 
Vilniaus prekyba 
Vilnoja visuomeninė organizacija
Viltis-Vikonda labdaros ir 
paramos fondas
Volfas Engelman 

ar maloniam pokalbiui. Jei 
laisvė pavojuje, į pokalbį 
įsiveršime ir nekviesti. 

Visas instituto darbas yra 
sustyguotas būtent šiam 
tikslui. Mūsų programa „Ste-
bime valdžią“ fiksuoja teisės 
aktų pavidalu išnyrančias 
grėsmes laisvei. Identifi-
kuojame žalingus įstatymų 
projektus ankstyvose sta-
dijose ir imamės veiksmų 
juos nukenksminti,  atkreipti 
visuomenės dėmesį ir 
priversti valdžią atsisakyti 
savo planų. Per 2018 per-
filtravome apie 500 teisės 
aktų projektų. Pateikėme 
argumentus ir pasiūlymus, 
kaip problemas išspręsti 
efektyviau, be šalutinių 
pasekmių.

Žilvinas Šilėnas 
LIETUVOS LAISVOSIOS RINKOS 
INSTITUTO PREZIDENTAS 

Taip pat dėkojame 59 rėmėjams, 2018 m. skyrusiems 2 % gyventojo pajamų mokesčio dalį mūsų darbams.

Atlas Network
Erasmus+ naudingiausias sprendimas. 

Per 2018 m. su partneriais 
Estijoje, Lenkijoje, Bulgari-
joje, Čekijoje ir Slovakijoje 
sukūrėme EBPO ir ES šalių 
Darbo lankstumo indeksą. 
Išnagrinėjome valdiškų 
verslų DNR ir parodėme, kad 
daugeliu atveju nėra jokio 
objektyvaus pagrindo, kodėl 
valstybė užsiima verslu.

Galiausiai Švietimo centras 
užsiima ilgalaikėmis inves-
ticijomis į jaunimo protą 
ir ekonomikos suvokimą. 
Po absoliutaus vadovėlio 
„Ekonomika per 31 valandą“ 
dominavimo rinkoje, 2018 
mokyklose prasidėjo inte-
gruotos ekonomikos, etikos 
ir pilietinio ugdymo progra-
mos „Pilietis per 31 valandą“ 
testavimas. Jei „Ekonomika 
per 31 valandą“ pasiekia 
apie 20 000 moksleivių kas-
met, integruota programa 
šį skaičių padvigubins.

Lietuvos laisvosios rinkos 
institutas yra nekintančią 
laisvės viziją turinčių profe-
sionalų komanda. Institutas 
gins laisvę visada nepriklau-
somai nuo to, kas vadovau-
ja Lietuvai.

Laisvė ir asmens 
atsakomybė yra 
aukščiausios vertybės, 
jas ginant pagrindiniai 
mūsų ginklai – 
argumentai. 

Šalia stebėsenos, insti-
tutas kuria intelektinius 
produktus, padedančius 
įtikinti visuomenę ir spren-
dimų priėmėjus, kodėl 
laisvė yra teisingiausias ir 

PMI Impact
Rising Tide Foundation

Friedrich Naumann 
Foundation for Freedom
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1. ŠVIETIMO CENTRAS
Nacionalinis 
ekonomikos 
egzaminas

Žodis ekonomika daug kam vis dar 
siejasi su sausu mokslu, nors su 
ribotais ištekliais ir neribotais norais 
susiduriame kasdien. Ekonomikos 
dėsnių išmanymas padeda susio-
rientuoti, priimti sprendimus asme-
ninių ir valstybės išteklių klausimais. 
Siekdami atverti naują ekonominio 
švietimo puslapį Lietuvoje, pirmą 
kartą organizavome Nacionalinį 
ekonomikos egzaminą. Šiam pro-
jektui susivienijo visi besirūpinantys 
ekonominiu švietimu – universitetai, 
švietėjiškos organizacijos, geriausi 
ekonomikos mokytojai.

žmonės pasitikrino 
ekonomikos žinias:
2903 moksleiviai, 
1025 studentai, 
2701 piliečiai.

6629

EGZAMINO KLAUSIMUS 
KURIA MOKYTOJAI, 
DĖSTYTOJAI, EKSPERTAI.

A

1.1. 

83 
straipsniai ir reportažai 
žiniasklaidoje, socialinė 
reklama LRT ir DELFI.

EGZAMINĄ GLOBOJA 
ŠVIETIMO, MOKSLO IR 
SPORTO MINISTERIJA.
 

VIEŠOS PASKAITOS 
12700 moksleivių ir studentų
 

PRAKTIKA IR SAVANORYSTĖ
32  savanoriai ir praktikantai 2018 m.
 

PRIPAŽINIMAS
Dirbame Švietimo, mokslo ir sporto minis-
terijos Finansinio švietimo koordinaciniame 
komitete.

„Viena iš daugelio XXI amžiaus žmogaus 
kompetencijų yra finansinis raštingumas ir jį 
būtina ugdyti nuo mažų dienų. „Nacionalinis 
ekonomikos egzaminas“ – puiki ugdomoji 
priemonė ir moksleiviams, ir suaugusiems“.  

Jurgita Petrauskienė
ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRĖ
 

„LLRI mano gyvenime padėjo vienus pirminių ekonominės 
teorijos pagrindų – tiek atliekant vasaros praktiką, tiek 
skaitant instituto išleistas knygas ir dalyvaujant vasaros 
stovyklose. Būtent ta intuityvi austrų ekonominė filosofija 
mane ir sudomino studijuoti pačią ekonomiką, todėl už 
galimybę būti Columbia universitete Niujorke iš dalies esu 
dėkingas ir visam institutui“.

Linas Nasvytis
COLUMBIA UNIVERSITY & SCIENCESPO PARIS UNIVERSITETŲ STUDENTAS

 

„Puiki iniciatyva, skatinanti ekonomi-
nį raštingumą, galimybė prisiminti ir 
pažinti. Kuo daugiau dėmesio sulauks 
tokio tipo konkursai, tuo greičiau augs 
BVP, protingų veidų skaičius Seime ir kiti 
svarbūs dalykai“.

Andrius Minelga
KTU GIMNAZIJOS MOKSLEIVIS, 2018 M. „NACIO-
NALINIO EKONOMIKOS EGZAMINO” NUGALĖTO-
JAS MOKSLEIVIŲ KATEGORIJOJE
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PAMOKOS JAU VYKSTA – 

mūsų parengtą medžiagą testuoja 

1758 mokiniai, 
pagal ją pamokas veda 

35 mokytojai.
 

1. ŠVIETIMO CENTRAS

Ekonomikos vadovėlis 
„Ekonomika per 
31 valandą“

Integruoto ugdymo 
programa moksleiviams 
„Pilietis per 31 valandą“

A

1.2. 1.3. 

77%

9-10 klasių mokinių 
ekonomikos mokosi iš 
šio vadovėlio.

PROGRAMĄ PRISTATĖME 

72 ekonomikos, etikos ir pilietinio 
ugdymo mokytojams.
 

321 
mokytojas naudojasi 
interaktyvia mokytojo 
knyga.

19 
straipsnių švietimo 
temomis

Iš vadovėlio mokysis 
Slovakijos, Gruzijos, 
Ukrainos moksleiviai.

EKSPORTUOJAME

68000 
mokinių baigė kursą 
nuo 2015 m.

Apmokėme 

210 
mokytojų

Su partneriais Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje baigėme 
pilotinį integruoto socialinio ugdymo projektą – parengėme 
ugdymo gaires, sukūrėme 18 integruotų pamokų.

100 iš 245 pageidavusių mokytojų 

dalyvavo konferencijoje „Socialiai 
sąmoningas mokinys – misija 
įmanoma“. Konferencijos įrašą 
peržiūrėjo 1500 žmonių.
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Plungės r.

Skuodo r.
Mažeikių r.

Telšių r.

Rietavo r.

Akmenės r.

Šiaulių r.

Joniškio r.

Pakruojo r.
Pasvalio r.

Biržų r.

Rokiškio r.

Anykščių r.

Umergės r.

Šalčininų r.

Vilniaus m.

Trakų r.

Elektrėnų r.

Kupiškio r.

Birštono  r.

Prienų r.

Alytaus r.

Alytaus m.

Vilniaus r.

Ignalinos r.

Zarasų r.

Visagino m.

Utenos r.

Molėtų r.

Širvintų r.

Jonavos r.

Kaišiadorių r. 

Švenčionių r.

Šiaulių m.

Palangos m.

Neringos r.

Šilutės r.

Pagėgių r.

Tauragės r.

Jurbarko r.

Šakių r.

Vilkaviškio r.

Kalvarijos  r.

Marijampolės r.

Lazdijų r.
Varėnos r.

Druskininkų r.

Kelmės r.
Radviliškio r.

Raseinių r.

Panevėžio r.

Panevėžio m.

Kėdainių r.

Kauno r.

Kazlų
Rūdos  r.

Kauno m.

Šilalės r.

Klaipėdos r.

Kretingos r.

Klaipėdos m.

Nuo Ikii

 56 60
 52 55
 49 51
 25 48

 61   73

Panevėžio m.

Vilniaus m.64
Šiaulių m.54
Kauno m.52

Alytaus m.41

Klaipėdos m.67

43

2. INICIATYVOS 
Lietuvos 
savivaldybių 
indeksas

2.1.

Sudarėme 8-ąjį Lietuvos savi-
valdybių indeksą – kasmetinį 
tyrimą, atskleidžiantį, kiek ir 
kaip savivaldybėse užtikrinama 
ekonominė laisvė. Savivaldybių 
indeksas – ne tik tarptautiniu 
mastu pripažintas reitingas, bet 
ir patogus įrankis savivaldybėms 
ir gyventojams. Savivaldybėms 
jis padeda įsivertinti veiklos re-
zultatus, pasilyginti su kaimynais 
ir perimti geriausias praktikas. 
Gyventojus, bendruomenes ir 
vietos verslą informuojame apie 
tai, kaip savivaldybės tvarkosi 
jiems svarbiose srityse – pade-
dame įvertinti politikų nuveiktus 
darbus ir skatiname diskusiją.

IŠSAMUS 
Vertiname 65 gyven-
tojui ir investuotojui 
svarbiausius rodiklius, 
teikiame įžvalgas, kaip 
pagerinti paslaugų 
teikimą, didinti inves-
ticinį patrauklumą, 
efektyvinti valdymą. 

 
DINAMIŠKAS 
Kasmet atnaujiname 
ir tobuliname meto-
dologiją – atsižvel-
giame į savivaldybių, 
gyventojų, investuoto-
jų įžvalgas.

ATPAŽĮSTAMAS IR 
LAUKIAMAS
2018 m. žiniasklaidoje 
pasirodė 150 kartų. 
Nuskambėjo visoje 
Lietuvoje – cituotas 
ekspertų, žurnalistų, 
nuomonės lyderių, 
politikų.

ĮTAKINGAS 
Savivaldybių politikai 
rėmėsi mūsų verti-
nimu atsiskaitydami 
rinkėjams, teikdami 
veiklos ataskaitas, 
taip pat įtraukė 
pasiūlymus į veiklos 
planus.

                                                                             
TARPTAUTINIS 
2018 m. įgyvendintas 
Kenijoje, plėtojamas 
Bosnijoje ir Hercego-
vinoje, Latvijoje. Jau 
trečią kartą paskelb-
tas Sakartvele.

Didžiosios savivaldybės Mažosios savivaldybės

 (100)

1 (67)  Klaipėdos m.

2 (64) Vilniaus m.

3 (54) Šiaulių m.

4 (52) Kauno m.

5 (43) Panevėžio m.

6 (41) Alytaus m.

(100)

1 (73) Klaipėdos r.

2 (69) Kauno r.

3-4 (66) Palangos m.

3-4 (66) Druskininkų

5 (62) Mažeikių r.

6-8 (61) Radviliškio r.

6-8 (61) Vilniaus r.

9-11 (61) Šilutės r.

9-11  (60) Tauragės r.

9-11 (60) Kėdainių r.

9-11  (60) Panevėžio r.
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Šešėlinės 
ekonomikos 
tyrimas

2.2.

Plėtojome tarptautinį šešėlinės ekonomikos 
tyrimą – apie įsitraukimą į šešėlines darbo ir 
prekių rinkas apklausėme per šešis tūkstanči-
us Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Čekijos ir 
Švedijos gyventojų. Konferencijoje valdžios ir 
verslo atstovams pristatėme tyrimo rezultatus 
ir išsamią studiją „Šešėlinė ekonomika: suprasti 
ir suvaldyti“. Atkreipėme dėmesį, kad nepaisant 
spartaus ekonomikos augimo, šešėlinio varto-
jimo mastai Lietuvoje išlieka didžiausi palyginti 
su kitomis valstybėmis.

Apklausa atskleidė, kad 
dažniausiai šešėlyje pirktos 
prekės ir paslaugos – maistas, 
drabužiai, grožio paslaugos, 
automobilių remonto paslau-
gos, tabako gaminiai, alko-
holio produktai ir degalai. Tai 
prekės, kurios sudaro didelę 
vartojimo krepšelio dalį arba 
yra stipriai apmokestintos, 
todėl pagrindinės šešėlio 
priežastys – aukšti mokesčiai 
ir žemas prekių įperkamumas. 

Lietuvoje labiausiai paplitęs 
šešėlinis darbas, kuomet 
dirbama su oficialia darbo 
sutartimi, dalį atlyginimo 
gaunant „vokelyje“. Atskleidė-
me, kad tai – aukštų darbo 
mokesčių ir nepamatuotų 
valdžios sprendimų skirstant 
socialines pašalpas ir didi-
nant minimalų darbo užmo-
kestį rezultatas.

 
„Kova su šešėliu yra veiks-
minga ne tuomet, kai 
šešėlinė veikla yra visiškai 
panaikinama ar užkardo-
ma, o tuomet, kai ekono-
minė veikla ištraukiama iš 
nelegalios į legalią, maži-
nant mokestinę ir regulia-
tyvinę naštą. Reikia padėti 
žmonėms legalizuoti veiklą, 
o ne priversti ją nutraukti“

Ieva Valeškaitė 
LLRI EKSPERTĖ

2. INICIATYVOS

2019 M. BŪDŲ MAŽINTI 
ŠEŠĖLINĘ EKONOMIKĄ 
IEŠKOSIME KONFERENCIJOSE 
VILNIUJE, VARŠUVOJE IR 
BRIUSELYJE.

35 % 
pirko iš nelegalių prekeivių.

4 iš 5 lietuvių pateisina ne-
apskaitomus pirkimus ir dalį 
atlyginimo „vokelyje“.

6 iš 10 Lietuvos gyventojų įsigijo 
prekių ar paslaugų žinodami ar 
įtardami, kad pardavimai nėra 
apskaitomi.

1 iš 2 teigia, kad pasitrauktų į 
šešėlį pablogėjus finansinei 
padėčiai.

25 % 
pateisina nelegalų darbą.

3 iš 10 teigė turintys draugų 
šešėlinėje darbo rinkoje.

> 100 KARTŲ viešai pasisakė-
me apie šešėlio priežastis ir 
buvome cituojami žiniasklai-
dos.

70 VALDŽIOS, 
TEISĖTVARKOS IR VERSLO 
ATSTOVŲ DALYVAVO KO 
NFERENCIJOJE VILNIUJE.

50 ŠEŠĖLINĖS 
EKONOMIKOS 
EKSPERTŲ PRISTATĖME 
TYRIMĄ TARPTAUTINĖJE 
KONFERENCIJOJE 
BULGARIJOJE.  
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2. INICIATYVOS

Darbo lankstumo 
indeksas

Antrą kartą paskel-
bėme Darbo lankstumo 
indeksą – tarptautinį 
Europos Sąjungos ir 
Ekonominio bendradar-
biavimo ir plėtros or-
ganizacijos šalių darbo 
santykių reguliavimo 
reitingą. 

Prisijungėme prie daugia-
šalio Biurokratijos indekso 
tyrimo. Kartu su „Versli 
Lietuva“ ir Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmais  
tarptautiniame kontekste 
įvertinome labai mažai 
metalo apdirbimo įmonei 
Lietuvoje tenkančią biuro-
kratinę naštą.

Į mūsų pasiūlymus dėl 
ataskaitų teikimo dažnio ir 
perteklinio ataskaitų for-
mų mažinimo  atsižvelgė 
Vyriausybės Geresnio re-
guliavimo priežiūros komi-
sija. Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija planuoja 
supaprastinti privalomus 
reikalavimus dėl darbuo-
tojų saugos ir sveikatos 
mokymų.

2.3.
Biurokratijos 
indeksas

2.4.

469 val.

Ukraina

Darbo santykiai ir 
susiję mokesčiai

Veiklos adminis-
travimas ir atitiktis

Įstatymų pakeitimai 
ir statistika

139

323

7

233 val.

Čekija

89

117

27

222 val.

Slovakija

83

102

37

VIDUTINIŠKAI TIEK VALANDŲ 
LABAI MAŽA ĮMONĖ PRALEIDŽIA 
PILDYDAMA ĮVAIRIAS FORMAS, 
ATASKAITAS IR VYKDYDAMA 
ATITIKTIES REIKALAVIMUS.

Lietuva Europoje nėra pras-
čiausia vieta verslui, bet jei 
jau sutinkame, kad „viduti-
niškai gerai“ yra nepakan-
kama, o Lietuvos ambicija 
yra būti konkurencingiau-
sia ekonomika regione, 
tuomet Lietuvoje verslo 
priežiūros institucijos turėtų 
veikti geriau ir greičiau.

Gintarė Deržanauskienė
LLRI ANALITIKĖ

90 KARTŲ viešai pasisakė-
me už mažesnę biurokrati-
nę naštą.

15 VIETA Dar 2017 m. įgyven-
dintos reformos dėka Lietuva 
šiemet pakilo daugiausiai – iš 
27-os į 15-ą vietą.

MATOMAS > 40 paminėjimų 
Lietuvos žiniasklaidoje, 360 
užsienio medijose, > 1000 tyrimo 
peržiūrų Lietuvoje ir užsienyje.

AKTUALUS Pripažįstamas ir 
cituojamas sprendimų priėmėjų 
Lietuvoje ir užsienyje.

OBJEKTYVUS Paremtas Pa-
saulio banko skelbiamais „Doing 
Business“ duomenimis.

IŠSAMUS Reitinguojama 
41 valstybė, vertinami dau-
giau kaip 30 rodiklių.

TARPTAUTINIS Parengtas 
su partneriais Lenkijoje, 
Bulgarijoje, Slovakijoje, 
Čekijoje, Estijoje. Naudoja-
mas 14 viešosios politikos 
analizės centrų veikloje 
Europoje.
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252 val.

Darbo santykiai ir 
susiję mokesčiai

Veiklos adminis-
travimas ir atitiktis

Įstatymų pakeitimai 
ir statistika

51

157

44

Lietuva
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Pagarbos mokesčių 
mokėtojams 
diena 

Laisvės nuo 
mokesčių diena

Mokesčių mokėtojų teisės

Mūsų iniciatyva gegužės 11-ąją pirmą kartą 
Lietuvoje minėjome Pagarbos mokesčių 
mokėtojams dieną. Ši diena įtraukta į įsimint-
inų dienų sąrašą.  Šia proga pristatėme Lietu-
vos mokesčių mokėtojų teisių sąvadą – įrankį 
mokesčių mokėtojui ir priminimą valdžiai, kad 
mokesčių mokėtojai turi ne tik pareigas, bet ir 
teises, kurių privalu paisyti. 

Gegužės 23-ąją minėjome simbolinę Laisvės nuo 
mokesčių dieną – datą metuose, kai vidutinis 
mokesčių mokėtojas nustoja dirbti tam, kad su-
simokėtų visus mokesčius, ir pradeda dirbti savo 
paties ir savo šeimos gerovei.

2. INICIATYVOS

2.5. 2.6.

> 40 KARTŲ 
iniciatyva 
nuskambėjo 
žiniasklaidoje.

„Šią dieną prasminga minėti, nes ji atskleidžia, 
kiek turime dirbti, kad sumokėtume visus mokes-
čius. Ši simbolinė diena – būdas pasakyti „ačiū” 
mokesčių mokėtojams, atkreipti valdžios dėmesį į 
augančias išlaidas, paskatinti ją atsakingiau leisti 
mokesčių mokėtojų pinigus“.

Ieva Valeškaitė 
LLRI EKSPERTĖ

„Mokesčių mokėtojų teisės 
yra pakankamai išsibars-
čiusios įvairiuose teisės 
aktuose ir mokesčių mokė-
tojams yra sudėtinga juose 
susigaudyti. Labai džiau-
giuosi instituto ekspertų 
iniciatyva trumpai ir aiškiai 
pristatyti mokesčių mokė-
tojų teises“.

Tomas  Davidonis
„DELOITTE LEGAL“ PARTNERIS

„Lietuvoje dažniausiai 
kalbama, kad mokesčių 
mokėtojai turi pareigas: 
susimokėti laiku, susimokėti 
daug, bet daugumai ne-
teko girdėti, kad mokesčių 
mokėtojai turi ne tik parei-
gas, bet ir teises“.

Edita Maslauskaitė
LLRI VICEPREZIDENTĖ

> 20 METŲ Laisvės nuo mokesčių 
dieną skaičiuojame nuo 1998 m.

1998
19

99
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

13

16 16
15

4 3

8

5

11

19

30

23 23

5

20

15

8

14

18

23 23

GEGUŽĖS
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Stebime
valdžią

Ekspertų komanda kasdien stebi 
valdžios iniciatyvas mokesčių, 
konkurencijos, darbo santykių, so-
cialinės ir sveikatos apsaugos, en-
ergetikos, nuosavybės apsaugos ir 
kitose srityse.

Identifikuojame svarbi-
ausias teisėkūros inici-
atyvas – analizuojame 
teisės aktų projektus, for-
muluojame argumentus, 
rengiame ekspertizes ir 
analitinius darbus.

Įvertinome 550 teisės 
aktų projektus.

Parengėme 68 eksper-
tizes.

> 3000 komentarų ir pa-
minėjimų žiniasklaidoje

40 autorinių laidų „Eko-
nomika šiandien“

> 22000 sekėjų ir nuola-
tinė diskusija socialinė-
se medijose

100 susitikimų ir diskusijų 
su ekspertais, nuomo-
nės lyderiais, sprendi-
mų priėmėjais

030201 04
Viešai reagavome į 
daugiau kaip 100 val-
džios iniciatyvų.

Įstatymų leidėjams 
teikėme pastabas dėl 
73 teisėkūros projektų.

Inicijavome susitiki-
mus ir diskusijas su 
ekspertais ir valdžios 
atstovais.
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Mažesni mokesčiai3.1. 

Užkirstas kelias 
visuotiniams 
nekilnojamojo 
turto ir 
automobilio 
mokesčiams.

Nustatytos 
„Sodros“ 
įmokų lubos: 
2019 m. – 10 VDU, 
2020 – 7 VDU, 
2021 – 5 VDU.

Demaskuotas 
planas ir 
užkirstas kelias 
apmokestinti 
krosnis 
prisidengiant 
aplinkosauga.

22 
ekspertizės 
ir analitiniai 
darbai mokesčių 
tema

Sujungtos 
„darbuotojo“ 
ir „darbdavio“ 
socialinio 
draudimo įmokos.

PRISIDEDAME PRIE SVARBIŲ 
SPRENDIMŲ

3. STEBIME VALDŽIĄ

Užkirtome kelia 
verslo liudijimų, 
kaip verslo formos, 
panaikinimui. 
Gyventojai ir 
toliau galės įsigyti 
verslo liudijimus 
daugumai veiklų.

Palaipsniui 
mažinamos 
„Sodros“ įmokos.

KASDIEN DIRBAME, 
SIEKDAMI

Mažesnių 
mokesčių

Tvarios 
mokesčių 
sistemos

Pamatuotų 
sprendimų

-Mažesnio „laikinai“ krizės 
metu padidinto PVM.

-Nulinio reinvestuoto pelno 
mokesčio tarifo.

-Išsamaus 2018 m. mokes-
čių reformos įvertinimo ir 
progresinio GPM peržiūros.

-Mokesčių sistemos stabilu-
mo – mokesčių pasikeitimai 
turi būti priimami ne vėliau 
kaip pusę metų iki įsigalio-
jimo.

-Suvokimo ir sutarimo, kad 
mokesčių didinimas ar nau-
jų įvedimas neišspręs nely-
gybės problemos Lietuvoje.

> 1350 
komentarų ir 
pasirodymų 
žiniasklaidoje

€
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užmojais leisti ligoninių vais-
tinėms užsiimti mažmenine 
prekyba vaistais.

-Inventorizavome savival-
dybių komercinę veiklą, 
analizavome valdiškų verslų 
plėtrą, demaskavome kryž-
minio subsidijavimo atvejus 
valstybinėse įmonėse.

 

INICIJAVOME DISKUSIJĄ IR 
SIŪLĖME SPRENDIMUS
-Daugiau kaip 600 kartų 
konkurencijos tema viešai 
pasisakėme žiniasklaidoje.

-Bendradarbiavome su Kon-
kurencijos taryba – surengė-
me konferenciją „Valstybė 
versle: kur brėšime ribą?“

Sąžininga 
konkurencija

3. STEBIME VALDŽIĄ

3.2. 

PARENGĖME 15 TEISĖS 
AKTŲ EKSPERTIZIŲ IR 3 
ANALITINIUS DARBUS
-Kovojome už tai, kad 
valstybinis duomenų 
perdavimo tinklas ir vals-
tybinis duomenų centras 
nesikėsintų į privataus 

Lankstūs darbo 
santykiai

SIŪLOME IR SIEKIAME:

3.3.

Atlikome tris tarptautines studijas ir teikėme svarius 
argumentus už palankesnes užsieniečių įdarbinimo 
sąlygas, lankstesnį terminuotų darbo sutarčių 
reguliavimą ir prieš nepamatuotą ir neatsakingą 
minimalaus darbo užmokesčio didinimą.

10 EKSPERTIZIŲ IR KREIPIMŲSI Į 
TEISĖKŪROS INSTITUCIJAS

> 50 KOMENTARŲ IR PASIRO-
DYMŲ ŽINIASKLAIDOJE
PRISTATYMAI TRIŠALEI TARYBAI, 
SOCIALINĖS APSAUGOS IR 
DARBO MINISTERIJAI IR KITOMS 
INSTITUCIJOMS

- Leisti ilgesnę terminuotų 
darbo sutarčių trukmę.

- Atsisakyti terminuotų 
darbo sutarčių skaičiaus 
apribojimų.

- Depolitizuoti minimalaus 
darbo užmokesčio regulia-
vimą.

- Trumpinti ir supapras-
tinti užsieniečių įdarbini-
mo procedūras.

- Mažinti formalius už-
sieniečių kvalifikacijos 
reikalavimus.

-Apgynėme dar 2016 m. iš-
kovotas įstatymo nuostatas, 
ribojančias savivaldybių 
valdomų verslų plėtrą ir 
kūrimą. Savivaldybės ir 
toliau privalės įrodyti, kad 
reikalingų paslaugų nėra 
galimybės nusipirkti iš priva-
taus verslo.

-Pasiūlėme ir pasiekėme, 
kad įstatymiškai būtų įtvir-
tinta pareiga savivaldybių 
valdomoms įmonėms viešai 
skelbti įstatus.

-Gynėme vartotojų ir mo-
kesčių mokėtojų interesus. 
Teikėme pozicijas ir aktyviai 
pasisakėme prieš prekybi-
ninkų darbo laiko ribojimus, 
ydignas kainų mažinimo 
priemones. Pavyko suma-
žinti  „kainų mažinimo plano“ 
populiarumą – „vaučerių“ 
sistemos nepalaiko net dalis 
vyriausybės. 

sektoriaus rinkas. Ribojome 
nepagrįstą savivaldybių 
ir valstybės verslų plėtrą į 
konkurencingus sektorius.

-Stojome į kovą prieš ydin-
gą savivaldybių praktiką 
išlaikyti reklamos, grožio ir 
kitas nebūtinas paslaugas 
teikiančius verslus.

-Kovojome su valdžios 
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Taiklesnė socialinė 
politika

3.4. 3.5.

SOCIALINĖ PARAMA – TIK 
STOKOJANTIEMS
Argumentavome, kodėl 
neatsižvelgiant į žmonių 
turtą ir paramą skirstomos 
vaiko išmokos, parama 
būstui įsigyti regionuose, 
„vaučeriai“ pirkiniams ir kitos 
socialinės paramos formos 
nesprendžia socialinių pro-
blemų. Netaiklios priemonės 
išpučia valstybės išlaidas, 
tačiau didžioji paramos 
dalis nepasiekia labiausiai 
stokojančiųjų – parama 
naudojasi ir tie, kuriems jos 
nereikia.

 

Pacientui 
tarnaujanti sveikatos 
apsauga

UŽ TEISĘ PASIRINKTI GYDYMĄ

Reagavome į pasiūlymus įvesti 
„pirmo paskyrimo“ taisyklę ir 
įpareigoti vaistines parduoti 
konkretų, pardavimo metu pi-
giausią vaistą. Pabrėžėme, kad 
siekiama iš pacientų visiškai 
atimti galimybę rinktis gydymą 
ir gauti kompensaciją individu-
alius poreikius atitinkantiems 
vaistams. 

Kovojome prieš užmojus bausti 
vaistines už tai, kad pirkėjas 
nenorėjo pirkti pačio pigiausio 
vaisto.

3. STEBIME VALDŽIĄ

UŽ SVEIKĄ KONKURENCIJĄ 
SVEIKATOS SEKTORIUJE
11 organizacijų pasirašė mūsų 
kreipimąsi į Prezidentę, Seimą, 
Vyriausybę dėl pareigos remti 

PRIVAČIU TAUPYMU GRĮS-
TAS PENSIJŲ KAUPIMAS
Garsiai kalbėjome apie 
sistemines pensijų sistemos 
problemas. Kritikavome 
eilinę pensijų reformą – ne 
kartą atkreipėme dėmesį, 
kad be esminio žingsnio pri-
vataus kaupimo link ateities 
pensijų problemų neišsprę-
sime.

BŪTINA PERŽIŪRĖTI VALS-
TYBINIO SOCIALINIO DRAU-
DIMO SISTEMĄ
Atskleidėme motinystės, 
ligos ir nedarbo draudimo 
ydas – siūlėme priemones 
sukurti sąžiningą ir į darbo 
rinką grįžti skatinančią siste-
mą. Aiškiai komunikavome, 
kad motinystės draudime 
trūksta ryšio tarp įmokų ir 
išmokų, o pernelyg dosnios 
ir ilgai mokamos nedarbo 
išmokos nesukuria paskatų 
dirbti.

Apgynėme sąžiningą konku-
renciją – atmestas diskrimi-
nacinis įstatymo projektas, 
pagal kurį valstybinėms svei-
katos priežiūros įstaigoms 
būtų numatyta pirmenybė 
teikti Valstybinių ligonių kasų 
finansuojamas stacionarines 
sveikatos priežiūros paslau-
gas.

Stojome prieš valdžios užmo-
jus leisti ligoninių vaistinėms 
užsiimti mažmenine prekyba 
vaistais – argumentavome, 
kad sveikatos priežiūros lėšų 
švaistymas valdiškų vaistinių 
steigimui ir išlaikymui vaistų 
kainų nesumažins, o ligoninės 
šalutinę veiklą vykdys paci-
entų sveikatos sąskaita.

privačia nuosavybės teise 
pagrįstas visuomenei nau-
dingas ūkines pastangas ir 
iniciatyvą, ypač sveikatos 
apsaugos sektoriuje.

Netaiklios priemonės 
išpučia valstybės išlaidas, 
tačiau didžioji paramos 
dalis nepasiekia labiausiai 
stokojančiųjų 
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Siūlome 
sprendimus – 
inicijuojame 
pokyčius

4. Skirtingoms
auditorijoms – 
skirtingi produktai

KĄ VEIKIA 
SAVIVALDYBIŲ 
VALDOMOS 
ĮMONĖS?

SAVIVALDYBIŲ 
ADMINISTRACIJOS 
VĖL PLEČIASI

MOTINYSTĖS 
DRAUDIMAS: 
TARP DRAUDIMO IR 
DOVANOS

KAIP IŠGYDYTI 
SERGANTĮ LIGOS 
DRAUDIMĄ?

PENSIJŲ
 REFORMA 
LIETUVOJE: 
ŽINGSNIS Į PRIEKĮ, 
DU – ATGAL

MOKYKLŲ 
INFRASTRUKTŪRA. 
DAUG KVADRATŲ, 
MAŽAI VAIKŲ

MINIMALI ALGA –
SUDĖTINGIAU 
NEI ATRODO

DARBO MIGRACIJA 
IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ 
PILIEČIŲ ĮDARBINIMO 
REGULIAVIMO 
LANKSTUMAS

KODĖL VALSTYBEI 
VIS DAR PRIKLAUSO 
ĮMONĖS?
KRYŽMINIS SUBSIDIJAVIMAS 
VALSTYBĖS VALDOMOSE 
ĮMONĖSE VALSTYBĖS 
VALDOMOS ĮMONĖS. 5 
ŠALIŲ PATIRTIS

BALTIJOS ŠALIŲ 
RINKOS: 
KAIP SUSIKURTI 
KONKURENCINĮ 
PRANAŠUMĄ?

ŠEŠĖLINĖS 
EKONOMIKOS 
VEIKSNIAI: 
SUPRASTI IR 
SUVALDYTI

NEDARBAS 
LIETUVOJE AUGA, 
NEDARBO IŠMOKŲ 
ARUODAI 
TUŠTĖJA
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244
154
147
133
105
104
96
96
96
93
89
83

Delfi.lt 

15min.lt 

Lrytas.lt 

Alfa.lt 

Lrt.lt

lzinios .lt 

Tv3.lt 

Diena.lt 

Kauno.diena.lt 

Etaplius.lt 

Kl.lt 

Verslozinios.lt 

Komunikacija: 
plati, tikslinga, 
paveiki

5.

žmonių pasiekėme 
tiesiogiai socialiniuose 
tinkluose

20 000

200 
pasisakymų 
radijo laidose

220 
televizijos laidų ir 
reportažų 

3000
 komentarų ir 
paminėjimų 
žiniasklaidoje

Apie

40 
autorinių laidų 
„Ekonomika šiandien” 
Žinių radijuje 
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tarp Vidurio ir Rytų 
Europos viešosios 
politikos analizės 
centrų prestižiniame 
„Global Go To Think 
Tank Index“

Tarptautinė 
veikla

6.

SU TARPTAUTINIAIS 
PARTNERIAIS PASIEKĖME 
PER 10,000 EUROPOS 
SĄJUNGOS IR ŠALIŲ NARIŲ 
NUOMONĖS LYDERIŲ IR 
SPRENDIMŲ PRIĖMĖJŲ. 

 Viešosios politikos analizės institutų mokymai Briuselyje

 Nanny State Index tyrimo pristatymas Briuselyje

 Freedom Dinner Niujorke

 Europe Liberty Forum Kopenhagoje

KARTU SU UŽSIENIO 
PARTNERIAIS 5 KARTUS 
KREIPĖMĖS Į EUROPOS 
KOMISIJĄ DĖL MOKESČIŲ, 
SOCIALINĖS APSAUGOS 
IR VERSLO APLINKOS 
POLITIKOS.

partnerių Europoje 
ir pasaulyje

> 30

 Liberty Forum and Freedom Dinner 
Niujorke

14 vieta

INICIJAVOME IR 
ĮGYVENDINOME 8 
TARPTAUTINIUS PROJEKTUS 
SU PARTNERIAIS IŠ DAUGIAU 
KAIP 10 ŠALIŲ.

Mokesčių skaičiuoklė įgyvendinama 
Egipte, vadovėlis „Ekonomika per 31 va-
landą“ pasieks moksleivius Slovakijoje, 
Sakartvele, Latvijoje ir Ukrainoje, „Lietu-
vos savivaldybių indeksas“ įgyvendi-
namas Bosnijoje ir Hercegovinoje.

PARENGĖME IR 
IŠPLATINOME 9 
TARPTAUTINIUS TYRIMUS.

AKTYVIAI DALYVAVOME 
TARPTAUTINIUOSE 
RENGINIUOSE – 
SKAITĖME 10 PRANEŠIMŲ.
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