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Įvadas. Lietuvos laisvosios rinkos institutas 2006 metais 
 

2006 metai Lietuvos laisvosios rinkos institutui suteikė nekasdienių iššūkių, susijusių su metų pradžioje 
įvykusiu organizacijos vadovybės pasikeitimu. Nepaisydama šių aplinkybių, instituto komanda toliau 
produktyviai ir nenutrūkstamai tęsė savo misijos įgyvendinimą – nuosekliai skleidė laisvosios rinkos idėjas 
Lietuvoje ir už jos ribų ir išlaikė, o kai kuriose srityse ar auditorijose dar labiau sutvirtino savo pozicijas.  

2006-aisiais LLRI toliau dirbo pagal strateginį planą, kuriame patvirtintos prioritetinės veiklos sritys 2005-
2007 metams: laisvosios rinkos idėjų sklaida, mokesčiai ir jų administravimas, darbo santykių reguliavimas, 
sveikatos apsaugos sistema, žinių ekonomika, transportas, energetika, žemės nuosavybė ir žemės rinka. 
Ypač džiugu, kad 2005-aisiais „įžengęs“ į transporto ir energetikos politikos sritis, pernai institutas šiose 
srityse įtvirtino savo pozicijas ir laisvos rinkos principais bei dereguliavimo politika paremtų reformų siūlymai 
yra plačiai diskutuojami, o bendras sutarimas visuomenėje gerokai labiau nei iki tol yra priartėjęs prie 
instituto propaguojamų idėjų. Visose savo veiklos srityse institutas pasiekė svarbių rezultatų, gindamas, 
plėtodamas arba skleisdamas ekonominės laisvės idėjas. Instituto darbai ir pasiekimai kiekvienoje iš šių 
sričių plačiau pristatomi šioje ataskaitoje. 

Pernai ypač sustiprėjo LLRI ir Lietuvos valdžios institucijų bendradarbiavimas – instituto atstovai buvo 
kviečiami dalyvauti įvairiose darbo grupėse, o instituto vadovas ir Premjeras Gediminas Kirkilas metų 
pabaigoje susitarė rengti neoficialius dvišalius susitikimus. Kaip ir anksčiau, tarptautinės ir nevyriausybinės 
organizacijos bei Konstitucinis Teismas kreipėsi į LLRI ekspertus dėl konsultacijų ir nuomonės įvairiais 
ekonominės politikos klausimais. Institutas taip pat inicijavo ir pristatė valdžiai ir visuomenei naujus tyrimus ir 
reformų pasiūlymus – dėl mokesčio harmonizavimo žalos ir būtinybės mažinti darbo apmokestinimą, dėl 
migracijos politikos ir darbo laiko trukmės reglamentavimo, dėl konkurencijos šilumos ūkyje ir atominės 
energetikos perspektyvų Lietuvoje, dėl žemės paskirties naikinimo ir infrastruktūros mokesčio finansavimo 
alternatyvų, dėl el. valdžios diegimo Lietuvoje ir konkurencijos politikos. Kaip atskiras, stambus pasiūlymų 
paketas buvo pateikti instituto siūlymai dėl 14-osios Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių.  

Institutas toliau aktyviai bendradarbiavo su žiniasklaida. Nuo 2006 m. LLRI iniciatyva savaitraštis „Veidas“ 
pristato mėnesinę instituto kolonėlę „Ką pasakytų F. Bastiatas?“, LLRI ekspertai rašo kasmėnesinius 
komentarus interneto portalui Alfa.lt ir savaitraščiams „Atgimimas“ ir „Mokesčių žinios“, skaito Savaitės 
komentarą per Lietuvos radiją ir tradiciškai rengia metines ekonomikos apžvalgas mėnraščiui „Naujasis-
Židinys Aidai“. Instituto komentarai noriai talpinami ir kitose žiniasklaidos priemonėse. Kiekvieną mėnesį 
suskaičiuojama apie 80 LLRI ekspertų pasirodymų žiniasklaidoje (straipsnių, komentarų, dalyvavimų radijo ir 
televizijos diskusijose). Neretai žurnalistai ir įvairūs visuomenės veikėjai tradiciškai kreipėsi į LLRI norėdami 
pasitikrinti, ar teisingai interpretuoja vieną ar kitą ekonomikos reiškinį ir jo padarinius. Pačioje 2006 m. 
pradžioje pristatytas atnaujinto dizaino ir patobulintas instituto tinklapis (www.lrinka.lt ir www.freema.org) 
tapo kur kas funkcionalesnis, patogesnis ir buvo gerai įvertintas skaitytojų. Per 2006 metus instituto tinklapis 
buvo aplankytas iš maždaug 317 000 originalių interneto vietų, iš viso buvo atversta maždaug 3 719 000 
puslapių ir persisiųsta apie 220 GB informacijos, esančios LLRI tinklapyje. 

Akademinė bendruomenė kvietė skaityti paskaitas aukštosiose mokyklose, jaunimo organizacijų 
sambūriuose, mokslinėse konferencijose (dalyvauta 8-iuose renginiuose). Institutas trečią kartą paskelbė 
rašinio konkursą „Laisvės studijos“, kuris buvo skirtas žymaus XX a. ekonomisto ir socialinio filosofo Ludwigo 
von Miseso 125-osioms gimimo metinėms paminėti: iš viso konkursui buvo pateikti 9 geros kokybės darbai iš 
Lietuvos ir užsienio universitetų. 

LLRI ekspertai dalyvavo 79 konferencijose, diskusijose, seminaruose įvairiomis temomis tiek Lietuvoje, tiek 
užsienyje. Per 2006-uosius institutas surengė net 15 įvairaus pobūdžio renginių savo iniciatyva. Per 
praėjusius metus LLRI ekspertai perskaitė 63 pranešimus savo ir kitų organizacijų organizuotuose 
renginiuose. 

Minėdamas iškilaus XX a. socialinio filosofo ir ekonomisto Ludwigo von Miseso 125-ąsias gimimo metines, 
institutas išleido ir pristatė jo paskaitų rinkinį „Ekonominė politika. Mintys šiandienai ir rytdienai“. Be to, pernai 
LLRI atliko du Lietuvos ekonomikos tyrimus, kurie buvo pristatyti atskiruose leidiniuose, išleistuose lietuvių-
anglų kalbomis: „Lietuvos ekonomikos tyrimas  2005/2006 (2)” ir „Lietuvos ekonomikos tyrimas: 2006/2007 
(1)“.  

Jau kelinti metai iš eilės LLRI intensyviai darbuojasi tarptautinėje arenoje: instituto ekspertai dažnai kviečiami 
dalyvauti tarptautiniuose renginiuose kaip Lietuvos ir pasaulio ekonominių procesų žinovai ir vertintojai. Kita 
priežastis – LLRI patirtis ir žinios yra itin vertinami tarp analogiškų organizacijų užsienyje.  Per 2006 m. 
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instituto atstovai dalyvavo ir pranešimus skaitė 16-oje renginių, vykusių San Marine, Belgijoje, Vokietijoje, 
Ispanijoje, Vengrijoje, Čekijoje, Bulgarijoje, Lenkijoje, Turkijoje.  Per metus buvo užfiksuota 30 LLRI atstovų 
pasirodymų užsienio žiniasklaidoje. Per praėjusius metus institutas inicijavo 2 peticijas ES institucijoms ir 
nacionalinėms vyriausybėms (dėl pavojų, susijusių su pelno mokesčio bazės harmonizavimu, ir dėl ES 
akcizų politikos) bei prisijungė užsienio partneriams organizuojant peticiją dėl ES energetikos politikos.  

2006 metai institutui buvo darbingi, produktyvūs ir rezultatyvūs. Instituto komanda 2007-aisias tęsia darbus 
strateginėse instituto srityse ir visomis išgalėmis prisidės prie geresnės ekonominės politikos Lietuvoje: 
mažesnių mokesčių, didesnių galimybių efektyviai naudoti žemę ekonominei veiklai, mažesnio reguliavimo 
bendrai ekonominei veiklai ir atskirose srityse, efektyvumo ir konkurencijos sveikatos bei švietimo srityse ir 
kitų priemonių, kurios užtikrintų daugiau ekonominės laisvės Lietuvos žmonėms. 
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I. Laisvosios rinkos idėjų sklaida 
 

 Lietuvos bendroji ekonominė politika  
 

Tęsdamas tradiciją analizuoti ir vertinti Lietuvos vyriausybių žingsnius ir siūlyti 
ekonomiškai pagrįstus sprendimus, liepos 13 d. Lietuvos laisvosios rinkos institutas 
(LLRI) išplatino pranešimą spaudai, kuriame įvertino 14-osios Vyriausybės 
programą „Santarvės ir gerovės vardan“. Institutas teigė, jog ši santarvę ir 
gerovę žadanti programa siūlo akivaizdžiai per mažai gerovės kūrimo priemonių, 
valstybei numatomas pernelyg aktyvus vaidmuo rinkoje, įsipareigojama įgyvendinti 
dalykus, kurie nuo Vyriausybės valios nepriklauso. LLRI taip pat atkreipė dėmesį, 
jog programos kūrėjai linkę nepastebėti pagrindinių Lietuvos problemų ir vengia 
konkrečių įsipareigojimų jas sprendžiant (pvz., neįvesti naujų mokesčių). Institutas 
pabrėžė, kad būtina pasirikinti tokias programos įgyvendinimo priemones, kad 
gerovė būtų toliau kuriama, o ne švaistoma.  

Liepos 25 d.  LLRI pateikė pasiūlymų paketą dėl 14-sosios Vyriausybės programos „Santarvės ir 
gerovės vardan“ įgyvendinimo priemonių plano. Šią tradiciją LLRI tęsia jau daugelį metų, suprasdamas 
tai, jog ne nuo vyriausybių programų, o nuo jų pasirinktų programų įgyvendinimo priemonių priklauso visas 
tolimesnis politikos formavimas. LLRI pateikti siūlymai apima tas priemones, kurios, instituto įsitikinimu, gali ir 
turėtų būti įgyvendintos, vadovaujantis patvirtintos 14-iosios Vyriausybės programos nuostatomis. Visas 
pasiūlymų paketas buvo pateiktas Lietuvos Ministrui Pirmininkui Gediminui Kirkilui, o pasiūlymai dėl 
konkrečių Vyriausybės programos dalių pristatytos atsakingoms ministerijoms atskirai pagal jų žinioje 
esančias sritis. Instituto vadovo Remigijaus Šimašiaus laiške Ministrui Pirmininkui minima, kad nors ir 
kritikuota, „patvirtintoji programa neužkerta kelio būtiniems sprendimams siekiant didinti Lietuvos 
konkurencingumą“ ir išreiškiamas tikėjimas, jog Gedimino Kirkilo vadovaujamai Vyriausybei pavyks 
įgyvendinti būtinus žingsnius, kad Lietuvoje būtų sėkmingai ir nenutrūkstamai kuriama gerovė.  
Naujasis Premjeras G. Kirkilas įpareigojo visas ministerijas išnagrinėti LLRI siūlymus ir atsakyti raštu. 
Institutas gavo atsakymus iš beveik visų ministerijų. Nors dauguma atsakymų buvo gana formalūs, tačiau į 
dalį LLRI siūlymų buvo atsižvelgta. 

Lapkričio 20 d. R. Šimašius susitiko su Lietuvos Ministru Pirmininku Gediminu Kirkilu. Susitikimo metu 
buvo nagrinėti mokesčių reformos klausimai – gyventojų pajamų mokesčio mažinimas ir „Sodros“ lubų 
nustatymas. Taip pat kalbėta apie būtinybę ir perspektyvas pertvarkyti švietimo, sveikatos ir darbo santykių 
reglamentavimo sritis. Pokalbio metu Premjeras G.Kirkilas ir LLRI vadovas taip pat aptarė konstruktyvaus 
dialogo galimybes. Po įvykusio susitikimo buvo priimtas neoficialus susitarimas rengti reguliarius susitikimus 
kas keletą mėnesių, kuriuose būtų aptarti ekonominiai ir socialiniai klausimai.  

2006 m. rudenį LLRI vadovas Remigijus Šimašius buvo pakviestas dalyvauti Valstybės valdymo sistemos 
tobulinimo (Saulėlydžio) komisijoje. Komisijos darbas dar tik įsibėgėja ir jo rezultatyvumas kol kas nėra 
aiškus, tačiau tikimės, kad LLRI dalyvavimas leis šiam darbui labiau atspindėti poreikį ne atlikti formalius 
pakeitimus valstybės valdyme, bet sumažinti biurokratijos naštą ir valstybės išlaidavimą.   
 

 Jaunimas ir studentai 

Kovo mėnesį LLRI pradėjo skelbti lietuvių kalba išleistas knygas apie laisvąją rinką savo interneto 
tinklalapyje. Šios knygos pristatomos naujoje rubrikoje „Knygos lietuvių kalba“ (esančioje LLRI tinklalapio 
skiltyje „Skaitiniai“), kurioje publikuojami lietuvių kalba išleistų knygų apie ekonominį liberalizmą tekstai. 
Pernai šioje rubrikoje institutas paskelbė 4 knygų tekstus: Ludwig von Mises „Biurokratija“ ir „Ekonominė 
politika. Mintys šiandienai ir rytdienai“, „Laisvoji rinka. Skaitiniai“ (sudarė Algirdas Degutis) ir Henry Hazlitt 
“Ekonomika per vieną pamoką“. Po rubrikos pristatymo iki 2006 m. pabaigos šią rubriką aplankė ir skaitė 
lankytojai net iš 5140 originalių vietų. Artimiausiu metu LLRI pristatys daugiau iki šiol lietuviškai publikuotų 
austrų ekonomikos mokyklos klasikų ir kitų šios mokyklos autorių kūrinių. 

2006 m. LLRI minėjo iškilaus XX a. socialinio filosofo ir ekonomisto Ludwigo von Miseso 125-ąsias gimimo 
metines. Kovo 24 d. institutas paskelbė 3-iąjį rašinio konkursą „Laisvės studijos“, kurio dalyviai buvo 
kviečiami susipažinti su L. von Miseso darbais „Laisvė ir nuosavybė“,  „Kapitalizmas“, „Socializmas“, 
„Intervencionizmas“, „Infliacija“, „Užsienio investicijos“, „Politika ir idėjos“ ir „Biurokratija“ ir parašyti esė, 
kuriame būtų atspindėtos, plėtojamos, taikomos ar polemizuojamos idėjos, išreikštos viename ar keliuose iš 
šių Ludwigo von Miseso darbų. Konkursui buvo pateikti 9 geros kokybės darbai iš Lietuvoje ir užsienyje 
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studijuojančiųjų. Šiuo konkursu institutas siekia skatinti studentus ir jaunimą nagrinėti laisvės idėjas ir 
galimybes jas įgyvendinti šiandieninėje visuomenėje. 

Rugsėjo 29 d. LLRI surengė seminarą „Ludwig von Mises: Lietuvoje dar neatrastas 
ekonomikos genijus“, kurio metu buvo pristatyta instituto išleistas Ludwigo von Miseso 
paskaitų rinkinys „Ekonominė politika. Mintys šiandienai ir rytdienai“ ir paskelbti bei 
apdovanoti konkurso „Laisvės studijos“ nugalėtojai. Pagrindinį pranešimą apie Miseso 
darbus ir idėjas skaitė žinomas Vokietijos ir JAV ekonomistas prof. Hans Hermann Hoppe - 
vienas ryškiausių šiuolaikinio libertarizmo ir austrų ekonominės mokyklos atstovų.  
Knygą „Ekonominė politika“ ypač gerai įvertino leidykla (su kuria institutas bendradarbiavo 
išleisdamas knygą ir kuri užsiima knygos pardavimu) bei LLRI auditorijos, kurioms šis 
leidinys buvo išplatintas. LLRI yra suplanavęs ir tęs analogiškų knygų (santykinai trumpų, 
konceptualių, gerai skaitomų) leidybą ir ketina išleisti kitų, labiau ekonominei politikai skirtų 
knygų. 

 
 Tyrimai ir apžvalgos 

2005 m. žinoma JAV nevyriausybinė organizacija „Heritage“ fondas pasirinko LLRI kaip vieną iš septynių 
partnerių Europoje dalyvauti rengiant ir pristatant „Heritage“ fondo kartu su „Wall Street Journal“ skelbiamą 
ekonominės laisvės indeksą. 2006 m. sausio 4 d. LLRI, kartu su kitomis giminingomis organizacijomis visame 
pasaulyje, išplatino pranešimą spaudai „Lietuvos ekonominės laisvės reitingas beveik nepakito“, kuriame 
paskelbė naujausius „Heritage fondo“ ekonominės laisvės tyrimo rezultatus, bei plačiai komentavo juos Lietuvos 
žiniasklaidai. Tyrimo rezultatai rodo, kad Šiaurės Amerikos ir Europos regiono šalyse bendrai ekonominės 
laisvės gerokai padaugėjo, tačiau Lietuva išliko praktiškai nepasistūmėjusi į priekį, o kaimyninės šalys Estija ir 
Latvija smarkiai smuko žemyn.  

Sausio 12 d. Lietuvos Prezidentūroje LLRI 
organizavo diskusiją „Ekonominės laisvės 
indeksas 2006: į ką turi lygiuotis Lietuva?“. 
Tai buvo pirmasis „Heritage“ fondo kartu su 
„Wall Street Journal“ leidžiamo ekonominės 
laisvės indekso pristatymas Lietuvoje, kuriame 
dalyvavo ir sveikinimo žodį skaitė Lietuvos 
Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus. Į 
renginį atvyko ir pagrindinį pranešimą pristatė 
vienas iš šio leidinio rengėjų, „Heritage“ fondo 
Tarptautinės prekybos ir ekonomikos centro 
direktorius dr. Markas Mailzas (Marc Miles). 
Diskusijoje taip pat dalyvavo Prezidento 
patarėjas dr. Ramūnas Vilpišauskas, LLRI 
viceprezidentė dr. Guoda Steponavičienė ir 
SEB Vilniaus banko analitikė Algė Budrytė. 

Virš šimto dalyvių pritraukusioje diskusijoje dalyvavo Seimo nariai, ministrai ir atsakingi ministerijų darbuotojai, 
užsienio šalių ambasadoriai Lietuvoje, verslo bendruomenės ir verslo asociacijų atstovai, verslo ir finansų 
analitikai, akademikai, studentai, žiniasklaidos atstovai. Visas „Heritage fondo“ tyrimo pristatymas sulaukė 21 
publikacijos (transliacijos) Lietuvos žiniasklaidoje. 
Leidinys su naujausio tyrimo rezultatais buvo pristatytas asmeniškai Lietuvos Premjerui Algirdui Mykolui 
Brazauskui ir Seimo Pirmininkui Artūrui Paulauskui susitikimuose su tuometiniu LLRI vadovu Ugniumi 
Trumpa. Knyga taip pat išplatinta Lietuvos aukštojo mokslo įstaigoms, verslo asociacijoms ir kitoms LLRI 
auditorijoms. Ekonominės laisvės indekso populiarinimas padėjo rimčiau įtvirtinti nuostatą, kad ekonominė 
laisvė tiesiogiai lemia ekonominę gerovę ir kad siekiant spręsti ekonomines problemas būtina laisvinti 
ekonominės veiklos sąlygas. 

Vasario 2 ir 8 d. d. G. Steponavičienė ir R. Šimašius susitiko su Tarptautinio valiutos fondo atstovais. 
Susitikime buvo aptartos sveikatos apsaugos, pensijų reformos, darbo rinkos, Lietuvos konkurencingumo 
problemos. Pastebime, kad TVF atstovai ne vienerius metus iš eilės lankosi Lietuvos laisvosios rinkos 
institute, nes laiko institutą patikimos informacijos ir vertingų įžvalgų turinčia institucija ir dažnai atsižvelgia į 
LLRI ekspertų nuomonę savo ataskaitose, išvadose ir rekomendacijose.  

Rugsėjo 7 d. LLRI išplatino pranešimą spaudai „Ekonominės laisvės Lietuvoje daugėja, tačiau kaimynų 
pralenkti nepavyksta“, kuriame, kartu su giminingomis organizacijomis 70 pasaulio šalių, paskelbė 
Kanados Frazer instituto rengiamo ekonominės laisvės indekso duomenis („Economic Freedom of the 
World: 2006 Annual Report“). Tyrimo duomenimis, per 2004 metus Lietuvoje ekonominės laisvės padaugėjo. 
Lietuva publikuojamame reitinge užima 40 vietą (2003 metais buvo 45-oji) tarp 130 valstybių, tačiau vis dar 
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atsilieka nuo kitų Baltijos šalių - Estijos, kuri smuktelėjo iš 9 į 12 vietą, ir Latvijos, pakilusios iš 37 į 35 vietą. 
Nuo 1995 iki 2004 metų Lietuva pakilo nuo 93 iki šiuo metu užimamos 40 vietos. 

Balandžio 11 d. surengtoje spaudos konferencijoje „Rinkos dalyviai: algų ir ekonomikos augimas vis dar 
nestabdo emigracijos“ LLRI pristatė 17-ąjį Lietuvos ekonomikos tyrimą, kuriame pateikiami rinkos dalyvių 
2005 m. Lietuvos ekonomikos rodiklių vertinimai ir patikslintos prognozės 2006-iesiems. Toje pačioje 
spaudos konferencijoje buvo pristatyta LLRI pozicija dėl A. Brazausko Vyriausybės ataskaitos. Spalio 11  
d. surengtoje spaudos konferencijoje „Rinkos dalyviai: nors kainos ir auga, gyventojai turi vis daugiau 
atliekamų lėšų“ LLRI pristatė 18-ojo Lietuvos ekonomikos tyrimo rezultatus. Šiame tyrime pateikiamos 
rinkos dalyvių prognozės 2006 metams (patikslintos) ir 2007-iesiems.  

 
 Europos Sąjungos bendroji ekonominė politika 

Minėdamas Lietuvos narystės Europos Sąjungoje (ES) dvejų metų sukaktį, gegužės 12 d. Lietuvos 
laisvosios rinkos institutas, kartu su partneriais - tarptautiniu paramos fondu „Euroregionas Livonija-Baltija“ ir 
Friedricho Naumanno fondu, surengė tarptautinę konferenciją „Baltijos šalys Europos Sąjungoje: dvejų 
metų patirtis ir perspektyvos“. Šiame tarptautiniame renginyje Baltijos valstybių ir kaimyninių ne ES šalių 
narių atstovai aptarė Baltijos valstybių patirtį ES per dvejus narystės metus ir diskutavo apie naujas 
galimybes svariau atstovauti savo interesams bei galimas grėsmes. Konferencijoje šių šalių politikai, 
ekspertai, visuomenės veikėjai, politologai ir verslininkai taip pat aiškinosi, kaip prisidėti prie efektyviausių 
Baltijos šalių veiksmų siekiant geriausių narystės Europos Sąjungoje rezultatų. Renginyje G. Steponavičienė 
pasisakė tema „Baltijos valstybės - našta ar variklis Europos Sąjungai“. 

Tęsdamas darbą, susijusį su Lisabonos darbotvarke, gruodžio 5 d. Ūkio ministerijai LLRI pateikė pasiūlymus 
dėl Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos atnaujinimo. Remigijus Šimašius ir 
Guoda Steponavičienė yra įtraukti į darbo grupes, skirtas Lisabonos strategijos įgyvendinimui. Nors šios 
darbo grupės nepasižymėjo veiklumu ir darbo nuoseklumu, visuomenėje ir valdžios sluoksniuose yra girdima 
ir priimama instituto pozicija, kad Lisabonos strategijoje pagrindinis dėmesys turi būti kreipiamas į sąlygų 
ekonominei veiklai gerinimą. 
 

 Kita 

Sausio 16 d. pradėjo veikti naujas Lietuvos laisvosios rinkos instituto interneto tinklalapis (www.lrinka.lt 
ir www.freema.org). Tinklalapio naujovės - atnaujintas titulinio ir vidinių puslapių dizainas, įvestas trečias, 
horizontalusis, meniu, kuriame išskirtos LLRI nagrinėjamos temos, padaugėjo funkcijų, pristatytos naujos 
rubrikos. Naujasis tinklapis tapo kur kas funkcionalesnis, patogesnis ir buvo gerai įvertintas skaitytojų. Per 
2006 metus instituto tinklapis buvo aplankytas iš maždaug 317 000 originalių interneto vietų, iš viso buvo 
atversta maždaug 3 719 000 puslapių ir persisiųsta apie 220 GB informacijos, esančios LLRI tinklapyje. Su 
tinklapio statistika plačiau galima susipažinti adresu http://www.lrinka.lt/Stat/. 

Lapkričio 17 d. Klaipėdoje, o gruodžio 1 d. Šiauliuose LLRI surengė po diskusiją „Lietuvos investicinė 
aplinka ir koncesijos“. Renginiuose dalyvavo šių regionų verslo asociacijos, šių miestų savivaldybės 
atstovai, vietinės vartotojų organizacijos, atskiri rinkos dalyviai, žiniasklaida. Diskusijose G. Kadziauskas 
skaitė pranešimą „Trukdžiai verslui ir investicijoms: kaip gali padėti vietos valdžia?“, R. Šimašius kalbėjo 
tema „Koncesijos: už ir prieš“. Šie išvažiuojamieji LLRI seminarai leido pasiekti regioninių centrų verslo ir 
politikos lyderius, pristatyti jiems LLRI poziciją dėl tų klausimų, kuriuos sprendžia vietos valdžia ir taip lemia 
verslo sąlygas atitinkamame regione. 

Lapkričio 23 d. LLRI metiniame renginyje dalyvavo garsus Europos 
politikas, buvęs Europos vidaus rinkos komisaras, Paslaugų direktyvos 
“krikštatėvis” Fricas Bolkešteinas. Vakarienės metu svečias kalbėjo tema 
„Kur Europos Sąjungą nuves „trečiasis kelias?“ Renginyje institutas minėjo 
16 metų veiklos sukaktį.  
P. Bolkešteinas renginio metu pabrėžė, kad jei Europa apskritai kada nors 
nori atremti konkurenciją iš Indijos ir Kinijos, ji turi ryžtingai kovoti su bet 
kokiomis protekcionizmo formomis ir padaryti savo darbo, produktų ir 
paslaugų rinkas lanksčias. „Jei tai reikės vadinti anglosaksiška ekonomika – 
tegu taip ir būna!“ – teigė jis. Įkvepianti svečio kalba beveik šimtui renginio 
dalyvių (ir keliolikai žurnalistų atskiro susitikimo metu) leido geriau įvertinti 
kiek reformų einant ekonominės laisvės link reikia pačiai Europos Sąjungai. 

Nuo 2006 m. LLRI iniciatyva savaitraštis „Veidas“ pristato LLRI kolonėlę „Ką pasakytų F. Bastiatas?“, 
kurioje instituto ekspertai kiekvieno mėnesio pirmajame numeryje dalijasi mintimis apie retai Lietuvos 
žiniasklaidoje ir kitose auditorijose analizuojamas ekonomines ir socialines aktualijas, paplitusius mitus ir kt. 
Nuo 2006-ųjų pradžios LLRI vyresnysis ekspertas G.Kadziauskas naujienų portalo Alfa.lt kvietimu rašo 
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kasmėnesinius komentarus, o savaitraščio „Atgimimas“ kvietimu taip pat kartą per mėnesį publikuojami 
instituto ekspertų komentarai; jau dvejus metus iš eilės LLRI vadovas Remigijus Šimašius kas dvi savaites 
Lietuvos radijuje skaito Savaitės komentarą, Guoda Steponavičienė tradiciškai rengia metines 
ekonomikos apžvalgas mėnraščiui „Naujasis-Židinys Aidai“; LLRI taip pat turi mėnesinę kolonėlę 
specializuotame savaitraštyje „Mokesčių žinios“. LLRI straipsniai ir komentarai noriai perspausdinami ar 
cituojami ir kitose žiniasklaidos priemonėse. 

Gruodžio 13 d. LLRI ir Demokratinės politikos institutas surengė diskusiją „Ar ilgai gerovės valstybė bus 
gera“, kuri sutraukė apie 60 dalyvių iš įvairių auditorijų. G. Steponavičienė renginyje skaitė pranešimą 
„Europos “trečiasis kelias“: istorija, dabartis, pamokos Lietuvai“. Ši diskusija buvo gausiausiai lankyta 
Demokratinės politikos instituto renginių ciklo diskusija. Diskusijos metu taip pat buvo išplatintas LLRI 
leidinys, kuriame patalpinti iliustratyvūs užsienio kolegų straipsniai apie gerovės valstybės pražūtingumą. 
Nors vadinamoji gerovės valstybė vis dar atrodo gera alternatyva nemažai daliai Lietuvos žmonių, LLRI 
pristatomi argumentai visuomenei leidžia geriau susipažinti su jos diegimo pavojais. 

 

 2006 m. LLRI atstovai dalyvavo šiuose renginiuose, susijusiuose su laisvosios rinkos idėjų 
sklaida: 

 
1. Balandžio 20 d. G. Steponavičienė skaitė pranešimą apie šešėlinę ekonomiką Vilniaus universiteto 

ekonomikos fakulteto studentų renginyje. 
2. Balandžio 29 d. M. Kačinskienė Lietuvos liberalų sąjūdžio ir Europos Parlamento ALDE grupės 

organizuotame seminare „Liberalizmas: kaip gebėjimas žvelgti giliau“ perskaitė pranešimą 
„Liberalizmo raida ir pagrindinės idėjos“. 

3. Gegužės 10 d. G. Steponavičienė skaitė pranešimą matematikos fakulteto ekonometrijos ir draudimo 
matematikos specialybių studentams apie metodologines matavimų ekonomikoje prielaidas. 

4. Gegužės 18 d. G. Kadziauskas Vilniaus pedagoginio universiteto studentams skaitė atvirą paskaitą 
„Rinkos ekonomika ir socialinių problemų sprendimas“. 

5. Gegužės 19 d. R. Šimašius dalyvavo Property and Freedom Society steigiamojoje konferencijoje ir 
kalbėjo diskusijoje „Property Rights and the Protection of International Investment“. 

6. Gegužės 20 d. G. Kadziauskas dalyvavo Lietuvos liberalų sąjūdžio surengtame seminare ir perskaitė 
paskaitą „Laisvoji rinka ir jos konkurentai”. 

7. Birželio 16 d. R. Šimašius moderavo Europos moterų vadybos vystymo tinklo konferenciją 
„Kūrybiškumas, įvairovė ir galia“ ir skaitė pranešimą „Skirtumai, diskriminacija ir nepanaudotos 
galimybės rinkoje“. 

8. Liepos 2-3 d. instituto ekspertai dalyvavo The Language of Liberty Institute surengtoje stovykloje 
jaunimui „Language of Liberty“. D. Kiršytė skaitė pranešimą „Are there intellectual property rights?“, 
Ž. Šilėnas – „What is price?“. 

9. Rugpjūčio 24 d. G. Kadziauskas jaunųjų liberalų stovykloje skaitė paskaitą apie rinkos sprendimus. 
10. Rugsėjo 9 d. G. Kadziauskas skaitė paskaitą „Laisvoji rinka ir jos konkurentai“ A. Adamkienės fondo 

surengtoje moksleivių verslo mokykloje Palangoje.  
11. Rugsėjo 7 d. R. Šimašius dalyvavo 16-ajame ekonomikos forume Krynicoje (Lenkijoje), kuriame 

perskaitė pranešimą „New Member States in the European Union - Their Performance and 
Adaptation“. 

12. Lapkričio 25 d. R. Šimašius  dalyvavo Institute for Market Economics organizuotame seminare 
Sofijoje (Bulgarija) „On Economics, Capitalism and Happiness in EU“. 

13. Gruodžio 6 d. R. Šimašius ir I. Brazauskas dalyvavo LRS Europos reikalų komiteto diskusijoje 
„Lietuvos konvergencijos programos 2007 m. projekto svarstymas“. 

 
 2006 m. užfiksuota iš viso 238 LLRI ekspertų pasirodymai žiniasklaidoje laisvosios rinkos 

idėjų sklaidos srityje, reikšmingesni: 
 
01.28 R.Šimašius dalyvavo Žinių radijo diskusijoje „Avilys“ apie globalizaciją. 
01.03 G.Steponavičienė dalyvavo Žinių radijo diskusijoje „Nematoma jėga“ apie ES prekybą. 
01.18 R.Šimašius Lietuvos radijo Savaitės komentare „Beveik laisva šalis“ komentavo apie paskelbtą Lietuvos ir 
kitų šalių ekonominės laisvės įvertinimą. 
02.15 R.Šimašius Lietuvos radijo Savaitės komentare „Lietuviškos ekonomikos sėkmės istorija“ kalbėjo apie 
Lietuvos ekonomikos pasiekimus per 16 nepriklausomybės metų. 
02.17 G.Steponavičienės spausdinamas komentaras straipsniui „Lang vej til Lissabon“ (Long Road to Lisbon) 
Morgenavisen Jyllands-Posten (Danijos dienraštis). 
02.21 G.Kadziausko komentaras „ES paslaugų direktyva - protekcionizmas nugalėjo“ portale Omni.lt. 
02.22 R.Šimašius dalyvavo Žinių radijo laidoje „Prie pietų stalo“ diskusijoje apie LLRI, rinkos ekonomiką ir kt.. 
03.02 G.Steponavičienė dalyvavo Žinių radijo „Raktas“ diskusijoje „Ar verta kurti gerovės valstybę?“. 
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03.30 G.Steponavičienės 2005 m. ekonominė apžvalga „Pažadėtų keptų karvelių kvapas“, „Naujasis Židinys-
Aidai“. 
05.01 Lietuvos radijas, laida „Tarp rytų ir vakarų“, tema „Europos gerovės valstybės modelis“, G.Steponavičienė. 
04.14 Žinių radijas, laida „Raktas“, tema „Koalicijos kaita ir jos įtaka reformų tęstinumui, verslui, ekonomikai“, 
G.Steponavičienė. 
04 „Laisvoji rinka“, straipsnis „Mitas apie matematikų ir mokslo trūkumą“, Llewellynas H. Rockwellas (vertimas). 
05.04 „Veidas“, LLRI kolonėlė „Ką pasakytų F.Bastiatas“, straipsnis „Valdiška reklama“, G.Steponavičienė. 
05.12 „Atgimimas“, straipsnis „Apie baimę ir budrumą“ ("Ekrano" bankrotas), M.Kačinskienė. 
04.06 „Veidas“, „Ką pasakytų F.Bastiatas“, straipsnis „Apie viešą kalbėjimą“ (Prezidento metinė kalba), 
G.Steponavičienė. 
06.13 į Baltosios anketos (Bernardinai.lt) klausimus atsakė instituto viceprezidentė Guoda Steponavičienė. 
09.29 Žinių radijo laida „Raktas“, diskusija „WEF konkurencingumo indeksas“, R.Šimašius. 
08.3, Žinių radijo laida „Nematoma jėga“, diskusija „Nacionalinė investicijų skatinimo programa“, R.Šimašius. 
07.2, Žinių radijo laida „Raktas“, diskusija „Kokių valdininkų reikia Lietuvai?“, R.Šimašius. 
09.12 Lietuvos radijo laida „Trišalis susitarimas“, diskusija „Įmonių socialinė atsakomybė“,  
G.Steponavičienė. 
07.19 Lietuvos radijas, Savaitės komentaras „Vyriausybės strategija gerovei kurti nepritaikyta“, R.Šimašius. 
09.13 Lietuvos radijas, Savaitės komentaras „Indeksai ir Lietuvos gerovė“, R.Šimašius. 
09.29 savaitraštis „Atgimimas“, straipsnis „Privati nuosavybė – pagrindas“, G.Steponavičienė. 
08.11 portalas „Delfi.lt“, straipsnis „Apie batus ir (truputį) apie ratus“ (apie prekybos apribojimus), Ž.Šilėnas. 
08.03 savaitraštis „Veidas“, straipsnis „Neatsakinga socialinė atsakomybė“, R.Šimašius. 
08.01 portalas „Bernardinai.lt,“ perspausdintas LLRI leidinyje „Laisvoji rinka“ publikuotas Per Bylund straipsnis 
„Kaip gerovės valstybė sugadino Švediją“. 
09 žurnalas „Made in Lithuania“, perspausdinamas R.Šimašiaus komentaras Lietuvos radijui „Lithuania in the 
European Union - a two-year experience“, R.Šimašius. 
10.02 savaitraštis „Mokesčių žinios“, straipsnis „Mažiau išsivysčiusios šalys, antiglobalistai ir Lietuva“, Ž.Šilėnas. 
10.03 Žinių radijas, laida „Apskritas stalas“, tema - infliacija ir euras, R.Šimašius. 
10.04 Lietuvos televizija, „Spaudos klubas“, laidos tema - infliacija ir euras, R.Šimašius. 
10.05 savaitraštis „Veidas“, LLRI kolonėlė „Ką pasakytų F.Bastiatas?“, straipsnis „Darykite ką nors!“, 
G.Steponavičienė. 
10.23 savaitraštis „Mokesčių žinios“, straipsnis „Euras bet kuria kaina būtų labai brangus, jei apskritai būtų“, 
G.Steponavičienė. 
11 žurnalas „Made in Lithuania“, No.4, 2006, straipsnis „Market Players: thus far Inflation has not "Eaten" all of the 
Population's Income“.  
11.02 savaitraštis „Veidas“, LLRI kolonėlė „Ką pasakytų F.Bastiatas?“, straipsnis „Monarchijos ir demokratijos 
ekonomika“, R.Šimašius. 
11.28 radijas „Klasika“, laida apie laisvąją rinką, R.Šimašius, G.Steponavičienė. 
12.01 portalas „Alfa.lt“, straipsnis „Norėtume nepelningų verslų?!“, G.Kadziauskas. 
12.07 savaitraštis „Veidas“, LLRI kolonėlė „Ką pasakytų F.Bastiatas?“, straipsnis „Tolerancija nesėkmėms ir vieša 
apsauga“, G.Kadziauskas. 
12.20 Lietuvos radijas, Savaitės komentaras „Labdara ir gerumas kapitalizmo sąlygomis?“, R.Šimašius. 
12.06 Lietuvos radijas, Savaitės komentaras „Viešasis interesas ar privati nuosavybė?“, R.Šimašius. 
 
 

*** 
 

2006 m. institutas ir toliau buvo girdimas visuomenėje. Praėjusiais metais  institutas 
tapo labiau girdimas valdžios sluoksniuose: valstybės institucijos aktyviau kvietė instituto 
atstovus dalyvauti įvairiose darbo grupėse, LLRI ir valstybės institucijų iniciatyva vyko 
daugiau konsultacijų dėl bendrų ekonominės politikos klausimų. Be to, LLRI vadovo ir 
Lietuvos Ministro Pirmininko G. Kirkilo susitikime metų pabaigoje priimtas susitarimas 
kas keletą mėnesių organizuoti susitikimus ekonominėms ir socialinėms aktualijoms 
aptarti.  

Instituto per metus nuosekliai vykdyta veikla išsklaidant mitą, kad tariamoji 
gerovės valstybė yra gera alternatyva laisvajai rinkai, leido (ir ateityje leis) 
besidomintiems šia tematika turėti daugiau ir geresnių argumentų, atskleidžiančių 
vadinamosios gerovės valstybės vaidmenį griaunant gerovę. 
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EKONOMINĖ POLITIKA | LLRI ekspertų pasirodymai žiniasklaidoje 2006 m. 
 

Data Žiniasklaidos priemonės 
pavadinimas Tipas Šaltinis Forma Straipsnio/reportažo 

pavadinimas Autorius 

01 03 Žinių radijas r ži kom 2006 m. ekonominės 
prognozės 

G.Steponavičienė 

01 03 kt, Ekstra s ži cit Paskutinis "abonento" 
Rubikonas 

R.Šimašiaus pran. 

01 03 kt, Klaipėda s ži kom Kunigas horoskopus lygina 
su anekdotais 

M.Kačinskienė 

01 03 Žinių radijas, Nematoma 
jėga 

r ži disk ES prekyba G.Steponavičienė 

01 04 Žinių radijas, Žinios r LLRI 
pran.sp 

kom Lietuvos ekonominės 
laisvės reitingas per metus 
beveik nepakito 

G.Steponavičienė 

01 04 LR, Žinios r LLRI 
pran.sp 

kom Lietuvos ekonominės 
laisvės reitingas per metus 
beveik nepakito 

G.Steponavičienė 

01 04 kt, Politika.lt e LLRI 
pran.sp 

zin Lietuvos ekonominės 
laisvės reitingas per metus 
beveik nepakito 

 

01 04 Bernardinai.lt e LLRI 
pran.sp 

zin Lietuvos ekonominės 
laisvės reitingas beveik 
nepakito 

G.Steponavičienė 

01 04 BNS a LLRI 
pran.sp 

zin Lietuvos ekonominės 
laisvės reitingas per metus 
beveik nepakito 

 

01 04 Delfi.lt e LLRI 
pran.sp 

zin Lietuvos ekonominės 
laisvės reitingas per metus 
beveik nepakito 

 

01 04 Omni.lt e LLRI 
pran.sp 

zin Lietuvoje laisvės verslui 
galėtų būti ir daugiau 

G.Steponavičienė 

01 05 Vakarų ekspresas s LLRI 
pran.sp 

zin Lietuvoje ekonominės 
laisvės nepadaugėjo 

 

01 05 Lietuvos rytas, Ekonomika s LLRI 
pran.sp 

zin Verslo aplinka Lietuvoje 
nepakito 

 

01 05 Lietuvos žinios, Ekonomika s LLRI 
pran.sp 

zin Suvaržymų verslui 
nesumažėjo 

 

01 05 Kauno diena, Argumentai s LLRI 
pran.sp 

zin Lietuvos ekonominės 
laisvės reitingas beveik 
nepakito 

 

01 05 Verslo žinios, Žinios s LLRI 
pran.sp 

zin Lietuva "beveik laisva" ir 
sąraše 23-ioji 

 

01 05 Verslo žinios, Paskutinis psl. s ži kom Sovietinė praeitis iš 
Lietuvos traukiasi sunkiai 

G.Steponavičienė 

01 13 Bernardinai.lt e ži min Ekonominei laisvei 
Lietuvoje labiausiai trukdo 
didelė biurokratija ir 
išplitusi korupcija 

 

01 13 Verslo žinios, 1 psl., Dienos 
tema 

s LLRI 
disk 

rep Laisvės niekada nebus per 
daug 

 

01 16 Verslo žinios, Interviu s LLRI - Prie bedugnės. Rytų 
Europiečiai suka atgal 
(interviu su Marc Miles) 

 

01 16 LR, Ryto garsai r ži kom Kodėl Lietuvai nepavyksta 
pritraukti daugiau užsienio 
investicijų? 

U.Trumpa 
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Data Žiniasklaidos priemonės 
pavadinimas Tipas Šaltinis Forma Straipsnio/reportažo 

pavadinimas Autorius 

01 18 Delfi.lt, Komentarai e ži kom Mįslė: paskutinis Europos 
išlaikytinis - kas? 

R.Šimašius 

01 18 LR, Sav.kom. r LLRI kom Beveik laisva šalis R.Šimašius 
01 18 Verslo žinios s ži kom Algirdas Brazauskas 

sužiuro į Lenkiją (BVP vs 
algų augimas) 

U.Trumpa 

01 19 Veidas, Savaitė s LLRI 
disk 

cit Ekonominės laisvės 
indeksas 

 

01 24 Verslo žinios, Tema s ži kom Kad neliktų vidaus 
kontrolės, būtina stiprinti 
išorinę 

U.Trumpa 

01 27 Respublika, Pinigai s ži cit Būsto kainų burbulas - 
pučiasi ar plyšta? 

R.Šimašiaus kom 

01 28 Žinių radijas, Avilys r ži disk Globalizacija R.Šimašius 
02 03 LNK tv ži kom Siūlymas kompensuoti 

gyventojų prarastus pinigus 
dėl EBSW veiklos 

R.Šimašius 

02 03 Verslo žinios, Diskusija s ži kom Kas būtų, jei nespėtume 
įsilieti į Šengeno erdvę? 

U.Trumpa 

02 05 LNK, Savaitės panorama tv ži cit Siūlymas kompensuoti 
gyventojų prarastus pinigus 
dėl EBSW veiklos 

R.Šimašiaus kom. 

02 15 LR, Sav.kom r LLRI kom Lietuviškos ekonomikos 
sėkmės istorija 

R.Šimašius 

02 17 u, Morgenavisen Jyllands-
Posten (Denmark) 

s ži kom Lang vej til Lissabon (Long 
Road to Lisbon) 

G.Steponavičienė 

02 21 Omni.lt, Komentarai e LLRI str ES paslaugų direktyva - 
protekcionizmas nugalėjo 

G.Kadziauskas 

02 22 Klaipėda, 1 psl. s ži kom Žmonės vargsta - klerkai 
išlaidauja 

R.Šimašius 

02 22 Žinių radijas, Prie pietų stalo r ži disk Apie LLRI, rinkos 
ekonomiką ir pan. 

R.Šimašius 

02 23 LR, Ryto garsai r ži kom EK ataskaita apie Lietuvos 
konvergencijos programos 
įgyvendinimą 

G.Steponavičienė 

02 23 Žinių radijas r ži min Ekonomisto šypsena 
(reakcija į R.Šimašiaus 
kom. "Lietuviškos 
ekonomikos sėkmės 
istorija") 

 

02 23 Delfi.lt, Komentarai e ži min Ekonomisto šypsena 
(reakcija į R.Šimašiaus 
kom. "Lietuviškos 
ekonomikos sėkmės 
istorija") 

 

03 kt, Lithuanian Business 
Review 

s LLRI 
disk 

rep There is Enough Space for 
"Freeing" 

 

03 02 Žinių radijas, Raktas r ži disk Ar verta kurti gerovės 
valstybę? 

G.Steponavičienė 

03 07 LR, Ryto garsai r ži kom Euras ir Mastrichto kriterijai G.Steponavičienė 
03 14 Verslo žinios, Tema s ži cit Europa įstrigo 

globalizacijos kryžkelėje 
G.Kadziausko kom.

03 18 Lietuvos rytas, Laikinoji 
sostinė 

s ži cit Apie regioninę politiką 
(dvimiestį) 

R.Šimašiaus int. 
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03 25 BTV, Šeštadienio rytas tv ži kom Pirkimo, vartojimo manija R.Šimašius 
03 27 LR, Ryto garsai r ži kom Lietuvos (ne)gerėjanti 

ekonomika 
R.Šimašius 

03 29 Verslo žinios, Dienos tema s ži kom Kalba - už metus, tikslai - 
strateginiai 

R.Šimašius 

03 29 LR, Sav. Kom. r LLRI kom Darbas, stabilumas, 
gerovė? 

R.Šimašius 

03 29 Delfi.lt, Komentarai e LLRI str Honorarų apmokestinimas: 
nepilnavertiškumo 
kompleksai ir storėjanti 
socialinė piniginė 

M.Kačinskienė 

03 30 Žinių radijas, Dienos kl. r ži kom Ar valstybė turėtų gelbėti 
bankrutuojančius 
pramonės gigantus? 

G.Steponavičienė 

03 30 kt, Naujasis Židinys-Aidai s LLRI str Pažadėtų keptų karvelių 
kvapas 

G.Steponavičienė 

04 kt, Laisvoji rinka e LLRI persp Mitas apie matematikų ir 
mokslo trūkumą 

Llewellynas H. 
Rockwellas 

04 03 LTV, Pinigų karta tv ži kom Prezidento kalbos tematika R.Šimašius 
04 06 Veidas, Ką pasakytų 

F.Bastiatas 
s LLRI str Apie viešą kalbėjimą G.Steponavičienė 

04 06 Veidas, Tema s ži kom Klientas nebėra karalius G.Steponavičienė 
04 11 BTV tv LLRI 

sp.konf 
rep 17-ojo Lietuvos 

ekonomikos tyrimo 
pristatymas 

 

04 11 5 kanalas tv LLRI 
sp.konf 

rep 17-ojo Lietuvos 
ekonomikos tyrimo 
pristatymas 

 

04 11 Omni.lt e LLRI 
pran.sp 

zin Mokesčių našta Lietuvoje 
pernai nežymiai sumažėjo - 
LLRI 

 

04 11 BNS a LLRI 
pran.sp 

zin Mokesčių našta Lietuvoje 
pernai nežymiai sumažėjo - 
LLRI 

 

04 11 Delfi.lt, Verslas e LLRI 
pran.sp 

zin LLRI: mokesčių našta 
Lietuvoje pernai nežymiai 
sumažėjo 

 

04 11 Žinių radijas r LLRI 
sp.konf 

rep 17-ojo Lietuvos 
ekonomikos tyrimo 
pristatymas 

 

04 11 LR, rusų k. r LLRI 
sp.konf 

rep 17-ojo Lietuvos 
ekonomikos tyrimo 
pristatymas 

 

04 11 LNK, Verslas tv LLRI 
sp.konf 

rep 17-ojo Lietuvos 
ekonomikos tyrimo 
pristatymas 

 

04 12 Lietuvos žinios s LLRI 
sp.konf 

rep Verslininkai regi lėtesnę 
ūkio raidą 

 

04 12 Lietuvos rytas s LLRI 
sp.konf 

cit Mokesčių našta - vis dar 
sunki 
 

 

04 13 Kauno diena, Argumentai s LLRI 
pran.sp 

cit Mokesčių našta Lietuvoje 
pernai nežymiai sumažėjo 
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04 14 LR, Ryto garsai r ži kom "Ekrano" bankrotas: 
ekonomiškai normalu ar 
ne? 

R.Šimašius 

04 14 Žinių radijas, Raktas r ži disk Koalicijos kaita ir jos įtaka 
reformų tęstinumui, verslui, 
ekonomikai 

G.Steponavičienė 

04 19 kt, Apskaitos, audito ir 
mokesčių aktualijos 

s LLRI 
sp.konf 

rep Rinkos dalyviai tikisi 
tolimesnio ekonomikos 
augimo 

 

04 20 Kauno diena, Argumentai s ži cit "Beveik laisvos" šalies 
problemos 

R.Šimašiaus kom. 

04 21 Verslo žinios, Pozicija s ži kom Skęstančiųjų gelbėjimas - 
jų pačių reikalas 

M.Kačinskienė 

04 24 Delfi.lt, Komentarai e LLRI str Laisvė judėti: gavom ir 
skundžiamės 

M.Kačinskienė 

04 24 Mokesčių žinios, 
Argumentai 

s LLRI 
sp.konf 

rep Lietuvos ekonomika teikia 
vilčių 

M.Kačinskienės 
vardu 

04 25 LTV, Ryto televizija tv LLRI 
sp.konf 

kom LLRI siūlymai dėl 
emigracijos 

G.Kadziauskas 

04 25 Žinių radijas, Žinios r LLRI 
sp.konf 

rep LLRI kviečia valdžią ieškoti 
ne panacėjos nuo 
migracijos, o sudaryti 
sąlygas gauti didesnes 
pajamas čia ir dabar 

 

04 25 Delfi.lt, Jaunimo sodas e LLRI 
sp.konf 

zin Į kiekybę orientuota 
aukštojo mokslo politika 
didina emigrantų skaičių 

 

04 25 LR, Žinios r LLRI 
sp.konf 

rep LLRI kviečia valdžią ieškoti 
ne panacėjos nuo 
migracijos, o sudaryti 
sąlygas gauti didesnes 
pajamas čia ir dabar 

 

04 25 Omni.lt, Verslas e LLRI 
pran.sp 

zin Valdžia raginama ne 
kariauti su emigracija, o 
gerinti verslo sąlygas 
Lietuvoje 

 

04 25 BNS e LLRI 
pran.sp 

zin Valdžia raginama ne 
kariauti su emigracija, o 
gerinti verslo sąlygas 
Lietuvoje 

 

04 25 Bernardinai.lt e LLRI 
pran.sp 

zin Valdžia raginama ne 
kariauti su emigracija, o 
gerinti verslo sąlygas 
Lietuvoje 

 

04 25 Delfi.lt, Verslas e LLRI 
sp.konf 

zin Ekspertai: žmonėms reikia 
ne ambicingų emigracijos 
mažinimo planų, o 
geresnių verslo sąlygų 

 

04 26 Lietuvos rytas, Aktualijos s LLRI 
sp.konf 

zin Emigracija (3 sak.)  

04 26 Verslo žinios s LLRI 
sp.konf 

rep Valdžia paakinta neteikti 
naujų privilegijų 

 

04 26 LR, Sav.kom. r LLRI kom Emigracija – ar Lietuva 
išsivaikščios? 

R.Šimašius 

04 26 Žinių radijas r LLRI 
sp.konf 

kom Siūlymai dėl emigracijos G.Kadziauskas 
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04 26 L.T., Piniginė s LLRI 
sp.konf 

rep Migraciją mažintų tvirta 
ekonomika 

 

04 27 Veidas, Savaitė s LLRI 
sp.konf 

rep Kur turėtų būti nukreipta 
emigracijos politika? 

G.Kadziausko 
vardu 

04 27 Kauno diena, Tema s LLRI 
sp.konf 

rep Vaistai nuo emigracijos - 
didesnės pajamos 
gimtinėje 

 

04 30 TV3, Savaitės komentarai tv LLRI 
sp.konf 

kom LLRI kviečia valdžią ieškoti 
ne panacėjos nuo 
migracijos, o sudaryti 
sąlygas gauti didesnes 
pajamas čia ir dabar 

G.Kadziauskas 

05 01 LR, Tarp rytų ir vakarų r ži disk Europos gerovės valstybės 
modelis 

G.Steponavičienė 

05 02 Klaipėda, Tavo pinigai s LLRI 
sp.konf 

cit Emigraciją stabdytų 
geresnės verslo sąlygos 

 

05 02 Lietuvos rytas, Nuomonės s LLRI 
sp.konf 

cit Kaip sustabdyti dar vieną 
emigracijos bangą? 

 

05 02 Apskaitos, audito ir 
mokesčių aktualijos 

s LLRI 
sp.konf 

zin Mokesčių mažinimas ir 
patrauklesnė verslo aplinka 
galėtų sumažinti emigraciją 

 

05 03 Lietuvos rytas, Laiko ženklai s LLRI 
sp.konf 

cit cit. LLRI siūlymai dėl 
emigracijos stabdymo 
neminint LLRI 

 

05 04 kt, Znad wilii, Biznes partner r ži kom Emigracija G.Kadziauskas 
05 04 Veidas, Ką pasakytų 

F.Bastiatas? 
s LLRI str Valdiška reklama G.Steponavičienė 

05 06 Respublika, Pinigai s LLRI 
sp.konf 

rep Verslo plėtrą stabdo 
migracija 

 

05 10 Delfi.lt, Verslo naujienos e ži kom Seime ieškota priemonių 
emigracijai stabdyti 

G.Kadziauskas 

05 12 Žinių radijas r LLRI 
konf 

kom Narystei ES - du metai G.Steponavičienė 

05 12 LR, Akiračiai r ži kom Socialistinis mentalitetas G.Steponavičienė 
05 12 TV3 tv LLRI 

konf 
? Narystei ES - du metai  

05 12 Atgimimas, Ekonomika s LLRI str Apie baimę ir budrumą 
("Ekrano" bankrotas) 

M.Kačinskienė 

05 15 Verslo žinios, Dienos tema s LLRI 
konf 

min Baltijos sesės ES šeimoje - 
ir konkurentės, ir partnerės 

 

05 15 Mokesčių žinios, 
Argumentai 

s LLRI 
sp.konf 

rep Kaip valdyti migraciją G.Kadziausko 
vardu 

05 16 Verslo žinios s ži kom socialistinis mentalitetas G.K. 
05 22 Kauno diena, Ekonomika s ži kom Investuotojai aplenkia 

Lietuvą 
U.Trumpa 

05 23 Delfi.lt, Verslas e ži cit Nežinia dėl Vyriausybės 
trukdo verslui 

G.Steponavičienės 
kom. 

05 23 BNS a ži cit Nežinia dėl Vyriausybės 
trukdo verslui 

G.Steponavičienės 
kom. 

05 23 Verslo žinios, Dienos tema s ži kom Nežinia trukdo eiti pirmyn G.Steponavičienė 
07 06 Veidas, Valdžia 2006 s ži kom Reikia paprastesnės 

valdininkų atleidimo 
procedūros 
 

G.Steponavičienė 
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07 13 Verslo žinios s ži kom Kirkilo veidrodyje - 
Brazausko šešėlis 

R.Šimašius 

07 13 Delfi.lt, Verslo naujienos e LLRI 
pran.sp 

zin Vyriausybės programa 
parengta pasėdėti ant 
gerovės pamatų, teigia 
LLRI 

 

07 14 kt, Teisės ir informacijos 
centras 

e ži persp Kaip gerovės valstybė 
sugadino Švediją 

Per Bylund 

07 14 LR, Ryto garsai r LLRI 
pran.sp 

kom Vyriausybės programos 
įvertinimas 

R.Šimašius 

07 17 Omni.lt e LLRI 
pran.sp 

zin Vyriausybės programa 
"Santarvės ir gerovės 
vardan" parengta pasėdėti 
ant gerovės pamatų 

 

07 19 LR, Sav.kom r LLRI kom Vyriausybės strategija 
gerovei kurti nepritaikyta 

R.Šimašius 

07 19 Bernardinai.lt e ži persp Vyriausybės strategija 
gerovei kurti nepritaikyta 

R.Šimašiaus kom. 

07 19 Respublika, Nuomonės s LLRI 
pran.sp 

cit Vyriausybės pažadai 
vertinami atsargiai 

 

07 27 Žinių radijas, Raktas r ži disk Kokių valdininkų reikia 
Lietuvai? 

R.Šimašius 

07 27 Verslo žinios, Laiškai s ži kom Pūdymuose įklimpusi Doha Ž.Šilėnas 
07 27 kt, Ūkininko patarėjas s ži kom Dohos raundas ir laisva 

prekyba 
Ž.Šilėnas 

08 01 Bernardinai.lt, Sankirtos e LLRI persp Per Bylund: Kaip gerovės 
valstybė sugadino Švediją 

 

08 01 u, Telia, Švedija s ži kom investicinis klimatas ir pan. R.Šimašius 
08 03 Veidas, Ką pasakytų 

F.Bastiatas? 
s LLRI str Neatsakinga socialinė 

atsakomybė 
R.Šimašius 

08 05 u, Diena, Latvija s ži kom LRV ketinimai kompensuoti 
žemdirbių nuostolius dėl 
sausros 

R.Šimašius 

08 08 Bernardinai.lt e LLRI kom Kodėl aš su Kasparovu, o 
ne su Kasparu 

Ž.Šilėnas 

08 09 Lietuvos žinios, Ekonomika s ži kom Su kinais tenka grumtis be 
muitų 

Ž.Šilėnas 

08 11 Delfi.lt, Komentarai e LLRI str Apie batus ir (truputį) apie 
ratus 

Ž.Šilėnas 

08 24 Verslo žinios, Dienos tema s ži kom Verslo aplinką pagerinti 
galima, reikia tik geros 
valios 

G.Steponavičienė 

08 31 Žinių radijas, Nematoma 
jėga 

r ži disk Nacionalinė investicijų 
skatinimo programa 

R.Šimašius 

09 kt, Lithuania in the World, 
No.4 2006 

s ži kom The Search is on for 
Cheap Labour 

R.Šimašius 

09 kt, Made in Lithuania, 
Vol.21, No.3, 2006 

s ži persp Lithuania in the European 
Union - a two-year 
experience 

R.Šimašiaus kom. 

09 04 Žinių radijas, Dienos 
klausimas 

r ži kom apie Lietuvos ekonomikos 
perspektyvas ir perkaitimo 
grėsmę 

G.Steponavičienė 

09 04 Verslo žinios s ži kom Prioritetai nevirto darbais G.Steponavičienė 
09 06 Delfi.lt, Nuomonių ringas e LLRI str Globalizacija ir Lietuva Ž.Šilėnas 
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09 07 Omni.lt e LLRI 
pran.sp 

zin Ekonominės laisvės 
Lietuvoje daugėja, bet per 
lėtai 

 

09 07 kt, VTV e LLRI 
pran.sp 

min Ekonominės laisvės 
Lietuvoje daugėja, tačiau 
kaimynų pralenkti 
nepavyksta 

 

09 07 Alfa.lt e LLRI 
pran.sp 

min Ekonominės laisvės 
Lietuvoje daugėja, tačiau 
kaimynų pralenkti 
nepavyksta 

 

09 07 BNS a LLRI 
pran.sp 

zin Lietuvoje ekonominės 
laisvės daugiau, bet šalis 
atsilieka nuo kaimynių - 
LLRI 

 

09 08 LR, Ryto garsai r LLRI 
pran.sp 

kom Frazer indekso rezultatai D.Kiršytė 

09 08 Atgimimas, Komentarai s ži min Meškų baletas, arba LLRI 
cirko turnė 

 

09 08 Atgimimas, Ekonomika e LLRI 
pran.sp 

min Lietuvoje ekonominės 
laisvės daugiau 

 

09 08 Lietuvos rytas, Ekonomika, 
Žinių srautas 

s LLRI 
pran.sp 

min Laisvė  

09 12 LR, Trišalis susitarimas r ži disk Įmonių socialinė 
atsakomybė 

G.Steponavičienė 

09 13 kt, Savaitė su TV s ži cit Kodėl tai, kas pagaminta 
Anglijoje, pagaminta 
Lenkijoje? 

R.Vilpišauskas 

09 13 LR, Sav.kom r LLRI kom Indeksai ir Lietuvos gerovė R.Šimašius 
09 14 Žinių radijas r LLRI 

sp.konf 
rep Globalizacijos mitai  

09 15 Alfa.lt e LLRI 
konf 

cit Gyventi geriau Lietuvai 
trukdo labdara ir korupcija 

 

09 15 Verslo žinios, Redakcinis s LLRI 
konf 

cit Būdami vietiniai, priversti 
būti pasauliniai 

 

09 21 Veidas s LLRI 
konf 

min Globalizacijos vilionės ir 
grimasos 

 

09 24 kt, Verslo banga e ži cit Globalizacijos vilionės ir 
grimasos 

 

09 26 TV3 tv ži kom 150 naujų LRV etatų R.Šimašius 
09 27 Delfi.lt e ži cit G.Binkauskas: Bus 

sąžiningi, bet prašo už tai 
sumokėti 

 

09 28 LR, Lietuvos diena r LLRI 
sp.konf 

kom Infliacija ir euras R.Šimašius 

09 28 kt, 1BK tv LLRI 
sp.konf 

zin Euro įvedimas nėra 
svarbiausia priežastis 
infliacijai mažinti, teigia 
LLRI 

 

09 28 Žinių radijas r LLRI 
sp.konf 

rep Euro įvedimas nėra 
svarbiausia priežastis 
infliacijai mažinti, teigia 
LLRI 

 

09 28 BTV tv LLRI 
sp.konf 

zin Euro įvedimas nėra 
svarbiausia priežastis 
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infliacijai mažinti, teigia 
LLRI 

09 28 Alfa.lt, Piniginė e LLRI 
sp.konf 

zin Lietuva 2009-2010 metais 
euro greičiausiai nematys, 
mano LLRI 

 

09 28 LR rusų k. r LLRI 
sp.konf 

kom Euro įvedimas nėra 
svarbiausia priežastis 
infliacijai mažinti, teigia 
LLRI 

R.Šimašius 

09 28 5 kanalas tv LLRI 
sp.konf 

zin Euro įvedimas nėra 
svarbiausia priežastis 
infliacijai mažinti, teigia 
LLRI 

 

09 28 LTV, Panorama tv LLRI 
sp.konf 

rep Euro įvedimas nėra 
svarbiausia priežastis 
infliacijai mažinti, teigia 
LLRI 

 

09 28 kt, Verslo banga e LLRI 
sp.konf 

zin Euro įvedimas nėra 
svarbiausia priežastis 
infliacijai mažinti, teigia 
LLRI 

 

09 28 kt, 5ci e-televizija e LLRI 
sp.konf 

rep Euro belaukiant: kaip 
pažaboti infliaciją? 

 

09 28 BNS a LLRI 
sp.konf 

zin Siekiant kuo greičiau 
įsivesti eurą būtina 
pažaboti biudžeto išlaidas, 
teigia LLRI 

 

09 29 Žinių radijas, Raktas r ži disk WEF konkurencingumo 
indeksas 

R.Šimašius 

09 29 kt, Klaipėda s LLRI 
sp.konf 

cit Euras Lietuvoje gali būti 
įvestas 2010 metais 

 

09 29 Verslo žinios s LLRI 
sp.konf 

rep Euro įvedimas neturi kenkti 
ekonomikai 

 

09 29 Respublika, 1 psl. s LLRI 
sp.konf 

rep Valdžia jau nebenori euro  

09 29 Lietuvos žinios, Ekonomika s LLRI 
sp.konf 

rep Su infliacija kovojama ne 
tais ginklais 

 

09 29 LR, Žinios r LLRI 
sp.konf 

kom Euras ir infliacija G.Steponavičienė 

09 29 Atgimimas, Komentarai s LLRI str Privati nuosavybė - 
pagrindas 

G.Steponavičienė 

10 02 Apskaitos, audito ir 
mokesčių aktualijos 

s LLRI 
sp.konf 

zin Siūloma de didinti 
mokesčius, bet pažaboti 
biudžeto išlaidų didinimą 

 

10 02 Mokesčių žinios s LLRI 
konf 

str Mažiau išsivysčiusios 
šalys, antiglobalistai ir 
Lietuva 

Ž.Šilėnas 

10 03 Alfa.lt s ži kom G.Kirkilas dar neatsiskleidė 
kaip premjeras 

R.Šimašius 

10 03 Žinių radijas, Apskritas 
stalas 

r ži disk Infliacija ir euras R.Šimašius 

10 04 Spaudos klubas tv ži disk Infliacija ir euras R.Šimašius 
10 04 kt, Šiaulių kraštas, 1 psl. s ži kom Ištuštėjusi darbo rinka 

verčia didinti algas 
G.Steponavičienė 

10 05 Kauno diena, Argumentai s LLRI rep Infliacijos egzaminas  
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sp.konf 
10 05 kt, Savaitė su TV s LLRI 

sp.konf 
rep LLRI pozicija dėl euro ir 

infliacijos 
 

10 05 Veidas, Ką pasakytų 
F.Bastiatas 

s LLRI str Darykite ką nors! G.Steponavičienė 

10 05 Veidas, Verslas s LLRI 
sp.konf 

cit Lietuva dar negreit įsives 
eurą 

 

10 07 kt, Panorama s ži kom Augančios valdininkų eilės 
graso šalies prestižui 

R.Šimašius 

10 08 kt, Verslo banga e ži cit Lietuva dar negreit įsives 
eurą 

 

10 08 Delfi.lt, Dienos naujienos e ži cit Augančios valdininkų eilės 
graso šalies prestižui 

R.Šimašiaus kom. 

10 11 BNS a LLRI 
sp.konf 

zin Lietuvos ūkio augimas 
nelėtės, teigia LLRI 

 

10 11 BTV tv LLRI 
sp.konf 

rep Lietuvos ūkio augimas 
nelėtės, teigia LLRI 

 

10 11 LR, Žinios r LLRI 
sp.konf 

rep Lietuvos ūkio augimas 
nelėtės, teigia LLRI 

 

10 11 5 kanalas tv LLRI 
sp.konf 

rep Lietuvos ūkio augimas 
nelėtės, teigia LLRI 

 

10 11 Žinių radijas, Žinios r LLRI 
sp.konf 

kom Lietuvos ūkio augimas 
nelėtės, teigia LLRI 

M.Kačinskienė 

10 11 VŽ online e ži kom Lenkų pinigai už "Mažeikių 
naftą" didins infliaciją 

R.Šimašius 

10 12 Verslo žinios s ži cit Pinigai už "Mažeikių naftą" 
didins infliaciją 

R.Šimašiaus kom. 

10 12 Lietuvos žinios, Tarp miesto 
ir kaimo 

s LLRI 
sp.konf 

cit Mokesčių naštą 
verslininkams prognozuoti 
dar anksti 

 

10 12 Lietuvos žinios, Ekonomika s LLRI 
sp.konf 

zin Gyventojai turės vis 
daugiau lėšų 

 

10 12 Veidas, Verslas s ži kom Naujas kelias euro link G.Steponavičienė 
10 12 Kauno diena, Argumentai s LLRI 

sp.konf 
zin Lietuvos ūkio augimas 

nelėtės 
 

10 13 Verslo žinios, Pozicija s ži kom Euras ir infliacija - drauge? R.Šimašius 
10 15 kt, Verslo banga e ži cit Naujas kelias euro link G.Steponavičienės 

kom. 
10 16 Mokesčių žinios s LLRI 

sp.konf 
zin Patikslintos ekonomikos 

prognozės 
 

10 16 Apskaitos, audito ir 
mokesčių aktualijos 

s LLRI 
sp.konf 

zin Mažinant mokesčius, 
mažės ir šešėlinė 
ekonomika 

 

10 17 Žinių radijas, Žinios r ži kom Darbo užmokestis 
Lietuvoje 

M.Kačinskienė 

10 20 Alfa.lt e ži kom Konservatoriai siūlo 
pagrasinti Rusijai, kad į 
PPO ji pateks tik grąžinusi 
Lietuvai rublinius indėlius 

R.Šimašius 

10 23 Mokesčių žinios s ži str Euras bet kuria kaina būtų 
labai brangus, jei apskritai 
būtų 

G.Steponavičienė 

10 24 LR r ži kom Kodėl kuro kainos krenta, o 
produktai nepinga? 

R.Šimašius 
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Data Žiniasklaidos priemonės 
pavadinimas Tipas Šaltinis Forma Straipsnio/reportažo 

pavadinimas Autorius 

10 27 kt, Laisvoji rinka e ži persp Globalizacija: mažiau 
išsivysčiusios šalys, 
antiglobalistai ir Lietuva 

Ž.Šilėno str. 

10 28 kt, Panevėžio balsas s ži kom Panevėžys - didmiestis. Ir 
kas? 

A.Tobulevičienė 

10 28 Delfi.lt s ži cit Panevėžys - didmiestis. Ir 
kas? 

A.Tobulevičienės 
kom. 

11 kt, Versus s LLRI min Gyvenimas be politikų  
11 kt, Made in Lithuania, No.4, 

2006 
s ži str Market Players: thus far 

Inflation has not "Eaten" all 
of the Population's Income 

 

11 kt, Verslo labirintas, 2006 
lapkritis 

s LLRI 
konf 

kom "Globalus kaimas" jau 
realybė - mitai ir tikrovė 

Ž.Šilėnas 

11 01 Delfi.lt, Nuomonių ringas e ži min P.Gylys: Viešasis reikalas 
ir viešosios gėrybės 

 

11 02 Veidas, Ką pasakytų 
F.Bastiatas? 

s LLRI str Monarchijos ir demokratijos 
ekonomika 

R.Šimašius 

11 09 Bernardinai, Sankirtos e LLRI persp Švedijos modeliai  
11 16 u, WSJ.com e ži kom Services Directive G.Steponavičienė 
11 18 kt, Klaipėda s LLRI 

disk 
rep Verslo ribojimai - sąlygos 

tarpti korupcijai 
 

11 18 kt, Laluna r LLRI 
disk 

kom Kas trukdo investuoti 
Lietuvoje? 

R.Šimašius 

11 18 kt, Vox Maris r LLRI 
disk 

kom Kas trukdo investuoti 
Lietuvoje? 

R.Šimašius 

11 20 kt, Znadwilii, Biznes partner r ži kom Ekonominės aktualijos R.Šimašius 
11 21 Lietuvos žinios, Ekonomika s LLRI 

disk 
cit Artėjantys rinkimai - 

galvosūkis investuotojams 
G.Kadziausko 
pran. 

11 21 M-1 plius r ži kom Populistinės iniciatyvų 
lengvatos prieš rinkimus 

R.Šimašius 

11 21 Verslo žinios, Dienos tema s ži kom Rinkėjų balsams vilioti - 
populizmo pliūpsnis 

G.Steponavičienė 

11 22 LR, Sav. Kom. r LLRI kom Lubos „Sodrai“ kilstelėtų 
jos grindis ir ekonomiką 

R.Šimašius 

11 22 Delfi.lt, Nuomonių ringas e ži cit Laisvosios rinkos šauklys 
mirė "laimingas" 

 

11 22 Vakarų ekspresas s LLRI 
disk 

rep Kodėl Lietuva pralaimi 
kovą dėl investicijų? 

 

11 24 LTV, Labas rytas tv ži kom Nieko nepirkimo diena R.Šimašius 
11 28 kt, Klasika r ži disk Apie laisvąją rinką R.Šimašius, 

G.Steponavičienė 
12 kt, Žemės ūkis s ži persp Švedijos modeliai  
12 kt, BCC s ži persp Irresponsible Social 

Responsibility 
R.Šimašiaus str. 

12 01 Alfa.lt e LLRI str Norėtume nepelningų 
verslų?! 

G.Kadziauskas 

12 01 Bernardinai.lt e ži cit Grėsmingas atotrūkis tarp 
regionų nemąžta 

M.Kačinskienės 
kom. 

12 01 Lietuvos žinios, Ekonomika s ži kom Atotrūkis tarp regionų 
nemąžta 

M.Kačinskienė 

12 06 kt, Šiaulių kraštas, Centas 
prie cento 

s LLRI 
disk 

rep Savivaldybę ragina verslui 
perduoti dalį naštos 

 

12 06 LR, Sav.kom r LLRI kom Viešasis interesas ar privati R.Šimašius 
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Data Žiniasklaidos priemonės 
pavadinimas Tipas Šaltinis Forma Straipsnio/reportažo 

pavadinimas Autorius 

nuosavybė? 
12 07 Veidas, Ką pasakytų 

F.Bastiatas? 
s LLRI str Tolerancija nesėkmėms ir 

vieša apsauga 
G.Kadziauskas 

12 20 LR, Sav.kom r LLRI kom Labdara ir gerumas 
kapitalizmo sąlygomis? 

R.Šimašius 

12 27 Verslo žinios, Dienos tema s ži kom Epochos pabaiga (apie 
A.Brazausko vadovavimo 
pabaigą) 

G.Steponavičienė 

12 28 Žinių radijas, Raktas r ži disk Ar Lietuvai reikalinga sava 
Adamsų šeimynėlė? 

G.Steponavičienė 
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II. Mokesčiai ir jų administravimas. Valstybės finansai 
 
 
2006 m. pradžioje LLRI ekspertai baigė rengti analizę „Europos Sąjungos struktūrinių fondų įtaka 
Lietuvos ekonomikai”, kurią atliko Pilietinės visuomenės instituto projekto „Europos Sąjungos parama: 
panaudojimo efektyvumas” rėmuose. Šiuo projektu buvo siekiama įvertinti ES paramos Lietuvai prioritetus, 
skirstymo skaidrumą ir efektyvumą. LLRI analizės tikslas – pristatyti galimus ES lėšų panaudojimo ir jų 
poveikio šalies ekonomikai vertinimo kriterijus, kokybiškai įvertinti struktūrinių fondų galimą poveikį rinkai ir 
tikslingumą bei pateikti rekomendacijas, orientuotas į Lietuvos interesų apibrėžimą naujoje ES finansinėje 
perspektyvoje (2007-2013 m.). Pagrindinis dėmesys analizėje skiriamas kokybinio ES lėšų poveikio 
aptarimui ir atitinkamai juo grindžiamų rekomendacijų dėl lėšų skirstymo kriterijų pristatymui, taip pat 
įvertinami ir svarbiausi susiję procedūriniai lėšų įsisavinimo klausimai. Pirmiausia analizuojami ES lėšų 
poveikio įvertinimo klausimai, po to pristatomos rekomendacijos dėl Lietuvos prioritetų panaudojant ES lėšas 
naujoje finansinėje perspektyvoje. Analizė pristatoma LLRI interneto tinklalapyje.   
Sausio 31 d. R. Šimašius dalyvavo Finansų ministerijos surengtame pasirengimo Europos Sąjungos 
struktūrinės paramos panaudojimui trečiajame viešame aptarime. 

Vasario 28 d. institutas surengė spaudos konferenciją ir diskusiją „Metas spartinti mokesčių mažinimą 
Lietuvoje“, kur pristatė siūlymų paketą, ką ir kaip reikėtų keisti Lietuvos mokesčių sistemoje, kad 
darbuotojų emigracija mažėtų, augtų šalies konkurencingumas ir gyventojų gerovė. LLRI siūlymai apima 
gyventojų pajamų mokestį, „Sodros“ įmokas, gyventojų nekilnojamojo turto mokestį, įmonių nekilnojamojo 
turto mokesčio bazę ir žemės mokestį, įmonių „socialinį“ mokestį, pridėtinės vertės mokestį ir akcizus.  
Diskusijoje žinomi Lietuvos ekonomistai (G.Nausėda, R.Rudzkis, K.Lisauskas ir kt.) ir valdžios atstovai 
(I.Šimonytė, A.Morkūnienė) analizavo 2005 m. įvykdytos mokesčių reformos rezultatus, diskutavo apie 
tolimesnes mokesčių mažinimo galimybes ir šių žingsnių būtinybę Lietuvos ekonomikos konkurencingumui 
užtikrinti. Diskusijoje aptarti socialinis, gyventojų pajamų, nekilnojamojo turto, socialinio draudimo mokesčiai, 
mokesčių lengvatų klausimas. 
Renginio dalyviai praktiškai vieningai sutarė, kad socialinio mokesčio įmonėms įvedimas buvo klaida ir kad 
būtina kuo skubiau tobulinti įmonių nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimo tvarką ir mažinti tarifą. 
Dauguma dalyvių vienareikšmiškai pritarė spartesniam gyventojų mokesčio tarifo mažinimui ir „Sodros“ lubų 
nustatymui (ar/ir „Sodros“ įmokų mažinimui) kaip bene svarbiausiai priemonei siekiant pritraukti užsienio 
investicijų. Buvo aiškiai įvardyta, kad mokesčių lengvatos iškraipo rinką ir apsunkina mokesčių 
administravimą, tačiau suvokiama, kad politikams visada yra kur kas lengviau įvesti vis naujas lengvatas, 
ypač esant pertekliniam biudžetui, nei jų atsisakyti ir sumažinti mokesčio tarifą visiems. Šis renginys leido 
neužmiršti, kad 2005 metais priimti sprendimai dėl Gyventojų pajamų mokesčių mažinimo toli gražu nėra 
pakankami ir padėjo įsiūbuoti diskusijas dėl tolesnio šio mokesčio mažinimo būtinybės. 
Sveikindami gyventojų pajamų mokesčio tarifo sumažinimą nuo liepos 1 d., birželio 30 d. atstovai ir analitikai 
iš dvylikos verslo asociacijų ir profesinių sąjungų išplatino bendrą kreipimąsi į Lietuvos Respublikos 
Vyriausybę ir parlamentines partijas, ragindami jau artimiausiu metu sparčiau mažinti darbo 
apmokestinimą Lietuvoje ir taip stiprinti šlubuojantį šalies konkurencingumą. Šį kreipimąsi inicijavo LLRI. 
Kreipimesi reiškiamas susirūpinimas, kad „darbo apmokestinimas tebėra esminis kliuvinys Lietuvoje kurti 
gerovę ir kelti Lietuvos įmonių konkurencingumą“. Asociacijų atstovai apgailestavo, kad dėl aukšto 
apmokestinimo didžioji Lietuvos darbuotojų darbo rezultatų dalis atitenka ne jiems patiems, o dėl „Sodros“ 
lubų nebuvimo geriausiai apmokamos darbo vietos ir tarptautinių įmonių centrinės ar regioninės būstinės 
steigiamos ne Lietuvoje, o kaimyninėse valstybėse. Po kreipimosi išplatinimo visuomenėje ir valdžios 
struktūrose kilo didelė diskusija dėl „Sodros“ lubų reikalingumo, pradėta svarstyti tolesnio gyventojų pajamų 
mažinimo nuo 2008 m. galimybė. Kreipimesi išsakytas mintis ir siūlymus plačiai citavo dienraštis „Verslo 
žinios“, kiti leidiniai.  

LLRI taip pat aktyviai dalyvavo Lietuvoje kilusioje diskusijose dėl „Sodros“ lubų įvedimo, 
akcentuodamas tai, kad „Sodros“ lubų įvedimas, priešingai nei populiaru manyti, labiausiai naudingas yra 
būtent mažiau, o ne daugiau uždirbantiems darbuotojams.   

Vasario 14 d. LLRI, kartu su partneriais iš 16 Europos valstybių, išplatino peticiją, raginančią peržiūrėti 
dabartinę ES akcizų politiką ir atsižvelgti į neigiamą jos įtaką naujosioms valstybėms narėms. Peticija 
pateikta ES valstybių narių vyriausybėms, Europos Komisijai, Tarybai ir Europos Parlamento nariams. Ši 
LLRI pastangomis gimusi peticija buvo parengta atsižvelgiant į neigiamą aukštų akcizų poveikį naujų ES 
narių vartotojams, besitęsiančias diskusijas dėl akcizų didinimo ir tolimesnių mokesčių harmonizavimo 
žingsnių. Šešiolika Europos valstybėse veikiančių nevyriausybinių organizacijų, dirbančių rinkos ekonomikos 
srityje, pasirašė peticiją, raginančią Europos Sąjungos institucijas ir  Europos šalių valstybes nares 
atsižvelgti į akcizų poveikį naujoms valstybėms narėms ir imtis diskusijos dėl akcizų politikos reformos. 
Europos komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos direktoratas jau sureagavo į peticiją, išreiškė susidomėjimą 
mūsų analitiniais darbais ir norą tęsti diskusiją. 
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Birželio 28 d. LLRI surengė ES ir kaimyninių valstybių ambasadorių susitikimą kontrabandos ekonominių 
priežasčių studijai ir kitoms akcizų mokesčio politikos problemoms pristatyti. Po renginio buvo parengtas 
ir išsiuntinėtas memorandumas ambasadoms.  
Instituto atstovai dalyvavo tarptautiniuose renginiuose akcizų mokesčių politikos klausimais. Rugsėjo 20 d. 
G. Kadziauskas dalyvavo Liberalni Institut Prahoje surengtoje konferencijoje „Economic, social, and security 
impacts of tobacco excise duty harmonization in the EU“ ir perskaitė pranešimą „Costs and benefits of tax 
harmonization – experience and expectations“. Rugsėjo 29 d. G. Kadziauskas dalyvavo International Tax 
and Investment Center ir Corvinus University for Economics Budapešte surengtame seminare „Seminar on 
the Taxation of Tobacco in the European Union“ ir perskaitė pranešimą „Lithuania – Notes on the 
enforcement environment“. 
Spalio 13 d. LLRI suorganizavo diskusiją akcizų politikos klausimais su valdžios institucijų atstovais, 
formuojančiais Lietuvos Respublikos poziciją ES svarstomais akcizų politikos klausimais. Diskusijoje G. 
Kadziauskas skaitė pranešimą „Ar gali Lietuva pasisakyti kitaip nei už akcizų mažinimą?“. Lietuvos 
Vyriausybė pagirtinai laikosi pozicijos dėl akcizų dydžių nedidinimo ES, bet priimtas sprendimas didinti 
akcizus cigaretėms 2007 m. Lietuvoje. 

LLRI ekspertai dalyvavo diskusijoje dėl nekilnojamojo turto mokesčio: vasario 9 d. G. Steponavičienė 
dalyvavo Vilniaus m. savivaldybės surengtame pasitarime „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos“, o 
kovo 15 d. R. Šimašius dalyvavo klausimo „Nekilnojamo turto mokestis ir jo įtaka verslui“ svarstyme LRS 
Ekonomikos komiteto posėdyje. 

Institutas išnagrinėjo Seime svarstomą naujos redakcijos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo projektą ir 
pateikė savo išvadas dėl koreguojamo kompensacinio mokesčio autoriams. LLRI nuomone, siūlomas 
žalos kompensavimo mechanizmas negina autorių teisių nuo jų pažeidinėjimo ir nėra atgrasantis nuo 
pažeidinėjimų, kaip to reikalauja Europos Sąjungos reikalavimai šiam mokesčiui. Toks apmokestinimas būtų 
netiesioginis piratavimo legalizavimas, kai atgaminti kūrinius tampa legalu, nes už teisę tai daryti jau yra 
sumokėta (apmokestinant įrangą), ir atvirkščiai – visos privačiai taikomos priemonės prieš piratavimą taptų 
teisiškai kvestionuotinos. 2006 m. vasario mėnesį išvados buvo pateiktos Informacinės visuomenės plėtros 
komitetui prie LRV, Vyriausybės kanceliarijos Informacinės visuomenės skyriui, Ūkio ministerijai, Švietimo 
ministerijai, Seimo Teisės ir teisėtvarkos, Informacinės visuomenės plėtros bei Švietimo, mokslo ir kultūros 
komitetams, politinėms frakcijoms Seime, asociacijai „Infobalt“ ir Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijai 
(LATGA-A). Kovo 7 d. LLRI viceprezidentė G. Steponavičienė ir LLRI jaunesnioji ekspertė Daiva Kiršytė 
dalyvavo klausimo „Dėl Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimo ir papildymo“ svarstyme LRS 
Informacinės visuomenės plėtros komiteto posėdyje ir pateikė LLRI išvadas. Gegužės 12 d. D. Kiršytė 
pasisakė LRS Teisės ir teisėtvarkos komiteto klausymuose. Pataisos dėl 20 ir 23 Autorių teisių ir gretutinių 
teisų įstatymo straipsnių, reglamentuojančių kompensacinius mokėjimus autoriams, nebuvo pakeistos. 
Nutarta laukti Europos Komisijos rekomendacijų. 2006 m. rugsėjo 19 d. Seimui pateiktame STT 
antikorupciniame ATGTĮ vertinime išdėstyti argumentai dėl kompensacinio mokesčio sutampa su LLRI 
argumentais.   

Lietuvos laisvosios rinkos institutas inicijavo peticiją prieš Europos Komisijos pastangas kurti Bendrą 
konsoliduotą pelno mokesčio bazę ES (BKPMB), kurią balandžio 11 d. pasirašė ir išplatino 30 Europos 
ekonomikos tyrimų institutų ir asmenų iš senųjų ir naujųjų ES šalių narių.  
Šia peticija nevyriausybinės organizacijos reagavo į balandžio 4 d. Europos Komisijos pateiktą ataskaitą apie 
Bendrijos Lisabonos programos įgyvendinimą BKPMB kūrimo srityje. Grupė dešiniosios pakraipos institutų iš 
įvairių Europos šalių pasirašė peticiją, raginančią visas ES šalis nares priešintis žalingai mokesčių 
vienodinimo iniciatyvai, ir įspėjo ES institucijas, kad BKPMB įkūrimas pakirs euro zonos konkurencingumą 
globalioje ekonomikoje, sukurs didelių prisitaikymo kaštų visoms įmonėms be išimčių ir apskritai nepadės 
siekti mokesčių harmonizavimui keliamų tikslų. 
Peticija buvo įteikta Europos Komisijai, Tarybai, Europos parlamentui bei nacionalinėms vyriausybėms ir 
atsakingoms valdžios institucijoms. Kartu su peticija buvo apteikta LLRI parengta medžiaga, kurioje 
išsamiai nagrinėjama, kas yra mokesčio harmonizavimas, jo tikslų įgyvendinamumas ir galimi 
planuojamo pelno mokesčio bazės harmonizavimo ES padariniai (lietuvių ir anglų kalbomis).  
Kovo 27 d. R. Šimašius dalyvavo LR Finansų ministerijos surengtoje diskusijoje „Pelno mokesčio bazės 
harmonizavimas“, perskaitė pranešimą „Pelno mokesčio bazės harmonizavimo tikslingumas“.  
Balandžio 12 d. R. Šimašius dalyvavo diskusijoje Investuotojų forume su mokesčio harmonizavimo šalininke 
Europos Parlamento nare M. Starkevičiūte.  
Po peticijos išplatinimo buvo sulaukta atgarsio iš Europos parlamento narių ir verslo struktūrų. 
Harmonizavimo priešininkams išplatinta LLRI analizė suteikė naujų argumentų, LLRI pozicija buvo girdima ir 
akivaizdžiai darė įtaką atskirų šalių pozicijoms ir bendrai diskusijai. Lietuva taip pat nepritaria 
harmonizavimui, o LLRI pozicija ir analizė padeda palaikyti šią nuostatą. Peticiją ir poziciją paviešino LLRI 
partneriai (ji išversta į kitas kalbas ir paskelbta). Analitinė medžiaga buvo išversta į serbų kalbą. Šiuo metu 
vyksta tolesnis BKPMB projekto rengimas Europos Komisijoje. Tikėtina, jog šios idėjos šalinininkų ir 
priešininkų laukia ilga kova dėl jos įgyvendinimo. Kaip leidiniui „European Voice“ teigė Danijos finansų 
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ministras Gerrit Zalm, paklaustas apie galimą šios idėjos įgyvendinimo laiką, „tikrai ne per artimiausius 10 
metų, ir aš esu optimistas“. 

Gegužės mėnesį LLRI apskaičiavo ir pranešime spaudai paskelbė laisvės nuo mokesčių dieną. Laisvės 
nuo mokesčių diena Lietuvoje tolsta ir 2006 m. išaušo tik gegužės 11 d. 2006 metais Lietuvos gyventojai, 
verslo įmonės ir organizacijos turėjo dirbti 131 dieną, kad išlaikytų valdininkiją ir valstybės tebevaldomas 
sritis. Laisvės nuo mokesčių diena – tai simbolinė diena metuose, kai vidutinis mokesčių mokėtojas nustoja 
dirbti valdžiai ir pradeda dirbti savo paties ir savo šeimos gerovei. Tai yra santykinės mokesčių naštos 
rodiklis, parodantis, kokią žmogaus sukuriamų gėrybių dalį paima valdžia ir perskirsto per nacionalinį 
biudžetą ir nebiudžetinius fondus.  

Institutas, tęsdamas darbą mokesčių srityje, išanalizavo galiojantį Rinkliavų įstatymą ir pateikė 
pasiūlymus rengiamam šio įstatymo papildymo projektui. LLRI atkreipė dėmesį į tai, jog rinkliavų sistema 
nėra skaidri ir efektyvi, kad galiojantis įstatymas neužtikrina skaidraus rinkliavų objektų ir dydžių nustatymo.  
Gegužės 30 d. suinteresuotoms valdžios institucijoms buvo pateikta ekspertizė ir dėl LR Vyriausybės 
nutarimo Nr. 1458 „dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo 
taisyklių patvirtinimo“ papildymo ir pakeitimo.  
Analitinėje medžiagoje „Rinkliavų sistemos analizė ir rekomendacijos jos tobulinimui“ institutas 
išanalizavo galiojantį Rinkliavų įstatymą ir pateikė pasiūlymus rengiamam šio įstatymo papildymo projektui. 
LLRI atkreipė dėmesį, kad nėra sistemos, užtikrinančios deramą įstatymo vykdymą, ir vis dar yra rinkliavų, 
kurių dydžiai akivaizdžiai viršija išlaidas, reikalingas paslaugai suteikti. LLRI taip pat nurodė, kad rinkliavų 
dydžiai negarantuoja produktų ar paslaugų kokybės, o didelės rinkliavos sumažina dar nepradėto verslo 
pelningumą. Liepos mėn. siūlymai buvo išsiųsti Finansų ir Ūkio ministerijoms bei Seimo Biudžeto ir finansų 
bei Valstybės valdymo reikalų komitetams. Įstatymo projekto svarstymas atidėtas iki 2007 metų pavasario 
sesijos.   

Liepos 25 d. LLRI pateiktame siūlymų pakete dėl 14-sosios Vyriausybės programos „Santarvės ir 
gerovės vardan“ įgyvendinimo priemonių plano, buvo įtraukti šie siūlymai dėl naujosios Vyriausybės 
mokesčių politikos: parengti ir pateikti Seimui įstatymo projektą dėl gyventojų pajamų mokesčio (GPM) 
sumažinimo iki 20 proc. nuo 2007 m. sausio 1 d.; nagrinėjant galimybes dėl GPM mažinimo išnagrinėti ir 
galimybę suvienodinti mokestį su pelno mokesčiu ir sumažinti jį iki 15 proc.; parengti ir pateikti Seimui Pelno 
mokesčio įstatymo projektą, kuriame būtų susiaurinta pelno mokesčio bazė, prisitaikant prie ES valstybių 
praktikos, kiek tai leistų padidinti konkurencingumą ir neiškreiptų mokesčių sistemos; parengti ir pateikti 
Seimui Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimus, kuriuose būtų numatytos 5 vidutinių 
darbo užmokesčių lubos, nuo kurias viršijančių pajamų nebebūtų renkamos socialinio draudimo įmokos 
(„Sodros“ lubos); parengti ir pateikti Seimui Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimus, kuriais būtų 
atsisakyta pridėtinės vertės mokesčių lengvatų. Oficialiame atsakyme Finansų ministerija informavo, jog kai 
kurie LLRI pasiūlymai jau buvo įtraukti į priemonių planą; kai kurias priemones, pvz., PVM lengvatų 
naikinimą, FM įvardijo kaip neįgyvendinamą priemonę, nes taikyti kai kurias PVM lengvatas, esą, reikalauja 
ES teisės. 

Vykstant diskusijoms apie euro įvedimą Lietuvoje, rugsėjo 28 d. LLRI surengė spaudos konferenciją „Euro 
įvedimas vertas pastangų mažinti biudžetą, o ne didinti mokesčius“, kurioje G. Steponavičienė ir R. 
Šimašius pristatė LLRI poziciją dėl infliacijos reguliavimo priemonių įsivedant eurą. Instituto ekspertų 
nuomone, Lietuva, stengdamasi atitikti Mastrichto infliacijos kriterijų, neturėtų taikyti dirbtinų kainų 
reguliavimo priemonių, neturėtų įvesti naujų mokesčių ar plėsti jų apmokestinimo bazės, neankstinti akcizų 
didinimo. Lietuvai infliaciją vertėtų kontroliuoti šiomis priemonėmis: mažinti biudžeto išlaidų augimą ir siekti 
subalansuoto biudžeto, mažinti skolą, gerinti sąlygas konkurencijai, liberalizuoti žemės rinką, nesubsidijuoti 
būsto paskolų. Pozicija taip pat buvo išplatinta Seimo frakcijoms ir Vyriausybei. 
Spalio 4 d. LLRI poziciją „Biudžeto išlaidų pažabojimas, o ne mokesčių didinimas padėtų mažinti 
infliaciją ir suteiktų teisingą šansą eurui“ išplatino Euro įvedimo LR koordinavimo komisijai, Seimui ir 
verslo asociacijoms.   
Spalio 5 d. R.Šimašius dalyvavo LRS Lietuvos liberalų frakcijos diskusijoje apie mokesčių mažinimą ir eurą. 
Spalio 10 d. R.Šimašius dalyvavo „Investuotojų forumo“ diskusijoje apie mokesčius.  
Spalio 11 d. R. Šimašius dalyvavo susitikime su LRS parlamentinių partijų atstovais dėl darbo jėgos 
Lietuvoje apmokestinimo. 
Spalio 27 d. LLRI suorganizavo dalykinius pusryčius su LRS Biudžeto ir finansų komiteto pirmininku J. 
Lionginu, kuriuose diskutavo apie mokesčius ir infliaciją 2007 m. biudžeto kontekste. Diskusija prisidėjo 
prie didesnio supratimo, jog būtina siekti subalansuoto biudžeto ir svarstyti tolesnę gyventojų pajamų 
mokesčio mažinimo galimybę. 

Tęsdamas veiklą valstybės finansų srityje, spalio 10 d. LLRI pristatė analitinį darbą „Kodėl 2007 m. 
valstybės biudžetas turėtų būti subalansuotas?“, kuris buvo pateiktas Ministrui Pirmininkui, Finansų 
ministrui ir Seimo frakcijoms.  LLRI pateiktoje medžiagoje teigiama, kad 2007 m. nacionalinis biudžetas gali 
būti subalansuotas ne tik nemažinant jo išlaidų, palyginti su 2006 m., bet netgi jas padidinant daugiau nei 1 
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milijardu litų (Finansų ministerija siūlė išlaidas didinti 2,5 milijardo). Instituto nuomone, tam palankias sąlygas 
sudaro spartus ekonomikos augimas ir Europos Sąjungos parama. Tarp svarbiausių priežasčių, didinančių 
biudžeto subalansavimo būtinybę, LLRI nurodė Lietuvos valstybės skolą, didžiausią tarp Baltijos valstybių, 
blogėjančią demografinę padėtį ir mažėsiantį dirbančiųjų skaičių bei poreikį stabdyti infliaciją (jei norima 
įsivesti eurą). Reaguodama į instituto išplatintą analizę, spalio 12 d. LRS Naujosios sąjungos frakciją 
pakvietė R. Šimašių į savo posėdį aptarti instituto siūlymus. 
Stebėdamas diskusijas Seime dėl 2007 m. biudžeto įstatymo projekto, lapkričio 11 d. LLRI pateikė (Finansų 
ministrui ir Seimo frakcijoms) analitinę medžiagą „Lietuvos nacionalinio biudžeto sudarymas – 
problemos ir galimi jų sprendimo būdai“. LLRI atkreipė dėmesį, kad diskusijos Seimo komitetų 
posėdžiuose parodė, jog rimtai svarstomi tik pasiūlymai dėl papildomų išlaidų didinimo ir niekas nesidomi 
valstybės skolos augimu; nepanašu, kad Seimas turėtų kažkokį išlaidų efektyvumo įvertinimo mechanizmą ar 
strategiškai planuotų išlaidas; nesigirdi ir diskusijų dėl atskirų valstybės funkcijų ir kitų išlaidų tikslingumo. 
Šiame analitiniame darbe institutas paragino Seimo narius atkreipti dėmesį į šias problemas ir paakstino 
priimti kiek galima skaidresnį, tikslingesnį ir efektyvesnį 2007 m. nacionalinį biudžetą.  
Reaguodama į šias LLRI iniciatyvas, gruodžio 6 d. LRS Konservatorių frakcija pakvietė LLRI atstovus į 
frakcijos susitikimą su Finansų ministru Zigmantu Balčyčiu, kuriame buvo aptariamas Valstybės biudžetas. 
Deja, jau kelerius metus iš eilės Seimas priėmė nesubalansuotą metinį biudžetą. Planuojama biudžetą 
balansuoti tik nuo 2009 metų. 
Lapkričio 17 d. LLRI, reaguodamas į parlamentinių partijų iniciatyvą pasirašyti susitarimą dėl 
makroekonominio ir finansinio stabilumo užtikrinimo, pateikė Ministrui Pirmininkui ir Seimo frakcijoms 
savo poziciją ir dar kartą paragino mažinti valstybės skolą ir formuoti nacionalinį biudžetą remiantis 
skaidrumo, tikslingumo ir efektyvumo principais.  

Gruodžio 19 d. LLRI išplatino pranešimą spaudai, kuriame pasiūlė lėšas, gautas pardavus valstybei 
priklausiusias „Mažeikių naftos“ akcijas, skirti keturiems pagrindiniams tikslams – spartesnei pensijų 
sistemos reformai, visiems rubliniams indėliams grąžinti iki 2008 m. pabaigos, visoms likusioms 
kompensacijoms už žemę gražinti iki 2008 m. pabaigos ir biudžeto deficitui mažinti.  

 
 2006 m. užfiksuota iš viso 177 LLRI ekspertų pasirodymai žiniasklaidoje mokesčių srityje, 

svarbesni: 
 
01.23 savaitraštis „Mokesčių žinios“ pradėjo publikuoti LLRI ekspertų straipsnius apie mokesčių ir valstybės 
išlaidų politiką Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Pirmasis šio rašinių ciklo darbas - dr. Remigijaus Šimašiaus 
straipsnis apie pernai įvestą nekilnojamojo turto mokestį  „Nekilnojamojo turto mokestis braunasi ir 
triukšmingai ir pataliukais“. 
 02.27 savaitraštis „Mokesčių žinios“, „Mokesčių mažinimo būtinybė ir/ar galimybės“, R.Šimašiaus straipsnis, 
kuriame pristatoma instituto pozicija dėl tolimesnių žingsnių mokesčių politikoje. 
03.17 portalas Omni.lt, „Tuščio lapo mokestis“, LLRI jaunesniosios ekspertės Daivos Kiršytės straipsnis, 
kuriame analizuojama plečiamo kompensacinio mokesčio už autorių patiriamą žalą absurdiškumas. 
03.20 savaitraštis „Mokesčių žinios“, straipsnis „Mokesčių lengvatų vilionės“, R.Šimašius analizuoja, kas yra 
mokesčių lengvatos, gerai jos ar blogai, ar verta jas taikyti ir kaip atskirti pagrįstas lengvatas nuo 
piktnaudžiavimo lengvatomis. 
03.29 portalas Delfi.lt, „Honorarų apmokestinimas: nepilnavertiškumo kompleksai ir storėjanti socialinė 
piniginė“, M.Kačinskienės komentaras.  
05.02 savaitraštis „Mokesčių žinios“, straipsnis „Mokesčių harmonizavimas ir konkurencija - pelno mokesčio 
bazės istorija“, R.Šimašius. 
05.24 Lietuvos radijas, Savaitės komentaras „Mažės mokesčiai. Ar didės atlyginimai?“, R.Šimašius. 
06.09 savaitraštis „Atgimimas“, komentaras „Apsauga nuo savisaugos (apie PVM lengvatą šildymui)“, 
Ž.Šilėnas. 
06.27 portalas Delfi.lt, straipsnis „Slovakija iš antro žvilgsnio“, Ž.Šilėnas. 
06.27 savaitraštis „Mokesčių žinios“, straipsnis „Vokelių ekonomika“, R.Šimašius. Perspausdintas 06.27 
portale Bernardinai.lt. 
04.13 Libertad Digital, Ispanijos interneto portalas, cituojama peticija apie pelno bazės harmonizavimą 
straipsnyje „Arrecian las criticas contra la armonisacion fiscal promovida por la Comision Europa“. 
04.18 Libertad Digital, Ispanijos interneto portalas, cituojama peticija apie pelno bazės harmonizavimą  
straipsnyje „Armonizando la servidumbre“. 
05.15 „Aripaev“, Estijos verslo dienraštis, straipsnis „Euroopa Liit valmistab ette maksukartelli“  (apie pelno 
mokesčio bazės harmonizavimą ES), R.Šimašius. 
06.02 „Jyllands-Posten“, Danijos dienraštis, komentaras straipsnyje „En flad fuser“ (flat tax), R.Vainienė. 
07.01 televizija „5 kanalas“, laida „Dviguba tiesa“, diskusija apie nuo liepos 1-osios mažėjantį gyventojų 
pajamų mokestį, G.Steponavičienė. 
07 žurnalas „Verslo labirintas“, R.Šimašiaus interviu „Kam naudingas gyventojų pajamų mokesčio 
mažinimas?“. 
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07.03 radijo stotis „Znad wilii“, laida „Biznes partner“, interviu dėl LLRI ir kitų organizacijų kreipimosi ir 
siūlymų mažinti mokesčius, G.Steponavičienė. 
07.05 Lietuvos radijas, Savaitės komentaras „Kas mokesčių mažinimo naudą gaudo?“, R.Šimašius. 
09.21 portalas Omni.lt , komentaras „Kodėl reikėtų įsivesti "Sodros lubas“?“, I. Brazauskas. 
09.25 savaitraštis „Mokesčių žinios“, straipsnis „Nacionaliniai rinkliavų rinkimo ypatumai“, D.Kiršytė. 
10.11 Lietuvos radijas, Savaitės komentaras „Naujasis biudžetas - pagal senas natas“, R.Šimašius. 
11.17 savaitraštis „Mokesčių žinios“, straipsnis „Devynerius metus pamatuok“, R.Šimašius. 
11.22 Lietuvos radijas, Savaitės komentaras „Lubos „Sodrai“ kilstelėtų jos grindis ir ekonomiką“, R.Šimašius. 
11.23 Lietuvos radijo laida „Forumas“, diskusija apie 2007 m. biudžetą, R.Šimašius 
 
 

*** 
 

LLRI argumentai ir aktyvus dalyvavimas diskusijoje dar 2005 metais stipriai 
prisidėjo prie gyventojų pajamų mokesčio sumažinimo iki 27 proc. nuo 2006 m. vidurio ir 
tolesnio numatyto mažinimo iki 24 proc. nuo 2008 m. Instituto veikla 2006-aisiais ypač 
daug davė, kad visuomenėje ir valdžios sluoksniuose įsisiūbuotų diskusijos ir atsirastų 
supratimas dėl tolesnio šio mokesčio mažinimo poreikio bent iki 20 proc.  

Instituto argumentai sudarė prielaidas kritiškesniam požiūriui į visuotinio 
nekilnojamojo turto mokesčio įvedimo būtinybę.  

LLRI siūlymai turėti subalansuotą biudžetą dar 2007 m. prisidėjo prie partijų 
fiskalinės drausmės susitarimo ir siekio priimti fiskalinės drausmės įstatymą.  

Instituto argumentai sudarė prielaidas Lietuvai užimti poziciją dėl mokesčių bazės 
neharmonizavimo ES.  

Metų viduryje pasirašytas, LLRI inicijuotas, verslo ir profsąjungų organizacijų 
susitarimas paspirtino diskusiją dėl „Sodros“ lubų įvedimo reikalingumo.  

LLRI išsakoma nuomonė suformavo požiūrį, jog ES akcizų politika yra 
neproporcingai žalinga Lietuvos ir kitų naujai prisijungusių valstybių interesams ir kad 
Lietuva turi laikytis akcizų nedidinimo pozicijos. Tokios pozicijos pagirtinai ir laikėsi 
Lietuvos Vyriausybė, kai buvo svarstomi alkoholio akcizų klausimai ES Taryboje.   
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MOKESČIŲ POLITIKA | LLRI ekspertų pasirodymai žiniasklaidoje 2006 m. 
 

Data Žiniasklaidos  priemonės 
pavadinimas Tipas Šaltinis Forma Straipsnio/reportažo 

pavadinimas Autorius 

01 06 Vakarų ekspresas s ži kom Prieš euro atėjimą - politinės 
spekuliacijos 

G.Steponavičienė

01 19 kt, Klaipėda s ži kom Piktina įteisintas reketas R.Šimašius 
01 21 kt, Sekundė s ži kom Apie socialinį mokestį R.Šimašius 
01 23 Mokesčių žinios s ži str Nekilnojamojo turto 

mokestis braunasi ir 
triukšmingai ir patyliukais 

R.Šimašius 

01 25 Verslo žinios, Dienos tema s ži kom Perteklių - investicijoms ir 
mokslui 

U.Trumpa 

02 01 u, The Journal for the New 
Europe 

e ži persp Does Tax Terror Lead to 
Terrorism? 

U.Trumpos str. 

02 21 Verslo žinios, VŽ online e ži cit Europos Sąjungą ragina 
diskutuoti dėl akcizų 
mokesčio politikos 

 

02 22 LR, Žinios r ži kom Pelno mokesčio 
reinvesticijoms 0 tarifas 

R.Šimašius 

02 24 Atgimimas s ži kom Trūksta lėšų investicijoms? R.Šimašius 
02 27 Mokesčių žinios s LLRI str Mokesčių mažinimo 

būtinybė ir/ar galimybės 
R.Šimašius 

02 28 Žinių radijas r LLRI 
sp.konf 

rep LLRI siūlo nedelsiant vykdyti 
realią mokesčių reformą 

 

02 28 LTV, Panorama tv LLRI 
sp.konf 

rep LLRI siūlo nedelsiant vykdyti 
realią mokesčių reformą 

 

02 28 LR, Lietuvos diena r LLRI 
sp.konf 

rep LLRI siūlo nedelsiant vykdyti 
realią mokesčių reformą 

 

02 28 BTV tv LLRI 
sp.konf 

rep LLRI siūlo nedelsiant vykdyti 
realią mokesčių reformą 

 

02 28 5 kanalas tv LLRI 
sp.konf 

rep LLRI siūlo nedelsiant vykdyti 
realią mokesčių reformą 

 

02 28 Delfi.lt, Teisė e ži cit LLRI: Mokesčių mažinimas 
būtina priemonė Lietuvos 
verslo konkurencingumui 
išlaikyti 

 

03 01 Respublika, Pinigai s LLRI 
disk 

rep Mokesčių reforma užtikrintų 
augimą 

 

03 01 Lietuvos žinios, Ekonomika s LLRI 
disk 

rep Ūkį siūloma stiprinti 
mažinant mokesčius 

 

03 01 Verslo žinios, Dienos tema s LLRI 
disk 

rep Reforma paseno - reikia 
naujos 

 

03 01 Bernardinai.lt e LLRI 
disk 

cit Reforma paseno - reikia 
naujos 

 

03 01 Bernardinai.lt e LLRI 
disk 

cit Siūloma iki 15 proc. 
sumažinti GPM 

 

03 02 Veidas, Savaitė s LLRI 
sp.konf 

cit Ar mokesčių reforma vyksta 
pakankamu tempu? 

R.Šimašius 

03 03 Verslo žinios s LLRI 
disk 

cit Spaudimas naikinti socialinį 
mokestį didėja 

 

03 03 BNS a ži cit Ūkio ministerija siūlo 
socialinį mokestį naikinti nuo 
2007 metų, Finansų 
ministerija linkusi neskubėti 
(žiniasklaida) 
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Data Žiniasklaidos  priemonės 
pavadinimas Tipas Šaltinis Forma Straipsnio/reportažo 

pavadinimas Autorius 

03 03 Delfi.lt, Verslas e ži cit Ūkio ministerija siūlo 
socialinį mokestį naikinti nuo 
2007 metų 

 

03 06 kt, Apskaitos, audito ir 
mokesčių aktualijos 

s LLRI 
pran.sp 

min Mokesčių reforma didintų 
konkurencingumą 

 

03 07 Žinių radijas, Tikrasis 
motyvas 

r LLRI 
sp.konf 

kom LLRI siūlymai dėl mokesčių 
reformos spartinimo 

G.Steponavičienė

03 07 Verslo žinios, Laiškai s ži kom Kompensacinis mokestis 
nebūtinas 

 

03 14 kt, Apskaitos, audito ir 
mokesčių aktualijos 

s LLRI 
disk 

rep Mokesčių reforma didintų 
konkurencingumą 

 

03 14 Vakarų ekspresas, 1 psl. s ži cit Sklaidyti kontrabandininkų 
rūkalų dūmus raginama 
valstybė 

 

03 17 Omni.lt, Komentarai e LLRI str Tuščio lapo mokestis D.Kiršytė 
03 20 Mokesčių žinios s LLRI str Mokesčių lengvatų vilionės R.Šimašius 
03 20 Respublika, Būkime sveiki s ži min Kas svarbiau - rūkymas ar 

sveikata? 
 

03 20 Mokesčių žinios s LLRI 
disk 

cit LLRI pasiūlymai dėl 
mokesčių mažinimo 

 

03 21 Bernardinai.lt a LLRI persp Mokesčių lengvatų vilionės  
03 22 Žinių radijas r ži kom Autorinių apmokestinimas 

"Sodros" įmokomis 
R.Šimašius 

03 24 Verslo žinios, Nuomonės s ži cit Autorystė - slidus reikalas R.Šimašius  
03 27 LTV, Panorama tv ži kom Mokesčių harmonizavimas R.Šimašius 
03 27 BNS a ži zin Ekspertai siūlo nepritarti EK 

siūlymui harmonizuoti pelno 
mokesčio bazę 

 

03 27 Delfi.lt e ži zin Kyla diskusijos dėl pelno 
mokesčio harmonizavimo 
visoje ES 

 

03 29 Delfi.lt, Komentarai e LLRI str Honorarų apmokestinimas: 
nepilnavertiškumo 
kompleksai ir storėjanti 
socialinė piniginė 

M.Kačinskienė 

03 30 LR, Litas prie lito r ži kom Kodėl darbdaviai moka 
vokeliuose? 

G.Steponavičienė

03 30 Veidas, Savaitė s ži kom Ar reikia mažinti maisto 
produktams taikomą PVM? 

R.Šimašius 

03 31 Verslo žinios, Nuomonės s ži cit Abejotinas apmokestinimas M.Kačinskienės 
kom. 

04 04 kt, Aukštaitijos verslo balsas s ži kom Apie gyventojų mok. 
Mažinimo poveikį šešėliui 

R.Šimašius 

04 11 BNS a LLRI 
pran.sp 

zin Mokesčių našta Lietuvoje 
pernai nežymiai sumažėjo - 
LLRI 

 

04 11 Delfi.lt, Verslas e LLRI 
pran.sp 

zin LLRI: mokesčių našta 
Lietuvoje pernai nežymiai 
sumažėjo 

 

04 11 Omni.lt e LLRI 
pran.sp 

zin Mokesčių našta Lietuvoje 
pernai nežymiai sumažėjo - 
LLRI 

 

04 12 Lietuvos rytas s LLRI 
sp.konf 

cit Mokesčių našta - vis dar 
sunki 
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Data Žiniasklaidos  priemonės 
pavadinimas Tipas Šaltinis Forma Straipsnio/reportažo 

pavadinimas Autorius 

04 12 Verslo žinios s LLRI 
sp.konf 

cit Siūlo nurėžti mokestį  

04 13 Kauno diena, Argumentai s LLRI 
pran.sp 

cit Mokesčių našta Lietuvoje 
pernai nežymiai sumažėjo 

 

04 13 u, Libertad digital e LLRI 
petic 

cit Arrecian las criticas contra 
la armonisacion fiscal 
promovida por la Comision 
Europea 

 

04 18 u, Libertad digital e LLRI 
petic 

cit Armonizando la servidumbre  

04 21 Verslo žinios, VŽ online e ži kom Euro atidėjimas - puiki proga 
mažinti mokesčius 

R.Šimašius 

05 02 Mokesčių žinios, Argumentai s LLRI str Mokesčių harmonizavimas ir 
konkurencija - pelno 
mokesčio bazės istorija 

R.Šimašius 

05 05 Žinių radijas, Žinios r ži kom "Sodros" įmokų mažinimas 
už apmokamas ligos dienas 

M.Kačinskienė 

05 09 kt, LRT e LLRI 
pran.sp 

zin Laisvės nuo mokesčių diena 
šiemet gerokai nutolo 

 

05 09 Delfi.lt, Verslo naujienos e LLRI 
pran.sp 

zin Laisvės nuo mokesčių diena 
šiemet gerokai nutolo 

 

05 09 BNS a LLRI 
pran.sp 

zin Šiemet laisvės nuo 
mokesčių diena bus 
gegužės 11-ąją 

 

05 09 Bernardinai.lt e LLRI 
pran.sp 

zin Laisvės nuo mokesčių diena 
šiemet gerokai nutolo 

 

05 09 LR r LLRI 
pran.sp 

kom Laisvės nuo mokesčių diena 
šiemet gerokai nutolo 

M.Kačinskienė 

05 10 Respublika, Pinigai s LLRI 
pran.sp 

zin Mokesčiams dirbame ilgiau  

05 11 Veidas, Savaitė s LLRI 
pran.sp 

cit Gegužės 11-oji - laisvės nuo 
mokesčių diena 

 

05 11 M-1 žinių tarnyba r LLRI 
pran.sp 

kom Laisvės nuo mokesčių diena 
šiemet gerokai nutolo 

M.Kačinskienė 

05 12 Vakarų ekspresas, Diena po 
dienos 

s ži cit Liberalcentristai paminės 
laisvės nuo mokesčių dieną 

 

05 15 u, Aripaev, Estija s LLRI 
pran.sp 

str Euroopa Liit valmistab ette 
maksukartelli (profit tax base 
harmonization) 

R.Šimašius 

05 15 Mokesčių žinios s LLRI 
pran.sp 

zin Laisvės nuo mokesčių diena 
šįmet gerokai nutolo 

 

05 15 Apskaitos, audito ir mokesčių 
aktualijos 

s LLRI 
pran.sp 

zin Simbolinė Laisvės nuo 
mokesčių diena tolsta 

 

05 15 Žinių radijas, Ekonomisto 
kom. 

r ži min Liberalcentristai reikalauja 
indiškų mokesčių? 

 

05 22 Lietuvos rytas, Vartai s ži kom Girtis nedideliais mokesčiais 
- per anksti 

G.Steponavičienė

05 24 LR, Sav.kom. r LLRI kom Mažės mokesčiai. Ar didės 
atlyginimai? 

R.Šimašius 

05 29 Mokesčių žinios, Argumentai s ži min Europoje nepopuliarų 
kraštutinį liberalizmą 
bandoma gaivinti Lietuvoje 

 

06 02 u, Jyllands-Posten (Danija) s ži kom En flad fuser (flat tax) R.Vainienė 
06 02 Verslo žinios s ži kom Uolumas išvarė investicijas R.Šimašius 
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Data Žiniasklaidos  priemonės 
pavadinimas Tipas Šaltinis Forma Straipsnio/reportažo 

pavadinimas Autorius 

06 06 kt, Klaipėda, 1 psl. s ži kom Viena ranka duos, kita jau 
atėmė 

R.Šimašius 

06 09 Atgimimas, Ekonomika s LLRI str Apsauga nuo savisaugos Ž.Šilėnas 
06 22 Veidas, Verslas s ži cit Pajamų mokesčio 

mažinimas didina nelygybę 
R.Šimašiaus 
kom. 

06 22 Verslo žinios s ži kom Valdžios darbus reklamuoja 
ne tik per rinkimus 

R.Šimašius 

06 23 Verslo žinios, Pozicija s ži kom Šildymą atpiginti 
lengvatomis: ne 

Ž.Šilėnas 

06 27 Bernardinai.lt, 1 psl. e LLRI persp R.Šimašius: vokelių 
ekonomika 

R.Šimašiaus 
kom. 

06 27 Mokesčių žinios, Argumentai s LLRI str Vokelių ekonomika R.Šimašius 
06 27 Delfi.lt, Komentarai e LLRI str Slovakija iš antro žvilgsnio Ž.Šilėnas 
06 30 BNS a LLRI 

pran.sp 
zin Valdžia raginama sparčiau 

mažinti darbo 
apmokestinimą Lietuvoje 

 

06 30 LTV, Panorama tv LLRI 
pran.sp 

cit Kreipimasis dėl 
apmokestinimo mažinimo 

 

06 30 Žinių radijas, Apskritas stalas r LLRI 
pran.sp 

min Kreipimasis dėl 
apmokestinimo mažinimo 

 

06 30 5 kanalas tv LLRI 
pran.sp 

kom Kreipimasis dėl 
apmokestinimo mažinimo 

G.Steponavičienė

06 30 Lrytas.lt e LLRI 
pran.sp 

zin Raginama sparčiau mažinti 
gyventojų pajamų mokesčio 
tarifą 

 

06 30 Zebra.lt e LLRI 
pran.sp 

zin Valdžia raginama sparčiau 
mažinti darbo 
apmokestinimą Lietuvoje 

 

06 30 Delfi.lt e LLRI 
pran.sp 

zin Valdžia raginama sparčiau 
mažinti darbo 
apmokestinimą 

 

06 30 Omni.lt e LLRI 
pran.sp 

zin Valdžia raginama sparčiau 
mažinti darbo 
apmokestinimą 

 

07 kt, Verslo labirintas, 2006 
liepa 

s ži int Kam naudingas gyventojų 
pajamų mokesčio 
mažinimas? 

R.Šimašius 

07 01 Lietuvos žinios, Ekonomika s LLRI 
pran.sp 

kom Mažesni mokesčiai šildo ne 
visus 

G.Steponavičienė

07 01 Kauno diena, Ekonomika s LLRI 
pran.sp 

kom Siūloma dar labiau 
sumažinti gyventojų pajamų 
mokestį 

G.Steponavičienė

07 01 5 kanalas, Dviguba tiesa tv ži disk Nuo liepos 1-osios mažėja 
GPM 

G.Steponavičienė

07 01 Žinių radijas, Dienos 
klausimas 

r LLRI 
pran.sp 

kom Kreipimasis ir siūlymai dėl 
mokesčių mažinimo 

G.Kadziauskas 

07 03 Znad wilii, Biznes partner r LLRI 
pran.sp 

int Kreipimasis ir siūlymai dėl 
mokesčių mažinimo 

G.Steponavičienė

07 03 kt, 1BK tv ži kom MMA, GPM mažėjimas, 
infliacija 

R.Šimašius 

07 03 BNS a ži cit Sprendimai dėl įmokų 
"Sodrai" ribojimo - įšaldyti 

 

07 03 Delfi.lt e ži cit Sprendimai dėl įmokų 
"Sodrai" ribojimo - įšaldyti 

 



Lietuvos laisvosios rinkos institutas | 2006 m. sausis – gruodis 

Data Žiniasklaidos  priemonės 
pavadinimas Tipas Šaltinis Forma Straipsnio/reportažo 

pavadinimas Autorius 

07 03 kt, Radijas FM, Alytus r ži kom GPM mažėjimas R.Šimašius 
07 03 Verslo žinios, Žinios s LLRI 

pran.sp 
cit Valdžios reformų imitacija 

nebetekina verslo 
 

07 03 LNK, Verslas tv ži kom Socialinio mokesčio 
mažinimas ir Z.Balčyčio 
pozicija 

R.Šimašius 

07 03 Lietuvos žinios, Ekonomika s LLRI 
pran.sp 

cit Sprendimai dėl įmokų 
"Sodrai" - tik po valdžios 
dalybų 

 

07 05 LR, Sav.kom r LLRI kom Kas mokesčių mažinimo 
naudą gaudo? 

R.Šimašius 

07 12 BNS a ži cit Kasmet - po mokesčių 
reformą 

R.Šimašiaus 
kom. 

07 12 Delfi.lt e ži cit Kasmet - po mokesčių 
reformą 

R.Šimašiaus 
kom. 

07 12 Lietuvos rytas, Ekonomika s ži kom Kasmet - po mokesčių 
reformą 

R.Šimašius 

07 13 Kauno diena, Argumentai s ži kom Finansinės gerovės miražas R.Šimašius 
07 27 Verslo žinios, Dienos tema s ži kom Lengvatos naudingiausios 

turtingesniesiems 
R.Šimašius 

08 16 Verslo žinios s ži kons Antrinių žaliavų supirkėjai 
kyla prieš mokesčius 

R.Šimašius 

08 30 Žinių radijas r ži kom GPM mažinimo iki 20% 
tikimybė ir tikėtinos 
pasekmės 

R.Šimašius 

09 07 u, Lidove Noviny, Čekija s LLRI 
petic 

min Jednotne Dane? Blaznite! 
(CCCTB) 

 

09 12 Žinių radijas, Dienos kl. r ži kom Ar reikalingas nekilnojamojo 
turto mok.? 

R.Šimašius 

09 13 Verslo žinios, Redakcinis s ži min Premjerui jau liko tik pusė 
smėlio 

 

09 14 Kauno diena s ži kom Prasiskolinusią Lietuvą 
perspėjo pinigų misionieriai 

G.Steponavičienė

09 25 Mokesčių žinios, Argumentai s LLRI str Nacionaliniai rinkliavų 
rinkimo ypatumai 

D.Kiršytė 

10 06 Lietuvos žinios, Ekonomika s ži kom Cigarečių akcizo didinimas 
skatins kontrabandą 

G.Steponavičienė

10 06 BNS a ži cit Cigarečių akcizo didinimas 
skatins kontrabandą 

 

10 06 Delfi.lt e ži cit Cigarečių akcizo didinimas 
skatins kontrabandą 

 

10 06 Alfa.lt e ži cit Cigarečių akcizo didinimas 
skatins kontrabandą 

 

10 10 Verslo žinios, Dienos tema s LLRI kom Apmokestino dar ne viską D.Kiršytė 
10 11 Žinių radijas r ži kom Infliacija ir mokesčiai R.Šimašius 
11 17 Mokesčių žinios, Argumentai s LLRI str Devynerius metus pamatuok R.Šimašius 
11 25 kt, Panorama s ži kom Mokesčių lengvatų naujų 

automobilių pirkėjams teks 
palaukti 

R.Šimašius 

11 25 Delfi.lt, Verslo naujienos e ži cit Mokesčių lengvatų naujų 
automobilių pirkėjams teks 
palaukti 
 

R.Šimašiaus 
kom. 
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Data Žiniasklaidos  priemonės 
pavadinimas Tipas Šaltinis Forma Straipsnio/reportažo 

pavadinimas Autorius 

11 26 Alfa.lt e ži cit Valdžia nenori tiesti kilimo į 
automobilių salonus  

R.Šimašiaus 
kom. 

12 07 LR, Lietuvos diena r ži kom Tabako akcizų didinimas G.Kadziauskas 
12 18 LTV, Panorama tv ži kom PVM grąžinimas už įsigytus 

automobilius įmonėms, 
galimos lengvatos 
gyventojams 

R.Šimašius 

12 31 TV3 tv ži kom "Sodros" lubos R.Šimašius 
 
 
 

VALSTYBĖS FINANSAI | LLRI ekspertų pasirodymai žiniasklaidoje 2006 m. 
 

Data 
Žiniasklaidos 

priemonės 
pavadinimas 

Tipas Šaltinis Forma Straipsnio/reportažo 
pavadinimas Autorius 

01 06 Verslo žinios, 
Nuomonės 

s ži cit Tris kartus pamatuok (apie ES 
biudžeto svarstymus) 

U.Trumpos kom. 

01 27 Verslo žinios, Pozicija s ži kom Abejotinos reputacijos įmonės 
kelia klausimų. Ar reikia pažaboti 
su valdžia susijusias viešąsias 
įstaigas 

R.Šimašius 

01 31 u, TCSdaily e LLRI str Robin Hoodwinked U.Trumpa 
02 01 LR, Sav.kom. r LLRI kom Mus praturtins Europos Sąjunga? R.Šimašius 
02 10 u, Diena (Latvija) s ži kom ES fondų neigiamos pasekmės R.Šimašius 
02 14 Respublika, 1 psl. s ži kom Valdžios paskolos - lengvas 

aferistų grobis 
R.Šimašius 

02 21 Žinių radijas, Dienos 
kl. 

r ži kom Ar galima Lietuvoje užtikrinti 
skaidrias europietiškų milijardų 
dalybas? 

R.Šimašius 

02 21 Žinių radijas, Dienos 
kl. 

r ži kom Ar galima Lietuvoje užtikrinti 
skaidrias europietiškų milijardų 
dalybas? 

R.Šimašius 

02 26 TV3, Savaitės 
komentarai 

tv ži kom Apie steigiamus naujus valdiškus 
etatus 

R.Šimašius 

03 u, BCC paper, Spring 
2006 

s ži persp Robin Hoodwinked U.Trumpos kom. 

03 17 kt, Sekundė s ži kom EBSW: prarastų indėlių 
kompensavimas iš biudžeto 

R.Šimašius 

07 13 Kauno diena, 
Argumentai 

s ži kom Finansinės gerovės miražas R.Šimašius 

08 16 LR, Sav. kom. r LLRI kom Biudžeto išbandymas Vyriausybės 
stuburui 

R.Šimašius 

09 21 Omni.lt e LLRI str Kodėl reikėtų įsivesti „Sodros 
lubas“? 

I.Brazauskas 

09 26 Delfi.lt, Nuomonių 
ringas 

e LLRI str Apie ką melavo (Vengrijos) 
politikai? 

I.Brazauskas 

10 06 Verslo žinios s ži kom 2007 biudžeto proj. R.Šimašius 
10 10 Verslo žinios, Tema s ži kom Dovanų karalius laimėjo - 

reformos nukeltos į ateitį 
R.Šimašius 

10 10 M-1 žinių tarnyba r ži kom 2007 m. biudžeto projektas R.Šimašius 
10 10 M-1 žinių tarnyba r ži kom 2007 m. biudžeto projektas R.Šimašius 
10 10 Alfa.lt e ži cit Ekspertai kritikuoja kitų metų 

biudžetą 
R.Šimašiaus 
kom. 
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Data 
Žiniasklaidos 

priemonės 
pavadinimas 

Tipas Šaltinis Forma Straipsnio/reportažo 
pavadinimas Autorius 

10 10 Delfi.lt e ži cit Ekspertai kritikuoja kitų metų 
biudžetą 

R.Šimašiaus 
kom. 

10 10 BNS a ži cit Ekspertai kritikuoja kitų metų 
biudžetą 

R.Šimašiaus 
kom. 

10 11 LR, Sav.kom r ži kom Naujasis biudžetas - pagal senas 
natas 

R.Šimašius 

10 11 5 kanalas tv ži kom LLRI siūlymai dėl subalansuoto 
biudžeto 

I.Brazauskas 

10 11 Omni.lt e ži cit Didelės abejonės dėl mažiausio 
Europoje biudžeto 

R.Šimašiaus 
kom. 

10 11 kt, Kurjer vilenski s ži kom 2007 m. biudžeto projektas R.Šimašius 
10 12 Bernardinai.lt, 

Komentarai 
e ži persp Naujasis biudžetas - pagal senas 

natas 
R.Šimašiaus 
kom. 

10 12 Veidas, Savaitė s ži kom Kaip vertinate 2007 m. biudžeto 
projektą? 

R.Šimašius 

10 13 Respublika, Pinigai s ži kom Rekordinis biudžetas - 
pragyvenimo lygiui auginti 

R.Šimašius 

10 19 LR r ži kom 2007 m. biudžeto projektas R.Šimašius 
10 19 Veidas, Verslas s ži cit Neužderėjusio derliaus dalybos R.Šimašiaus 

kom. 
10 20 Verslo žinios s ži kom Biudžete - ir netikėtos razinos R.Šimašius 
10 25 Verslo žinios, Dienos 

tema 
s ži cit Pažadėjo, bet netesės R.Šimašiaus 

kom. 
11 06 Vakarų ekspresas, 1 

psl. 
s ži kom Biudžeto formavimas - lyg 

pageidavimų koncertas 
R.Šimašius 

11 20 LTV, Pinigų karta tv ži kom 2007 m. biudžetas R.Šimašius 
11 23 LR, Forumas r ži disk 2007 m. biudžetas R.Šimašius 
11 27 Žinių radijas, Dienos 

kl. 
r ži kom 2007-ųjų metų valstybės 

biudžetas: stagnacija ar pažanga? 
G.Steponavičienė

12 08 Kauno diena 1 psl. s ži kom Biudžeto vaivorykštė R.Šimašius 
12 13 LR, Ryto garsai r ži kom Biudžeto išlaidos R.Šimašius 
12 13 Alfa.lt e ži min Nauja atominė elektrinė negelbės 

nuo kainų šuolio 
 

12 18 BTV tv ži kom Ar tikslingai valdžia panaudos 
lėšas, gautas už "Mažeikių naftą" 

G.Steponavičienė

12 19 Alfa.lt e LLRI 
pran.sp 

zin LLRI siūlo už "Mažeikių naftą" 
gautas lėšas skirti keturioms 
sritims 

 

12 19 BNS a LLRI 
pran.sp 

zin Už "Mažeikių naftos" akcijas 
gautas lėšas LLRI siūlo skirti ir 
kompensacijoms už žemę 

 

12 19 Žinių radijas, Žinios r LLRI 
pran.sp 

kom LLRI siūlymai dėl MN lėšų 
panaudojimo 

G.Steponavičienė
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III. Darbo santykių reguliavimas 
 

Vasario 23 d. R. Šimašius ir G. Kadziauskas dalyvavo LLRI surengtoje spaudos konferencijoje 
„Darbuotojai nesureikšmina darbo įstatymų ir priimtų laisvesnį reguliavimą“ (14 viešumo atvejų), 
kurioje pristatė sociologinį tyrimą „Darbuotojų požiūris įvairiais darbo santykių reguliavimo 
klausimais”. Šiuo tyrimu siekta išsiaiškinti darbuotojų požiūrį į įvairius darbo santykių aspektus – darbuotojo 
ir darbdavio santykius, darbo laiko, užmokesčio ar kitas darbo santykių reguliavimo problemas, įvairius darbo 
santykius reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus. Tyrimas parodė, kad didžioji dauguma Lietuvos 
dirbančiųjų nesureikšmina darbo santykius reglamentuojančių įstatymų ir neprieštarautų, jei darbas būtų 
reguliuojamas laisviau nei šiuo metu. Sociologinę apklausą LLRI užsakymu atliko rinkos analizės ir tyrimų 
grupė „RAIT“. Apklausa buvo atlikta 2005 11 24-2005 12-03. 

Kovo 31 d. LLRI vyresnysis ekspertas G. Kadziauskas dalyvavo Europos Parlamento narės D.Budreikaitės ir 
LRS Europos reikalų komiteto Europos informacijos centro iniciatyva organizuotame seminare-diskusijoje 
„Darbo laiko direktyva“.  

Balandžio 25 d. surengtoje konferencijoje „Migracijos valdymo strategijos ar tiesiog protingi 
sprendimai kasdien?“ aptartos migracijos problemos, ypatingą dėmesį skiriant galimiems valdžios 
sprendimams ir požiūriui į migraciją. Konferencijos dalyviai diskutavo apie migracijos priežastis, pasekmes ir 
įvairių ekonominės politikos krypčių įtaką šiandieniniams gyventojų apsisprendimams išvykti ir rytojaus 
sprendimams sugrįžti. G. Kadziauskas renginyje perskaitė pranešimą „Migracija - ar turime vaistų, ar tikrai ja 
sergame?“. 
Prieš renginį vykusioje spaudos konferencijoje LLRI pristatė tyrimą "Migracija: pagrindinės priežastys ir 
gairės pokyčiams“ apie dabartinės migracijos priežastis ir siūlomus jos mažinimo būdus. 
LLRI ekspertai mano, jog Lietuvos valstybės institucijos turėtų ieškoti ne nepasiekiamos panacėjos nuo 
migracijos, o sudaryti sąlygas dirbantiesiems kuo greičiau gauti didesnes pajamas Lietuvoje. LLRI siūlo 
Lietuvos valdžios institucijoms nekelti politinio tikslo visomis įmanomomis priemonėmis stabdyti emigraciją, o 
vertinti ją kaip asmeninės laisvės siekti savo gerovės išraišką. Atsižvelgdama į tai, kad patys migrantai 
svarbiausia išvykimo priežastimi nurodo mažas pajamas ir nedarbą, o valstybinis darbo ir jo mainų 
reguliavimas šiuo metu itin intensyvus, Lietuvos Vyriausybė didžiausią dėmesį turėtų skirti ekonominių 
migracijos priežasčių šalinimui. 
Instituto atstovai dalyvavo diskusijose žiniasklaidoje ir kituose forumuose dėl migracijos priežasčių ir jų 
šalinimo: 
- Balandžio 20 d. G. Kadziauskas dalyvavo Tarptautinio Vilniaus klubo surengtoje diskusijoje „Emigration 
from Lithuania“ ir perskaitė pranešimą.  
- Gegužės 10 d. G. Kadziauskas dalyvavo LRS Europos reikalų komiteto posėdyje ir pasisakė diskusijoje 
informacijos apie valstybės institucijų veiklą emigracijos iš Lietuvos klausimu. 

Birželio 1 d. G. Kadziauskas dalyvavo Darbo ir socialinių tyrimų instituto surengtame seminare „Minimalaus 
darbo užmokesčio įtaka darbo rinkai bei mokesčių surinkimui šalyse, kurioms būdinga šešėlinė ekonomika“ ir 
kalbėjo diskusijoje. 

Pasiūlymų pakete dėl 14-osios Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių, LLRI išdėstė 
rekomendacijas dėl naujosios Vyriausybės darbo santykių politikos: parengti atitinkamus Darbo kodekso 
nuostatų pakeitimus ir leisti darbuotojui ir darbdaviui susitarti asmeniškai darbo sutartimi, o ne reikalauti 
kolektyvinės sutarties:  nustatant darbo (pamainų) grafikus (147 str.), įvedant suminę darbo laiko apskaitą 
(149 str.), nustatant pertraukas pailsėti ir pavalgyti (158 str.), suteikiant nemokamas atostogas dėl kitų nei 
numatyta Darbo kodekse priežasčių (184 str.), sudarant visiškos materialinės atsakomybės sutartis (256 
str.); panaikinti darbuotojų, išrinktų  į atstovaujamuosius profesinės sąjungos ar darbo tarybos organus, 
atleidimo garantijas ir nereikalauti išankstinio to organo sutikimo atleidžiant šiuos darbuotojus (Darbo 
kodekso 134 str.); išlaikyti šią privilegiją tik darbo tarybos ar profesinės sąjungos pirmininkui; panaikinti 
kolektyvinių sutarčių privalomumą darbuotojams (59 str.), kurie nėra įmonės profsąjungos nariai ar kurie 
susirinkime, tvirtinančiame kolektyvinę sutartį, balsavo prieš sutartį; parengti pakeitimus Užsieniečių teisinės 
padėties įstatymui ir supaprastinti trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo Lietuvoje formalumus – panaikinti 
reikalavimą, jog leidimas išduodamas tik tada, jeigu Lietuvoje nėra specialisto, atitinkančio darbdavio 
keliamus kvalifikacinius reikalavimus. Oficialiame atsakyme SADM pateikė formalias nuorodas į ES teisės 
aktus dėl ko, esą, negalima įgyvendinti kai kurių LLRI siūlymų  

Rugsėjo 28 d. M. Kačinskienė dalyvavo Vokietijos politikos mokslų asociacijos surengtoje konferencijoje 
Miunsteryje (Vokietijoje) „Reform capability: State and Society“ ir pasisakė diskusijoje apie Europos socialinę 
ir darbo politiką. 

Lapkričio 16 d. spaudos konferencijoje „Viršvalandžių draudimas – konkurencijos baimė Europoje, o 
ne darbuotojų gerovė Lietuvoje“ LLRI pristatė analitinę medžiagą „Darbo laiko reguliavimo įtaka 
Lietuvos konkurencingumui“, kurioje vertinama, kokią įtaką lankstus darbo santykių reglamentavimas turi 
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Lietuvos ekonomikos augimui, taip pat atskleidžiama, kaip Lietuva atrodo ES ir pasaulio mastu pagal darbo 
santykių ir darbo laiko reguliavimą. Anot instituto ekspertų, Lietuva privalo rinktis laisvesnį darbo laiko 
reguliavimą, nes tai yra būdas Lietuvoje gyvenantiems darbuotojams ir įmonėms prisitaikyti prie globalios 
ekonomikos iššūkių. Institutas taip pat atkreipė dėmesį, jog darbo laiko reguliavimas Lietuvoje yra pernelyg 
sudėtingas. Pavyzdžiui, ES darbo laiko direktyva reglamentuodama bendruosius darbo laiko aspektus 
apsiriboja 3 pagrindinėmis taisyklėmis, tuo tarpu Lietuvos Darbo kodeksas tam skiria net 9 sunkiai 
interpretuojamas teisės normas. Analitinė medžiaga buvo plačiai išsiuntinėta suinteresuotoms valdžios 
institucijoms: Ministrui Pirmininkui, Socialinės apsaugos ir darbo ministrei, kitiems. Dėl darbo laiko analitinės 
medžiagos sulaukta palankių (mandagių) vertinimų iš valdžios institucijų. 
LLRI dalyvavo viešose diskusijose dėl ES darbo laiko direktyvos svarstymo ir Lietuvos pozicijos: 
1) spalio 10 d. G. Kadziauskas dalyvavo „Investuotojų forumo“ forume, kur perskaitė komentarą apie darbo 
santykių reguliavimo trukdžius investicijoms; 
2) lapkričio 30 d. G. Kadziauskas buvo pakviestas išsakyti LLRI nuomonę darbo rinkos reguliavimo 
klausimais Tėvynės sąjungos (Konservatorių) diskusijoje.  

LLRI ekspertai dalyvavo viešose diskusijose žiniasklaidoje dėl įvairių darbo santykių reguliavimo aspektų: 
maksimalaus savaitės darbo laiko reguliavimo; nepilnamečių įsidarbinimo reguliavimo; darbdavių galimybės 
laisvai spręsti rinktis rūkančius ar nerūkančius darbuotojus.  
 

 2006 m. užfiksuota iš viso 134 LLRI ekspertų pasirodymai žiniasklaidoje darbo santykių 
srityje, svarbesni: 

 
02.15 G.Kadziausko komentaras apie paslaugų direktyvą ir laisvą darbuotojų judėjimą SVT (Swedish 
Television). 
03.10 savaitraštis „Atgimimas“, komentaras „Kodėl menkinami darbuotojai?“, G.Kadziauskas teigia, kad 
vadovavimasis klasių kovos mitu šiandien yra atgyvena. 
03.22 G.Kadziausko laiškas „Side-effects of globalisation fund“ „European Voice“ Letters&emails. 
03.29 Lietuvos radijas, Savaitės komentaras „Darbas, stabilumas, gerovė?“, R.Šimašius. 
05.03 Žinių radijas, laida „Raktas“, tema „Profsąjungų veikla“, R.Šimašius. 
05.03 Žinių radijas, laida „Nematoma ranka“, tema „Atsiverianti ES darbo rinka“, G.Kadziauskas. 
06.13 Žinių radijas, laida „Nematoma ranka“, tema „Nelegalus nepilnamečių darbas“, G.Kadziauskas. 
04.14 savaitraštis „Atgimimas“, straipsnis „Iš prancūzų – nesimokyti“, G.Kadziauskas. 
04.17 Cafebabel, ES interneto portalas, straipsnis „Toward a Europe! Without Borders“, G.Kadziauskas. 
04.24 interneto portalas Delfi.lt, straipsnis „Laisvė judėti: gavom ir skundžiamės“, M.Kačinskienė. 
04.26 Lietuvos radijas, Savaitės komentaras „Emigracija – ar Lietuva išsivaikščios?“, R.Šimašius. 
09.25 interneto portalas „Alfa.lt“, „Ilgesnė darbo savaitė - ne vien emocijų klausimas“ (perspausdintas 
„Lietuvos žiniose“), G.Kadziauskas. 
09.27 Lietuvos radijas, Savaitės komentaras „Kad dirbtume mažai, o uždirbtume daug“ (perspausdintas 
„Lietuvos žiniose“), R.Šimašius. 
10.24 interneto portalas „Alfa.lt“, komentaras „Kodėl dirbame, bet netampame turtingesni“, G.Kadziauskas. 
11.10 savaitraštis „Atgimimas“, straipsnis „Kada dirbti - žmogaus reikalas“, G.Kadziauskas. 
 
 

*** 
 

2006 metais Lietuvos laisvosios rinkos institutas, reaguodamas į darbuotojų 
trūkumą ir emigraciją, pateikė siūlymus dėl galimų valstybės veiksmų – sudaryti geresnes 
sąlygas verslui ir darbo vietų kūrimui čia Lietuvoje ir liberalizuoti darbuotojų imigraciją į 
Lietuvą.  

2006 metais LLRI prisidėjo prie viešų diskusijų, formavusių valstybės institucijų 
požiūrį, jog esant darbo jėgos trūkumui svarbu sudaryti lankstesnes teisines sąlygas 
darbuotojams ir darbdaviams prisitaikyti prie rinkos reikalavimų. Toks Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos požiūris atsispindėjo Lietuvos  pozicijoje dėl ES darbo laiko 
direktyvos. Tikėtina, jog 2007-ieji bus svarbūs dėl darbo laiko reguliavimo pokyčių ES 
priimant darbo laiko direktyvą ir Lietuvoje peržiūrint sudėtingą, suvaržančią ir nelanksčią 
darbo laiko reguliavimo sistemą.  
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DARBO SANTYKIAI | LLRI ekspertų pasirodymai žiniasklaidoje 2006 m. 
 

Data Žiniasklaidos priemonės 
pavadinimas Tipas Šaltinis Forma Straipsnio/reportažo 

pavadinimas Autorius 

01 04 kt, Ekstra žinios s ži kom apie papildomas nedarbo 
dienas (per šventes) 

G.Kadziauskas 

01 06 Verslo žinios, Mano verslas s ži cit Kelionėms į darbą - valstybės 
kišenpinigiai 

G.Kadziausko 
kom 

01 10 Verslo žinios, Užsienio 
žinios 

s ži cit Teisme Lietuva palaikys 
Latvijos bendrovę 

G.Kadziausko 
kom. 

01 13 Verslo žinios, Pozicija s ži kom Ar didinti minimumą valstybės 
tarnautojams? 

G.Kadziauskas 

01 28 kt, Ūkininko patarėjas s ži kom kaip išlaikyti darbuotoja kaime G.Kadziauskas 
02 15 u, SVT (Swedish 

Television) 
tv ži kom Paslaugų direktyva ir 

darbuotojų judėjimas 
G.Kadziauskas 

02 23 LTV, Panorama tv LLRI 
sp.konf 

rep Darbuotojai nesureikšmina 
darbo įstatymų 

 

02 23 Omni.lt, Verslas e LLRI 
sp.konf 

zin Daugelis lietuvių mielai dirbtų 
viršvalandžius, jei už juos 
papildomai mokėtų - tyrimas 

 

02 23 5 kanalas tv LLRI 
sp.konf 

rep Darbuotojai nesureikšmina 
darbo įstatymų 

 

02 23 TV3 tv LLRI 
sp.konf 

rep Darbuotojai nesureikšmina 
darbo įstatymų 

 

02 23 Žinių radijas r LLRI 
sp.konf 

rep Darbuotojai nesureikšmina 
darbo įstatymų 

 

02 23 BTV tv LLRI 
sp.konf 

rep Darbuotojai nesureikšmina 
darbo įstatymų 

 

02 23 LR, Ryto garsai r LLRI 
sp.konf 

kom Darbuotojai nesureikšmina 
darbo įstatymų 

G.Kadziauskas 

02 23 BNS a LLRI 
sp.konf 

zin Lietuvos laisvosios rinkos 
institutas siūlo liberalizuoti 
darbo rinką 

 

02 23 Delfi.lt, Žinios 1 psl. e LLRI 
sp.konf 

zin Keturi iš penkių Lietuvos 
darbuotojų sutiktų dirbti 
viršvalandžius 

 

02 23 Veidas, Savaitė s LLRI min Labiausiai darbuotojai 
nepatenkinti atlyginimu 

 

02 23 LR, Lietuvos diena r LLRI 
sp.konf 

rep Darbuotojai nesureikšmina 
darbo įstatymų 

 

02 24 LR r ži cit Darbdaviai siūlo keisti Darbo 
kodeksą 

 

02 24 Bernardinai.lt e ži cit Darbdaviai siūlo keisti Darbo 
kodeksą 

 

02 24 Lietuvos žinios s LLRI 
sp.konf 

zin Siūloma įteisinti viršvalandžius  

02 24 Verslo žinios, Mano verslas s LLRI 
sp.konf 

rep Paradoksai: svetimus palaiko, 
saviems - draudžia 

 

03 01 LR, Ryto garsai r ži kom Kas lemia darbo jėgos judėjimą 
ir nedarbą, kokios to 
pasekmės? 

G.Kadziauskas 

03 02 Kauno diena, Argumentai s LLRI 
sp.konf 

rep Viršvalandžių galvosūkis  

03 02 Veidas, Savaitė s LLRI 
sp.konf 

cit Lietuviai nori dirbti daugiau  

03 04 TV3 tv ži kom Užimtumo įstatymo projektas G.Kadziauskas 
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Data Žiniasklaidos priemonės 
pavadinimas Tipas Šaltinis Forma Straipsnio/reportažo 

pavadinimas Autorius 

03 06 Lietuvos žinios, Ekonomika s ži kom Briuselio milijonai plauks pro 
šoną 

G.Kadziauskas 

03 08 Žinių radijas r ži kom Globalizacijos fondas G.Kadziauskas 
03 09 Veidas, Verslas s ži cit "Vokelių" egzaminas valstybei  
03 09 M-1 r ži kom Ką gali padaryti valdžia, kad 

darbuotojai neemigruotų? 
G.Kadziauskas 

03 10 Atgimimas, Komentarai s LLRI str Kodėl menkinami darbuotojai? G.Kadziauskas 
03 14 LTV, Labas rytas tv ži kom Švenčių perkėlimas iš 

savaitgalių į darbo dienas 
G.Kadziauskas 

03 21 TV3 tv ži kom MMA G.Kadziauskas 
03 22 u, European Voice, 

Letters&emails 
s LLRI kom Side-effects of globalisation 

fund 
G.Kadziauskas 

03 23 kt, L.T. s ži kom MMA G.Kadziauskas 
03 24 LR, Ryto garsai r ži kom Vokeliai Krekenavos firmoje G.Kadziauskas 
03 29 LR, Sav. Kom. r LLRI kom Darbas, stabilumas, gerovė? R.Šimašius 
03 31 Verslo žinios, Diskusija s ži kom Algų "vokelius" naikinti sunku, 

bet įmanoma 
G.Kadziauskas 

04 kt, Laisvoji rinka e LLRI persp Mitas apie matematikų ir 
mokslo trūkumą 

Llewellynas H. 
Rockwellas 

04 04 Žinių radijas r ži kom Ilginti 48 darbo valandų savaitę G.Kadziauskas 
04 04 kt, The Free Market e ži persp Freeing the Movement of 

Workers Now would be the 
Only Sound Economic Step 

G.Kadziauskas 

04 06 Žinių radijas, Dienos kl. r ži kom Kaip siekti didesnių algų ir 
socialinių garantijų? 

G.Kadziauskas 

04 07 Verslo žinios, Diskusija s ži kom Darbo dienos ilginimas kokybės 
nepakeis 

G.Kadziauskas 

04 14 kt, Sekundė, 1 psl. s ži kom Virš miesto - nedarbo šmėkla G.Kadziauskas 
04 14 Atgimimas, Komentarai s LLRI str Iš prancūzų - nesimokyti G.Kadziauskas 
04 17 u, Cafebabel e ži str Toward a Europe! Without 

Borders 
G.Kadziauskas 

04 20 kt, Sekundė s ži kom Poilsio dienos – kilpa verslui G.Kadziauskas 
04 21 Verslo žinios, Pozicija s ži kom Skęstančiųjų gelbėjimas - jų 

pačių reikalas 
M.Kačinskienė 

04 24 Delfi.lt, Komentarai e LLRI str Laisvė judėti: gavom ir 
skundžiamės 

M.Kačinskienė 

04 25 Žinių radijas, Žinios r LLRI 
sp.konf 

rep LLRI kviečia valdžią ieškoti ne 
panacėjos nuo migracijos, o 
sudaryti sąlygas gauti didesnes 
pajamas čia ir dabar 

 

04 25 Delfi.lt, Jaunimo sodas e LLRI 
sp.konf 

zin Į kiekybę orientuota aukštojo 
mokslo politika didina 
emigrantų skaičių 

 

04 25 LR, Žinios r LLRI 
sp.konf 

rep LLRI kviečia valdžią ieškoti ne 
panacėjos nuo migracijos, o 
sudaryti sąlygas gauti didesnes 
pajamas čia ir dabar 

 

04 25 Omni.lt, Verslas e LLRI 
pran.sp 

zin Valdžia raginama ne kariauti su 
emigracija, o gerinti verslo 
sąlygas Lietuvoje 

 

04 25 Bernardinai.lt e LLRI 
pran.sp 

zin Valdžia raginama ne kariauti su 
emigracija, o gerinti verslo 
sąlygas Lietuvoje 
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Data Žiniasklaidos priemonės 
pavadinimas Tipas Šaltinis Forma Straipsnio/reportažo 

pavadinimas Autorius 

04 25 Delfi.lt, Verslas e LLRI 
sp.konf 

zin Ekspertai: žmonėms reikia ne 
ambicingų emigracijos 
mažinimo planų, o geresnių 
verslo sąlygų 

 

04 25 LTV, Ryto televizija tv LLRI 
sp.konf 

kom LLRI siūlymai dėl emigracijos G.Kadziauskas 

04 25 BNS e LLRI 
pran.sp 

zin Valdžia raginama ne kariauti su 
emigracija, o gerinti verslo 
sąlygas Lietuvoje 

 

04 26 Žinių radijas r LLRI 
sp.konf 

kom Siūlymai dėl emigracijos G.Kadziauskas 

04 26 LR, Sav.kom. r LLRI kom Emigracija – ar Lietuva 
išsivaikščios? 

R.Šimašius 

04 26 Lietuvos rytas, Aktualijos s LLRI 
sp.konf 

zin Emigracija (3 sak.)  

04 26 Verslo žinios s LLRI 
sp.konf 

rep Valdžia paakinta neteikti naujų 
privilegijų 

 

04 26 L.T., Piniginė s LLRI 
sp.konf 

rep Migraciją mažintų tvirta 
ekonomika 

 

04 27 Veidas, Savaitė s LLRI 
sp.konf 

rep Kur turėtų būti nukreipta 
emigracijos politika? 

G.Kadziausko 
vardu 

04 27 Omni.lt, Pilietinė 
visuomenė 

e ži cit Laisvosios rinkos institutas 
toliau kanda profesinėms 
sąjungoms 

 

04 27 Kauno diena, Tema s LLRI 
sp.konf 

rep Vaistai nuo emigracijos - 
didesnės pajamos gimtinėje 

 

04 28 Verslo žinios, Pozicija s LLRI kom Naikinti reikia priežastis (NE) 
(suklysta) 

G.Kadziausko 
vardu 

04 28 Verslo žinios, Laiškai s ži cit Institutas vėl kanda 
profesinėms sąjungoms 

 

04 30 TV3, Savaitės komentarai tv LLRI 
sp.konf 

kom LLRI kviečia valdžią ieškoti ne 
panacėjos nuo migracijos, o 
sudaryti sąlygas gauti didesnes 
pajamas čia ir dabar 

G.Kadziauskas 

05 02 Apskaitos, audito ir 
mokesčių aktualijos 

s LLRI 
sp.konf 

zin Mokesčių mažinimas ir 
patrauklesnė verslo aplinka 
galėtų sumažinti emigraciją 

 

05 02 Lietuvos rytas, Nuomonės s LLRI 
sp.konf 

cit Kaip sustabdyti dar vieną 
emigracijos bangą? 

 

05 02 Klaipėda, Tavo pinigai s LLRI 
sp.konf 

cit Emigraciją stabdytų geresnės 
verslo sąlygos 

 

05 03 Žinių radijas, Raktas r ži disk Profsąjungų veikla R.Šimašius 
05 03 Žinių radijas, Nematoma 

ranka 
r ži disk Atsiverianti ES darbo rinka G.Kadziauskas 

05 03 Lietuvos rytas, Laiko 
ženklai 

s LLRI 
sp.konf 

cit cit. LLRI siūlymai dėl 
emigracijos stabdymo neminint 
LLRI 

 

05 04 kt, Znad wilii, Biznes 
partner 

r ži kom Emigracija G.Kadziauskas 

05 05 Verslo žinios s ži kom Laisvadieniai G.Kadziauskas 
05 06 kt, Panorama s ži kom Laisvi darbadieniai G.Kadziauskas 
05 06 L.T., Nuomonė s ži kom Migracijos bangos 

nesulauksime 
 

G.Kadziauskas 
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Data Žiniasklaidos priemonės 
pavadinimas Tipas Šaltinis Forma Straipsnio/reportažo 

pavadinimas Autorius 

05 06 Respublika, Pinigai s LLRI 
sp.konf 

rep Verslo plėtrą stabdo migracija  

05 10 Delfi.lt, Verslo naujienos e ži kom Seime ieškota priemonių 
emigracijai stabdyti 

G.Kadziauskas 

05 13 Lietuvos rytas, Savaitė s ži cit Lietuvos valdžia bejėgė prieš 
vokų dalytojus 

 

05 13 L.T., Nuomonė s ži kom Politikų žaisliukas (MMA) G.Kadziauskas 
05 15 Mokesčių žinios, 

Argumentai 
s LLRI 

sp.konf 
rep Kaip valdyti migraciją G.Kadziausko 

vardu 
05 15 LTV, Pinigų karta tv ži kom MMA G.Kadziauskas 
05 24 LR, Sav.kom. r LLRI kom Mažės mokesčiai. Ar didės 

atlyginimai? 
R.Šimašius 

06 13 Žinių radijas, Nematoma 
ranka 

r ži disk Nelegalus nepilnamečių darbas G.Kadziauskas 

06 27 Bernardinai.lt, 1 psl. e LLRI persp R.Šimašius: vokelių ekonomika R.Šimašiaus 
kom. 

06 27 Mokesčių žinios, 
Argumentai 

s LLRI str Vokelių ekonomika R.Šimašius 

07 13 Verslo žinios, Laiškai s ži kom Ar įmanoma vaikui dirbti 
legaliai? 

G.Kadziauskas 

07 17 kt, Lietuvos profsąjungos s ži min Žmogiškasis kapitalas, rinka ir 
profsąjungų drovumas 

 

07 20 u, Newsweek, Poland s ži kom Apie migraciją G.Kadziauskas 
08 09 5 kanalas tv ži kom EK iniciatyva leisti nepriimti į 

darbą rūkančiųjų 
G.Kadziauskas 

08 10 Verslo žinios, Laiškai s LLRI kom Nesirinkti rūkančiųjų? Ačiū, 
žinojome. 

G.Kadziauskas 

08 18 Alfa.lt e ži min Artimiausiu metu greičiausiai 
nebesilepinsime ilgais 
savaitgaliais 

 

08 25 BTV tv ži kom Ar tinkamai kovojama su 
vokeliais? 

G.Kadziauskas 

08 25 TV3 tv ži kom Ar tinkamai kovojama su 
vokeliais? 

G.Kadziauskas 

08 31 Žinių radijas r ži kom Kovos su vokeliais pasekmės R.Šimašius 
09 21 Žinių radijas, Dienos kl. r ži kom Ar valdžia daro viską, kad 

sustabdytų emigraciją? 
G.Kadziauskas 

09 25 Alfa.lt, Piniginė a ži str Ilgesnė darbo savaitė - ne vien 
emocijų klausimas 

G.Kadziauskas 

09 26 TV3 tv ži kom Ilgesnė darbo savaitė G.Kadziauskas 
09 27 LR, Sav.kom. r ži kom Kad dirbtume mažai, o 

uždirbtume daug 
R.Šimašius 

09 28 kt, Ūkininko patarėjas s ži kom Ar per darbymetį bijosime 
darbo inspekcijos? 

G.Kadziauskas 

09 29 Atgimimas s ži kom Visuomenės patvoryje - be tėvų 
užaugę jaunuoliai 

G.Kadziauskas 

09 29 Lietuvos žinios s ži persp Kad dirbtume mažai, o 
uždirbtume daug 

R.Šimašiaus 
kom. 

10 02 ELTA a ži kom Laisvosios rinkos institutas: 
būtina laisviau reglamentuoti 
darbo trukmę 

R.Šimašius 

10 03 Lietuvos žinios, Nuomonių 
parkas 

s ži persp Ilgesnė darbo savaitė - ne 
viena emocijų klausimas 

G.Kadziausko 
kom. 
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Data Žiniasklaidos priemonės 
pavadinimas Tipas Šaltinis Forma Straipsnio/reportažo 

pavadinimas Autorius 

10 11 Alfa.lt e ži cit Kalėdų atostogų įtvirtinimas – 
kvailystė, tikina profesinių 
sąjungų atstovas 

 

10 24 Alfa.lt, Komentarai e LLRI str Kodėl dirbame, bet netampame 
turtingesni? 

G.Kadziauskas 

10 27 kt, Laisvoji rinka e ži persp Kad dirbtume mažai, o 
uždirbtume daug 

R.Šimašiaus 
kom. 

11 09 5 kanalas tv LLRI 
sp.konf 

kom Darbo savaitės trukmė R.Šimašius 

11 10 Atgimimas, Aktualijos s ži str Kada dirbti - žmogaus reikalas G.Kadziauskas 
11 11 Lietuvos žinios, Ekonomika s ži kom Profsąjungos išėjo į gatves G.Kadziauskas 
11 13 kt, Klaipėda s ži kom Studentais tampa ir senoliai G.Kadziauskas 
11 16 BTV tv LLRI 

sp.konf 
rep Viršvalandžių draudimas - 

konkurencijos baimė Europoje, 
o ne darbuotojų gerovė 
Lietuvoje 

 

11 16 5 kanalas tv LLRI 
sp.konf 

rep Viršvalandžių draudimas - 
konkurencijos baimė Europoje, 
o ne darbuotojų gerovė 
Lietuvoje 

 

11 16 LNK, Verslas tv LLRI 
sp.konf 

rep Viršvalandžių draudimas - 
konkurencijos baimė Europoje, 
o ne darbuotojų gerovė 
Lietuvoje 

 

11 16 Žinių radijas r LLRI 
sp.konf 

kom Viršvalandžių draudimas - 
konkurencijos baimė Europoje, 
o ne darbuotojų gerovė 
Lietuvoje 

G.Kadziauskas 

11 16 kt, 1BK tv LLRI 
sp.konf 

rep Viršvalandžių draudimas - 
konkurencijos baimė Europoje, 
o ne darbuotojų gerovė 
Lietuvoje 

 

11 16 ELTA a LLRI 
sp.konf 

zin Žinutė iš spaudos konferencijos 
apie darbo laiko trukmę 

 

11 16 LR rusų k. r LLRI 
sp.konf 

kom Viršvalandžių draudimas - 
konkurencijos baimė Europoje, 
o ne darbuotojų gerovė 
Lietuvoje 

R.Šimašius 

11 16 VŽ online e LLRI 
sp.konf 

kom Ilgesnės darbo valandos - 
didesnis konkurencingumas 

G.Kadziauskas 

11 16 BNS a LLRI 
sp.konf 

zin Nenoras įteisinti galimybę dirbti 
60 valandų per savaitę griauna 
Lietuvos konkurencingumo 
pagrindus, teigia ekspertai 

 

11 17 BNS e LLRI 
sp.konf 

cit LLRI siūlo Darbo kodekse 
nenustatyti, kiek trunka darbo 
savaitė 

 

11 17 Bernardinai.lt e LLRI 
sp.konf 

cit Papildomos darbo valandos - 
konkurencingumui didinti 

 

11 17 Verslo žinios, Žinios s LLRI 
sp.konf 

zin Ne tik liberalumą pralaimim, bet 
ir pelną nukandam 

 

11 17 Alfa.lt e LLRI 
sp.konf 

zin LLRI siūlo Darbo kodekse 
nenustatyti darbo savaitės 
trukmės 
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Data Žiniasklaidos priemonės 
pavadinimas Tipas Šaltinis Forma Straipsnio/reportažo 

pavadinimas Autorius 

11 17 Lietuvos žinios, Ekonomika s LLRI 
sp.konf 

rep Papildomos darbo valandos - 
konkurencingumui didinti 

 

11 17 Delfi.lt e LLRI 
sp.konf 

cit LLRI siūlo nenustatyti, kiek 
trunka darbo savaitė 

 

11 18 LR, Ryto garsai r LLRI 
sp.konf 

kom Darbo trukmė G.Kadziauskas 

11 21 Verslo žinios, Tema s LLRI 
sp.konf 

rep Viršvalandžių vežimas 
tempiamas į tris puses 

 

11 22 Verslo žinios, Laiškai s LLRI 
sp.konf 

min Tarp pelenių ir darbo arklių  

11 23 Kauno diena, Argumentai s LLRI 
sp.konf 

rep Darbo savaitė virsta diskusijų 
mėnesiais 

 

12 05 M-1 žinių tarnyba r ži kom Ar blogai, kai Lietuvoje 
darbinasi užsieniečiai? 

G.Kadziauskas 

12 12 Verslo žinios, Tema s ži kom Seimas ant Kalėdų eglutės vėl 
kabina laisvadienius 

G.Kadziauskas 
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IV. Sveikatos apsaugos sistema 
 

Balandžio 5 d. Lietuvos laisvosios rinkos institutas pateikė Seimo Sveikatos reikalų komitetui ekspertizę dėl 
Farmacijos įstatymo projekto XP-790(3), kurioje suformuluotos LLRI išvados dėl farmacinės veiklos 
vadovų kvalifikacijos ir vaistų platinimo gyventojams ribojimo. Komitetas atsižvelgė į LLRI pastabas dėl 
vaistinių steigimosi ribojimo ir kaimo gyventojų aprūpinimo vaistais. Tačiau visas projektas Seimo 
plenariniame posėdyje priėmimo metu buvo grąžintas iniciatoriams tobulinti. Birželio 1 d. LLRI Seimui 
pakartotinai išsiuntė ekspertizę dėl farmacijos įstatymo projekto (XP-1380). Farmacijos įstatymas Seime 
priimtas 2006 m. birželio 22 d. ir įsigaliojo nuo 2006 m. liepos 18 d. Jame LLRI kritikuotos nuostatos nebuvo 
priimtos, nors analogiškų iniciatyvų jas įtvirtinti galima tikėtis ateityje.  

Pasiūlymai dėl naujosios Vyriausybės sveikatos apsaugos politikos buvo išdėstyti LLRI siūlymų pakete dėl 
14-osios Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių. LLRI ekspertai pasiūlė: priimti Sveikatos ministro 
įsakymą, kad visos viešosios SPĮ privalo viešai pateikti visų savo teikiamų paslaugų kainininkus, kuriuose 
būtų nurodyta paslaugų kaina ir jų kompensacijos PSDF lėšomis dydis; palaipsniui pašalinti iš sveikatos 
sistemos socialinės rūpybos funkciją, ją perduodant socialinių reikalų sferai; visoms iš PSDF 
finansuojamoms paslaugoms nustatyti kompensacijos lygį (procentais arba absoliučiomis sumomis), taip 
paliekant erdvę privačiam savanoriškajam draudimui atsirasti. 
Institutas gavo Sveikatos apsaugos ministerijos raštą, kuriame informuojama, kad ministerija LLRI 
pasiūlymus išnagrinėjo. Ministerija pateikė formalius LLRI pasiūlymų komentarus, iš kurių matyti, kad dalis 
instituto įvardytų problemų ir faktas, jog sprendimo priemonės yra nepakankamos, tebėra ignoruojami.  

Guoda Steponavičienė buvo pakviesta dalyvauti darbo grupėje Savanoriško sveikatos draudimo plėtros 
koncepcijai parengti. LLRI atstovai siekia, kad privatus sveikatos draudimas būtų įtrauktas į apmokėjimo už 
sveikatos paslaugas sistemą ir siūlo būdus, kaip sukurti sąlygas plačiam privačiam sveikatos draudimui.  

Spalio 11 d. buvo parengta ir Seimo Sveikatos bei Biudžeto ir finansų komitetams pristatyta ekspertizė dėl 
nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pataisų, numatančių nekilnojamojo turto mokesčio lengvatą tiktai 
įstaigoms, dirbančioms su Ligonių kasomis. Sveikatos komitetas nepritarė formuluotei, diskriminuojančiai 
privačius sveikatos paslaugų teikėjus, ir pasiūlė naują formuluotę, kuri numato visų sveikatos paslaugas 
teikiančių įstaigų atleidimą nuo turto mokesčio (kaip siūlė ir LLRI). Biudžeto ir finansų komitetas (pagrindinis 
komitetas) svarstymą atidėjo (nuomonės smarkiai išsiskyrė). 

Spalio 25 d. LLRI parengė ir Seimo Sveikatos komiteto posėdyje pristatė Socialinio draudimo įstatymo 8 str. 
papildymo projekto ekspertizę dėl įmokų papildomam sveikatos draudimui neapmokestinimo socialinio 
draudimo mokesčiu. Taip pat  buvo parengtas straipsnis šia tema ir papildomo savanoriško sveikatos 
draudimo naudos sveikatos sistemai argumentacija, kurią LLRI pateikė Seimo Socialinių reikalų komitetui. 
Sveikatos reikalų ir Socialinių reikalų (pagrindinis) komitetas pritarė papildomo sveikatos draudimo įmokų 
neapmokestinimui socialinio draudimo mokesčiu. 

Lapkričio 13 d. Sveikatos ministerijai ir Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkui LLRI išsiuntė raštą dėl 
Lietuvos sveikatos apsaugos politikos ir antrojo sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo etapo 
ekonominio nepagrįstumo ir alternatyvių priemonių siekti viešųjų gydymo įstaigų veiklos efektyvumo. Pateikti 
argumentai, kodėl sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimas neduos laukiamų rezultatų ir pasiūlyti kiti, 
rinkos principus naudojantys ir konkurenciją skatinantys būdai jų pasiekti.  

Lapkričio 28 d. Seimo Sveikatos reikalų komitetui, Valstybinėms ligonių kasoms ir atsakingiems Sveikatos 
ministerijos specialistams buvo pateiktos LLRI pastabos ir pasiūlymai dėl sveikatos priežiūros įstaigų 
teikiamų kvotų tikslingumo. LLRI nuomone, vienintelis būdas išspręsti problemą dėl padidintos sveikatos 
paslaugų paklausos yra riboti tą padidintą paklausą ir kiek įmanoma didinti pasiūlą. Tai galima padaryti 
sudarant palankias sąlygas privačioms sveikatos priežiūros įstaigoms steigtis ir veikti ir legalizuojant 
priemoką už sveikatos priežiūros įstaigų teikiamas paslaugas. 

Gruodžio 8 d. Sveikatos apsaugos viceministrei J. Klumpienei, SAM sekretoriui H.Baubinui ir Sveikatos 
komiteto pirmininkui A.Matului LLRI pateikė pasiūlymus ir pastabas dėl SAM siūlomų sprendimų asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui gerinti. Gruodžio 12 d. šie pasiūlymai buvo pristatyti 
susitikime Prezidentūroje. LLRI viešai akcentavo būtinybę, siekiant geresnių ir labiau prieinamų sveikatos 
paslaugų, daryti struktūrines reformas, kad atsirastų paslaugų teikėjų konkurencija ir pacientų finansinis 
dalyvavimas (kartu ir atsakomybė už savo sveikatą), o ne tik koreguojamos administracinio valdymo 
taisyklės. 

Rugsėjo 20 d. G. Steponavičienė dalyvavo LRS Audito komiteto posėdyje ir pasisakė diskusijoje dėl 
Valstybinio audito ataskaitos “Civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomojo draudimo 
įgyvendinimo vertinimas”. Gruodžio 18 d. Seimo Sveikatos reikalų komitetui pateikti instituto pasiūlymai 
rengiamiems Paciento teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimams.  
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LLRI viceprezidentė Guoda Steponavičienė dalyvavo įvairiuose renginiuose, kuriuose buvo vis labiau 
išryškinamas esamos Lietuvos sveikatos sistemos reformos nepakankamumas, viešinami pagrindiniai LLRI 
siūlomos reformos teiginiai.  
Sausio 11 dieną G. Steponavičienė dalyvavo LR Prezidento surengtoje diskusijoje „Sveikatos priežiūros 
įstaigų restruktūrizacija“. Susitikimo metu buvo aptarti Lietuvoje įgyvendinamos sveikatos priežiūros įstaigų 
pertvarkos klausimai, sunkiai įsibėgėjanti sveikatos priežiūros sistemos reforma. Diskusijos dalyviai svarstė, 
kaip vykdomos permainos galėtų padėti siekti efektyviai veikiančios sveikatos sistemos, užtikrinančios 
prieinamas ir kokybiškas medicinos paslaugas visiems Lietuvos gyventojams. 
Kovo 24 d. G. Steponavičienė dalyvavo Instituto Bruno Leoni surengtoje konferencijoje San Marine 
„Sveikatos apsaugos sistemos ir inovacijos: prioritetai ir iššūkiai“ ir perskaitė pranešimą „European 
healthcare systems: where is the patient?“. 
Kovo 28 d. G. Steponavičienė dalyvavo konferencijoje „Privačios medicinos perspektyvos Lietuvoje“ ir 
perskaitė pranešimą „Rinka sveikatos sistemoje: nuo ko pradėti?“. 
Gegužės 5 d. G. Steponavičienė skaitė pranešimą apie valstybinės ir privačios sveikatos apsaugos santykį 
Gydytojų vadovų sąjungos konferencijoje „Sveikatos priežiūros įstaigų vadovų vaidmuo besikeičiančioje 
aplinkoje“. Privačios medicinos idėja tampa vis labiau suprantama ir priimtina gydytojų bendruomenei. 
Birželio 18 d. G. Steponavičienė skaitė pranešimą „Rinka sveikatos sistemoje: nuo ko pradėti?“ Privačių 
medicinos įstaigų asociacijos susirinkime.  
Rugsėjo 20 d. G. Steponavičienė susitiko su Pasaulio sveikatos organizacijos ekspertų misija ir išdėstė LLRI 
poziciją dėl Lietuvos sveikatos politikos. 
Rugsėjo 26 d. M. Kačinskienė dalyvavo Stockholm Network „Amigo Society“ surengtoje konferencijoje 
Briuselyje „Patient mobility in Europe: Filling the void where public systems fail“ ir dalyvavo diskusijoje. 
Gruodžio 8 d. G. Steponavičienė dalyvavo Sveikos gyvensenos sąjūdžio surengtame Sveikos gyvensenos 
kultūros ugdymo forume „Sveika tauta - Lietuvos vertybė“. 
 

 2006 m. užfiksuota iš viso 22 pasirodymai žiniasklaidoje sveikatos apsaugos srityje, 
svarbesni: 

 
03.31  G.Steponavičienės interviu „Gydytojų žinioms“ „Sveikatos apsaugos politika turi paisyti ekonomikos 
dėsnių“. 
04.11 Žinių radijas, laida „Dienos klausimas“, komentaras apie LRV 2005 m. ataskaitą apie sveikatos 
politiką, G.Steponavičienė. 
05.16 Žinių radijas, laida “Nematoma ranka“, diskusija apie privačią mediciną, G.Steponavičienė. 
06.16 Lietuvos radijas, laida „Ryto garsai“, komentaras tiesioginėje radijo laidoje „Korupcija sveikatos 
sistemoje: kaip spręsti“, G.Steponavičienė. 
06.27 Žinių radijas, laida „Apskritas stalas“, diskusija „Kodėl sveikatos paslaugos prasčiausios Lietuvoje?“, 
G.Steponavičienė. 
07.14 savaitraštis „Atgimimas“, straipsnis „Pacientas Lietuvoje - nieko vertas“ (išanalizuotas plačiai 
viešumoje aptariamas Euro Health Consumer Index 2006; perspausdintas portale „Delfi.lt), 
G.Steponavičienė. 
08.10 savaitraštis „Lietuvos sveikata“, interviu „Reforma prasideda nuo kainos“, G.Steponavičienė. 
10.31 Žinių radijo laida „Raktas“, tema „Sveikatos apsaugos sistema - investicijos ir išlaidos“, 
G.Steponavičienė. 
11.28 portalas „Delfi.lt“, komentaras „Pacientui reikia papildomo sveikatos draudimo. Politikams nelabai“, 
G.Steponavičienė. 
12 mėnraštis „Naujasis Židinys-Aidai“, straipsnis apie slaugos paslaugas „Medicinos sesė“, 
G.Steponavičienė. 
 
Taip pat buvo susisteminti LLRI siūlymai dėl reikalingų pokyčių sveikatos sistemoje ir sudėti į straipsnį  
Seimo leidiniui “Sveikatos priežiūros reforma: visuomenės lūkesčiai, vykdytojų ir ekspertų vertinimai“ (dar 
neišleistas). 
 
 

*** 
 

2006-ieji sveikatos politikos srityje buvo išskirtiniai: pagaliau sveikatos politikos 
formuotojai pradėjo ieškoti būdų, kaip gerinti esamą sistemą, ir juos svarstyti. Tai leido ir 
Lietuvos laisvosios rinkos institutui pereiti į kitą darbo etapą – mažiau dėmesio skirti 
esamų problemų kėlimui, o daugiau – jų priežasčių analizei ir siūlymams dėl pokyčių. 
Didžioji instituto darbo sveikatos srityje dalis pernai buvo skirta viešai aiškinti 
papildomam sveikatos draudimui reikalingas prielaidas ir teikti pasiūlymus (ir juos ginti) 
SAM darbo grupėje (kuri darbą turėtų baigti 2007 m. pavasarį). 
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Kita instituto darbo sritis buvo aiškinti privačių sveikatos įstaigų plėtros svarbą ir 
siūlyti būdus, kaip sumažinti esamą teisinę ir reguliacinę privačių sveikatos įstaigų 
diskriminaciją, palyginti su viešosiomis. Šioje srityje jau yra pasiekta apčiuopiamų 
rezultatų: Ligonių kasos pradėjo sudaryti sutartis su privačiomis įstaigomis dėl II lygio 
paslaugų, iškeltos iniciatyvos suvienodinti apmokestinimo nekilnojamojo turto mokesčiu 
sąlygas privačioms ir viešosioms gydymo įstaigoms, buvo bandymas panaikinti 
savivaldybių draudimą steigtis privačioms I lygio sveikatos paslaugų įstaigoms. 

Vis labiau suprantama, kad privatūs sveikatos paslaugų teikėjai yra reikalingi ne tik 
jų savininkams ir siauram pacientų ratui, bet visai Lietuvos sveikatos sistemai – ir 
pacientams, ir viešosioms gydymo įstaigoms, ir Ligonių kasoms.  

Pernai LLRI taip pat suformulavo ir sveikatos politikams pateikė savo poziciją dėl 
sveikatos įstaigų restruktūrizacijos II etapo netikslingumo.   
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SVEIKATOS APSAUGA | LLRI ekspertų pasirodymai žiniasklaidoje 2006 m. 

 

Data Žiniasklaidos 
priemonės pavadinimas Tipas Šaltinis Forma Straipsnio/reportažo 

pavadinimas Autorius 

01 12 LR, Ryto garsai r ži kom apie sveikatos apsaugos reformą 
bei gydymo įstaigų 
restruktūrizaciją 

G.Steponavičienė 

01 16 Kauno diena, Savaitės kl. s ži kom Pinigai turi eiti paskui ligonį G.Steponavičienė 
03  kt, Gydytojų žinios s ži int Apie mokamas sveikatos 

paslaugas 
G.Steponavičienė 

03 18 kt, L.T. s ži kom Kyšiai ir mokamos sveikatos 
paslaugos 

G.Steponavičienė 

03 23 kt, Lietuvos sveikata s ži kom Mokamos paslaugos G.Steponavičienė 
04 11 Žinių radijas, Dienos kl. r ži kom LRV 2005 m. ataskaita apie 

sveikatos politiką 
G.Steponavičienė 

05 16 Žinių radijas, Nematoma 
ranka 

r ži disk Apie privačią mediciną G.Steponavičienė 

06 16 LR, Ryto garsai r ži kom Korupcija sveikatos sistemoje: 
kaip spręsti 

G.Steponavičienė 

06 27 Žinių radijas, Apskritas 
stalas 

r ži disk Kodėl sveikatos paslaugos 
prasčiausios Lietuvoje? 

G.Steponavičienė 

07 14 Atgimimas, Komentarai s LLRI str Pacientas Lietuvoje - nieko 
vertas 

G.Steponavičienė 

07 18 Delfi.lt, Komentarai e LLRI persp Pacientas Lietuvoje - nieko 
vertas 

G.Steponavičienės 
str. 

08 10 kt, Lietuvos sveikata s ži int Reforma prasideda nuo kainos G.Steponavičienė 
09 kt, Farmacija ir laikas s ži kom Apie nuolaidas vaistams G.Steponavičienė 
10 23 Delfi.lt, Sveikata e ži kom Sukritikuotas siūlymas nuo 

nekilnojamo turto mokesčio 
atleisti ne visas sveikatos 
įstaigas 

G.Steponavičienė 

10 31 Žinių radijas, Raktas r ži disk Sveikatos apsaugos sistema - 
investicijos ir išlaidos 

G.Steponavičienė 

11 03 kt, Lietuvos sveikata s ži min P.Gylys: „privatizavimas 
sužlugdytų sveikatos apsaugą“ 

 

11 03 Delfi.lt, Sveikata e ži cit P.Gylys: „privatizavimas 
sužlugdytų sveikatos apsaugą“ 

 

11 27 LR r ži kom Slauga Lietuvoje G.Steponavičienė 
11 28 Delfi.lt, Nuomonių ringas e LLRI str Pacientui reikia papildomo 

sveikatos draudimo. Politikams 
nelabai 

G.Steponavičienė 

12 kt, Naujasis Židinys-Aidai s LLRI str Medicinos sesė G.Steponavičienė 
12 19 Bernardinai.lt, Sankirtos e ži persp Medicinos sesė G.Steponavičienės 

kom. 
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V. Žinių ekonomika 
 
Lietuvos laisvosios rinkos institutas, kartu su partneriais iš naujų Europos Sąjungos šalių ir pagrindine 
koordinuojančia organizacija „ICEG European Center“, 2005 m. pabaigoje antrą kartą laimėjo konkursą, kurį 
skelbė ir finansuoja prie Europos Komisijos veikiantis tyrimų centras IPTS (Institute for Prospective 
Technological Studies), Sevilija. Šio tarptautinio mokslinio projekto metu 10 partnerių organizacijų atliko 
atskiras studijas apie savo šalis, kurios vėliau bus panaudotos „ICEG European Center“ rengiant vieną 
apibendrinančią ataskaitą apie informacinės visuomenės plėtrą naujosios Europos Sąjungos šalyse. 
Projekte dalyvauja organizacijos iš Vengrijos, Maltos, Latvijos, Lietuvos, Estijos, Slovėnijos, Čekijos, 
Slovakijos, Lenkijos ir Kipro. Visas tarptautinis projektas truks 14 mėnesių, kurio pabaigoje (2007 m. vasarį) 
vyks platus rezultatų pristatymas ES lygiu.  

Gegužės 11 d. LLRI suorganizavo diskusiją „Sėkmingi e. valdžios paslaugų pavyzdžiai“. Šio renginio 
tikslas buvo suteikti dalyviams galimybę iš pirmų lūpų išgirsti apie e. valdžios paslaugų vartojimo, teikimo ar 
diegimo patirtį ir išanalizuoti problemas, kurios iškilo įgyvendinant e. valdžios projektus. Renginys buvo 
vykdomas LLRI ir VU UNESCO tarptautinio žinių ekonomikos ir žinių vadybos centro (TŽC) projekto „E. 
valdžios Lietuvoje būklė ir perspektyvos“ rėmuose. Projekto metu LLRI ir TŽC atliko išsamų elektroninės 
valdžios padėties tyrimą, kuris skirtas įvertinti šiuo metu viešajame sektoriuje teikiamų paslaugų 
prieinamumą elektroninėje erdvėje, jų kokybę, plėtros perspektyvas. Gruodžio 7 d. diskusijoje ir spaudos 
konferencijoje pristatytas išsamus elektroninės valdžios padėties ir plėtros tendencijų tyrimas. G. 
Steponavičienė skaitė pranešimą „Rekomendacijos el. valdžios plėtrai“. Po renginio studija „El. valdžios 
Lietuvoje būklė ir perspektyvos“ buvo išplatinta visoms suinteresuotoms valdžios institucijoms.  
Spalio 18 d. G. Steponavičienė dalyvavo asociacijos „Atviras kodas Lietuvai“ seminare-diskusijoje „Ar gali 
vyriausybė būti atviresnė? Atvirųjų standartų taikymas“. 

Gegužės 18 d. Guoda Steponavičienė moderavo apskritojo stalo diskusiją tarp rinkos dalyvių ir Valstybinės 
duomenų apsaugos inspekcijos dėl asmens duomenų naudojimo tiesioginėje rinkodaroje.  
LLRI parengė ir Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komitetui pateikė ekspertizę dėl Asmens duomenų teisinės 
apsaugos įstatymo pakeitimo. G. Steponavičienė pasisakė šio įstatymo projekto klausymuose (birželio 21 
d.) ir svarstyme (birželio 28 d.) šiame komitete. Buvo atsižvelgta į LLRI argumentaciją ir projektas grąžintas 
rengėjams (Asmens duomenų apsaugos inspekcijai) parengti naują įstatymo redakciją. 
Lapkričio 17 d. G. Steponavičienė dalyvavo LRS konferencijoje dėl asmens duomenų apsaugos ir skaitė 
pranešimą „Asmens duomenų teisinės apsaugos ekonominiai aspektai“. 
Gruodžio pabaigoje buvo išsiųsta naujos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo redakcijos 
ekspertizė. 

LLRI ekspertai dalyvavo Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo svarstymuose Seime (daugiau apie tai 
– mokesčių politikos dalyje).  

Gegužės 31 d. G. Steponavičienė dalyvavo LRS Informacinės visuomenės plėtros komiteto posėdyje 
svarstant Elektroninio parašo įstatymo įgyvendinimo ataskaitą.  

Birželį institutas parengė ekspertizę dėl Metrologijos įstatymo projekto, kuriame nepagrįstai plečiamas 
teisės aktų taikymo objektų sąrašas. Ekspertizė buvo išsiųsta visiems Seimo nariams, tačiau plenarinio 
posėdžio metu projektas su ydingomis nuostatomis buvo priimtas. 

Institutas, reaguodamas į Europos Komisijos (EK) paskelbtas viešas konsultacijas dėl telekomunikacijų 
reguliavimo paketo peržiūrėjimo, išanalizavo ir Europos Komisijai pateikė naujojo reguliavimo paketo 
ekspertizę, kurioje siūlo keisti esamą reguliavimą iš esmės ir nuo ex ante reguliavimų pereiti prie tradicinių 
konkurencijos politikos metodų. Ekspertizė (anglų k.) buvo išplatinta ir užsienio partneriams. LLRI pasiūlymai 
anglų k. publikuojami EK interneto svetainėje kartu su kitų institucijų rekomendacijomis; oficialaus atsakymo 
institutas kol kas dar negavo, nors atsakymų siuntimo etapas jau yra prasidėjęs.  

Gruodžio 11 d. Seimo Europos reikalų ir Švietimo komitetams pateiktos pastabos ir pasiūlymai dėl ES 
inovacijų politikos. LLRI akcentuoja tą faktą, jog inovacijos kyla rinkoje esant konkurencijai, o dirbtinai 
sukurtos „inovacijos“ neduos to konkurencingumo efekto, dėl kurio jų yra siekiama. ES inovacijų politika 
koncentruojasi būtent į dirbtinį inovacijų „darymą“ politikos priemonėmis. Gruodžio 13 d. G. Steponavičienė  
dalyvavo LRS Europos reikalų ir Švietimo, mokslo ir kultūros komitetų bendrame posėdyje „Europos 
Sąjungos Inovacijų politikos naujienos, perspektyvos ir problemos“. 

Gruodžio 12 d. LLRI pateikė Finansų ministerijai nuomonę dėl finansinės atskaitomybės ataskaitų 
privalomo teikimo elektroniniu būdu valstybės ir savivaldybių biudžetinėms įstaigoms bei 100 proc. 
valdomoms įmonėms ir viešosioms įstaigoms. Manome, kad įdiegus LLRI pasiūlymus pagerėtų viešojo 
administravimo kokybė ir atsirastų prielaidų taupyti tam skirtas biudžeto lėšas. 
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Pasiūlymai dėl naujosios Vyriausybės švietimo ir aukštojo mokslo bei komunikacijų politikos buvo 
išdėstyti LLRI siūlymų pakete dėl 14-osios Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių. Pasiūlyta 
parengti ir pateikti Aukštojo mokslo įstatymo pakeitimus, kuriuose būtų įtvirtinta teisė aukštosioms 
mokykloms ir profesinėms mokykloms laisviau formuoti savo studijų programas ir nustatyti savo siūlomų 
studijų kainą; parengti teisės aktus, kuriais būtų pertvarkytas neformaliojo švietimo finansavimas sudarant 
sąlygas visoms neformaliojo ugdymo įstaigoms vienodais principais gauti valstybės paramą, skiriamą 
„krepšelio“ principu; parengti ir pateikti Aukštojo mokslo įstatymo ir Profesinio mokymo įstatymo pakeitimus, 
kuriais būtų nustatyta, kad visos trečiojo lygmens studijos finansuojamos ne per studijų institucijas, o per 
studijuojančius asmenis, suteikiant visiems vienodą paramą, teikiamą „krepšelio“ principu, kurią asmuo 
galėtų panaudoti profesinio lavinimo įstaigoje arba aukštojoje mokykloje; parengti ir pateikti Aukštojo mokslo 
įstatymo pakeitimus ir reikalingus poįstatyminius aktus, kuriais būtų pertvarkyta studijų paskolų sistema: 

- studijų paskolos būtų išduodamos rinkoje veikiančių institucijų (bankų, kredito unijų); 
- būtų nustatyta teisė kiekvienam studentui, imančiam paskolą studijoms ir gyvenimo išlaidoms studijų 

metu apmokėti, gauti paramą palūkanų subsidijavimo ir, tam tikrais atvejais, garantijų forma. 

R. Šimašius dalyvavo darbo grupėje, kuri parengė studijų ir mokslo reformos planą. Darbo grupėje 
dalyvavo įvairių šalies universitetų dėstytojai ir studentų organizacijų atstovai, specialistai, Seimo nariai. Į šį 
reformos planą buvo įtraukti esminiai LLRI pasiūlymai dėl aukštojo mokslo finansavimo. Darbo grupė siūlo 
visiems įstojusiems į aukštąsias mokyklas suteikti teisę vieną kartą pasinaudoti studijų krepšeliu, kuris, 
grupės nuomone, galėtų sudaryti pusę dabartinės vienam studentui tenkančios sumos, skiriamos iš biudžeto, 
– apie 8000 litų. Likusi valstybės finansų dalis turėtų būti skirta stipendijoms gabiausiems studentams ir 
socialiai remtiniems studentams, taip pat iš dalies subsidijuoti privačiai teikiamas paskolas sumokėti už 
studijas. Siūloma, kad paskolų sistema būtų pertvarkyta ir veiktų rinkos sąlygomis bei tvarkoma rinkos 
veikėjų – komercinių bankų.  
Šis dokumentas buvo pristatytas LR Prezidentui, Švietimo ministrei ir kitiems atsakingiems 
pareigūnams. Lapkričio 20 d. R. Šimašius dalyvavo darbo grupės susitikime su LR Prezidentu Valdu 
Adamkumi ir diskutavo aukštojo mokslo reformos klausimais. Lapkričio 8 d. G. Steponavičienė ir R. 
Šimašius dalyvavo Lietuvos Respublikos Liberalų Sąjūdžio organizuotoje diskusijoje „Mokslas ir Studijos - 
pokyčiai Lietuvos ateičiai“. R. Šimašius skaitė pranešimą „Studijų finansavimas - universitetams ar 
studentams?“. Vyriausybė taip pat sudarė konsoliduotą darbo grupę, kuri turi rengti konkrečius aukštojo 
mokslo reformos žingsnius. Remigijus Šimašius taip pat yra pakviestas į šią darbo grupę. 
 

 2006 m. užfiksuota iš viso 41 LLRI ekspertų pasirodymas žiniasklaidoje žinių ekonomikos 
srityje, svarbesni:  

 
08.30 Remigijus Šimašius Lietuvos radijuje perskaitė komentarą  „Karčios mokslo šaknys“. 
10.19 G.Steponavičienė dalyvavo savaitraščio „Veidas“ apskritojo stalo diskusijoje „Daugiau kompiuterių - 
daugiau žinių“, kurioje pabrėžė, kad kompiuterių turėjimas dar nereiškia žinių visuomenės. 
10.25 Remigijus Šimašius Lietuvos radijuje perskaitė komentarą „Švietimas - paslauga, o ne misija“. 
 
 

*** 
 

2006 m. LLRI atliko išsamią ES telekomunikacijų reguliavimo paketo numatomų 
pakeitimų analizę, kuri sudaro teorinį pagrindą institutui toliau plačiau ES skleisti ex ante 
konkurencijos reguliavimo atsisakymo idėją. LLRI darbai analizuojant ES inovacijų 
politiką ir jos įgyvendinimą Lietuvoje atskleidžia ir pabrėžia rinkos (o ne administracinę) 
inovacijų prigimtį: spontaniškumą, priklausomybę nuo konkrečios įmonės būklės ir 
poreikio, savimotyvaciją ir pan. 

LLRI darbai asmens duomenų srityje palaiko ekonominius argumentus formaliai 
teisinėje diskusijoje. Manome, kad ateityje įtampa tarp asmens duomenų ir informacijos 
poreikio tik didės, todėl ši tema taps tik aktualesnė. 

LLRI atliko dvi išsamias el. valdžios studijas (viena iš jų  - tarptautinė), kuriose 
išnagrinėjo el. valdžios tikslus, suformulavo ilgalaikes ir trumpalaikes viešosios politikos 
priemones, reikalingas tokiai el. valdžios plėtrai, kuri duotų maksimalų rezultatą. LLRI 
nuomone, teisingai įdiegta el. valdžia gali smarkiai padidinti Lietuvos, kaip vietos gyventi 
ir dirbti, patrauklumą ir įmonių konkurencingumą. Tačiau, kaip ir formulavome pradinėje 
hipotezėje, produktyviai el. valdžiai yra būtini viešojo administravimo sistemos pokyčiai.    

Ilgametis LLRI darbas skatinant konkurenciją aukštojo mokslo srityje 2006 metais 
subrandino kritinę masę reformai nusiteikusių žmonių ir buvo pradėti konkretesni 
platesnio masto žingsniai jai įdiegti.  
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ŽINIŲ EKONOMIKA | LLRI ekspertų pasirodymai žiniasklaidoje 2006 m. 
 

Data 
Žiniasklaidos 

priemonės 
pavadinimas 

Tipas Šaltinis Forma Straipsnio/reportažo 
pavadinimas Autorius 

04 03 LT, Ryto garsai 
 

r ži kom ES iniciatyva reguliuoti 
"roamingo" kainas 

R.Šimašius 

05 11 BNS 
 

a ži min "Microsoft" tyrimas įvertins 
elektroninės valdžios tyrimą 
Lietuvoje 

 

05 11 Delfi.lt e ži min Vyriausybei skatinant atvirosios 
programinės įrangos naudojimą, 
"Microsoft" inicijuoja e-valdžios 
tyrimą 

 

05 11 Žinių radijas 
 

r ži min "Microsoft" tyrimas įvertins 
elektroninės valdžios tyrimą 
Lietuvoje 

 

05 11 kt, 5ci televizija 
 

tv LLR 
disk 

rep Lietuvos el. valdžia  

05 12 Respublika, Pinigai 
 

s LLR 
disk 

min Lietuvos el. valdžia - pavienės 
"salos" 

 

05 12 Lietuvos rytas, 
Ekonomika 
 

s LLR 
disk 

min Elektroninė valdžia - vystykluose  

05 12 Verslo žinios, 1 psl. 
 

s LLR 
disk 

 Atvirasis kodas prieš "Microsoft"  

05 17 LR, Žinių amžius 
 

r LLRI 
disk 

kom E-valdžia Lietuvoje G.Steponavičienė 

10 19 Veidas s ži kom El. valdžia egzistuoja tik 
ataskaitose Briuseliui 

G.Steponavičienė 

10 19 Veidas, Diskusija s ži disk Daugiau kompiuterių - daugiau 
žinių? 

G.Steponavičienė 

12 07 ELTA a LLRI 
sp.konf 

zin LLRI: atėjo laikas galvoti apie 
elektroninės valdžios paslaugų 
kokybę 

 

12 07 5 kanalas tv LLRI 
sp.konf 

rep LLRI: atėjo laikas galvoti apie 
elektroninės valdžios paslaugų 
kokybę 

 

12 13 LR, Žinių amžius r LLRI 
sp.konf 

rep LLRI: atėjo laikas galvoti apie 
elektroninės valdžios paslaugų 
kokybę 

 

12 15 kt, 5ci televizija e LLRI 
sp.konf 

rep El.valdžios paslaugos vis 
patrauklesnės vartotojams 

 

 
 

ŠVIETIMAS | LLRI ekspertų pasirodymai žiniasklaidoje 2006 m. 
 

Data Pavadinimas Tipas Šaltinis Forma Straipsnio/reportažo pavadinimas Autorius 
02 06 kt, Studentų era s ži cit Aukštojo mokslo sistemos plėtros 

planas: Kas? Kaip? Kodėl? 
 

04 25 Delfi.lt, Jaunimo 
sodas 

e LLRI 
sp.konf 

zin Į kiekybę orientuota aukštojo mokslo 
politika didina emigrantų skaičių 

 

07 06 Veidas, Ką 
pasakytų 
F.Bastiatas? 

s LLRI str Valstybė - mūsų vaikų savininkė!? R.Šimašius 

08 30 LR, Sav.kom r LLRI kom Karčios mokslo šaknys R.Šimašius 
08 31 Bernardinai.lt e ži persp Karčios mokslo šaknys R.Šimašius 
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Data Pavadinimas Tipas Šaltinis Forma Straipsnio/reportažo pavadinimas Autorius 
08 31 Omni.lt e ži cit Mokamas mokslas sutvarkytų Lietuvos 

studijų rinką 
R.Šimašiaus 
kom. 

08 31 Veidas, Viršelio 
tema 

s ži kom Brangus nemokamo mokslo saulėlydis R.Šimašius 

09 01 Omni.lt e ži cit Privačios mokyklos jaučiasi 
diskriminuojamos 

R.Šimašiaus 
kom. 

09 01 Verslo žinios s ži kom Privačios mokyklos jaučiasi 
nepageidaujamos 

R.Šimašius 

09 01 Alfa.lt e ži cit Privačios mokyklos jaučiasi 
nepageidaujamos 

R.Šimašiaus 
kom. 

09 01 Kauno diena s ži kom Neįvykusių naujovių įkaitais 
moksleiviai būti nenori 

R.Šimašius 

09 01 BNS a ži cit Privačios mokyklos jaučiasi 
nepageidaujamos 

R.Šimašiaus 
kom. 

09 07 Veidas s ži kom Vilniečiai ignoruoja jų vaikams 
priskirtas mokyklas 

G.Kadziauskas 

10 25 Žinių radijas r ži kom FM pozicija, kad nėra iš ko radikaliau 
mažinti mokesčius 

R.Šimašius 

10 25 LR, Sav.kom. r LLRI kom Švietimas - paslauga, o ne misija R.Šimašius 
11 08 BNS a ži cit Aukštojo mokslo problemas siūloma 

spręsti "studento krepšeliu" 
R.Šimašiaus 
pran. 

11 08 Omni.lt e ži cit Aukštojo mokslo problemas siūloma 
spręsti "studento krepšeliu" 

R.Šimašiaus 
pran. 

11 08 Delfi.lt e ži cit Aukštojo mokslo problemas siūloma 
spręsti "studento krepšeliu" 

R.Šimašiaus 
pran. 

11 08 Alfa.lt e ži cit Aukštojo mokslo reformą rengia, kas 
netingi 

R.Šimašiaus 
pran. 

11 13 Alfa.lt e ži cit Studentais tampa ir senoliai G.Kadziausko 
kom. 

11 13 Alfa.lt e ži cit Studentais tampa ir senoliai G.Kadziausko 
kom. 

11 13 Delfi.lt, Jaunimo 
sodas 

e ži cit Studentais tampa ir senoliai G.Kadziausko 
kom. 

11 20 Delfi.lt e ži cit Prezidentas telkia politines jėgas 
aukštojo mokslo ir studijų reformai 

R.Šimašiaus 
kalba 

11 20 BNS a ži cit Prezidentas telkia politines jėgas 
aukštojo mokslo ir studijų reformai 

R.Šimašiaus 
kalba 

11 20 Alfa.lt e ži cit Prezidentas telkia politines jėgas 
aukštojo mokslo reformai 

 

11 30 Veidas, Paskutinis 
puslapis 

s ži min Ką nušluos "nematoma ranka"?  
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VI. Transportas 
 

Sausio 24 d. G. Steponavičienė dalyvavo Amigo Society renginyje Briuselyje, kuriame skaitė pranešimą 
„European transport policy“. 

Vasario 6 d. G. Steponavičienė ir R. Šimašius dalyvavo Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų 
susivienijimo ir Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų federacijos surengtame susitikime „Geležinkelio 
sektoriaus reforma, pasekmės dirbantiesiems ir Valstybei“. 

LLRI parengė ekspertinę nuomonę dėl Geležinkelių transporto kodekso projekte numatytos nuostatos 
dėl teisės naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra, kurią kovo 1 d. R. Šimašius pristatė svarstant 
klausimą „Dėl Geležinkelių transporto kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir taikymo įstatymo“ LRS 
Ekonomikos komiteto posėdyje.  
M. Kačinskienė dalyvavo svarstant LR geležinkelių transporto kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir taikymo 
įstatymo 4 str. pakeitimo ir papildymo klausimą balandžio 12 d. LRS Audito komiteto posėdyje ir gegužės 3 
d. LRS Ekonomikos komiteto posėdyje. 

Birželio 7 d. M. Kačinskienė dalyvavo European Policy Center Briuselyje surengtoje konferencijoje „Air 
transport liberalisation: its impact on growth, jobs and sustainable development in Europe“ ir pasisakė 
diskusijoje. 

Liepos 4 d. G. Steponavičienė ir M. Kačinskienė Užsienio reikalų ministerijoje susitiko su Europos 
Sąjungos departamento direktoriaus pavaduotoju (l.e.p. direktoriumi) V. Purliu ir ES sektorinės politikos 
koordinacinio departamento vedėju Sauliu Daniūnu ir aptarė naująjį Lietuvos geležinkelių sektoriaus 
kodeksą bei valstybės įsipareigojimus ES dėl šio sektoriaus liberalizavimo. 

Pasiūlymai dėl naujosios Vyriausybės transporto politikos buvo išdėstyti LLRI siūlymų pakete dėl 14-osios 
Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių. Išdėstyti pagrindiniai LLRI pasiūlymai dėl Lietuvos 
geležinkelių sektoriaus reformos: įkurti atskirą įmonę viešosios geležinkelių infrastruktūros priežiūrai (kaip 
numatyta Geležinkelio transporto sektoriaus reformos įstatyme) perduodant jai šiuo metu AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ valdomą atitinkamą turtą ir funkcijas; suteikti pilnus įgaliojimus Geležinkelių inspekcijai, kaip 
rinkos priežiūros institucijai. Kaip ir kitų rinkos priežiūros institucijų atveju, administracinėmis priemonėmis 
sumažinti jos priklausomybę nuo politiką formuojančios (Susisiekimo) ministerijos; atskyrus geležinkelių 
infrastruktūros valdytoją, sudaryti planą, numatantį infrastruktūros naudojimo rinkliavos dydį trumpuoju, 
vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu; Valstybės ir (ar) savivaldybių biudžetuose numatyti realias subsidijas keleivių 
maršrutams ir toms sumoms sudaryti sutartis su keleivių vežėju (jei yra keli – konkurso būdu); Valstybei 
patvirtinti ilgalaikio (5 metų) viešosios geležinkelio infrastruktūros finansavimo iš viešųjų fondų programą; 
patvirtinus valstybinę geležinkelių infrastruktūros finansavimo programą, infrastruktūros valdytojui parengti 
viešojo geležinkelių tinklo 5 m. plėtros programą; sudaryti veiksmų, reikalingų, kad viešaisiais finansais 
nebūtų finansuojama išimtinai atskirų ūkio subjektų naudojama infrastruktūra, planą. 
 
Spalio 3 d. Klaipėdos uosto tarybos ir Klaipėdos uosto plėtojimo tarybos nariams pateikta EKT ir Carl Bro 
atliktos „Klaipėdos uosto rinkliavų ir konkurencingumo studijos“ analizė. 

Spalio 5 d. LLRI suorganizavo renginį „Britų keliai ir klystkeliai reformuojant geležinkelių transportą“, 
kuriame LLRI kvietimu dalyvavo ekonomistas, britų geležinkelio reformos formuotojas ir specialistas Iain 
Murray. Renginyje Lietuvos auditorijai buvo pristatyta pirmoji ir kol kas pati radikaliausia geležinkelių 
sektoriaus reforma Europoje, įgyvendinta Jungtinėje Karalystėje. Nors šiandien paplitusi nuomonė, kad šis 
geležinkelių privatizavimas buvo per daug radikalus ir todėl nesėkmingas, seminaro svečias p. Murray 
pateikė alternatyvią nuomonę apie susidariusią situaciją britų geležinkeliuose ir parodė, kad jų geležinkelių 
nesėkmės kilo ne dėl privatizavimo, o dėl proceso biurokratizavimo ir perdėto reguliavimo. LLRI 
viceprezidentė Guoda Steponavičienė pristatė Lietuvos geležinkelių reformos esamą situaciją. Po renginio 
LLRI spaudos konferencijoje pristatyta pozicija „Britų geležinkelių privatizavimo pamokos Lietuvai“. 
Renginyje dalyvavo vyriausybės, LG atstovai, politikai, rinkos dalyviai, žurnalistai. Kviesti geležinkelių 
pertvarkos formuotojai ir dalyviai (ministerijos ir LG atstovai) atsisakė kalbėti renginyje, nors vėliau 
ministerijos pareigūnė teigė, esą jų niekas nekvietė.  

Spalio 23 d. įvyko R.Šimašiaus ir G.Steponavičienės susitikimas su Susisiekimo ministru A. 
Butkevičiumi dėl uosto konkurencingumo ir geležinkelių reformos eigos. Pokalbis dėl uosto reikalų buvo 
pozityvus ir konstruktyvus, pozicijos su uosto klausimus kuruojančiu viceministru p. Vaitkumi iš principo 
sutapo, sutarta dėl tolesnio bendradarbiavimo. Diskusija geležinkelių tema buvo visiškai nekonstruktyvi, nes 
ir kuruojanti viceministrė, ir „Lietuvos geležinkelių“ atstovai kalbėjo ne apie LLRI keliamas problemas, o apie 
savo nuveiktus darbus, priskirdami LLRI pozicijai niekada mūsų neteiktus siūlymus. 
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Spalio 27 d. R. Šimašius ir Ž. Šilėnas dalyvavo "Verslo žinių" konferencijų organizuotame Logistikos ir 
transporto forume „Logistikos ir Transporto forumas“. 

Spalio 28 d. LLRI parengė „Valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaitos apie valstybinių 
investicijų efektyvumą Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ analizę. Darbas buvo pristatytas Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto direkcijos posėdyje, aptartas su Susisiekimo ministru, išsiuntinėtas suinteresuotoms 
valdžios institucijoms. LLRI analizė cituota LR Seimo Ekonomikos komiteto posėdyje svarstant Valstybės 
kontrolės ataskaitą. 

Lapkričio 6 d. Remigijus Šimašius ir Žilvinas Šilėnas dalyvavo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtros 
tarybos posėdyje, kuriame pristatė instituto naujausius darbus, poziciją dėl uosto investicijų, žemės nuomos 
ir privačių iniciatyvų. Susitikimas buvo konstruktyvus, buvo kvestionuojamos Valstybės kontrolės 
rekomendacijos didinti žemės nuomos mokestį Klaipėdos uosto teritorijoje. 

Lapkričio 9 d. LLRI išplatino pranešimą spaudai „Žemės nuomos kainos Klaipėdos uoste nustatymas 
rinkos sąlygomis teigiamai veiktų žemės paskirstymą“, kuriame pasiūlė keisti netobulą žemės nuomos 
Klaipėdos uoste kainos nustatymo metodą ir leisti privačioms kompanijoms varžytis dėl žemės plotų, jų 
nuomos kainą nustatant aukciono ar kitokiu panašiu būdu. Instituto nuomone, žemės nuomos kainos 
Klaipėdos uoste nustatymas rinkos sąlygomis teigiamai veiktų žemės paskirstymą.  

 
 2006 m. užfiksuota iš viso 39 LLRI ekspertų pasirodymai žiniasklaidoje, svarbesni: 

 
02.03 G.Steponavičienės straipsnis „Kam reformuoti, jei "Lietuvos geležinkeliai" veikia gerai?“ Omni.lt.  
06.22 „Vakarų ekspresas“, straipsnis „Uosto paslaugų liberalizavimas: aplenkti Briuselį“, M.Kačinskienė. 
06.19 Delfi.lt, straipsnis „Ar brangus Klaipėdos uostas?“, M.Kačinskienė. 
11.17 „Vakarų ekspresas“, straipsnis „Kiek kainuoja žemė?“, M.Kačinskienė. 
 
 

*** 
 

2006 m. transporto srityje Lietuvos laisvosios rinkos institutas koncentravosi į 
geležinkelių sektoriaus ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto problemas, nes būtent šiuose 
sektoriuose egzistuoja daugiausiai su valstybiniu reguliavimu susijusių problemų.  

Klaipėdos jūrų uosto veiklos srityje LLRI siūlė mažinti valstybės nustatomus tarifus, 
neigiamai veikiančius uosto konkurencingumą, ir suteikti daugiau sprendimų laisvės ir 
atsakomybės uoste veikiančioms kompanijoms. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos 
posėdyje palankiai buvo sutikta LLRI atlikta Valstybės kontrolės audito ataskaitos analizė, 
kurioje LLRI teigė, kad žemės mokestis turėtų būti nustatinėjamas ne metodikomis, o 
vadovaujantis paklausa ir pasiūla.  

Dėl didelio priešinimosi iš Susisiekimo ministerijos veikla geležinkelių srityje buvo 
mažiau rezultatyvi, tačiau 2006 m. ji įtvirtino LLRI kaip ekspertinę instituciją geležinkelio 
politikoje. Be to, su įmone „Lietuvos geležinkeliai“ LLRI rado bendrų sąlyčio taškų, ties 
kuriais bus dirbama 2007 m. 
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TRANSPORTO POLITIKA | LLRI ekspertų pasirodymai žiniasklaidoje 2006 m. 
 

Data Žiniasklaidos 
priemonės pavadinimas Tipas Šaltinis Forma Straipsnio/reportažo 

pavadinimas Autorius 

01 kt, Jūra, 2005/6 s LLRI 
konf 

rep Lietuvos transportas - 
Laisvosios rinkos instituto 
rankose 

 

01 09 Lietuvos rytas, Vartai s ži min Lietuvos ūkio lokomotyvui 
reikia modernių geležinkelių 
(mini LLRI studiją, siūlymus) 

 

02 03 Lietuvos žinios, 
ekonomika 

s ži kom Brangesni bilietai geležinkelių 
neišgelbės 

G.Steponavičienė 

02 03 Delfi.lt, Verslas e ži cit Brangesni bilietai geležinkelių 
neišgelbės 

G.Steponavičienės 
kom. 

02 03 BNS a ži cit Brangesni bilietai geležinkelių 
neišgelbės 

G.Steponavičienės 
kom. 

02 03 Omni.lt, Komentarai e LLRI str Kam reformuoti, jei "Lietuvos 
geležinkeliai" veikia gerai?.. 

G.Steponavičienė 

02 03 Bernardinai.lt, Verslas e ži cit Brangesni bilietai geležinkelių 
neišgelbės 

G.Steponavičienės 
kom. 

02 03 Omni.lt, Verslas e ži cit Brangesni bilietai geležinkelių 
neišgelbės 

G.Steponavičienės 
kom. 

02 07 Verslo žinios s ži kom Mokestis bus, bet abejojama, 
ar tikslus 

G.Steponavičienė 

02 10 Verslo žinios, Komentarai s LLRI kom Vartotojai už borto G.Steponavičienė 
02 16 Veidas, Verslas s ži min "Lietuvos geležinkeliuose" 

tvarkomasi kaip uošvijoje 
 

02 21 Verslo žinios s ži kom Verslas vietos, interesai - 
neįvardytų užsienio valstybių 

R.Šimašius 

03 07 Verslo žinios, Verslas, 1 
psl. 

s ži kom Geležinkeliai bijo rusų G.Steponavičienė 

03 08 LTV, Prašau žodžio tv ži min Ko bijo Lietuvos geležinkelių 
darbuotojai? 

 

05 29 kt, Ekstra, Lietuva s ži min Lietuva nėra degalinė pakeliui 
iš Vakarų į Rytus 

 

06 16 Verslo žinios, Komentarai s ži kom Ateitis - atvirumas (apie uosto 
politiką) 

M.Kačinskienė 

06 19 Delfi.lt, Komentarai e LLRI str Ar brangus Klaipėdos uostas? M.Kačinskienė 
06 20 kt, Klaipėda, Tavo pinigai s ži cit Vyriausybė valdo M.Kačinskienės str.
06 22 Vakarų ekspresas, Prie 

jūros ir jūroje 
s LLRI str Uosto paslaugų 

liberalizavimas: aplenkti 
Briuselį 

M.Kačinskienė 

10 05 Žinių radijas r LLRI 
sp.konf 

kom Geležinkelių liberalizavimas G.Steponavičienė 

10 05 Žinių radijas r LLRI 
sp.konf 

kom Geležinkelių liberalizavimas ir 
britų pamokos 

G.Steponavičienė 

10 06 LR, Ryto garsai r LLRI 
sp.konf 

kom Geležinkelių liberalizavimas ir 
britų pamokos 

M.Kačinskienė 

10 06 BNS a ži cit Geležinkelių ūkio 
liberalizavimas - kitąmet 

 

10 06 LR, Ryto garsai r ži kom Britų geležinkelių reformos 
pamokos 

M.Kačinskienė 

10 06 Delfi.lt e ži cit Geležinkelių ūkio 
liberalizavimas - kitąmet 

 

10 06 Alfa.lt e ži cit Geležinkelių ūkio 
liberalizavimas - ne už kalnų 
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Data Žiniasklaidos 
priemonės pavadinimas Tipas Šaltinis Forma Straipsnio/reportažo 

pavadinimas Autorius 

10 06 Lietuvos žinios, 
Ekonomika 

s LLRI 
sem. 

zin Geležinkelių ūkio 
liberalizavimas - ne už kalnų 

 

10 16 kt, Ekstra s ži cit Kada bus liberalizuoti 
geležinkeliai? 

 

10 21 Žinių radijas, Naujoji 
Europa 

r ži kom Rail Baltica projektas G.Steponavičienė 

11 kt, Kelias s LLRI 
sp.konf 

rep Laisvojo geležinkelio ilgesys  

11 09 VŽ online e LLRI 
pran.sp 

kom Siūloma kitaip skaičiuoti 
žemės nuomą Klaipėdos 
uoste 

Ž.Šilėnas 

11 09 kt, VŽ-online e LLRI 
pran.sp 

kom Siūloma kitaip skaičiuoti 
žemės nuomą Klaipėdos 
uoste 

Ž.Šilėnas 

11 10 Vakarų ekspresas s LLRI 
pran.sp 

zin Kainos didinimas nepadėtų 
efektyviai paskirstyti uosto 
žemės 

 

11 16 kt, Klaipėda s ži min Uostininkai nepritars norui 
didinti kainas 

 

11 17 Delfi.lt e ži cit Rinkos ekspertai uoste 
pasigedo laisvumo 

 

11 17 kt, Klaipėda, Jūra s ži cit Rinkos ekspertai uoste 
pasigedo laisvumo 

 

11 17 Vakarų ekspresas, Verslo 
naujienos 

s LLRI str Kiek kainuoja žemė? M.Kačinskienė 

11 17 BNS a ži cit Rinkos ekspertai uoste 
pasigedo laisvumo 

 

11 17 Alfa.lt e ži cit Rinkos ekspertai uoste 
pasigedo laisvumo 
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VII. Energetika 
 
Lietuvos laisvosios rinkos instituto viceprezidentas dr. Remigijus Šimašius buvo įtrauktas į atnaujintos 
Nacionalinės energetikos strategijos rengimo organizavimo ir koordinavimo priežiūros komisiją. Ūkio 
viceministro Nerijaus Eidukevičiaus vadovaujamą komisiją iš viso sudarė 20 narių. Be Ūkio ministerijos 
atstovų, joje dalyvavo energetikos srityje besispecializuojantys akademikai ir mokslininkai, energetikos 
sektoriaus įmonių ir priežiūros institucijų atstovai. Remigijus Šimašius dalyvavo Nacionalinės energetikos 
strategijos rengimo komisijos darbe (nors strategiją rengė atskiri ekspertai) - kovo 10 d. R. Šimašius 
dalyvavo darbo grupės posėdyje LR Ūkio ministerijoje; buvo pateiktos pastabos dėl Strategijos projekto. 
LLRI prisidėjo, kad energetikos strategijoje nebūtų nerealistinių kategoriškų planų dėl valdžios veiksmų ir 
investicijų energetikoje, išlaikyta bendra liberalizavimo kryptis. 
Projektui pasiekus Seimą, gruodžio 12 d. LLRI pateikė Seimo Ekonomikos komitetui pasiūlymus dėl 
Nacionalinės energetikos strategijos projekto ir gruodžio 28 d. pristatė juos komiteto posėdyje. Pataisoms 
nepritarta trims komiteto nariams balsavus ”už“ ir penkiems – „prieš“. 

Siekdamas prisidėti prie konkurencijos santykių diegimo Europos Sąjungos (ES) energetikos sektoriuje, kovo 
pradžioje institutas prisijungė prie grupės Europos dešiniosios pakraipos nevyriausybinių organizacijų ir 
pasirašė peticiją, raginančią liberalizuoti ES energetikos sektorių. Peticiją inicijavo Italijoje veikiantis 
Bruno Leoni institutas, ją pasirašė apie 90 organizacijų ir asmenų. Peticija buvo įteikta Europos Komisijai ir 
nacionalinėms vyriausybėms.  
Peticijoje teigiama, kad, nepaisant ES energetikos politikos trūkumų, šalys narės stengiasi užtverti savo 
vidaus rinkas, taip mėgindamos apsaugoti valstybės valdomas ar kitaip susijusias energetikos įmones. 
Pastarieji atvejai, kai Prancūzijos vyriausybė nusprendė sankcionuoti įmonių „Gaz de France“ ir „Suez“ 
susijungimą ir taip užkirsti kelią Italijos kompanijai „Enel“ įsigyti „Suez“ ar Ispanijos vyriausybės 
pasipriešinimas kompanijos „Endesa“ pardavimui vokiečių įmonei „E.On“, tik patvirtina įsigalėjusią praktiką. 
Peticiją pasirašiusios organizacijos ir asmenys paragino Europos Komisiją ir nacionalines vyriausybes 
įgyvendinti keletą konkrečių priemonių: pašalinti bet kokius barjerus Europos energetikos kompanijų 
jungimuisi ir nekliudyti užsienio kompanijos įsigyti vietines; parduoti kontrolinius akcijų paketus valstybės 
valdomose įmonėse; atverti vietines rinkas siekiant realiai plėtoti bendrąją ES rinką. 

Birželio 6 d. įvyko LLRI organizuotas seminaras „Kaip spręsti šilumos 
ūkio problemas: rinka ir administravimas“. Jame buvo aptartos šilumos 
ūkio ekonominės problemos, susijusios su šilumos kaina, tiekėjų ir vartotojų 
santykiais, nagrinėjami valdžios ir verslo bendradarbiavimo modeliai, 
konkurencijos galimybės ir reguliavimo įtaka šilumos ūkiui, taip pat buvo 
ieškoma būdų, kaip spręsti šilumos ūkio problemas.  
LLRI pristatė poziciją ir siūlymus dėl šilumos ir karšto vandens tiekimo 
reguliavimo politikos. 
Renginyje buvo pristatyta LLRI analizė „Kogeneracijos reglamentavimas 
ir perspektyva Lietuvoje“. 

Po renginio LLRI patobulino ir baigė rengti analitinę medžiagą „Konkurencijos galimybės šilumos tiekimo 
sektoriuje“, kuri buvo išplatinta atsakingoms institucijoms. 

Balandžio 19 d. R. Šimašius dalyvavo LRS Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje svarstant klausimą dėl 
Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto. 

Pasiūlymai dėl naujosios Vyriausybės energetikos politikos buvo išdėstyti LLRI siūlymų pakete dėl 14-
osios Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių. LLRI pasiūlė: parengti ir paskelbti priemonių planą 
šalies energetiniam efektyvumui didinti; atsisakyti priemonių, skatinančių energijos eikvojimą (visų pirma - 
kompensacijų už šildymą); parengti studiją dėl įvairių kuro rūšių elektros gamybai tinkamumo vadovaujantis 
atsiperkamumo kriterijumi; parengti studiją, kuri įvertintų poveikį, atsinaujinančių ir alternatyviųjų šalininių 
plėtrai, dabartines tokių šaltinių plėtros skatinimo priemones (supirkimo kainų nustatymą) pakeičiant „žaliųjų 
sertifikatų sistema; parengti studiją, kuri įvertintų reguliacinės aplinkos poveikį atsinaujinančių ir alternatyviųjų 
energijos šaltinių plėtrai; elektros energijos ir dujų tinklų sujungimui bei skystųjų dujų terminalo statybai 
naudoti ES lėšas. 

Rugpjūčio mėn. LLRI parengė Energetikos įstatymo bei Elektros energetikos įstatymo ir kitų elektros 
energetiką reglamentuojančių teisės aktų analizę. Šiame darbe instituto pristatomos rekomendacijos, kitaip 
nei reguliuotojų rekomendacijos, nesiūlo kokio nors konkretaus rinkos modelio. Greičiau atvirkščiai - jos siūlo 
leisti rinkai formuotis pačiai, nes tik tada elektros energetikos sektorius plėtosis remdamasis tikraisiais 
privalumais. Dėl šios priežasties LLRI rekomendacijų įdiegimui nereikia revoliucingų technologijų atsiradimo 
ar papildomų valstybinių išteklių. Greičiau atvirkščiai – jos siūlo leisti energetikos sektoriaus žaidėjams rinktis 
jiems labiausiai tinkančias technologijas, o valstybines institucijas išlaisvinti nuo sudėtingo ir daug išteklių ir 
žinių reikalaujančio darbo – energetikos sektoriaus reguliavimo.  
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LLRI parengė analizę anglų kalba „The Impact of Economic Policy on the Security of Supply of Energy“ apie 
energetikos politikos įtaką energetiniam saugumui. 

Rugsėjo 21 d. R. Šimašius ir Ž. Šilėnas dalyvavo Baltijos energetikos strategijos rengimo darbo grupės 
posėdyje. Nemaža dalis LLRI siūlymų ir pastabų įtraukta į Lietuvos derybinės grupės siūlomą Baltijos 
energetikos strategijos tekstą.  

Gruodžio 12 d. LLRI suorganizavo diskusiją „Atominės energetikos perspektyvos Lietuvoje“, kurioje 
pristatė analitinę medžiagą „Atominės energetikos perspektyvos liberalizuotoje Lietuvos elektros energijos 
rinkoje“. Šiame darbe aptariama, kaip ES iniciatyva ir kuriama politika veikia galimybes statyti naują atominę 
elektrinę Lietuvoje, analizuojama, kokį poveikį elektros energetikos sektoriaus dalyviams turės tolesnis 
sektoriaus liberalizavimas, pažvelgiama į įstatyminę bazę, kuri turės reikšmingesnės įtakos naujajai AE. 
Darbe taip pat pristatomos konkrečios išvados ir pasiūlymai dėl naujos AE statybos Lietuvoje. Diskusijoje Ž. 
Šilėnas skaitė pranešimą tema “Atominės energetikos perspektyvos liberalizuotoje elektros rinkoje“. 
Renginyje dalyvavo apie 30 energetikos sektoriaus dalyvių; išsakyta LLRI pozicija energetikos ir atominės 
energetikos atžvilgiu.  

Gruodžio 28 d. LLRI pateikė siūlymus Nacionalinės energetikos strategijos projektui LR Seimo Ekonomikos 
komitete. Siūlymuose buvo rekomenduojama neriboti kapitalo bei gamtinių dujų prekybos remiantis kilmės 
šalies principu. Pasiūlymai po balsavimo nebuvo priimti. 
 

 Per 2006 m. LLRI atstovai dalyvavo šiuose renginiuose, susijusiuose su energetikos politika: 
 
1. Spalio 6 d. Ž.Šilėnas dalyvavo Lietuvos liberalaus jaunimo organizuotame LYMEC Lyderių suvažiavime 
“ES energetikos politikos link“,  kur skaitė pranešimą „ES energetikos strategija - efektyvi?“. 
2. Spalio 20 d. R.Šimašius dalyvavo LRS Užsienio reikalų komiteto diskusijoje „Dėl Lietuvos energetinio 
saugumo“. 
3. Lapkričio 9 d. Ž. Šilenas dalyvavo LŠTA organizuotame Europos centrinio šildymo įmonių atstovų 
susitikimas (Euroheat and Power). 
4. Lapkričio 24 d. Ž. Šilėnas dalyvavo Sutkienė, Pilkauskas ir parneriai, Associacion of local authorities in 
Lithuania organizuotoje konferencijoje „Public Private Partnership in The Baltics and Europe: Alternative 
means of financing public energy and infracture projects“. 
5. Gruodžio 5 d. Ž. Šilėnas dalyvavo Strateginių tyrimų centro ir LR užsienio reikalų ministerijos 
konferencijoje „Building energy security: cooperation among the Baltic, Caspian and Black Sea regions“. 
6. Gruodžio 15 d. Ž. Šilėnas  dalyvavo LRS Ekonomikos komiteto posėdyje dėl Ignalinos AE. 
 

 2006 m. užfiksuota iš viso 75 LLRI ekspertų pasirodymai žiniasklaidoje energetikos srityje, 
svarbesni: 

 
01.04 R.Šimašiaus Lietuvos radijo Savaitės komentaras „Gamtinių dujų meduolio politika Ukrainoje ir 
Lietuvoje“ (perspausdintas Bernardinai.lt). 
01.06 R.Šimašiaus straipsnis „Energetinės politikos paradoksai“, portalas Omni.lt. 
01.10 R.Šimašius dalyvavo Žinių radijo diskusijoje „Apskritas stalas“ apie dujų įstatymo pataisas dėl kainų 
reguliavimo. 
01.16 R.Šimašiaus straipsnis „Energiasoltuvus, naftaari ja "Mazeikiu nafta" (apie „Mažeikių naftos“ 
pardavimą leidiniui „Diplomaatia“ (Estija). 
01.19 R.Šimašius dalyvavo „Veido“ diskusijoje „Energetinė nepriklausomybė - tik utopija“. 
01.19 R.Šimašiaus komentaras Reuters televizijai apie IAE veiklos pratęsimą.  
01.20 R.Šimašiaus komentaras BBC radijui apie IAE veiklos pratęsimą.  
03.01 R. Šimašius Lietuvos radijo Savaitės komentaras „Nauja atominė elektrinė: energetinė 
nepriklausomybė ar tiesiog ambicija?“ (perspausdinta Bernardinai.lt). 
03.20 komentaras „Europos energetikos strategija siūlo bendrą rinką“, Bernardinai.lt. 
04.05 Žinių radijas, laida „Apskritas stalas“, tema „Žalioji knyga ir Lietuva“, R.Šimašius. 
05.15 Žinių radijas, laida „Apskritas stalas“, tema „Energetinis saugumas“, R.Šimašius. 
06.07 Žinių radijas, laida „Apskritas stalas“, tema „Problemos ir sprendimai šilumos ūkyje“, R.Šimašius. 
04.08 savaitraštis „Panorama“, komentaras „Žalioji knyga ir Lietuvos energetika“, R.Šimašius. 
06.07 Lietuvos radijas, Savaitės komentaras „Apie šildymą, kaip ir roges, - vasarą“, R.Šimašius. 
06.23 dienraštis „Verslo žinios“, komentaras „Šildymą atpiginti lengvatomis: ne“, Ž.Šilėnas. 
09.14 portalas „Delfi.lt“, komentaras „Nekaltink veidrodžio, jei nafta brangi“, Ž.Šilėnas. 
07.14 LLRI elektroninis leidinys „Laisvoji rinka“, straipsnis „Ar alternatyvioji energetika išgelbės nuo 
energetinės priklausomybės?“ (perspausdinta Teisės ir informacijos centro tinklapyje), Ž.Šilėnas“. 
11.07 portalas „Delfi.lt“, Nuomonių ringas, komentaras „Didysis energijos taupymo planas“, Ž.Šilėnas. 
11.28 dienraštis „Lietuvos žinios“, komentaras „Kiek kainuos nafta?“, Ž.Šilėnas. 
12.15 savaitraštis „Atgimimas“, komentaras „Globalinis atšilimas ir politinis garas“, Ž.Šilėnas. 
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*** 

 
LLRI darbai energetikos srityje buvo turiningi ir nuoseklūs. Per 2006 m. LLRI 

įtvirtino visuomenėje ir valdžios institucijose savo aiškią poziciją energetikos politikos 
klausimais. Be to, energetikos idėjų plotmėje buvo griaunamas nusistovėjęs nepagrįstas 
mitas, tapatinęs LLRI skleidžiamą laisvosios rinkos idėją su tobuląja konkurencija ir 
dabartine Europos Komisijos energetikos politika. 

Per 2006 m. LLRI viešojoje arenoje pasirodė kaip nuoseklus ES energetikos politikos 
kritikas, nepritariantis aktyviam valstybės kišimuisi į energetikos sektorių ir konkrečių 
energijos šaltinių rėmimui. 

LLRI skleidė idėją, kad net ir energetikos sektoriuje kaina yra paklausos ir pasiūlos, 
o ne kaštų rezultatas. Nors ir nelengvai, tačiau ši idėja palaipsniui plinta. LLRI ekonominiai 
argumentai leido pasiekti didesnio pagrįstumo ir racionalumo Baltijos energetikos 
strategijoje ir Nacionalinėje energetikos strategijoje, kurių rengime dalyvavo LLRI. 
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ENERGETIKA | LLRI ekspertų pasirodymai žiniasklaidoje 2006 m. 
 

Data Žiniasklaidos priemonės 
pavadinimas Tipas Šaltinis Forma Straipsnio/reportažo 

pavadinimas Autorius 

01 03 Verslo žinios, Dienos tema s ži cit Brangi energija verčia galvoti R.Šimašiaus 
kom. 

01 04 LR, Sav.kom. r LLRI kom Gamtinių dujų meduolio 
politika Ukrainoje ir Lietuvoje 

R.Šimašius 

01 05 Bernardinai.lt, Politikos 
komentarai 

e ži persp Gamtinių dujų meduolio 
politika Ukrainoje ir Lietuvoje 

R.Šimašiaus 
kom 

01 05 LTV tv ži kom Kam (ne)naudingas dujų 
kainų reguliavimas? 

R.Šimašius 

01 06 Omni.lt e LLRI str Energetinės politikos 
paradoksai 

R.Šimašius 

01 07 Respublika, Lietuva s ži kom Savaitės žmogus - naują 
erzelį dėl dujų sukėlęs 
Viktoras Uspackich 

R.Šimašius 

01 09 kt, Vakaro žinios s ži cit V.Uspaskicho "pigios" dujos 
Lietuvai gali apkarsti 

R.Šimašiaus 
kom. 

01 10 Žinių radijas, Apskritas stalas r ži disk Dujų įstatymo pataisos dėl 
kainų reguliavimo 

R.Šimašius 

01 13 Laiko balsas, Visuomenė s ži min Kas ir kodėl pučia dujų 
burbulą? 

 

01 13 kt, 1 BK tv ži kom Dujų kainų reguliavimas R.Šimašius 
01 16 u, Diplomaatia (Estija) s ži str Energiasoltuvus, naftaari ja 

"Mazeikiu nafta" 
R.Šimašius 

01 19 Veidas, "Veido" diskusija s ži disk Energetinė nepriklausomybė - 
tik utopija 

R.Šimašius 

01 19 u, Reuters tv ži kom Apie IAE pratęsimą R.Šimašius 
01 20 u, BBC radio r ži kom Apie IAE pratęsimą R.Šimašius 
01 21 kt, Savaitė s ži kom IAE uždarymas R.Šimašius 
01 22 LTV, Savaitė tv ži kom IAE uždarymas R.Šimašius 
02 03 Atgimimas, Tema s ži kom Toliau šildysimės kartu? R.Šimašius 
02 24 Verslo žinios, Dienos tema s ži kom Laisvi, tačiau priklausomi R.Šimašius 
03 01 LR, Sav.kom. r LLRI kom Nauja atominė elektrinė: 

energetinė nepriklausomybė 
ar tiesiog ambicija? 

R.Šimašius 

03 02 Verslo žinios, Laiškai s ži persp Nauja atominė elektrinė: 
energetinė laisvė ar tiesiog 
ambicija? 

R.Šimašiaus 
kom. 

03 02 Bernardinai.lt e ži persp Nauja atominė elektrinė: 
energetinė nepriklausomybė 
ar tiesiog ambicija? 

R.Šimašiaus 
kom. 

03 10 LR, Ryto garsai r ži kom Vyriausybė išpirks iš "Jukos" 
MŽ akcijas 

R.Šimašius 

03 17 Lietuvos žinios, Ekonomika s ži kom Energetinė nepriklausomybė 
lieka rožine svajone 

R.Šimašius 

03 20 Bernardinai.lt a LLRI str Europos energetikos 
strategija siūlo bendrą rinką 

Ž.Šilėnas 

03 23 Kauno diena, Argumentai s ži kom Naftos kakofonija R.Šimašius 
03 29 Lietuvos žinios, Ekonomika s ži kom Vėl atgimsta elektros tilto 

idėja 
R.Šimašius 

04 05 Žinių radijas, Apskritas stalas r ži disk Žalioji knyga ir Lietuva R.Šimašius 
04 06 Verslo žinios s ži kom Dujų įstatymas - vieno šnekos R.Šimašius 
04 08 kt, Panorama, Komentarai s ži str Žalioji knyga ir Lietuvos R.Šimašius 
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Data Žiniasklaidos priemonės 
pavadinimas Tipas Šaltinis Forma Straipsnio/reportažo 

pavadinimas Autorius 

energetika 
04 20 Verslo žinios, Laiškai s ži cit Reikia atsisakyti energetikos 

politizavimo 
R.Šimašiaus 
kom. 

05 04 Lietuvos žinios, Ekonomika s ži kom Prie dujotiekio pakviestos ir 
Baltijos šalys 

R.Šimašius 

05 15 Žinių radijas, Apskritas stalas r ži disk Energetinis saugumas R.Šimašius 
05 16 Žinių radijas, Tikrasis motyvas r ži kom Ar energetika 

prognozuojama? 
R.Šimašius 

06 07 5 kanalas tv LLRI 
sp.konf 

rep LLRI siūlo įsileisti 
konkurenciją į šilumos ūkį 

 

06 07 Žinių radijas r LLRI 
sp.konf 

rep LLRI siūlo įsileisti 
konkurenciją į šilumos ūkį 

 

06 07 LR, Ryto garsai r LLRI 
sem 

kom Problemos ir sprendimai 
šilumos ūkyje 

R.Šimašius 

06 07 Žinių radijas, Apskritas stalas r LLRI 
sem 

disk Problemos ir sprendimai 
šilumos ūkyje 

R.Šimašius 

06 07 LR, Sav.kom. r ži kom Apie šildymą, kaip ir roges, - 
vasarą 

R.Šimašius 

06 07 LR rusų k. r LLRI 
sp.konf 

rep LLRI siūlo įsileisti 
konkurenciją į šilumos ūkį 

 

06 08 Kauno diena, Argumentai s LLRI 
sp.k 

rep Šilumos revoliucija  

06 08 Verslo žinios, Laiškai s ži min Už privačią iniciatyvą (mini 
šilumos ūkio konferenciją) 

 

06 09 Atgimimas, Ekonomika s LLRI str Apsauga nuo savisaugos Ž.Šilėnas 
06 09 kt, Savaitė su TV s ži kom Ar pagrįstai didinamos 

šilumos kainos (Vilniaus 
energija)? 

Ž.Šilėnas 

06 12 Respublika, Pinigai s LLRI 
sp.konf 

rep Šilumos rinkoje pasigesta 
konkurencijos 

 

06 23 Verslo žinios, Pozicija s ži kom Šildymą atpiginti lengvatomis: 
ne 

Ž.Šilėnas 

07 07 kt, Laikas, Ekonomika s LLRI 
sem 

rep Prieš didėsiančias kainas - 
energetikų "proto šturmas" 

 

07 14 kt, Teisės ir informacijos centras e ži persp Ar alternatyvioji energetika 
išgelbės nuo energetinės 
nepriklausomybės? 

Ž.Šilėno str 

07 14 kt, Laisvoji rinka e LLRI str Ar alternatyvioji energetika 
išgelbės nuo energetinės 
nepriklausomybės? 

Ž.Šilėnas 

07 18 Lietuvos žinios, Ekonomika s ži kom Gąsdinimai dėl naftos - su 
keršto prieskoniu 

R.Šimašius 

07 25 Delfi.lt e ži cit RST atsilieka nuo VST 
efektyvumu, teigia ekspertai 

R.Šimašiaus 
kom. 

07 25 Lietuvos žinios, Ekonomika s ži kom Elektros tinklų efektyvumas 
skiriasi 

R.Šimašius 

07 25 BNS a ži cit RST atsilieka nuo VST 
efektyvumu, teigia ekspertai 

R.Šimašiaus 
kom. 

07 26 kt, 1BK tv ži kom Tiekimo į "Mažeikių naftą" 
sutrikimo padariniai 

R.Šimašius 

08 01 Verslo žinios, Komentarai s ži kom Kad energijos efektyvumas 
apsimokėtų 

R.Šimašius 

08 04 u, Reuters tv ži kom Situacija dėl naftos tiekimo į R.Šimašius 
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Data Žiniasklaidos priemonės 
pavadinimas Tipas Šaltinis Forma Straipsnio/reportažo 

pavadinimas Autorius 

Mažeikių naftą 
08 30 kt, Vilniaus žinios s ži kom Mažeikių nafta, energetika R.Šimašius 
09 13 Kauno diena, Redakcinis s ži kons Žvilgsnis apie VKEKK 

sprendimą didinti šilumos 
kainas 

Ž.Šilėno 
kons. 

09 14 Delfi.lt e LLRI str Nekaltink veidrodžio, jei nafta 
brangi 

Ž.Šilėnas 

10 20 Žinių radijas r ži kom Energetinis saugumas R.Šimašius 
10 20 kt, M-1 žinių tarnyba s ži kom Energetinis saugumas R.Šimašius 
10 20 tv? tv ži kom Energetinis saugumas R.Šimašius 
11 07 Delfi.lt, Nuomonių ringas e LLRI str Didysis energijos taupymo 

planas 
Ž.Šilėnas 

11 28 Lietuvos žinios, Aktualijos s ži str Kiek kainuos nafta? 
(dienraštyje - be pavadinimo) 

Ž.Šilėnas 

11 29 kt, 1BK tv ži kom Lietuvos energetikos 
strategija 

R.Šimašius 

11 29 LTV tv ži kom Lietuvos energetikos 
strategija 

R.Šimašius 

12 11 Žinių radijas, Dienos kl. r ži kom Ar nauja Nacionalinė 
energetikos strategija 
sumažins Lietuvos 
priklausomybę nuo Rusijos? 

R.Šimašius 

12 12 ELTA a LLRI 
disk 

zin žinutė iš renginio apie 
atominę energetiką 

 

12 13 Lietuvos rytas, Ekonomika s LLRI 
disk 

min Nauja atominė elektrinė 
negelbės nuo kainų šuolio 

 

12 13 Lietuvos žinios, Ekonomika s LLRI 
disk 

zin Atominė elektrinė nuo 
politikos neatsiejama 

 

12 13 BNS a ži min Nauja atominė elektrinė 
negelbės nuo kainų šuolio 

 

12 13 Omni.lt, Verslas e ži min Nauja atominė elektrinė 
negelbės nuo kainų šuolio 

 

12 13 Delfi.lt, Verslo naujienos e ži min Nauja atominė elektrinė 
negelbės nuo kainų šuolio 

 

12 15 Atgimimas, Komentarai s LLRI str Globalinis atšilimas ir politinis 
garas 

Ž.Šilėnas 

12 15 VZ.lt e LLRI 
disk 

min Nori dviejų reaktorių  

12 28 u, AFP a ži kom Belarus gas dispute is 
example of Russian bullying, 
analysts say 

R.Šimašius 
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VIII. Žemės rinka 

Sausio 19 d. surengtoje spaudos konferencijoje „Tikslinė žemės paskirtis - nereikalinga ir lengvai 
panaikinama biurokratinė kliūtis“ LLRI pristatė tyrimą „Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: 
įvertinimas ir būtini pokyčiai“, kuriame apžvelgiamas tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo teisinis 
reglamentavimas ir raida, įvertinamas šios reguliavimo priemonės tikslingumas ir rinkos dalyviams daroma 
žala, pristatomi LLRI siūlomi būtini pokyčiai. LLRI pristačius šį pasiūlymą, beveik visi aukščiausieji valdžios 
pareigūnai - Premjeras, Seimo pirmininkas - pasisakė už paskirties naikinimą. Paskirties klausimus kėlė ir 
asocijuotos verslo struktūros. Deja, iki šiol joks sprendimas nėra priimtas, nes visiškai atsietai nuo sistemos 
ši problema nesisprendžia, o platesniam sprendimui priimti trūksta vienodo problemos supratimo ir vertinimo 
tarp Aplinkos ministerijos, verslo bendruomenės ir akademikų. 

LLRI atstovas G. Kadziauskas buvo įtrauktas į Aplinkos ministro sudarytas darbo grupes – statybų verslo 
plėtros klausimams nagrinėti ir regioninės plėtros ir statybų koncepcijai parengti. Iki šiol buvo surengti 3 
posėdžiai, esminių sprendimų kol kas nebuvo priimta. 

LLRI atstovai dalyvavo renginiuose: 
1) vasario 28 d. R. Šimašius ir G. Kadziauskas dalyvavo pasitarime Lietuvos architektų sąjungoje „Dėl 
architektūrą, statybą ir žemės rinką reglamentuojančių institucijų veiklos“. 
2) vasario 28 d. G. Kadziauskas dalyvavo pasitarime Lietuvos statybininkų asociacijoje „Dėl žemės tikslinės 
paskirties“. 
3) kovo 9 d. G. Kadziauskas dalyvavo Lietuvos finansų analitikų surengtoje diskusijoje „Nekilnojamojo turto 
rinkos situacija euro įvedimo išvakarėse. Kokia ateitis?“, kurioje perskaitė pranešimą „Instituciniai paklausos 
trukdžiai nekilnojamo turto rinkoje“. 
 

Gegužės mėn. LLRI atliko Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo ekspertizę, 
kurioje teigiama, jog Seimo rengiami pagrindai, kada galima paimti žemę 
visuomenės poreikiams patenkinti, neatitinka Konstitucijos ir siūlo juos papildomai 
išnagrinėti ir jų atsisakyti. Ekspertizė buvo pateikta Seimo komitetams, o jos 
pagrindu gegužės 25 d. išplatintas pranešimas spaudai „LLRI abejoja Žemės 
įstatymo pataisų konstitucingumu“. Vėliausiai užregistruotame Žemės įstatymo 
projekto variante buvo atsižvelgia į LLRI ekspertizėje pateiktas pastabas. Taip pat 
pateikti siūlymai ir komentarai dėl Žemės įstatymo nuostatų, reglamentuojančių 
žemės paėmimą visuomenės reikmėms. Įstatymą Seimas priėmė atsižvelgęs į 
Prezidento veto, kuris palaikė LLRI išdėstytus argumentus, nors ir tik iš dalies. 

Pasiūlymai dėl naujosios Vyriausybės statybos politikos buvo išdėstyti LLRI siūlymų pakete dėl 14-osios 
Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių. Institutas pasiūlė: pakeisti Teritorijų planavimo įstatymą ir 
Žemės įstatymą naikinant žemės paskirties nustatymą; pakeisti Aplinkos ministro 2005 m. kovo 17 d. 
įsakymą „Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos 
patvirtinimo“ panaikinant sklypų skirstymą pagal pobūdžius; ištirti galimybes sumažinti bendrųjų planų 
smulkmeniškumą ir detalumą atsižvelgiant į Valstybės kontrolės išvadas (2005 m. gegužės 20 d.) ir bendrųjų 
teritorijų planų rengimo ir taikymo praktiką; ištirti galimybes paspartinti žemės nuosavybės grąžinimo ir 
žemės naudojimo klausimų sprendimą suteikiant savivaldybėms (ar kitiems subjektams) teises koordinuoti 
smulkių jau grąžintų ar gražintinų sklypų konsolidavimą ir pardavimą, gautas lėšas skiriant kompensacijoms.  

LLRI prezidentas R.Šimašius buvo pakviestas recenzuoti Vilniaus bendrojo plano sprendinius ir pateikė 
savo nuomonę dėl šių sprendinių: pramonės ir komunalinių įmonių teritorijos, socialinės aplinkos ir kultūros, 
ekonomikos plėtros. 

LLRI dalyvavo viešose diskusijose dėl „Lietuvos“ kino teatro ir su tuo susijusių teritorijų planavimo bei 
privačios nuosavybės apsaugos klausimų. Rugpjūčio 16 d. G. Kadziauskas dalyvavo viešoje diskusijoje dėl 
„Lietuvos“ kino teatro likimo ir perskaitė komentarą „Dėl KT „Lietuva“ ir teritorijų planavimo“. 

LLRI atliko ir lapkričio mėnesį išplatino infrastruktūros plėtros finansavimo alternatyvų analizę, kuri buvo 
pateikta Aplinkos ministrui, Ūkio ministerijos darbo grupei rengiančiai Miestų infrastruktūros finansavimo 
tvarką, kitoms suinteresuotoms valdžios institucijoms, savivaldybių ir apskričių vadovams. Šiame darbe 
įvertinamos įvairios infrastruktūros finansavimo galimybės, nurodomi veiksniai, nuo kurių turi priklausyti 
infrastruktūros finansavimo modelis, bei pagrindžiami infrastruktūros mokesčio, kaip galimo infrastruktūros 
finansavimo būdo, trūkumai. Gruodžio 7 d. G. Kadziauskas Nekilnojamojo turto plėtros asociacijos 
visuotiniame susirinkime skaitė pranešimą „Infrastruktūros mokesčio ir finansavimo alternatyvų analizė“. 
Prieš institutui imantis šio darbo, diskusijoje dėl infrastruktūros finansavimo vyravo štilis, LLRI tikslas – 
pasiūlyti kitus sprendimo būdus ir suteikti naujų argumentų ir praplėsti požiūrį į problemą. 

Nuosavybė yra bet 
kurios visuomenės 
centrinė institucija, 

o privati 
nuosavybė yra 

centrinė laisvos 
visuomenės 

institucija.  

David Friedman 
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Žemės rinkos reguliavimo, teritorijų planavimo bei infrastruktūros plėtros klausimai buvo nagrinėjami LLRI 
organizuotuose regioniniuose renginiuose „Lietuvos investicinė aplinka ir koncesijos“ Klaipėdoje ir Šiauliuose 
(plačiau – dalyje „Laisvosios rinkos idėjų sklaida“).  

LLRI dalyvavo Aplinkos ministerijos darbo grupės, skirtos žemės teritorijų planavimo reguliavimo 
problemoms spręsti, veikloje. Lapkričio 28 d. G. Kadziauskas dalyvavo Aplinkos ministerijoje vykusiame  
Žemės ir turto reguliavimo darbo grupės susitikime. 

LLRI dalyvavo diskusijoje žiniasklaidoje dėl nekilnojamojo turto kainų. Jose išsakė nuomonę, jog instituciniai 
trukdžiai ir įvairūs apribojimai prisideda prie pasiūlos mažėjimo ir kainų augimo. Taip pat viešumoje vyko 
diskusijos dėl infrastruktūros mokesčio statytojams. 
 

 2006 m. užfiksuota iš viso 45 LLRI ekspertų pasirodymai žiniasklaidoje, svarbesni: 
 
03.15 R.Šimašius Lietuvos radijo Savaitės komentare „Per didelės kainos ar reguliavimas?“ aptarė niekaip 
nesprogstančio, bet kainų "burbulo" galimas priežastis. 
02.06 G.Kadziausko straipsnis „Kas yra tikrasis nekilnojamojo daikto savininkas – žmogus ar valstybė?“, 
„Laisvoji rinka“. 
06.04 žurnalas „Nauja statyba“ 2006-1, straipsnis „LLRI tyrimas "Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo 
paskirtis ir įvertinimas“, G.Kadziauskas. 
07.04 žurnalas “Nauja statyba”, straipsnis „Ar reikalingas socialinės infrastruktūros mokestis?“, 
G.Kadziauskas. 
08.15 radijo stotis „Klasika“ (LR2), laida „Stebėtojas“, diskusija apie viešas erdves ("Lietuvos" kino teatras), 
G.Kadziauskas. 
08.18 portalas „Delfi.lt“, straipsnis „Lietuva" - viešojo intereso falsifikacija“, G.Kadziauskas. 
09.07 savaitraštis „Veidas“, straipsnis „Ką daryti su kaimynais?“, G.Kadziauskas. 
12 06 Lietuvos radijas, Savaitės komentaras „Viešasis interesas ar privati nuosavybė?“, R.Šimašius. 
 
 

*** 
 

2006 metais Lietuvos laisvosios rinkos institutas prisidėjo prie viešosios nuomonės 
formavimo, jog ne tik nesibaigianti restitucija, bet ir žemės rinkos reguliavimas yra viena iš 
daugiausiai rūpesčių gyventojams ir verslui sukuriančių sričių.  

2006 metais LLRI pradėjo nagrinėti žemės rinkos reguliavimą atskiromis sritimis ir 
pateikė žemės paskirties naikinimo ir infrastruktūros finansavimo principus. Šie principai 
pasiūlo būdus, kaip racionaliai ir tinkamai spręsti atitinkamas žemės rinkos problemas. 
Atskirų sričių analizė tęsiama ir 2007-aisiais. 

2006 m. LLRI užmezgė produktyvių ryšių su šioje srityje veikiančiomis valdžios 
institucijomis, verslo įmonėmis ir asociacijomis, akademine ir profesine bendruomene, 
specializuota žiniasklaida.  
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ŽEMĖS RINKA | LLRI ekspertų pasirodymai žiniasklaidoje 2006 m. 
 

Data 
Žiniasklaidos 

priemonės 
pavadinimas 

Tipas  Šaltinis Forma Straipsnio/reportažo 
pavadinimas Autorius 

01 19 LTV, Panorama tv LLRI 
spkonf 

rep LLRI siūlo atsisakyti 
centralizuotai nustatomos 
žemės paskirties 

 

01 19 BNS a LLRI 
pran.sp 

zin LLRI siūlo atsisakyti 
centralizuotai nustatomos 
žemės paskirties 

 

01 19 Delfi.lt e LLRI 
pran.sp 

zin LLRI: žemės paskirtis - 
nereikalinga ir lengvai 
panaikinama biurokratinė 
kliūtis 

 

01 19 Žinių radijas r LLRI 
sp.konf 

rep LLRI siūlo atsisakyti 
centralizuotai nustatomos 
žemės paskirties 

 

01 19 BTV tv LLRI 
sp.konf 

rep LLRI siūlo atsisakyti 
centralizuotai nustatomos 
žemės paskirties 

 

01 19 5 kanalas tv LLRI 
pran.sp 

rep LLRI siūlo atsisakyti 
centralizuotai nustatomos 
žemės paskirties 

 

01 19 LR r LLRI 
sp.konf 

rep LLRI siūlo atsisakyti 
centralizuotai nustatomos 
žemės paskirties 

 

01 20 Vakarų ekspresas s LLRI kom Siūloma atsisakyti tikslinės 
žemės paskirties nustatymo 

U.Trumpa 

01 20 Verslo žinios s LLRI 
sp.konf 

zin Žemės paskirtis - atgyvenusi 
procedūra 

 

01 20 Lietuvos žinios s LLRI 
sp.konf 

zin Siūlo greičiau keisti žemės 
paskirtį 

 

02 kt, Statyba ir 
architektūra 

s ži kom Apie žemės paskirties 
naikinimą 

G.Kadziauskas 

02 kt, Nekilnojamojo turto 
rinka 

s LLRI 
sp.konf 

kom Žemės kainos įtaka būstui G.Kadziauskas 

02 06 kt, Laisvoji rinka e LLRI str Kas yra tikrasis nekilnojamojo 
daikto savininkas – žmogus 
ar valstybė? 

G.Kadziauskas 

02 17 kt, Laikas, Ekonomika s LLRI 
sp.konf 

cit Neparduokim savo žemės 
kipšui (2) 

 

02 21 Delfi.lt e ži cit Nekilnojamojo turto šiemet 
planuoja įsigyti 7,2 proc. 
šalies gyventojų 

G.Kadziausko 
kom. 

02 21 BNS a ži kom Nekilnojamojo turto šiemet 
planuoja įsigyti 7,2 proc. 
šalies gyventojų, rodo 
apklausa 

G.Kadziauskas 

02 22 Lietuvos žinios s ži cit Būsto bumas gali prislopti G.Kadziausko 
kom. 

02 22 Lietuvos rytas s ži cit Butai ir namai gyventojams 
nebeįperkami 

G.Kadziausko 
kom. 

02 22 Kauno diena, 
Ekonomika 

s ži cit Nekilnojamojo turto šiemet 
planuoja įsigyti 7,2 proc. 
šalies gyventojų 
 

G.Kadziausko 
kom. 
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Data 
Žiniasklaidos 

priemonės 
pavadinimas 

Tipas  Šaltinis Forma Straipsnio/reportažo 
pavadinimas Autorius 

03 15 LR, Sav.kom. r LLRI kom Per didelės kainos ar 
reguliavimas? 

R.Šimašius 

03 17 Verslo žinios, 
Komentarai 

s ži cit Burbulų mitai R.Šimašiaus 
kom. 

03 29 5 kanalas tv ži kom Žemės kainų kilimo priežastys G.Kadziauskas 
04 kt, Nauja statyba 

2006-1 
s LLRI 

sp.konf 
str LLRI tyrimas "Pagrindinė 

tikslinė žemės naudojimo 
paskirtis ir įvertinimas" 

G.Kadziauskas 

04 13 Verslo žinios s ži kom Žemę paims, o kainą - leis 
ginčyti 

G.Kadziauskas 

05 15 Lietuvos žinios, Namų 
pasaulis 

s ži kom Vilniaus plėtros kryptys - 
centras ir priemiesčiai 

G.Kadziauskas 

05 25 Žinių radijas r LLRI 
pran.sp 

kom LLRI abejoja Žemės įstatymo 
pataisų konstitucingumu 

G.Kadziauskas 

05 29 Verslo žinios, Laiškai s LLRI 
pran.sp 

zin Žemės įstatymo pataisų 
konstitucingumas - abejotinas 

 

06 kt, Nauja statyba, 
2006-2 

s ži str Ar reikalingas socialinės 
infrastruktūros mokestis? 

G.Kadziauskas 

08 04 Lietuvos žinios, 1 psl. s ži kom Sostinės savivaldybė perka 
rūmus ir lūšnas 

G.Kadziauskas 

08 15 Klasika, Stebėtojas r ži disk Apie viešas erdves 
("Lietuvos" kino teatras) 

G.Kadziauskas 

08 17 Bernardinai.lt e ži cit "Lietuvos" peticijos nuotykiai ir 
abonentinis klausos 
sindromas 

 

08 18 Delfi.lt e LLRI str "Lietuva" - viešojo intereso 
falsifikacija 

G.Kadziauskas 

08 18 Delfi.lt e ži min "Lietuva" - rinkos ekspertų 
įtūžis 

 

08 19 Delfi.lt e ži min Apie "viešojo intereso 
falsifikatorius" ir Lietuvą 

 

08 25 Verslo žinios, 
Savaitgalis 

s ži kom Aistros kunkuliuoja, o 
savivaldybė tyli (KT "Lietuva") 

G.Kadziauskas 

09 01 Delfi.lt e ži min Kodėl aš balsavau pasirašiau 
peticiją už "Lietuvos" kino 
teatrą? 

 

09 01 Atgimimas s ži min Kodėl aš balsavau pasirašiau 
peticiją už "Lietuvos" kino 
teatrą? 

 

09 07 Veidas, Ką pasakytų 
F.Bastiatas 

s LLRI str Ką daryti su kaimynais? G.Kadziauskas 

09 13 Verslo žinios s ži min Nepataisius įstatymo, brangtų 
žvyras 

 

09 21 5 kanalas tv ži kom Bendrasis Vilniaus planas G.Kadziauskas 
09 25 Verslo žinios, Laiškai s LLRI kom "Ūkininkų" tramdymas pro šalį G.Kadziauskas 
10 30 LTV, Pinigų karta tv ži kom Aukšta žemės kaina, to 

priežastys ir išeitys 
R.Šimašius 

11 17 Verslo žinios, Pozicija s LLRI kom Seimas teisingai nusprendė, 
kada reikia nusavinti žemę: 
NE 

G.Kadziauskas 

12 06 LR, Sav.kom r LLRI kom Viešasis interesas ar privati 
nuosavybė? 

R.Šimašius 
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IX. Kitos temos 
 
Pinigų politika: gegužės 22 d. išplatintas LLRI pranešimas spaudai dėl ekonominės politikos siekiant 
įsivesti eurą, kuriame atkreipiamas dėmesys, kad euro įvedimo negalima siekti bet kokia kaina, kad 
infliacijos ribojimas administracinėmis priemonėmis gali turėti ilgalaikių neigiamų pasekmių, kad valstybė, 
siekdama patenkinti Mastrichto kriterijus, visų pirma turi sumažinti savo išlaidas ir panaikinti biudžeto deficitą.  
Birželio 2 d. G.Steponavičienė dalyvavo Prezidentūros organizuotame pasitarime su finansų ekspertais ir 
analitikais „Kainų augimo tendencijos Lietuvoje ir galimybės jį riboti“. 
Birželio 28 d. M. Kačinskienė dalyvavo Europos Komisijos Briuselyje surengtame seminare „Euro Team 
Network Training“ ir diskusijoje kalbėjo apie euro įvedimo problemas. 
Iš viso užfiksuoti 27 viešumo atvejai, svarbesni:  
01.20 U.Trumpa dalyvavo Žinių radijo diskusijoje „Apskritas stalas“ apie infliaciją ir eurą. 
01.17  U.Trumpos komentaras apie euro įvedimą „Viadomošči“ (Rusija). 
02.17 G.Steponavičienės komentaras straipsniui „Øget euro-skepsis i nye EU-lande“ (Growing EU 
scepticism in new EU countries) Morgenavisen Jyllands-Posten (Danijos dienraštis).  
03.02 G.Steponavičienės straipsnis „Eurogalvasopis“ „Veide“ LLRI inicijuotoje kolonėlėje „Ką pasakytų 
F.Bastiatas“. 
10.23 savaitraštis „Mokesčių žinios“, straipsnis „Euras bet kuria kaina būtų labai brangus, jei apskritai būtų“, 
G.Steponavičienė. 
 
Ekonominės veiklos reguliavimai: lapkričio 22 d. D. Kiršytė  dalyvavo LRS Ekonomikos komiteto posėdyje 
dėl alkoholio kontrolės įstatymo. 
Iš viso užfiksuota 19 viešumo atvejų, svarbesni: 
02.03 savaitraštis „Atgimimas“, U.Trumpos straipsnis „Kam naudingas nuolaidų karas?“. 
02.08 Žinių radijo diskusija „Apskritas stalas“ apie planuojamą įvesti draudimą rūkyti baruose, restoranuose ir 
kt., G.Kadziauskas. 
06.01 savaitraštis „Veidas“ (Ką pasakytų F.Bastiatas?), straipsnis „(Anti)diskriminacija: ar kiaulės širdis gali 
mylėti?“, G.Kadziauskas. 
10.27 savaitraštis „Atgimimas“, komentaras „Pakvaišę dėl "Kruvinosios Meri", D.Kiršytė. 
 

Konkurencijos politika: birželio 21 d. renginyje ir spaudos konferencijoje pristatyta 
studija „Konkurencijos politika ir jos įgyvendinimas Lietuvoje“, kurioje 
aptariamas konkurencijos teisės taikymas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, 
Konkurencijos tarybos funkcijos ir jų vykdymo praktika bei pateikiami siūlymai dėl 
Lietuvos konkurencijos politikos prioritetų ir principų. Analizėje LLRI siūlo švelninti 
konkurencijos teisės taisykles ir taip leisti išryškėti efektyviausiems sprendimams 
rinkoje bei neapkrauti verslo papildoma reguliavimo ir biurokratine našta. LLRI 
nuomone, ypač svarbu koreguoti atskirų rinkų (pvz., telekomunikacijų, energetikos) 
išankstinio reguliavimo taisykles, kurios dažnai sukuria tik rinkos iliuziją ir 
stumia ją į stagnaciją. 
Seminare taip pat buvo siekiama įvertinti konkurencijos teisės ir jos taikymo būklę 
bei tendencijas Lietuvoje, ieškota būdų, kaip spręsti su teisės taikymo praktika 
susijusias problemas, nagrinėta konkurencijos priežiūros institucijų sąveika.  
Specialistų ratui renginys ir studija turėjo rimtos įtakos, nes dėl daugybės argumentų 
oponentai buvo priversti arba priimti pastabas, arba neturėjo kontrargumentų. 
Tyrimas akivaizdžiai yra gera atsvara reguliavimą propaguojančiam tradiciniam 
požiūriui. R. Šimašius ir G. Steponavičienė dalyvavo prieš renginį LLRI surengtoje 
spaudos konferencijoje „Konkurencijos teisė ir jos taikymas Lietuvoje“.  

Rugsėjo 20 d. R. Šimašius dalyvavo LRS Audito komiteto posėdyje ir pasisakė diskusijoje dėl Valstybinio 
audito ataskaitos “Komunalinių atliekų tvarkymas”. 
Lapkričio 10 d. R. Šimašius dalyvavo ELSA Lietuva organizuotoje konferencijoje Teisingumo ministerijoje, 
kur skaitė pranešimą „Advokatų reklama: ar jos reikia?“ 
Iš viso užfiksuota 16 pasirodymų žiniasklaidoje konkurencijos tema. 
 
Pensijų sistemos reforma: iš viso užfiksuota 14 viešumo žiniasklaidoje atvejų, svarbesni:  
02.27 M.Kačinskienės straipsnis Delfi.lt „Mituose skendinti pensijų reforma“ (perspausdintas „Vakarų 
eksprese“, „Sekundėje“ ir kt. regioniniuose leidiniuose) apie kai kurias spekuliacijas pensijų reformos tema. 
06.28 M.Kačinskienės straipsnis Omni.lt „Politikos nuvarginta pensijų reforma“. 
12.28 G.Steponavičienė dalyvavo „Kauno dienos“ apskritojo stalo diskusijoje „Treji pensijų reformos metai“. 
 
Privatizavimas: sausio 11 d. R. Šimašius dalyvavo klausimo „Dėl Koncesijų įstatymo taikymo praktikos“ 
svarstyme LR Seimo Audito komiteto posėdyje. 

Konkurencija 
nereiškia, kad bet 

kas gali klestėti 
paprasčiausiai 

imituodamas kitų 
[sėkmingą] veiklą. 

Ji reiškia 
galimybę tarnauti 

vartotojams 
geresniu ir 

pigesniu būdu, be 
apribojimų ar 

privilegijų tiems, 
kuriems inovacija 

neparanki.  

Ludwig von Mises 
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Iš viso užfiksuota 26 viešumo žiniasklaidoje atvejai, svarbesni: 
R.Šimašiaus komentaras agentūrai „Reuters“ apie „Mažeikių naftos“ nacionalizavimą. 
11 03 portalas „Alfa.lt“, straipsnis „Mokyklos, poliklinikos ir Tautos namai I“, R.Šimašius. 
11 07 Žinių radijas, laida „Apskritas stalas“, tema - privatizavimo pamokos, R.Šimašius. 
11 10 portalas „Alfa.lt“, straipsnis „Mokyklos, poliklinikos ir Tautos namai II“, R.Šimašius. 
12 18 Žinių radijas, laida „Apskritas stalas“, tema - kaip Lietuvai elgtis su RST?, R.Šimašius. 
 
Skurdo prevencija: rugsėjo 27 d. M. Kačinskienė dalyvavo Vokietijos politikos mokslų asociacijos 
surengtoje konferencijoje Miunsteryje (Vokietijoje) „Reform capability: State and Society“, kurioje skaitė 
pranešimą ir dalyvavo diskusijoje apie socialinės sistemos reformą.  
Iš viso užfiksuota 22 viešumo atvejų, tarp jų: 
03 23 R.Šimašius dalyvavo Lietuvos radijo diskusija „Litas prie lito“ apie "Sodrą“ ir jos ateitį. 
04 24 Žinių radijo diskusija „Raktas“ apie skurdą (R.Šimašius).  
05 G.Steponavičienės komentaras Danijos nacionaliniam radijui apie skurdo lygį. 
 
Tarptautinė prekyba: kovo 17 d. G. Steponavičienė ir Ž. Šilėnas dalyvavo URM ir ELSA organizuotoje 
tarptautinėje konferencijoje „PPO Dohos derybų raundas. Ambicijos ir iššūkiai“. 
Liepos 14 d. G. Kadziauskas dalyvavo Lietuvos vartotojų instituto surengtoje diskusijoje „Kaip pagerinti 
komunikaciją tarp prekybos centrų, prekiaujančių ekologiškais produktais, ir vartotojų“ ir pristatė LLRI poziciją 
šiuo klausimu. 
Rugsėjo 14 d. LLRI, kartu su Britų ambasada, organizavo konferenciją „Kaip Lietuvai išgyventi globalioje 
rinkoje?“. Ž. Šilėnas parengė pranešimą „Globalizacija lietuviškai“, G. Steponavičienė skaitė komentarą. 
Konferencijos garbės svečias buvo Philippe Legrain – britų ekonomistas, žurnalistas ir rašytojas. Šiuo LLRI 
renginiu buvo siekiama sudaryti galimybes atvirai diskusijai apie laisvą prekybą pasaulyje ir jos įtaką Lietuvai, 
įvertinti, kokį iš tikrųjų poveikį Lietuvos ekonomikai daro laisvesnė prekyba su kitomis šalimis ir išsklaidyti 
populiarius mitus apie laisvą prekybą ir globalizaciją. Diskusijos dalyviai – Lietuvos valdžios ir verslo atstovai, 
politologai ir analitikai – nagrinėjo globalizacijos poveikį Lietuvos užsienio prekybai, galimybes ir iššūkius, su 
kuriais susiduria Lietuvos verslas konkuruodamas tarptautinėje rinkoje. Renginio metu LLRI pristatė analizę 
„Ekonominės globalizacijos mitai ir tikrovė.“ 
 
Teisėkūra: 2006 m. kovą-gegužę Lietuvos laisvosios rinkos institutas, Lietuvos advokatūra, Lietuvos 
prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, dienraštis „Verslo žinios“ ir Lietuvos pramonininkų 
konfederacija organizavo „Netinkamo ES teisės perkėlimo stebėjimo akciją“, kuria buvo siekiama surasti 
netinkamo ES teisės perkėlimo į Lietuvos įstatymus pavyzdžius, kai perkeliant šalies visuomenė yra 
klaidinama dėl ES teisės reikalavimų ir turinio, kai pasirenkamos Lietuvai netinkamos alternatyvos arba kai 
ES direktyvos perkeliamos neteisingai. Birželio 12 d. žiniasklaidai ir valstybės institucijoms išplatinta analizė 
„Europos Sąjungos teisės perkėlimo į Lietuvos nacionalinę teisę stebėjimo rezultatų apibendrinimas 
ir pasiūlymai”. Analizės išvadose teigiama, jog ES teisės perkėlimo į Lietuvos teisę sistemoje trūksta 
galimybių tinkamai atsižvelgti į Lietuvos visuomenes interesus, svarbūs pasirinkimai tarp alternatyvų priimami 
konvejeriu ir  be detalesnio viešumo, pasitaiko manipuliavimų ES teise, priimami nepagrįstai griežti 
sprendimai. Be to, ES teisės normų perkėlimas kenčia nuo tų pačių problemų kaip ir nacionalinių teisės aktų 
kūrimas – stinga viešumo, nėra poveikio vertinimo, gausu svarbių sprendimų, priimamų žemos teisines 
galios teises aktu.  
Iš įvairių valdžios institucijų buvo gautos žinios, jog analizė „Europos Sąjungos teisės perkėlimo į Lietuvos 
nacionalinę teisę stebėjimo rezultatų apibendrinimas ir pasiūlymai” buvo aptarta suinteresuotose institucijose 
Seime, Vyriausybės kanceliarijoje.  Reaguodama į LLRI inicijuotą ES teisės perkėlimo stebėsenos akciją, 
gruodžio 8 d. Vyriausybės kanceliarija surengė diskusiją apie šios akcijos metu padarytas išvadas, kurioje 
dalyvavo šio projekto vadovas G. Kadziauskas. Ši akcija atvėrė galimybių tolimesniam LLRI ir kitų asocijuotų 
struktūrų geresniam ES tiesės perkėlimo monitoringui.  Ši bendra akcija žiniasklaidoje buvo cituota 13 kartų, 
tarp jų - 3 dienraščio „Verslo žinios“ vedamieji. Iš viso teisėkūros tema užfiksuotas 21 pasirodymas 
žiniasklaidoje. 
 
NVO reglamentavimas – 4 komentarai žiniasklaidoje. 
 
Korupcijos prevencija: iš viso 4 viešumo atvejai. Taip pat vasario 21 d. R. Šimašius TILS ir UNDP 
surengtame viešųjų pirkimų skaidrumo tyrimų aptarime skaitė pranešimą „Viešųjų pirkimų skaidrumas“. 
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KITOS TEMOS 
 

PINIGŲ POLITIKA | LLRI ekspertų pasirodymai žiniasklaidoje 2006 m. 
 

Data Žiniasklaidos priemonės 
pavadinimas Tipas Šaltinis Forma Straipsnio/reportažo 

pavadinimas Autorius 

01 06 Vakarų ekspresas s ži kom Prieš euro atėjimą - 
politinės spekuliacijos 

G.Steponavičienė 

01 17 u, Viadomošči (Rusija) s ži kom Apie euro įvedimą U.Trumpa 
01 20 Žinių radijas r ži disk Infliacija ir euras U.Trumpa 
02 17 u, Morgenavisen Jyllands-

Posten (Denmark) 
s ži kom Øget euro-skepsis i nye 

EU-lande (Growing EU 
scepticism in new EU 
countries) 

G.Steponavičienė 

03 02 Veidas, Ką pasakytų 
F.Bastiatas 

s LLRI str Eurogalvasopis G.Steponavičienė 

03 07 LR, Ryto garsai r ži kom Euras ir Mastrichto 
kriterijai 

G.Steponavičienė 

03 10 Verslo žinios, Pozicija s ži kom Atidėtas euras šalies 
įvaizdžiui kojos nepakiš 

G.Steponavičienė 

04 03 Verslo žinios s ži kom Vėlesnis euras atidės ir 
kainų didėjimą 

G.Steponavičienė 

04 25 Žinių radijas r ži kom Belgo ekonomisto 
prognozės, kad EPS 
žlugs po 10-15 metų 

G.Steponavičienė 

05 u, Danijos nacionalinis radijas r ži kom Euro G.Steponavičienė 
05 12 LR, Ryto garsai r ži kom Euro įvedimo įtaka 

investicijoms 
R.Šimašius 

05 17 u, Der Standard, Austrija s ži int Apie euro neįvedimą R.Šimašius 
05 18 kt, Sekundė s ži kom Euro neįvedimas R.Šimašius 
05 19 L.T., Komentarai s LLRI kom Be euro M.Kačinskienė 
05 22 Delfi.lt, Verslas e LLRI 

pran.sp
zin LLRI ragina nesiimti 

dirbtinų veiksmų 
infliacijai stabdyti, siūlo 
mažinti biudžeto išlaidas 

 

05 22 Žinių radijas r LLRI 
pran.sp

kom LLRI ragina nesiimti 
dirbtinų veiksmų 
infliacijai stabdyti, siūlo 
mažinti biudžeto išlaidas 

G.Steponavičienė 

05 22 LR r LLRI 
pran.sp

kom LLRI ragina nesiimti 
dirbtinų veiksmų 
infliacijai stabdyti, siūlo 
mažinti biudžeto išlaidas 

G.Steponavičienė 

05 22 BNS a LLRI 
pran.sp

zin LLRI siūlo Vyriausybei 
netiesiogiai paveikti 
kainas 

 

05 23 Verslo žinios s LLRI 
pran.sp

kom Įveikti infliaciją galima ir 
be EK 

G.Steponavičienė 

05 24 Verslo žinios s LLRI 
pran.sp

cit Dėl euro ir pašoksim, ir 
padainuosim 

 

06 02 Delfi.lt e ži cit Prezidentūroje aptartos 
infliacijos tendencijos 
 

G.Steponavičienės 
kom. 

06 02 BNS a ži kom Prezidentūroje aptartos 
infliacijos tendencijos 
 

G.Steponavičienė 
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Data Žiniasklaidos priemonės 
pavadinimas Tipas Šaltinis Forma Straipsnio/reportažo 

pavadinimas Autorius 

 
06 03 Kauno diena, Aktualijos s ži cit Nutolęs euras kaitina ne 

tik politikų, bet ir 
specialistų aistras 

G.Steponavičienės 
pran. 

06 28 u, Handelsblad, Olandija s ži kom Euro neįvedimas ir 
Mastrichto kriterijai 

R.Šimašius 

08 kt, Verslo burės s ži kom Euro įvedimo datą 
nulems infliacija 

R.Šimašius 

08 16 Alfa.lt e ži cit Euro įvedimo datą 
nulems infliacija 

R.Šimašiaus kom 

09 26 Respublika, Dienos tema s ži kom Spjūvis "auksinei" 
Lietuvos istorijai (apie 
euro įvedimo sąlygas) 

R.Šimašius 

 
 

EKONOMINĖS VEIKLOS REGULIAVIMAI | LLRI ekspertų pasirodymai žiniasklaidoje 2006 m. 
 

Data 
Žiniasklaidos 

priemonės 
pavadinimas 

Tipas Šaltinis Forma Straipsnio/reportažo pavadinimas Autorius 

01 08 TV3, Savaitės 
komentarai 

tv ži cit Cituojamas senas komentaras apie 
įmones (?) 

R.Šimašiaus 
kom. 

02 03 Delfi.lt, Komentarai e ži persp Tik nuleidus kainas, pasipila 
pasipiktinimo banga 

U.Trumpos kom.

02 03 Atgimimas, Ekonomika s LLRI str Kam naudingas nuolaidų karas? U.Trumpa 
02 08 Žinių radijas, Apskritas 

stalas 
r LLRI disk Apie draudimą rūkyti G.Kadziauskas 

03 
06/13 

LTV, Pinigų karta tv ži kom Taksi verslo suvaržymai G.Kadziauskas 

03 16 Žinių radijas, Dienos kl. r ži kom Ar ginsime rūkančiuosius iš barų ir 
kavinių? 

R.Šimašius 

04 11 Žinių radijas, 
Nematoma ranka 

r ži kom Privalomas civilinės atsakomybės 
draudimas 

R.Šimašius 

05 11 LTV, Panorama tv ži kom Draudimas rūkyti maitinimo ir 
pasilinksminimo vietose 

G.Kadziauskas 

06 kt, FHM s ži kom Ar reikėtų legalizuoti kanapes? R.Šimašius 
06 01 Veidas, Ką pasakytų 

F.Bastiatas? 
s LLRI str (Anti)diskriminacija: ar kiaulės širdis 

gali mylėti? 
G.Kadziauskas 

06 02 kt, Draugas s ži persp (Anti)diskriminacija: ar kiaulės širdis 
gali mylėti? 

G.Kadziausko 
str. 

06 08 Verslo žinios, Dienos 
tema 

s ži kom Valstybė konkuruoja su Gariūnais G.Kadziauskas 

06 16 Delfi.lt, Verslas e ži cit Su moterimis versle tenka derėtis 
ilgiau 

R.Šimašiaus 
pran. 

07 20 kt, Lietuvos sveikata s ži cit Lietuviški ekologiški produktai: 
augintojų ir prekybininkų akistata 

G.Kadziausko 
pran. 

08 01 Verslo žinios, 1 psl. s ži kom Įmonės vaiduokliai vagia ir pinigus, 
ir laiką 

G.Kadziauskas 

08 24 Verslo žinios s ži kom Orientyrai skaidriam verslui nubrėžti G.Kadziauskas 
09 04 5kanalas tv ži kom Prastos verslo sąlygos ir korupcija D.Kiršytė 
09 05 kt, 15 minučių s ži kom Suvenyrų pardavimas brangiau 

užsieniečiams 
G.Kadziauskas 

10 27 Atgimimas, Aktualijos s LLRI str Pakvaišę dėl "Kruvinosios Meri" D.Kiršytė 
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KONKURENCIJA | LLRI ekspertų pasirodymai žiniasklaidoje 2006 m. 
 

Data Žiniasklaidos priemonės 
pavadinimas Tipas Šaltinis Forma Straipsnio/reportažo 

pavadinimas Autorius 

02 27 Verslo žinios, Dienos tema s ži kom Nelygi konkurencija. Su 
valstybe konkuruoti 
sunku 

R.Šimašius 

03 29 kt, Sekundė s ži kom Pakirto bankroto grėsmė 
(Ekranas) 

R.Šimašius 

04 03 LT, Ryto garsai r ži kom ES iniciatyva reguliuoti 
"roamingo" kainas 

R.Šimašius 

06 21 5 kanalas tv LLRI 
sp.konf 

rep LLRI siūlo švelninti 
konkurencijos teisės 
taisykles 

 

06 21 LR r LLRI 
sp.konf 

rep LLRI siūlo švelninti 
konkurencijos teisės 
taisykles 

 

06 21 BNS a LLRI 
pran.sp 

zin LLRI siūlo švelninti 
konkurencijos teisės 
taisykles 

 

06 21 Žinių radijas r LLRI 
sp.konf 

rep LLRI siūlo švelninti 
konkurencijos teisės 
taisykles 

 

06 21 LTV, Panorama tv LLRI 
pran.sp 

cit Bėganti eilutė: LLRI siūlo 
mažinti konkurencijos 
teisę 

 

06 22 Vakarų ekspresas, Verslo 
naujienos 

s LLRI 
pran.sp 

zin Siūloma švelninti 
konkurencijos teisę 

 

06 22 Verslo žinios, Dienos tema s LLRI 
sem 

rep Konkurencijai reikia 
aiškumo 

 

06 22 Verslo žinios, Karikatūra s LLRI 
sem 

- Karikatūra apie 
konkurenciją 

 

07 22 Lietuvos žinios, Ekonomika s ži kom Maisto tiekimas vaikams 
- vienose rankose 

G.Steponavičienė

08 01 5 kanalas tv ži kom Kauno valdininkai 
įtvirtino buitinių atliekų 
monopolį 

R.Šimašius 

08 02 Respublika s ži kom Kauno valdininkai 
įtvirtino buitinių atliekų 
monopolį 

R.Šimašius 

08 16 Lietuvos rytas, Būstas s ži kom Kauno šiukšlių ūkyje 
konkurencijos dar teks 
palaukti 

R.Šimašius 

09 07 Veidas s ži kom Vilniečiai ignoruoja jų 
vaikams priskirtas 
mokyklas 

G.Kadziauskas 

09 08 kt, Vilniaus žinios s ži kom Verslininkų reketo įrankis 
- vanduo 

R.Šimašius 

10 05 kt, Lrytas.lt e ži min Iš taksistų gyvenimo  
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PENSIJŲ REFORMA | LLRI ekspertų pasirodymai žiniasklaidoje 2006 m. 
 

Data 
Žiniasklaidos 

priemonės 
pavadinimas 

Tipas Šaltinis Forma Straipsnio/reportažo 
pavadinimas Autorius 

02 27 Delfi.lt, Komentarai e LLRI str Mituose skendinti pensijų 
reforma 

M.Kačinskienė 

03 15 Vakarų ekspresas, 
Litas prie lito 

s LLRI persp Mituose skendinti pensijų 
reforma 

M.Kačinskienės str. 

04 04 kt, Sekundė s LLRI persp Mituose skendinti pensijų 
reforma 

M.Kačinskienės 
kom. 

04 
07,11 

kt, Joniškis s LLRI persp Ko išsigandome - mituose 
skendinti pensijų reforma 

M.Kačinskienės str. 

06 28 Omni.lt, Komentarai ir 
analizė 

e LLRI str Politikos nuvarginta pensijų 
reforma 

M.Kačinskienė 

09 04 Delfi.lt e ži cit Dabartinių trisdešimtmečių 
pensijos nedžiugins 

G.Steponavičienės 
kom. 

09 04 BNS a ži cit Dabartinių trisdešimtmečių 
pensijos nedžiugins 

G.Steponavičienės 
kom. 

09 04 Bernardinai.lt e ži cit Dabartinių trisdešimtmečių 
pensijos nedžiugins 

G.Steponavičienės 
kom. 

09 04 Alfa.lt e ži cit Dabartinių trisdešimtmečių 
pensijos nedžiugins 

G.Steponavičienės 
kom. 

09 04 Žinių radijas r ži kom Sodra ir pensijų reformos 
gilinimas 

G.Steponavičienė 

09 04 Omni.lt e ži cit Dabartinių trisdešimtmečių 
pensijos nedžiugins 

G.Steponavičienės 
kom. 

09 04 Lietuvos žinios, 
Ekonomika 

s ži kom Dabartinių trisdešimtmečių 
pensijos nedžiugins 

G.Steponavičienė 

12 06 Vakarų ekspresas, 
Litas prie lito 

s ži kom Tikimasi sprendimų, 
padėsiančių apsieiti be vergų 

G.Steponavičienė 

12 28 Kauno diena, 
Argumentai 

s ži disk Treji pensijų reformos metai G.Steponavičienė 

 
 

PRIVATIZAVIMAS | LLRI ekspertų pasirodymai žiniasklaidoje 2006 m. 
 

Data Žiniasklaidos priemonės 
pavadinimas Tipas Šaltinis Forma Straipsnio/reportažo 

pavadinimas Autorius 

01 03 kt, Ekstra s ži cit Paskutinis "abonento" 
Rubikonas 

R.Šimašiaus 
pran. 

02 02 LTV, Panorama tv ži kom Koncesija vs privatizavimas: 
Širvintų savivaldybės 
(autobusų parkas) atvejis 

R.Šimašius 

02 10 Respublika, Pinigai s ži kom "Mažeikių nafta" slysta iš 
rankų 

R.Šimašius 

03 07 Lietuvos žinios, Ekonomika s ži kom Auditoriai kritikuoja VST 
privatizavimą 

R.Šimašius 

03 10 LR, Ryto garsai r ži kom Vyriausybė išpirks iš "Jukos" 
MŽ akcijas 

R.Šimašius 

03 22 LR, Lietuvos diena r ži kom Skandalai dėl valstybės 
valdomo turto 

R.Šimašius 

04  u, Reuters TV tv ži kom Mažeikių naftos 
nacionalizacija 

R.Šimašius 

04 kt, Panorama s ži kom Mažeikių naftos 
nacionalizacija 

R.Šimašius 
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Data Žiniasklaidos priemonės 
pavadinimas Tipas Šaltinis Forma Straipsnio/reportažo 

pavadinimas Autorius 

04 01 kt, Panorama s ži kom Apie MŽ nacionalizavimą R.Šimašius 
04 25 Žinių radijas r ži kom "Mažeikių naftos" 

nacionalizacija 
R.Šimašius 

04 27 BTV tv ži kom "Mažeikių naftos" 
nacionalizacija 

R.Šimašius 

07 18 Lietuvos žinios, Ekonomika s ži kom Gąsdinimai dėl naftos - su 
keršto prieskoniu 

R.Šimašius 

07 25 Delfi.lt e ži cit RST atsilieka nuo VST 
efektyvumu, teigia ekspertai 

R.Šimašiaus 
kom. 

07 25 Lietuvos žinios, Ekonomika s ži kom Elektros tinklų efektyvumas 
skiriasi 

R.Šimašius 

07 25 BNS a ži cit RST atsilieka nuo VST 
efektyvumu, teigia ekspertai 

R.Šimašiaus 
kom. 

08 02 LR, Sav. kom. r LLRI kom Laikino privatizavimo 
ypatybės 

R.Šimašius 

08 03 Veidas, Pinigai s ži kom Mokyklos - sostinės valdžiai 
našta 

R.Šimašius 

10 12 LR, Lietuvos diena r ži kom Teismo sprendimas dėl 
"Alitos" privatizavimo 

R.Šimašius 

10 23 Verslo žinios r ži kom RST priv. R.Šimašius 
11 03 Alfa.lt, Pinigai e LLRI str Mokyklos, poliklinikos ir 

Tautos namai (I) 
R.Šimašius 

11 07 Žinių radijas, Apskritas stalas r ži disk Privatizavimo pamokos R.Šimašius 
11 08 Žinių radijas, Dienos kl. r ži kom Ar liko grėsmių „Mažeikių 

naftos“ pardavimo sandoriui? 
G.Steponavičienė

11 08 LR, Sav. Kom. r LLRI kom Privatizavimo baubas 
mokyklose ir miškuose 

R.Šimašius 

11 09 5 kanalas tv ži kom "Mažeikių naftos" 
privatizavimas 

R.Šimašius 

11 10 Alfa.lt, Pinigai e LLRI str Mokyklos, poliklinikos ir 
Tautos namai I 

R.Šimašius 

12 18 Žinių radijas, Apskritas stalas r ži disk Kaip Lietuvai elgtis su RST? R.Šimašius 
 
 

SKURDO PREVENCIJA | LLRI ekspertų pasirodymai žiniasklaidoje 2006 m. 
 

Data Žiniasklaidos priemonės 
pavadinimas Tipas Šaltinis Forma Straipsnio/reportažo 

pavadinimas Autorius 

01 05 TV3 tv ži kom Didinamos valstybės 
remiamos pajamos 

G.Steponavičienė 

01 12 kt, Kontrastai s ži kom Apie vaiko pinigus G.Steponavičienė 
01 22 LR, Mes, moterys r ži kom Šeimos politika G.Steponavičienė 
01 31 Kauno diena s ži kom Šeimos mokosi naudotis 

valstybės pašalpomis 
G.Steponavičienė 

02 14 LR, "Ant svarstyklių" r ži kom Socialinės politikos ydos G.Steponavičienė 
02 15 Žinių radijas, Dienos kl. r ži kom Kodėl Vasario 16-ąją vieni 

sutinka viskuo aptekę, o kiti 
- vos galą su galu 
sudurdami? 

G.Steponavičienė 

03 09 Veidas, Šeima s ži kom Lietuvių padaugės negreit G.Steponavičienė 
03 22 Žinių radijas r ži kom Autorinių apmokestinimas 

"Sodros" įmokomis 
 

R.Šimašius 
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Data Žiniasklaidos priemonės 
pavadinimas Tipas Šaltinis Forma Straipsnio/reportažo 

pavadinimas Autorius 

03 23 LR, Litas prie lito r ži disk "Sodrai" - 80 m. Kokia 
ateitis? 

R.Šimašius 

03 31 Verslo žinios, Nuomonės s ži cit Abejotinas apmokestinimas M.Kačinskienės 
kom. 

04 24 Verslo žinios s ži kom skurdas G.Steponavičienė 
04 24 Žinių radijas, Raktas r ži disk Skurdas R.Šimašius 
04 25 Verslo žinios, Tema s ži kom Gilėjanti praraja gresia 

politiniais sukrėtimais 
G.Steponavičienė 

04 25 Verslo žinios, Redakcinis s ži cit citata apie skurdą G.Steponavičienės 
kom. 

05  u, Danijos nacionalinis 
radijas 

r ži kom Poverty line G.Steponavičienė 

05 05 L.T., Komentarai s ži kom Skaičiai apie skurdą M.Kačinskienė 
05 05 Atgimimas, Problema s ži kom Skurdas mažėja - turčių 

daugėja 
G.Steponavičienė 

07 14 kt, Teisės ir informacijos 
centras 

e ži persp Kaip gerovės valstybė 
sugadino Švediją 

Per Bylund 

08 28 Delfi.lt, Komentarai e LLRI str Apie gerumą ir gerą 
socialinę politiką 

M.Kačinskienė 

 
 

TEISĖKŪRA | LLRI ekspertų pasirodymai žiniasklaidoje 2006 m. 
 

Data 
Žiniasklaidos 

priemonės 
pavadinimas 

Tipas Šaltinis Forma Straipsnio/reportažo 
pavadinimas Autorius 

02 27 Verslo žinios s ži kom Lobizmas atsidūrė kryžkelėje G.Kadziauskas
03 27 BNS a LLRI 

pran.sp 
zin Lietuvoje skelbiama netinkamo ES 

teisės perkėlimo stebėjimo akcija 
 

03 27 Delfi.lt e LLRI 
pran.sp 

zin Verslo analitikai ir praktikai skelbia 
netinkamo ES teisės perkėlimo 
stebėjimo akciją 

 

03 30 Žinių radijas r ži kom Netinkamo ES teisės įgyvendinimo 
stebėjimo proj. 

G.Kadziauskas

05 23 Žinių radijas r ži kom Lobizmo įstatymo pataisos G.Kadziauskas
05 25 Verslo žinios, Mano 

verslas 
s ži kom Dėl įstatymų vaiduoklių biurokratų 

širdys nevirpa 
G.Kadziauskas

06 12 Verslo žinios, 
Redakcinis 

s LLRI min Sovietmečio ir europmečio 
prirašinėtojai 

 

06 12 Omni.lt e LLRI 
pran.sp 

zin Beatodairiškai perkeliant ES teisę 
nukenčia žmonių interesai - LLRI 

 

06 12 BNS, Politika a LLRI 
pran.sp 

zin Beatodairiškai perkeliant ES teisę 
nukenčia žmonių interesai - LLRI 

 

06 12 BNS, Verslas a LLRI 
pran.sp 

zin Beatodairiškai perkeliant ES teisę 
nukenčia žmonių interesai - LLRI 

 

06 12 Bernardinai.lt e LLRI 
pran.sp 

zin LLRI: beatodairiškai perkeliant ES 
teisę nukenčia žmonių interesai 

 

06 12 Delfi.lt e LLRI 
pran.sp 

zin Beatodairiškai perkeliant ES teisę 
nukenčia žmonių interesai, sako 
Laisvosios rinkos institutas 
 

 

06 12 Žinių radijas r LLRI 
pran.sp 

kom Beatodairiškai perkeliant ES teisę 
nukenčia žmonių interesai 
 

G.Kadziauskas
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Data 
Žiniasklaidos 

priemonės 
pavadinimas 

Tipas Šaltinis Forma Straipsnio/reportažo 
pavadinimas Autorius 

06 13 Lietuvos žinios, 
Ekonomika 

s LLRI 
pran.sp 

zin Lietuva aklai taiko ES direktyvas  

06 13 Verslo žinios s LLRI 
pran.sp 

kom Patys tariasi, patys ir nusprendžia G.Kadziauskas

06 14 Verslo žinios, 
Redakcinis 

s ži cit Lietuva - europinis bandymų 
poligonas 

 

06 15 Verslo žinios, 
Redakcinis 

s ži min Teisinis atsainumas kenkia 
smulkiesiems 

 

06 21 LR, Sav.kom r LLRI kom Europos Sąjunga įpareigoja ar mes 
patys kvailiojam? 

R.Šimašius 

06 22 Bernardinai.lt e ži persp R.Šimašius: ES įpareigoja ar mes 
patys kvailiojam? 

R.Šimašiaus 
kom. 

07 17 Kauno diena, 
Ekonomika 

s ži kons Europos direktyvos virsta Damoklo 
kardu (atliekų tvarkymas ir ES 
teisės perkėlimas) 

G.Kadziauskas

09 15 Žinių radijas s ži kom ES teisės sudėtingumas G.Kadziauskas
 
 

NVO VEIKLOS REGLAMENTAVIMAS | LLRI ekspertų pasirodymai žiniasklaidoje 2006 m. 
 

Data Žiniasklaidos priemonės 
pavadinimas Tipas Šaltinis Forma Straipsnio/reportažo 

pavadinimas Autorius 

03 06 kt, Apskaitos, audito ir mokesčių 
aktualijos 

s ži kom Kokia turėtų būti pelno 
nesiekiančių juridinių 
asmenų apskaitos 
politika? 

N.Veniūtė 

09 19 Lietuvos žinios, Ekonomika s ži kom Viešųjų įstaigų pajamos 
bus kuklesnės 

R.Vainienė 

12 kt, Fortuna privata, Nr.3 2006 s ži kom Esi amžinai atsakingas už 
tą, kurį prisijaukini (apie 
filantropijos tradicijas 
Lietuvoje) 

R.Šimašius 

12 25 M-1 plius r ži cit Filantropijos tradicijos 
Lietuvoje 

R.Šimašiaus 
kom. 

12 25 kt, Lietus r ži cit Filantropijos tradicijos 
Lietuvoje 

R.Šimašiaus 
kom. 

 
 

KORUPCIJOS PREVENCIJA | LLRI ekspertų pasirodymai žiniasklaidoje 2006 m. 
 

Data 
Žiniasklaidos 

priemonės 
pavadinimas 

Tipas Šaltinis Forma Straipsnio/reportažo pavadinimas Autorius 

01 08 LTV, Savaitė tv ži kom Korupcija viešuosiuose pirkimuose R.Šimašius 
02 06 Verslo žinios s ži kom Tyrimų pinigai - ne mokslui R.Šimašius 
02 22 Žinių radijas, Apskritas 

stalas 
r ži kom Ar valdininkų išlaidų deklaravimas 

padės kovoti su korupcija? 
G.Steponavičienė

05 15 LR, Akiračiai r ži kom Korupcija G.Steponavičienė
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X. LLRI žiniasklaidoje  
 

Per 12 mėnesių LLRI užfiksavo 931∗ (2005 – 991; 
2004 – 990; 2003m. – 870) ekspertų komentarus, 
diskusijas radijuje ir televizijoje bei publikacijas 
spaudoje (įskaitant straipsnius, komentarus, 
pranešimus spaudai, citavimus ir paminėjimus).  
LLRI iniciatyva – 371 

Žurnalistų iniciatyva – 556 
 
∗ 2006 m. nebuvo vykdomas naujienų agentūros 
ELTA monitoringas

Užsienio žiniasklaidoje – 30 (2005 m. – 38; 2004 
m. - 47 pasirodymai) 
∗ 2006 m. nebuvo vykdomas naujienų agentūros 
ELTA monitoringas
 
Prioritetinės sritys: 
 
1. Idėjų sklaida – 238 (273; 172; 71) 
2. Darbo santykiai – 134 (65; 47; 32) 
3. Mokesčių politika - 177 (281; 182; 115) 
4. Energetika – 75 (62; 27; 20) 
5. Žemės rinka – 45 (7; 2; 10) 
6. Transporto politika – 39 (31; 1; 0) 
7. Sveikatos apsauga – 21 (28; 29; 23) 
8. Žinių ekonomika – 41 (30; 18; 16)  
 
Neprioritetinės sritys: 
 
9. Įvairūs – 61 (55; 57; 37) 
10. Pinigų politika – 27 (49;18; 18) 
11. Privatizavimas – 26 (41; 22; 69) 
12. Teisėkūra – 21 (5; 10; 0)  
13. Verslo reguliavimas – 19 (18; 43; 57)  
14. Skurdo prevencija – 19 (4; 24; 10) 
15. Konkurencija – 18 (19; 45; 10) 
16. Pensijų reforma – 14 (16; 14; 57) 
17. NVO veiklos reglamentavimas – 5 (13; 9; 6) 
18. Korupcijos prevencija – 4 (14; 11; 13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pranešimai spaudai  
 
Išplatinta – 21 (10; 20; 9), 1 kreipimasis į Lietuvos  institucijas 
ir 2 peticijos ES institucijoms 
 
› LLRI siūlo 4 prioritetines sritis, kurioms turėtų būti skiriamos lėšos už "Mažeikių 
naftą“ 
› Viršvalandžių draudimas – konkurencijos baimė Europoje, o ne darbuotojų gerovė 
Lietuvoje 
› Žemės nuomos kainos Klaipėdos uoste nustatymas rinkos sąlygomis teigiamai 
veiktų žemės paskirstymą 
› LLRI pristato Ludwig von Mises knygą "Ekonominė politika“ 
› Paskelbti LLRI konkurso "Laisvės studijos“ nugalėtojai 
› Ekonominės laisvės Lietuvoje daugėja, tačiau kaimynų pralenkti nepavyksta 
› Vyriausybės programa „Santarvės ir gerovės vardan“ parengta pasėdėti ant 
gerovės pamatų 
› Verslininkai, profsąjungos ir analitikai ragina valdžią sparčiau mažinti darbo 
apmokestinimą Lietuvoje 
› LLRI siūlo švelninti konkurencijos teisės taisykles 
› Lietuvos žmonių interesai pasiklysta ES teisės perkėlimo konvejeryje, teigia 
analitikai ir verslo praktikai 
› LLRI abejoja Žemės įstatymo pataisų konstitucingumu 
› LLRI ragina nesiimti dirbtinų veiksmų infliacijai stabdyti, bet siūlo mažinti biudžeto 
išlaidas 
› Lietuvos laisvosios rinkos institutas turi naują vadovą 
› Laisvės nuo mokesčių diena šiemet gerokai nutolo 
› LLRI kviečia valdžią ieškoti ne panacėjos nuo migracijos, o sudaryti sąlygas 
gauti didesnes pajamas čia ir dabar 
› Keisis Lietuvos laisvosios rinkos instituto vadovybė 
› Verslo analitikai ir praktikai skelbia netinkamo ES teisės perkėlimo stebėjimo 
akciją 
› Lietuvos laisvosios rinkos institutas vėl skelbia rašinio konkursą 
› Darbuotojai nesureikšmina darbo įstatymų ir priimtų laisvesnį reguliavimą, 
rodo apklausa 
› Tikslinė žemės paskirtis - nereikalinga ir lengvai panaikinama biurokratinė 
kliūtis, teigia LLRI 
› Lietuvos ekonominės laisvės reitingas per metus beveik nepakito 

Spaudos konferencijos  
 
Surengta – 13 (9; 6; 5)  
 
Žemės paskirties analizė 
Darbuotojų apklausa apie darbo santykius 
Pozicija dėl mokesčių mažinimo 
Lietuvos ekonomikos tyrimo pristatymas - 2 
Migracijos politikos tyrimas  
Konkurencijos šilumos ūkyje analizė 
Konkurencijos politikos analizė 
Globalizacija (su Philippe Legrain) 
Pozicija dėl euro neįvedimo ir antiinfliacinių priemonių 
Britų geležinkelių liberalizavimas (su Iain Murray)  
Darbo laiko trukmės analizė 
El. valdžios tyrimas (su TŽC)

LLRI pasirodymai pagal formą  
 

Komentarai –  376 (471; 549) 
Cituojama –  144 (104; 72) 
Žinutės – 95 (55; 110) 
Minima -  81 (56; 42 ) 
Reportažai –  78 (110; 51) 
Straipsniai – 73 (53; 87) 
Diskusijos – 37 (46; 50) 
Perspausdinta – 32 (80; 23) 
Interviu – 8 (12; 17) 

LLRI pasirodymai pagal žiniasklaidos tipą 
 

Spauda – 415 (471; 462) 
El. žiniasklaida –  191 (130; 134) 
Radijas –  186 (196; 214 ) 
Televizija –  90 (125; 105) 
Agentūros – 49∗ (68; 74)  
 
∗ 2006 m. nebuvo vykdomas naujienų agentūros 
ELTA monitoringas 
 

LLRI ekspertų pasirodymai 
 
R.Šimašius – 215 (16 str./19 disk./3 int.) (195; 167)  
G.Steponavičienė – 110 (11 str./12 disk./5 int.) (114; 73) 
G.Kadziauskas – 99 (16 str./4 disk.) (56; 22) 
M.Kačinskienė – 23  (9 str.) (27; 7) 
Ž.Šilėnas – 21 (11 str.) 
D.Kiršytė – 6 (3 str.) 
I.Brazauskas – 3 (2 str.) 
 
U.Trumpa – 12 [(2 str./ 1 disk.] (146; 101)  
R.Vainienė – 2 (11; 71) 
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XI. LLRI renginiuose 
 
2006 m. LLRI ekspertai dalyvavo 79 (77) konferencijose, diskusijose, seminaruose ir paskaitose Lietuvoje ir 
užsienyje. Savo iniciatyva buvo suorganizuota 15 (15) renginių bei pristatyti 63 (68) pranešimai savo ir kitų 
organizacijų rengtuose renginiuose. 
 
Prioritetinės sritys1: 
 
1. Ekonominė politika – 39 (22)  
2. Mokesčių politika  - 23 (20) 
3. Energetika – 16 (4) 
4. Transporto politika – 13 (8)  
5. Žinių ekonomika – 13 (7)  
6. Sveikatos apsauga – 12 (6) 
7. Žemės rinka – 11 (1) 
8. Darbo santykiai – 8 (4) 
 
Neprioritetinės sritys: 
 
9. Įvairūs – 9 (12) 
10. Švietimas – 4 (3)  
11. Konkurencija – 4 (1) 
12. Valstybės finansai  - 2 (3) 
13. Teisėkūra – 3 (1)  
14. Pensijų reforma – 2 (0) 
15. NVO veiklos reglamentavimas – 1 (7)  
16. Korupcijos prevencija – 1 (6) 
17. Verslo reguliavimas – 1 (4)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Skaičiuojami visų formų pasirodymai (pranešimai, komentarai, moderavimas, kalbos spaudos konf.) 

 
LLRI pranešimai pagal formą 
 

 
Pranešimai –  47 (56) 
Diskusijos – 29 (19) 
Pozicija (sp.konf) – 21 (21) 
Moderavimas – 14 (15) 
Komentaras – 8 (14) 
Paskaitos – 8 (0)  
 

 
LLRI ekspertų pranešimai 
 
R.Šimašius – 67 (39)   
G.Steponavičienė – 46 (29) 
G.Kadziauskas – 32 (10) 
Ž.Šilėnas – 13  
M.Kačinskienė – 11 
D.Kiršytė – 3  
A.Piasecka – 1 
 
U.Trumpa – 1 (42) 
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XII. Svarbiausi 2006 m. atlikti LLRI analitiniai darbai 
 

Laisvosios rinkos idėjų sklaida 
 

› 18-asis Lietuvos ekonomikos tyrimas: 2006/2007 (1) 
› LLRI pozicija dėl infliacijos reguliavimo priemonių įsivedant eurą 

› Analizė "Globalizacijos mitai ir tikrovė" 
› LLRI siūlymai dėl 14-osios Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių 

› 17-asis Lietuvos ekonomikos tyrimas: 2005/2006 (2) 
› Analitinė medžiaga "Politinių ir ekonominių grėsmių poveikis socialiniam stabilumui" 
 

Mokesčiai ir jų administravimas  
 

› Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio papildymo įstatymo projekto 

› Analizė "Kodėl 2007 m. valstybės biudžetas turėtų būti subalansuotas?" 

› Rinkliavų sistemos analizė ir rekomendacijos jos tobulinimui 
› Kreipimasis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir parlamentines Lietuvos partijas dėl darbo apmokestinimo Lietuvoje 

› Europos institutų peticija prieš pelno mokesčio bazės harmonizavimą ES 

› Analitinė medžiaga "Pelno mokesčio bazės harmonizavimas ES" 
› LLRI išvados dėl kompensacinio mokesčio autoriams 

› LLRI pozicija dėl mokesčių mažinimo tempo, galimybių ir poreikio 

› Peticija dėl akcizų mokesčio politikos Europos Sąjungoje 
 

Valstybės finansai  
 

› Analitinė medžiaga "Lietuvos nacionalinio biudžeto sudarymas – problemos ir galimi jų sprendimo būdai" 
› Analizė "Kodėl 2007 m. valstybės biudžetas turėtų būti subalansuotas?" 

› Analizė "Valstybės išlaidos – pasaulio patirtis ir Lietuvos praktika“ 
› Analizė "Europos Sąjungos struktūrinių fondų įtaka Lietuvos ekonomikai" 
 

Darbo santykių reguliavimas 
 

› Analitinė medžiaga "Darbo laiko reguliavimo įtaka Lietuvos konkurencingumui“ 
› Tyrimas "Migracija: pagrindinės priežastys ir gairės pokyčiams“ 
› Sociologinis tyrimas "Darbuotojų požiūris įvairiais darbo santykių reguliavimo klausimais“ 
 

Sveikatos apsaugos sistema 
 

› Pastabos ir pasiūlymai dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos 

› Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio papildymo įstatymo projekto 

› Išvados dėl Farmacijos įstatymo projekto 

› Išvados dėl Farmacijos įstatymo projekto (XP-790(3)) 
 

Žinių ekonomika 
 

› Studija "El. valdžios Lietuvoje būklė ir perspektyvos“ 
› Išvados dėl Metrologijos įstatymo projekto 
 

Energetika 
 

› Pastabos dėl Nacionalinės energetikos strategijos projekto 

› "Atominės energetikos galimybės ir perspektyvos Europos Sąjungos ir Lietuvos energetikos politikos šviesoje" 

› Analizė "Konkurencijos galimybės Lietuvos šilumos sektoriuje" 
› Elektros energetikos įstatymo bei elektros energijos tiekimą ir skirstymą reglamentuojančių poįstatyminių aktų analizė 

› Pasiūlymai dėl šilumos ir karšto vandens tiekimo reguliavimo politikos 

› Analizė "Kogeneracijos reglamentavimas ir perspektyva Lietuvoje" 
 

Žemės nuosavybė ir žemės rinka  
 

› Infrastruktūros mokesčio ir finansavimo alternatyvų analizė 

› Išvados dėl Žemės įstatymo 6, 29, 45, 46 ir 47 straipsnių pataisų projekto 

› LLRI tyrimas "Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: įvertinimas ir būtini pokyčiai“ 
 

Kitos sritys: konkurencija  
 

› Analizė "Konkurencijos teisė ir jos taikymas Lietuvoje" 
 

Kitos sritys: teisėkūra  
 

› Europos Sąjungos teisės perkėlimo į Lietuvos nacionalinę teisę stebėjimo rezultatų apibendrinimas ir pasiūlymai 


