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SVEIKI ĮŽENGĘ Į NAUJĄ NEŽINOMĄ PASAULĮ! 

2016-ieji pasižymėjo tektoniniais lūžiais. Brexit’as, JAV ir Lietuvos rinkimai – pasaulis keičiasi, klausimas tik – kiek 
smarkiai.

Kiekvienas lūžis yra ir grėsmė, ir galimybė. Tik nuo mūsų pasiruošimo, susimobilizavimo ir reakcijos priklausys, 
kiek tuo pasinaudosime. Nereikia pamiršti, kad pokyčiai yra instituto veiklos tikslas. O naujų idėjų prireikia būtent 
lūžių laikotarpiais.

Todėl, nepaisant pokyčių, siūlėme ir siūlysime, palaikėme ir palaikysime naudingus siūlymus ar jų autorius. 
Džiugu, kad viena mūsų 2016 m. siūlytų reformų – sujungti darbuotojo ir darbdavio „Sodros“ įmokas, prasiskynė 
kelią į pagrindinių partijų rinkimų programas ir Vyriausybės planus.

Tuo pat metu matome grėsmę. Štai keli svarbūs veiksniai. Pirma, kalbėjimas apie valdiškas parduotuves ar 
valdiškas vaistines sukuria rimtumo įspūdį ekonominiam populizmui. Antra, politikoje atsirado daug naujų 
žmonių. Trečia, jėgos, kurios turėtų rūpintis žmonių laisvių ir nuosavybės gynyba, yra išsiblaškiusios, 
persigrupuojančios. Visa tai sukuria labai pavojingą situaciją, kur ekonomiškai pražūtingų sprendimų priėmimo 
tikimybė smarkiai išauga.

Reaguodami į situaciją 2017-aisiais persigrupavome ir mes. Daugiau investuojame į valdžios stebėseną ir 
greitą reagavimą į naujus teisės aktų pasiūlymus. Kalbant sporto terminais, politikoje žaisime gynybinį futbolą su 
kontratakomis. Net jei nepavyks sustabdyti kai kurių prastų sprendimų, stengsimės, kad jų priėmimas būtų kuo 
sunkesnis.  

Nepaisant gynybos politikoje, Lietuvos laisvosios rinkos instituto Švietimo centras šturmuoja naujas aukštumas. 
Iš mūsų ekonomikos vadovėlio jau mokosi du trečdaliai moksleivių. Pradėjome naują tarptautinį projektą – kartu 
su partneriais kuriame integruoto ekonomikos, etikos ir pilietinio ugdymo programą. Tam, kad nauja karta realias 
socialines problemas suprastų ne fragmentiškai, bet iš esmės.

Projektu „Stoka, moralė ir viešoji politika“ pasiekėme naujas intelektualias auditorijas, ten atradome netikėtų 
sąjungininkų. 

Nuolatinis budrumas yra laisvės kaina, bet ir žmogiškojo orumo sąlyga. Galiu garantuoti, kad 2017-aisiais 
snūduriuoti nebus kada.

Vilnius, 2016

© Lietuvos laisvosios rinkos institutas

LLRI MISIJA 
Skleisti ir įtvirtinti asmens 
laisvės ir atsakomybės, 
laisvosios rinkos bei ribotos 
valdžios idėjas

- Žilvinas Šilėnas,
Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentas -3-



Achemos grupė
Amilina
Arginta
Arkada
Aurika
AVIVA Lietuva
BaltCap
Baltijos polistirenas
Baltisches Haus
BDO auditas ir apskaita
Berlin Chemie Menarini Baltic
Biotecha 
Bremena
Daistatus
Danpower
Danske bankas
Daumantai LT
DFDS Seaways
Dolomitas
Domasta
Eiginta
Eksma
Enercom capital
Enerstenos grupė
Estrella Baltics
Eurobiuras
Eurovaistinė
Eurovia
Fegda
Fresenius Kabi Baltics
Gintarinė vaistinė
Hanner
YIT Kausta
Imlitex Holdings
Inter RAO 
Intersurgical

Inti
Invalda INVL 
Invalda privatus kapitalas 
Jaukurai
Kaminera
Klaipėdos LEZ 
Koncernas SBA
Kretingos grūdai
Kretingos maistas
KS Investicija 
Lankava
Lietuvos aludarių gildija
Lietuvos gyvybės draudimo įmonių 
asociacija
Lietuvos keliai asociacija 
Lietuvos privačių sveikatos priežiūros 
įstagų asociacija
Limarko
Linas 
Linas Agro
Litagra
Lytagra
Manjana
Mantingos labdaros ir paramos fondas
Mars Lietuva
Maxima LT
MDI Transport
MG Baltic koncernas
Morita
Nacionalinė tabako gamintojų 
asociacija 
Naujasis Nevėžis
Nemuno banga
Nemuno vaistinė
Nordic Sugar Kėdainiai
Norvelita 

Olifėja
Op Corporate Bank 
Orlen Lietuva
P. Varkojis ir kompanija
Panevėžio statybos trestas 
Philip Morris Baltic
Ryterna 
Rokiškio pieno gamyba
Ruvera
Santariškių namai
Scandye
Schindler-Liftas
SEB gyvybės draudimas
Serpantinas
S-Form 
Siemens Osakeyhtio
Silberauto
Systemair
Skogran
Skuba
SMS Eligita
Smurfit Kappa Baltic
Spaineta
Stigma 
Šiaulių bankas
Švytis
Švyturys-Utenos alus
TEO LT
Tarptautinė statybos 
korporacija
Vakarų medienos grupė
Viking Malt 
Vilniaus prekyba
Vilnoja
Viltis-Vikonda
Volfas Engelman -5-

DĖKOJAME, KAD INVESTAVOTE 2016

Elena Leontjeva, LLRI tarybos pirmininkė

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

Vytautas Bučas, AB „Invalda privatus kapitalas“ valdybos pirmininkas

Giedrius Dusevičius, UAB Digital Audio partneris

Arturas Feiferas, Belinvestbank direktorių tarybos narys ir Victoriabank valdybos narys

Juozas Kabašinskas, „COGNAC boutique“ parduotuvės savininkas

Vysk. dr. Kęstutis Kėvalas, Kauno arkivyskupijos vyskupas augziliaras

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

Dr. Šarūnas Nedzinskas, Kreditų vadybos paslaugų bendrovės „Lindorff“ Baltijos šalių 
Bankų paskolų portfelių valdymo vadovas

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

Prof. dr. Paulius Subačius, Vilniaus universiteto profesorius, 
Lietuvių katalikų mokslo akademijos vicepirmininkas, Naujojo Židinio-Aidų bendradarbis

Egidija Vaicekauskienė, ŽŪB „Nematekas“ direktorė

LLRI TARYBA
DĖKOJAME UŽ STRATEGINES ĮŽVALGAS.
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VADOVĖLIS – NR. 1 PASAULYJE
ŠVIETIMO CENTRAS ŠVIETIMO CENTRAS

Supratau, kad ekonomika – tai ne tik 
pinigai, tai – daug daugiau. Smagu, 
kad skaitydamas naujienų portalus ar 
žiūrėdamas žinias geriau suprantu, apie 
ką išties kalbama, kokia to klausimo 
ekonominė pusė.

– Ignas Sidabras, moksleivis

Naujos kartos vadovėlio komplektą sudaro tradicinio formato vadovėlis, e-vadovėlis, 
seminarai mokytojams ir išsami elektroninė mokytojo knyga. Vadovėlis populiarėja 
žaibiškai.

66 proc. devintokų-dešimtokų, t. y. daugiau kaip 20 000 moksleivių, 414  mokyklų 
ekonomikos mokosi iš LLRI vadovėlio.

415 mokytojų veda pamokas, remdamiesi interaktyvia mokytojo knyga. Mokytojo knyga 
laimėjo žmonių pasirinkimo („People’s Choice“) prizą LOGIN 2016.

Šiemet apmokėme dar 103  ekonomikos mokytojus 8 šalies rajonuose, iš viso – 294.

100 proc. mokytojų, „Ekonomika per 31 valandą“ naudojančių kaip pagrindinę priemonę, 
rekomenduotų vadovėlį savo kolegai. Didžioji dauguma teigia, kad ekonomikos pamokų 
kokybė pagerėjo dėl vadovėlio. (LLRI atlikta ekonomikos mokytojų apklausa)

Tai apdovanojimas mums, tačiau taip pat ir didžiulis 
Lietuvos įvertinimas. Pasauliniu mastu įvertintos 
pastangos ugdyti kritiškai mąstantį, socialinius ir 
ekonominius reiškinius suprantantį jaunimą. 
Ugdome ateities kartą, kuri supras, kad 
ekonomika – mokslas ne tik apie skaičius, bet 
apie žmones, mainus ir bendradarbiavimą kuriant 
gerovę sau ir visiems.

– Marija Vyšniauskaitė, Švietimo centro vadovė

„Ekonomika per 31 valandą“ Niujorke paskelbtas geriausiu projektu pasaulyje. Naujos kartos vadovėlis 
apdovanotas prestižiniu Templeton laisvės apdovanojimu ir 100 tūkst. JAV dolerių premija. Šis apdovanojimas 
skiriamas kartą per metus už indėlį skatinant laisvės idėjas, inovacijas ir žmonių veiklumą.

Naujasis vadovėlis suteikia mokytojui 
pasitikėjimo. Mokiniai gali susidurti su realiomis 

ekonominėmis situacijomis, kurios padeda 
sudominti jaunus žmones, išprovokuoti diskusiją.

– Edmundas Kvederis, mokytojas
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ŠVIETIMO CENTRAS

Negaila nei laiko, nei nuvažiuotų kilometrų – 
jaunimo įsitraukimas ir degančios akys po 
paskaitų parodo, kad jie supranta, kad laisvė, 
kūryba yra kelias į jų pačių ir visų gerovę

– Marija Vyšniauskaitė

47 paskaitos, 1450 moksleivių ir studentų. 

873 moksleiviai dalyvavo kursuose internete. 

23 studentai savanoriavo institute.

100 proc.  rekomenduoja praktiką LLRI. 

MOKSLEIVIAMS, STUDENTAMS, 
PROFESIONALAMS

Laisva visuomenė yra kūrybinga visuomenė. 
Ji yra ta sėkla, kurios reikia norint sukurti 

Silicio slėnį.

– Dieidre McCloskey, Ilinojaus universiteto profesorė
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Tobulas pasaulis yra tas, kuris turi galimybių tobulėti, 
vadinasi, turintis stokų ir netobulumų. Instituto atlikti stokos 

tyrimai yra unikali pastanga suprasti vieną mažiausiai pažintų, 
tačiau kasdienybėje mus nuolat veikiančių fenomenų. 
Atradome, kad stoka yra erdvė bet kokiam pokyčiui ir 
žmogaus laisvei. Stokodami vienas kito, mes einam į 

santykius, stokodami gėrybių, kuriame jas. Tad stoka yra 
galingas mūsų bendrystės, kūrybos bei tobulėjimo 

katalizatorius.

– Elena Leontjeva, projekto vadovė
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140 žmonių su tyrimo išvadomis susipažino tarptautinėje konferencijoje.

28-i skirtingų sričių mokslininkai dirbo projekte.

350 besidominčiųjų išplatinome rinktinę „Stokos reiškinys: būtis, žmogus ir bendruomenė“.

30 dalyvių iš 18 think tank‘ų dalyvavo tarptautiniame dalykiniame koliokviume, kur per stokos 
prizmę naujai iš skirtingų perspektyvų pažvelgta į laisvės, moralės ir laisvosios rinkos sąsajas.

INICIATYVOS

STOKA, MORALĖ IR VIEŠOJI POLITIKA

Kaip stoka susijusi su tuo, kad esame erdvėje, kūne ir laike? Kaip stokos pažinimas gali padėti susitaikyti su jos 
apraiškomis – laikinumu, žmogaus netobulumu, santykių trūkumu, išteklių ribotumu? Ar stoka yra akstinas 
žmogaus ir visuomenės raidai?
 
„Stoka, moralė ir viešoji politika“ – novatoriškas projektas, kurio metu pirmą kartą stokos reiškinys iš akademinių 
paraščių buvo iškeltas į tyrimų centrą ir analizuojamas iš humanitarinių bei socialinių disciplinų  perspektyvos – 
filosofijos, teologijos, psichologijos, antropologijos, sociologijos ir ekonomikos.
 
Tarpdisciplininio stokos tyrimo pagrindu formuluojami moraliniai argumentai viešosios politikos vertinimui, 
nagrinėjama, kokią įtaką prigimtinėms žmogaus savybėms ir moralei daro pinigų, darbo santykių, gerovės 
valstybės ir paternalizmo politika. Žmogui, net ir stokojančiam, būtina palikti laisvę ir atsakomybę, jei norime 
gyventi savarankiškų piliečių visuomenėje, kurioje žmonės nepraranda gebėjimo atsiliepti į įvairiausias stokas ir 
kurti. Stipriname Europos think tank’ų gebėjimus, visuomenę supažindiname su moraliniais argumentais.

INICIATYVOS
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Tarpdisciplininės komandos nariai: Elena Leontjeva; Ramūnas Aušrotas; prof. dr. Albinas Plėšnys;  
dr. Alfredas Laurinavičius; prof. dr. Algimantas Valantiejus; dr. André Azevedo Alves; Arturo Soto; Holger Lahayne;  
dr. Kęstutis Kėvalas; dr. Liutauras Degėsys; dr. Naglis Kardelis; dr. Pavel Syssoev (OP); Pedro Moreira; 
dr. Rita Rekašiūtė Balsienė; dr. Saulius Matulevičius; dr. Steve Daves; Vladimir Solovej; Vytautas Žukauskas; 
Žilvinas Šilėnas; Aneta Vainė; Marija Vyšniauskaitė.

Recenzentai: prof. dr. (hp) Tomas Sodeika; prof. dr. Paulius V. Subačius; dr. Stanislovas Juknevičius; 
dr. Philip Booth; dr. Samuel Gregg; prof. dr. Rimantas Kočiūnas; dr. Daiva Bartušienė; prof. dr. Vincentas Giedraitis.



LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ INDEKSAS
INICIATYVOS INICIATYVOS

Džiugu, kad mūsų krašto žmo nių 
darbus pastebi ekspertai. Jų tyrimai 
padeda atidžiau pažvelgti
Į savivaldybės veiklą ir ją tobulin ti.

– Valerijus Makūnas, Kauno rajono meras 
(Kauno diena, 2016 11 09)

Ilgalaikis – jau šeštas savivaldybių reitingas.

Išsamus – vertinama remiantis 65 rodikliais.

Sklinda po pasaulį – su partneriais įgyvendiname ir kitose šalyse:  Kenijoje, Graikijoje, jau 
anksčiau projektą perėmė Gruzija.

Pripažintas – iki metų pabaigos žiniasklaidoje nuskambėjo daugiau kaip 300 kartų, 
cituojamas redaktorių, apžvalgininkų.

Naudojamas – daug merų remiasi indeksu atsiskaitydami rinkėjams, tobulina veiklą.

Dažnai investuotojai renkasi tarp savivaldybių, 
tad laimi ta, kurioje mažiau biurokratinių kliūčių, 
žemesni mokesčių tarifai, sklandūs teritorijų 
planavimo procesai, patogesnė infrastruktūra, 
labiau išsilavinusi darbo jėga.

– Aistė Čepukaitė, Savivaldybių indekso vadovė  
(Verslo žinios, 2016 12 01)

Savivaldybių indeksas – kasmetinis tyrimas, skirtas padėti savivaldybėms keistis ir tobulėti.  Vertiname, kiek  
savivaldybės užtikrina žmogaus laisvę rinktis, skatina privačią iniciatyvą, kuria palankias verslo sąlygas, taupo 
išteklius ir veikia skaidriai. Šis indeksas leidžia gyventojams, politikams pasilyginti su kaimynais, panašaus dydžio 
savivaldybėmis, kopijuoti gerąsias praktikas ir atsisakyti prastų.

Pirma mintis išgirdus apie rezultatus – einame 
teisinga kryp timi. Yra kur pasitempti ir augti, o 

šis indeksas ir suteikia tam stimulą.

– Skirmantas Mockevičius, Jurbarko r. savivaldybės meras 
(Šviesa, 2016 11 19)
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ANALIZĖ – POKYČIAMS INICIJUOTI:

„Švietimo finansavimo spragos savivaldybėse“ – streikuojant mokytojams pirmieji 
pasiūlėme sprendimus.

„Kiek patalpų ir pastatų turi savivaldybės?“ – skatinome efektyviau valdyti turimą turtą.

„Dalies savivaldybių administracijos – vis dar neproporcingai didelės“ – inicijavome 
administracijų veiklos pokyčius.

Egzistuoja investicijų atskirtis. Stiprios 
savivaldybės yra stiprios tuo, kad čia 
vyksta aktyvus ekonominis gyvenimas, 
žmonės dirba, pritraukia investicijas. Ir 
atvirkščiai – silpnos savivaldybės pasižymi 
tuo, kad ekonominis gyvenimas jose 
apmiręs.

– Žilvinas Šilėnas  (LTV Panorama, 2016 11 09)
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INICIATYVOS

C

PROJEKTAS „SU(SI)TARKIM“
INICIATYVOS

Buvo ypač naudinga sužinoti, kaip tartis ir susitarti 
dėl investicijų ir aplinkos, kurioje gyvename. Taip 

pat, kaip bendrauti su valdžia, su žiniasklaida.

– Daina Eimanavičienė, 
bendruomenės „Palangos santarvė“ pirmininkė

-15-

Gyventojų dialogui su  investuotojais dažnai pritrūksta žinių, pasirengimo, tikėjimo savo jėgomis. Tai – viena 
pagrindinių kliūčių plėtrai, investicijoms. Iniciatyvos „Su(si)tarkim“ tikslas – informuotos bendruomenės ir taikus 
susitarimas dėl aplinkos, kurioje gyvename.

MAŽŲJŲ SAVIVALDYBIŲ INDEKSAS 2016:

#1 Kauno r. savivaldybė
#2 Klaipėdos r. savivaldybė
#3 Druskininkų savivaldybė
#4 Marijampolės savivaldybė
#5 Šilutės r. savivaldybė
#6 Palangos m. savivaldybė
#7 Panevėžio r. savivaldybė
#8 Kėdainių r. savivaldybė
#9 Plungės r. savivaldybė
#10 Mažeikių r. savivaldybė

DIDŽIŲJŲ SAVIVALDYBIŲ INDEKSAS 2016:

#1 Vilniaus m. savivaldybė
#2 Klaipėdos m. savivaldybė
#3 Šiaulių m. savivaldybė
#4 Kauno m. savivaldybė
#5 Alytaus m. savivaldybė
#6 Panevėžio m. savivaldybė

LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ INDEKSAS
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2016 m. apmokėme dar 130 bendruomenių lyderių 8 savivaldybėse.

Iš viso mokymus vedėme 22 savivaldybėse, 280 žmonių.

Bendruomenėms parodėme, kaip investicijos gali būti naudingos žmonių gerovei. 

Pusantrų metų darbas su bendruomenėmis turėjo efektą. 

250 bendruomenių vadovų apklausa parodė, kad bendruomenės noriai priima investicijų 
idėjas, jei mato naudą ir geba įsijungti į procesą.

Bendruomenės nebūtinai yra linkusios konfl iktuoti. 
Jos supranta investicijų naudą, tačiau neišmano 
teisinių, komunikacijos procesų taip, kad galėtų 
konstruktyviai įsitraukti į veiklą. Pačios bendruomenės 
pasakė, kad projektai pajudėtų, jei jos turėtų daugiau 
žinių. Įsitikinome, kad po mūsų mokymų susitarti tapo 
lengviau, dėl to plečiame projektą.

– Žilvinas Šilėnas

INICIATYVOS
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Vilniaus r., Alytaus r., Kalvarija, Marijampolės r., Kauno r., 
Tauragės r., Panevėžio r., Kėdainių r., Klaipėdos r., 

Vilkaviškio r., Utenos r., Raseinių r., Druskininkai, 
Kaišiadorių r., Jonavos r., Kretingos r., Palanga, 

Ukmergės r., Molėtai, Švenčionių r.

C
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PAGALBA RINKĖJUI
INICIATYVOS

Prieš kiekvienus Seimo rinkimus partijos parengia rinkimines programas, tačiau rinkėjai ne kartą galėjo įsitikinti, 
kad politikų pažadai ne visada sutampa su jų veiksmais. Lietuvos laisvosios rinkos institutas siekė padėti 
rinkėjams pasirinkti – įvertinome ir viešinome 2012-2016 kadencijos Seimo politinių partijų frakcijų darbus, 
rinkimuose dalyvaujančių partijų programas.

-18-

Specialus projektas su didžiausiu naujienų portalu DELFI – partijų programų vertinimas. 
Žmonėms suteikėme galimybę susipažinti su svarbiausiomis 6 didžiųjų partijų programų 
nuostatomis.

Specialus leidinys „Pagalba rinkėjui: 5 žingsniai į priekį, 5 atgal“. Įvertinome darbą baigusio 
Seimo politinių partijų frakcijų darbus – balsavimą šalies ekonomikai ir žmonėms svarbiais 
klausimais: mokesčių, Darbo kodekso ir t.t.

Organizavome diskusiją  „Autoritarinis populizmas Europoje – partijų įsigalėjimas ir idėjų 
sklaida“.

62 straipsniai, komentarai, televizijos ir radijo laidos.

INICIATYVOS



INICIATYVOS

ŠEŠĖLIO TYRIMAI
Nagrinėjame šešėlinę ekonomiką: nuo akcizinių prekių iki darbo rinkos. Pateikiame naujus duomenis, 
įtvirtiname žinią, kad kovos su šešėline ekonomika nelaimėsime, jei ignoruosime priežastis: žemus atlyginimus, 
didelius mokesčius ir mokestinius skirtumus tarp šalių.

2016 m. pristatėme jau 4-ą periodinį leidinį apie Lietuvos šešėlinę ekonomiką.  
Atskleidėme tikrąsias šešėlio priežastis, siūlėme būdus kovai su juo.

Daugiau kaip 330 kartų buvome cituojami žiniasklaidoje. Mūsų tyrimu remiasi politikai, 
ekspertai. 

Apie 70 proc. gyventojų teigia, kad šešėlio 
priežastis yra dideli mokesčiai. Šešėlis – tarsi 
protestas prieš valdžią. Kol bus sunku įpirkti 
legalias prekes, tol žmonės pirks nelegaliai.

– Vytautas Žukauskas, Lietuvos laisvosios rinkos instituto viceprezidentas 
(Verslo žinios, 2016 05 06)
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Kovos su šešėliu represinėmis priemonėmis 
limitą Lietuva jau išnaudojo. Atėjo laikas tai 

daryti kūrybiškiau, taikyti skatinamąsias 
priemones.

– Prof. Friedrich Schneider (Verslo žinios, 2016 05 05)

PAGARBOS MOKESČIŲ MOKĖTOJUI 
DIENA

INICIATYVOS

18-ą kartą suskaičiavome simbolinę laisvės nuo mokesčių dieną – šiemet paskelbėme ją 
pagarbos mokesčių mokėtojui diena.

Organizavome plačią visuomenės informavimo kampaniją žiniasklaidoje, socialiniuose 
tinkluose. Patrauklia, suprantama forma dar kartą atkreipėme dėmesį, kad apmokestinimas 
Lietuvoje yra labai aukštas, o žmonės dažnai net nežino, kiek moka mokesčių.

Paruošėme ir politikams, žiniasklaidai išplatinome bukletą apie mokesčius ir valstybės 
išlaidas.

4 dienomis vėliau atėjusi laisvės nuo mokesčių 
diena reiškia, kad biudžeto išlaidos buvo didinamos 

labiau, nei augo šalies ekonomika. Tai pagarbos 
mokesčių mokėtojui diena, skirta pagerbti mokesčių 

mokėtojus, atkreipti dėmesį, kiek žmonės iš tikro 
sumoka mokesčių ir kam tie pinigai panaudojami.

– Žilvinas Šilėnas (Labas rytas, 2016 05 18)

MOKESČIŲ SKAIČIUOKLĖ
Dar 23 000 žmonių 2016 m. sužinojo, kiek sumoka mokesčių ir kur šiuos pinigus panaudoja 
valstybė. Iš viso mokesčius jau susiskaičiavo 85 000 žmonių.

Skaičiuoti mokesčius galima ir anglų, rusų kalbomis.

Eksportavome skaičiuoklę į Lenkiją,  Bosniją ir Hercegoviną, Kirgizstaną, Slovakiją, Ukrainą.
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Stebime kasdien – išanalizavome ir įvertinome apie 600 teisės aktų ir iniciatyvų.

Reaguojame – parengėme 84 teisės aktų projektų ekspertizes, 11 analitinių darbų,  
65 kartus tikslingai susitikome su valdžios atstovais.

Viešiname – daugiau kaip 3000 komentarų ir paminėjimų žiniasklaidoje. 

-23-

Lietuvos laisvosios rinkos institutas – 
vieni iš tų, kurie atkreipia dėmesį, 
paviešina valdžios planus ir 
sprendimus, be to, gali profesionaliai ir 
suprantamai paaiškinti jų pasekmes.

– Daiva Žeimytė, žurnalistė

Kritikuodami pateikiame ir konkrečius 
pasiūlymus, kaip išspręsti problemas, kokius 

pokyčius reikia įgyvendinti. Siekiame, kad mūsų 
bendradarbiavimas su valdžia būtų 

konstruktyvus ir vaisingas. Kad bendromis 
jėgomis užtikrintume daugiau laisvės ir 

galimybių dirbantiems ir kuriantiems Lietuvoje.

– Edita Maslauskaitė

STEBIME VALDŽIĄ

Kasdien ekspertų komanda  stebi ir vertina naujus teisės aktų projektus, kas savaitę išsiunčiame pastabas ir 
pasiūlymus valdžios institucijomis, visuomenės dėmesį atkreipiame pasitelkę žiniasklaidą. Stabdome sprendimus, 
kurie labiausiai pakenktų žmonių laisvei ir varžytų ūkinę veiklą. Palaikome gyventojams reikalingas ir naudingas 
iniciatyvas. Mūsų stebėsenos sritys: pinigų ir mokesčių politika, „Sodros“ ir pensijų reforma, privačios nuosavybės 
apsauga, konkurencijos politika, darbo santykių reguliavimas, paternalistinė politika, sveikatos apsauga ir 
švietimas.

Sustabdyti siūlymus yra lengviau, 
nei pakeisti jau priimtus įstatymus. 
Prevencija – geriau nei gydymas

– Žilvinas Šilėnas (Delfi, 2016 08 16)
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MAŽINAME MOKESČIŲ NAŠTĄ 
STEBIME VALDŽIĄ

Prieš įvedant naują mokestį, reikėtų žinoti 
priežastį, kodėl jis įvedamas. Jei gyvename 
kaip piliečiai valstybėje, o ne kaip 
baudžiauninkai pas poną, naujam mokesčiui 
turi būti rimta priežastis. „Reikia pinigų“ nėra 
rimta priežastis.

– Žilvinas Šilėnas (Delfi, 2016 08 16)

1650 komentarų, straipsnių, paminėjimų žiniasklaidoje – inicijuotos pokalbių laidos, straipsniai, reportažai. 
15 ekspertizių, 2 analitiniai darbai – kryptingai dirbome prieš iniciatyvas didinti mokesčius.
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Laiku atkreipėme dėmesį į „Sodros“ įstatymo pakeitimą, kuris padidintų VSD įmokas 
nepilnu etatu dirbantiems asmenims. Tokia nuostata būtų ypač žalinga šalies 
regionams ir asmenims, gaunantiems mažas pajamas ar darbą derinantiems su 
šeimyniniais įsipareigojimais.

Aiškesnė mokesčių sistema – Seime užregistruotas „Sodros“ įmokų sujungimo 
projektas, dalis partijų tai įsirašė į savo programą. Ši iniciatyva atskleis tikrąją 
darbuotojo darbo vietos kainą ir mokesčių naštą, darbo apmokestinimas taps 
aiškesnis, skaidresnis, lengviau administruojamas.

Su partneriais, pasitelkę žiniasklaidą, pasipriešinome progresinių mokesčių 
įvedimui. Nuolat dirbame, kad nebūtų įgyvendinta politikų vis iškeliama idėja tokiu 
būdu dar padidinti mokesčius.

Kovojome prieš valdžios rinkliavų didinimą. Plačiai nušvietus žiniasklaidai, valdžia 
turėjo atsiskaityti visuomenei, kuo remiantis padidino 230 rinkliavų. Rezultatas –  
padidino mažiau, nei planuota.

Siekiame, kad nebūtų padidinti mokesčiai dirbantiems savarankiškai, valdžia šį 
sprendimą svarstys iš naujo. 

Kritikavome Kovos su mokesčių vengimu direktyvą, kuri nulemtų mokesčių sistemų 
harmonizavimą. Harmonizavimas sumažintų ES verslo konkurencingumą, nes 
nebeliktų galimybės pasirinkti palankesnę mokesčių sistemą. 

Nuolat pabrėžiame, kad reinvestuojamas pelnas neturėtų būti apmokestinimas. 

Seimui užsimojus panaikinti GPM lengvatą gyvybės draudimui, siekėme, kad jos 
naikinimas nepavirstų mokesčių didinimu, parodėme, kad tai net ne lengvata, o 
mokesčių atidėjimas ateičiai.

„Sodros“ įmokų sujungimas, tarifo sumažinimas 
ir įmokų „lubų“ įvedimas – pakeitimai, kurių 

labai reikia, kad šalies mokesčių sistema taptų 
teisingesnė, mokesčių našta – mažesnė. 

– Ieva Valeškaitė (Lietuvos žinios, 2016 05 06)

STEBIME VALDŽIĄ

C
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STEBIME VALDŽIĄ

Ar mes norime visuomenės, kur visi apie 
visus žino? Jeigu mes tokio skaidrumo 
kriterijus keliame mokesčių mokėtojams, 
kodėl mes bent panašių kriterijų 
nekeliame valdžios institucijoms?

– Žilvinas Šilėnas (Lietuva tiesiogiai, 2016 01 14)

Didesnis perskirstymas savaime neveda prie 
ekonominės gerovės. Turtingos ES šalys tokios 

tapo ne dėl perskirstymo, o dėl kur kas 
produktyvesnės ekonomikos. Tam itin svarbi 

investicinė aplinka.

– Vytautas Žukauskas (Lietuvos žinios, 2016 11 10)

Perskirstymo rodiklis – ne priežastis didinti mokesčius. Lietuvos ir kitų ES šalių 
perskirstymo lygio lyginamasis tyrimas atskleidė, kad dėl šešėlinės ekonomikos ir 
socialinių išmokų apmokestinimo Lietuvoje mokesčių perskirstymas per BVP yra 
didesnis nei deklaruojama dabar. Tyrimą paviešinome politikams, ekonomistams. 

Biudžeto deficitas, valstybės skola turi būti mažinami. To siekdami teikėme siūlymus 
2017 m. valstybės biudžeto projektui. Mūsų argumentai padėjo politikams 
apsispręsti ir atmesti planus dar labiau išpūsti išlaidas. 

Lietuvos viešųjų finansų būklės apžvalga.  Paprastai ir aiškiai parodėme Lietuvos 
viešųjų finansų padėtį – biudžeto dydį, skolos ir palūkanų naštą dabartinei ir būsimai 
mokesčių mokėtojų kartoms.
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MAŽINAME MOKESČIŲ NAŠTĄ 



MAŽINAME REGULIAVIMŲ NAŠTĄ 

Svarbu įsisąmoninti ir iškalti kietame granite. 
Lietuvai neužtenka, kad verslo reguliavimas būtų 
panašus į kitų didesnių ar turtingesnių šalių. Jis turi 
būti laisvesnis, protingesnis, o valdiški sprendimai 
priimami greičiau. Norint varžytis su didesniais, 
reikia būti taiklesniam, greitesniam, šoklesniam.

– Žilvinas Šilėnas (15min, 2016 09 02)
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Galimybė laisvai susitarti dėl kainos – esminė 
sutarčių laisvės sąlyga. Deja, principas 

„reguliuoju kaip noriu“  politikams dažnai 
atrodo svarbesnis už Lietuvos Konstituciją.

– Dominykas Šumskis (15min, 2016 03 25)

Palikta teisė parduotuvėms dirbti švenčių dienomis. Su partneriais įrodėme, kad tai būtų 
žalinga darbuotojams ir vartotojams.

Priešinomės naujai valdžios iniciatyvai sureguliuoti pieno supirkimo kainas. Užkirtome 
kelią kitiems planuotiems atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo pakeitimams, 
kurie būtų atvėrę kelią kainų reguliavimui. 

Siekėme, kad Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos įgyvendinimas netaptų 
sunkia administracine našta smulkiajam verslui. Nuo važtaraščio duomenų teikimo VMI 
atleisti smulkieji verslai, ne PVM mokėtojai, vežantys krovinį savo transportu ar 
gabenantys krovinius ne Lietuvos teritorijoje. Tam tikrais atvejais ir ūkininkai. Važtaraščių 
teikimas nedubliuojamas vežant akcizines ir muitinės prižiūrimas prekes, išplėstas 
važtaraščio tikslinimo terminas iki 5 d. d.

EK oficialiai paprašius Lietuvos keisti Žemės „saugiklių“ įstatymą, valdžiai ir žmonėms 
argumentavome, kodėl būtina jį keisti iš esmės. Pateikėme argumentus, kaip dėl šio 
įstatymo nukenčia patys Lietuvos žmonės ir ūkininkai.

STEBIME VALDŽIĄ



320 komentarų žiniasklaidoje, autorinės radijo laidos, diskusijos pokalbių laidose. 
10 paruoštų ir valdžiai išsiųstų ekspertizių, paviešinta gyventojų apklausa. Siekėme 
modernesnio darbo santykių reglamentavimo – daugiau darbo sutarčių rūšių 
(galimybės sudaryti projektines, nenustatytos apimtiems, laisvesnes 
terminuotas sutartis); lankstumo atleidžiant darbuotoją. Teikėme argumentus, kad 
darbo užmokesčio apskaičiavimo sistemos ir jų viešinimas yra pertekliniai 
reikalavimai. Pasipriešinome siūlymui, kad MMA galima mokėti tik už nekvalifikuotą 
darbą, viešai pasisakėme prieš nepagrįstą profsąjungų galių, biurokratijos didinimą ir 
t.t. Toliau dirbame, kad darbo santykių reglamentavimas bent kiek modernėtų. 

Dirbame, kad būtų palengvintas užsieniečių įdarbinimas. Pagaliau panaikintas 
gyvenamo ploto reikalavimas (min. 7 kv. m pilnamečiui) užsieniečiui, siekiančiam 
gauti leidimą dirbti Lietuvoje. Teikėme siūlymus supaprastinti dokumentų įforminimą, 
naikinti sezoninio užsieniečio darbo apribojimus ir t.t.

Kreipėmės į Europos Komisiją dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos 
pakeitimo. Paneigėme teiginius, kad mūsų verslas nesąžiningai konkuruoja Europoje 
ir viešai pasisakėme prieš vienodo užmokesčio už tą patį darbą toje pačioje vietoje 
principo įvedimą.

STEBIME VALDŽIĄ

C
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DARBO SANTYKIAI 

Pamirštamas svarbiausias dalykas – kad žmogus 
gali rinktis ir tik rinkdamasis gali užsitikrinti 
geresnes sąlygas. Kol investuotojas, sulyginęs 
įvairias verslo sąlygas skirtingose šalyse, tarp jų ir 
darbo santykių reglamentavimą, nemato Lietuvos 
kaip savo verslui patrauklios šalies, tol darbuotojų 
derybinės pozicijos silpnos ir atlyginimai maži.

– Edita Maslauskaitė (Lietuvos žinios, 2016 07 15)



FINANSAI IR PINIGŲ POLITIKA 
STEBIME VALDŽIĄ STEBIME VALDŽIĄ

SVEIKATOS APSAUGA

-32- -33-

Reguliavimais sukuriami barjerai ateiti 
pigesniems vaistams, apribojama vaistų 
konkurencija. Reikia tai keisti.

– Dovilė Sujetaitė (TV3 žinios, 2016 06 08)

Būtina įvesti pajamų ir turto testą visiems, 
norintiems, kad už jų sveikatos draudimą 

sumokėtų mokesčių mokėtojai. Priešingu atveju 
uždirbantis minimumą ir toliau mokės už Darbo 

biržoje „stovintį“ cigarečių kontrabandininką.

– Žilvinas Šilėnas (lrytas, 2016 03 17)

TEIKĖME SIŪLYMUS MAŽINTI REGULIAVIMUS PREKYBAI VAISTAIS:

Seime užregistruotas siūlymas nedrausti viename pastate atsidaryti daugiau nei 
vienai vaistinei.

Naikinama taisyklė, kad vaistinė privalo būti 60 kv. m ploto. 

Pateikėme argumentus, kodėl reikėtų leisti į kompensuojamų vaistų sąrašą įtraukti 
pigesnius generinius vaistus.

Dalyvavome diskusijose ir palaikėme taupomojo indėlio Lietuvoje įvedimą, kuris 
suteiks gyventojams daugiau galimybių taupyti ir gauti didesnes palūkanas.

Dalyvavome sutelktinį finansavimą reguliuojančių teisės aktų svarstyme. 
Prisidėjome, kad sutelktinio finansavimo reguliavimas būtų palankesnis šio 
sektoriaus plėtrai, kuri sukurtų realias skolinimosi alternatyvas verslui ir žmonėms.

Kovojome prieš kitas finansų sektoriaus reguliavimo iniciatyvas, kurios riboja 
konkurenciją finansų sektoriuje, mažina paslaugų prieinamumą gyventojams ir verslui 
bei didina paslaugų kainas. Nepritarėme pagrindinės mokėjimo sąskaitos 
krepšelio kainų reguliavimui, taip pat priešinomės su nekilnojamu turto susijusio 
kredito paslaugų griežtam reguliavimui.

Nuolat komunikavome žiniasklaidoje, kad dėl nuolatos augančių kainų kalti ne 
gamintojai ar prekybininkai, o pinigų sistema, kuri užprogramuoja nuolatinį kainų 
augimą. Jis sukelia daug neigiamų ekonominių pasekmių, tarp jų – vartotojų ir verslo 
susipriešinimą.

Reguliuoti griežčiau ne visada reiškia geriau. 
Tai gresia ilgalaikėmis pasekmėmis rinkai 
ateityje, o to reguliuotojas iš esmės nevertina. 
Jos ateis vėliau, ir bus jau kitų problema.

– Vytautas Žukauskas (Verslo žinios, 2016 02 10)

C



DIDINAME KONKURENCIJĄ
STEBIME VALDŽIĄ
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Valdiškų įmonių saugojimas nuo konkurencijos, 
jei permokame už paslaugas, nėra nei vertybė, 

nei siekiamybė. Jei pirmoje vietoje bus efektyvus 
viešųjų pinigų panaudojimas, neturėtų būti baisu 

vidaus sandoriuose užtikrinti konkurenciją.

– Dominykas Šumskis (Verslo žinios, 2016 12 16)

2016 M. BUVO PRIIMTI SVARŪS, KONKURENCIJĄ UŽTIKRINANTYS SPRENDIMAI, 
KURIŲ SIEKĖME DAUGELĮ METŲ: 

Priimtos Konkurencijos įstatymo pataisos, įgalinančios  už pažeidimus bausti ir 
viešojo administravimo subjektus. Keletą metų nuosekliai argumentavome apie šio 
įstatymo pataisos nebuvimo žalą mokesčių mokėtojams ir konkurencijai – piktybiniai 
įstatymo pažeidėjai bus nubausti.

Viešųjų pirkimų įstatymo projekte numatyta vidinius valstybės juridinių asmenų 
sandorius leisti tik tuomet, jei pastariesiems pritars Konkurencijos taryba.  Prieš 
pradėdamos teikti bet kokias viešąsias paslaugas savivaldos institucijos privalės 
patikrinti, ar tokių paslaugų nesiūlo verslas. 

Nuo šiol savivaldybės prieš steigdamos savo įmones turės įsitikinti, kad reikalingų 
paslaugų negali nusipirkti iš privataus verslo – taip bus užkirstas kelias savų įmonių 
protegavimui.



DIDINAME KONKURENCIJĄ
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Reikia suprasti, kad ekonomika auga ne dėl to, kad 
veikia ministerijos. Ekonomika auga 
dėl to, kad yra privatus sektorius, kuris kuria 
pridėtinę vertę ir kuriam nėra trukdoma.

– Vytautas Žukauskas (TV3 žinios, 2016 04 21)

Savo argumentais prisidėjome prie platesnių galimybių plėstis dalinimosi ekonomikai 
Lietuvoje. Priimtos palankios Kelių transporto kodekso pataisos, kuriomis sukurtas 
teisinis reguliavimas, leidžiantis teikti pavežėjimo paslaugas. Taip pat – Sutelktinio 
finansavimo įstatymas, kuris leidžia veikti tokio finansavimo platformoms.

2016 m. valdžia prabilo apie iniciatyvas steigti valstybines vaistines, alkoholio 
prekybos monopolį. Pirmieji žiniasklaidoje pateikėme įrodymus,  kad tokie sprendimai 
būtų atsisukimas į praeitį, kenksmingas visiems vartotojams. 

Dirbome, kad užkirstume kelią konkurencijos mažinimui energetikos srityje. Pateikėme 
argumentus, kodėl būtų žalinga uždrausti privatiems investuotojams investuoti į valstybei 
ar savivaldybėms priklausančias energetikos įmones. Pasiekėme, kad į kriterijus, 
kuriais Lietuvoje turėtų būti didinamas energijos vartojimo efektyvumas, būtų įtrauktas ir 
ekonominis pagrįstumas.  



MAŽINAME BIUROKRATIJOS NAŠTĄ
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Pamenate Heraklio kovą su hidra? Reikia ne tik 
nukirsti galvą, bet ir prideginti kaklą. Priešingu 
atveju, vietoje nukirstos galvos išaugs dvi. 
Panašiai, kaip ir kovoje su biurokratija. Reikia 
mažinti ir biurokratų, ir biurokratiją, t.y. ir 
darbuotojų, ir funkcijų skaičių. To nepadarius, po 
eilinės reformos ar atleidimų viskas „ataugs“.

– Žilvinas Šilėnas (Delfi, 2016 10 11)

Į administracinės naštos 2016-2017 mažinimo planą pateko ir mūsų pasiūlytos priemonės.  
Atsižvelgta į mūsų pasiūlymus pagreitinti statybų inspektavimo procesą, užtikrinant 
didžiausią saugumą ir efektyvų resursų panaudojimą.

Atsisakyta pasirašyti pirkimo-pardavimo sutartį prieš prijungiant prie elektros tinklų. 
Sutrumpinti prisijungimo procedūrų terminai: sąlygų išdavimo (nuo 8 d. iki 5 d.), 
apskaitos įrengimo (nuo 5 k. d. iki 3 d. d.), prisijungimo darbų (nuo 50 k. d. iki 45 k. d.)

2016 IV ketv. numatyta atsisakyti VEI inspekcijos ir patikrinimų dubliavimo. Nustatyti 
terminai, per kuriuos operatorius privalo patikrinti prisijungimo prie elektros tinklų 
projektą: 10 d. d. – kai projektas nesudėtingas, 15 d. d. – kai sudėtingas, 5 d. d. – kai 
informacija teikiama pakartotinai, 85 d. d. – kai operatorius ruošia projektą.

Nebėra privalomi specialieji architektūros reikalavimai ir sutrumpintas jų išdavimo 
terminas nuo 15 d. iki 10 d.

Beveik perpus sutrumpinti prisijungimo prie inžinierinių tinklų, projektų patikrinimo ir 
statybos užbaigimo procedūrų terminai.

Pritarta svarstymui tam tikriems statiniams supaprastinti statybos užbaigimo 
procedūras ir įtraukti galimybę kreiptis į privačius ekspertus.

STEBIME VALDŽIĄ



2016 METAIS 3150 KOMENTARŲ IR PAMINĖJIMŲ ŽINIASKLAIDOJE:

150 informacinių TV laidų;

40 analitinių pokalbių laidų;

2000 komentarų ir paminėjimų naujienų portaluose, 700 – spaudoje;

44 aktualijos pristatytos autorinėje radijo laidoje „Ekonomika šiandien“;

4 vieta TNS nuomonių lyderių reitinge.

Labiausiai iš visų nuomonės lyderių į viršų 
reitinge šoktelėjo Ž. Šilėnas. Jame jis pakilo per 
16 pozicijų, o jo pasisakymų skaičius išaugo net 
187 proc. Lietuvos laisvosios rinkos prezidentas 
pirmąjį metų pusmetį žiniasklaidoje aktyviai 
pasisakė PVM mažinimo, „Sodros“ lubų, 
švietimo sistemos pertvarkos ir naujojo Darbo 
kodekso klausimais.

(2016 11 08)
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NUOMONĖS LYDERIS
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2016 METAIS 209 ĮRAŠAI FEISBUKE:

Iš kurių 105 – originalūs LLRI infografikai/video;

6 380 puslapio sekėjų;

~155 000 auditorija kas mėnesį;

Įrašais dalinasi blogeriai, nuomonės lyderiai, žiniasklaida.

Inicijuojame temas, kurios tampa 
pirmųjų puslapių antraštėmis. Parodome,  
kokias pasekmes turės vienas ar kitas 
sprendimas. Nebijome būti aštrūs, nevengiame 
ir sunkiausių klausimų.

Žiniasklaida – mūsų kasdienis partneris.  
Viešumas – vienas svarbiausių mūsų ginklų.

- Asta Narmontė, komunikacijos vadovė
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SKIRTINGOMS AUDITORIJOMS - 
SKIRTINGI FORMATAI 
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FAKTAI IR ANALIZĖ:

Švietimo infrastruktūros ir finansavimo 
netolygumai.

Komandiruojami darbuotojai Europos 
sąjungoje.

Kiek pastatų ir patalpų turi savivaldybės?

Kaip pagreitinti statybos procesą? 

Dalies savivaldybių administracijos vis dar 
neproporcingai didelės.

Subsidiarumo principas. Samprata ir kriterijai.

Savivaldybės, investicijos ir bendruomenės.

Sodros įmokų sujungimas.

Kaip pagreitinti prisijungimą prie 
elektros tinklų?

Perskirstymas Lietuvoje ir ES įvertinant 
socialinių išmokų apmokestinimą ir 
šešėlinę ekonomiką.

Rizikos vertinimo ir valdymo statybose 
trūkumai.

SIŪLOME SPRENDIMUS



STIPRĖJANTI TARPTAUTINĖ 
LYDERYSTĖ
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EKSPORTUOJAME PROJEKTUS

Skaičiuoklę mokumokesčius.lt eksportavome į Lenkiją,  Bosniją ir Hercegoviną, 
Kirgizstaną, Slovakiją, Ukrainą. Savivaldybių indeksą – į Keniją, Graikiją, jau anksčiau 
perėmė Gruzija.

FORMUOJAME POZICIJĄ DĖL ES POLITIKOS

EK pateikėme poziciją 6 klausimais: dėl dalijimosi ekonomikosi, komandiruojamų 
darbuotojų direktyvos pakeitimų, ES asmeninių pensijų sistemos, kovos prieš mokesčių 
vengimą direktyvos, Europos socialinių teisių, bendros konsoliduotos pelno mokesčio 
bazės.

DALIJAMĖS PATIRTIMI

Aktyviai dalyvaujame tarptautiniuose renginiuose – skaitėme 14 pranešimų. Stipriname 
tarptautinių organizacijų įgūdžius – surengėme dvejus organizacijų vadovų ir darbuotojų 
mokymus. 

INICIJUOJAME TARPTAUTINIUS PROJEKTUS IR TYRIMUS

Su EPICENTER tinklu bendradarbiavome rengdami tarptautinį „Nanny State“ indeksą. 
Pradėjome tarptautinį integruoto ekonomikos, etikos ir pilietiškumo ugdymo projektą 
su partneriais Baltijos šalyse. Prisidėjome rengiant tinklo „4Liberty.eu“ specialų leidinį ir 
studiją apie dalijimosi ekonomiką.

MŪSŲ KONTAKTAI:

Lietuvos laisvosios rinkos institutas
Šeimyniškių g. 3A, LT-09312 Vilnius

Tel. (8 5) 250 0280
El. p. llri@llri.lt

MŪSŲ ATSISKAITOMOJI SĄSKAITA:

AB SEB bankas – nr. LT90 7044 0600 0124 3182
Įm. k. 110059496

www.llri.lt
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