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Lietuvos  laisvosios  rinkos  instituto prezidentės Rūtos Vainienės 

įžangos žodis 
 

 

Jūsų  rankose  –  jau  aštuonioliktoji  Lietuvos 

laisvosios  rinkos  instituto  metinė  veiklos 

ataskaita.  Gal  ir  sunku  patikėti,  bet  lapkričio 

mėnesį  suėjo  aštuoniolika  metų,  kai  mes 

skleidžiame  laisvosios  rinkos  idėjas,  teikiame 

valdžiai pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo. Visa tai 

galėjome  padaryti  tik  su  Jūsų,  mieli  kolegos, 

rėmėjai,  bendraminčiai,  partneri

A

 

Trumpai  apžvelgsiu, kuo  išskirtiniai mums buvo 

2008‐ieji metai, kas neįvardijama mūsų darbuose, 

o  detaliai  ką  dirbome  ir  ko  pasiekėme  –  išsamų 

mūsų  veiklos  aprašymą  Jūs  rasite toliau  šiame 

leidinyje.  Daugiausia  įvykių  ekonomikos 

politikoje,  žinoma, įvyko praėjusių   m tų 

pabaigoje.  Pirmas  metų pusmetis,  nors  ir 

nepažymėtas  esminėmis  permainomis,  mums 

buvo darbymečio metas – prisidėjome prie to, kad 

Lietuvoje  nebūtų  priimta  nemažai  pakeitimų  „į  blogąją“  pusę.  Pavyzdžiui,  progresinių 

pajamų mokesčio tarifų įvedimas arba „Sodros” tarifo didinimas. Vis tik 2008 – ieji įsimins 

antrojo  pusmečio  įvykiais.  Visų  pirma,  jie  buvo  susiję  su  nežinomybe  dėl  iš  JAV 

atvilnijusia  krize,  antra,  Lietuvoje  taip  pat  laukėme  valdžios  ir  jos  vykdomos  politikos 

permainų.  Seimo  rinkimai  sušvytavo  švytuokle  ir  Lietuvos  v

p

 

Manau nesuklysiu  sakydama, kad kuriančioji Lietuvos dalis  su naująja valdžia  siejo  itin 

didelius lūkesčius: laukėme mokesčių mažinimo, darbo santykių liberalizavimo, sveikatos 

ir  švietimo  reformų, mažos  ir  efektyvios  valdžios. Būtent  tokias  vertybes  savo  rinkimų 

programose deklaravo valdančiosios koalicijos partijos. Lietuvos laisvosios rinkos institute 

mes  vertinome  į  rinkimus  ėjusių  partijų  rinkimų  programas  –  daugiausia  teigiamų 

vertinimų nusipelnė Liberalų  Sąjūdžio, LK‐KD bei LiCS programos.  Šios partijos  Seime 

gavo  daugumą  ir  kartu  su  Tautos  prisikėlimo  partija  suformavo  jau  penkioliktąją 

Vyriausybę.  Lietuvos  laisvosios  rinkos  institute  šias  permainas  pajutome  itin  artimai  – 

buvęs  instituto  prezidentas Remigijus  Šimašius  tapo  teisingumo ministru.  Beje,  valdžia 

Lietuvoje  keičiasi  triskart  dažniau  nei  institute  –  turėjome  viso 

P

 



  
 

ė 

isvosios rinkos patriarchas L.von Mises – ir mes savo idėjas sėjome tarp jaunų žmonių. 

t r

s  guru  aiškino,  o  kaip  gi  ekonomikoje  viskas  yra  iš  tikrųjų,  giliai  ir 

ndamentaliai.  

  verslo  ciklus  ir  krizes  ir  tai  yra  ne 

apitalizmo, o valdiškos pinigų politikos pasekmė. 

rinkos  sprendimų 

alternatyvas, kurios padėtų žmonėms bei valdžiai išgyventi sunkmetį.  

 

LLRI prezidentė 
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Su  naująja  vyriausybe  pradėjome  dirbti  dar  jos  formaliai  nepaskyrus  –  teikėme mūsų  

pasiūlymus,  įžvalgas, kaip reikėtų tvarkytis sunkmečiu. Tai, kas matoma žiniasklaidoje – 

tik ledkalnio viršūnė, didžioji mūsų veiklos dalis vis tik slypi procesuose, kurie vyksta „iki 

to“. Pasiūlymų teikimas, įstatymų ekspertizės, pozicijos, dalyvavimas darbo grupėse – tai 

yra labai reikšminga, tačiau gal mažiau matoma mūsų veiklos dalis. 2008 – aisiais metais 

itin daug dėmesio  skyrėme  ir  šviečiamajai veiklai.  „Idėjas gali  įveikti  tik  idėjos“  –  sak

la

 

Jau penk ą kartą įvyko mūsų organizuojamas „Laisvės studijų“ konkursas, ku į vainikavo 

leidinys  ir  renginys.  Surengėme  itin  didelio  susidomėjimo  sulaukusią  „Realiosios 

ekonomikos“ savaitę, kur konkurso būdu atrinktiems geriausiems studentams pasaulinio 

lygio  ekonomiko

fu

 

Nelikome  abejingi  ir  pasaulyje  vykstantiems  procesams  – mus  neramina  tai,  kad  krize 

neteisingai apkaltinamas kapitalizmas. Daug kartų  išgirdome –  jūsų  ideologija žlunga,  ir 

žinodami,  kad  tai  yra  gili  netiesa,  ir  kad  būtent  dabar  pasaulis  turi  suvokti,  kad  ne 

kapitalizmas, o  jo  trūkumas mus atvedė  į  tokio gylio duobę ėmėmės  iniciatyvos  suburti 

bendraminčius  pasaulyje  ir  įvardinti  tikrąsias  pasaulinės  ekonomikos  krizės  priežastis. 

Nevaldoma  pinigų  emisija  JAV  ir  Europoje  kuria

k

 

2009  – uosius metus pradedame  ryžtingai  ir darbingai. Misija  nesikeičia, darbų  kryptis 

diktuoja  reformų  poreikis  bei  iškilusios  aktualijos.  Tikimės  išlikti  aktyvūs  ekonomikos 

politikos  formuotojai,  teikiantys  pasiūlymus,  išsakantys  laisvos 

Rūta Vainienė 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonominis švietimas 
 

2008 m. tikslai – skleisti laisvosios rinkos idėjas, 

padėti gyventojams išrinkti patikimą naująją valdžią, 

parodyti tikrąsias krizės priežastis, 

kaip iš jos išbristi šiandien ir išvengti ateityje. 
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Ekonominis švietimas 
 

SEIMO RINKIMAI 2008 

 

Puikiai  suprasdami,  kad  Lietuvai  atsidūrus  krizės  akivaizdoje,  turi  būti  priimti 

reikalingi  valdžios  sprendimai,  gerinamos  bendros  šalies  konkurencingumo  ir 

produktyvumo  sąlygos, 2008 m. LLRI aktyviai dirbo, kad būtų  išrinkta patikima naujoji 

valdžia.  

Jau kovo 13 d. Lietuvos partijų pirmininkams išsiųsta informacija apie LLRI planus 

ir darbus, kurie tiesiogiai susiję su rinkimais ir politinių partijų dalyvavimu juose.  

Nuo  kovo  11  d.  kartu  su  naujienų  agentūra  ELTA  pradėtas  socialinis‐pilietinis 

projektas „Seimo rinkimai 2008: Ką  turėtų padaryti naujoji valdžia“. Kas antrą savaitę 

buvo  pateikiami  LLRI  ekspertų  komentarai  aktualiausiais  šalies  ekonominės  politikos 

klausimais.  Projektu  ‐  10  komentarų  –  buvo  išanalizuoti  aktualiausi  šalies  ekonominės 

politikos  klausimai,  šalies  rinkėjai  buvo  raginami  atkreipti  dėmesį  į  būsimus 

priešrinkiminius pažadus  ir mokėti  juos  racionaliai  įvertinti. Pateikti  „receptai“ naujajai 

valdžiai,  kokių  darbų  ji  turėtų  imtis.  Komentarai  pasirodė  daugelyje  nacionalinių  ir 

ypatingai  aktyviai  išplatinti  regioninėje  žiniasklaidoje.  Spalio mėn.  visi  šie  komentarai 

buvo  surinkti  ir pristatyti  straipsnių  rinkinyje „Seimo  rinkimai 2008: Ką  turėtų padaryti 

naujoji  valdžia“,  kuris  buvo  išplatintas  politinių  partijų  atstovams,  suinteresuotiems 

asmenims ir organizacijoms. 

Suprasdami,  kad  žmonės  nėra  profesionalūs 

politologai,  LLRI  parengė  ir  išplatino  lankstinuką 

rinkėjams  „Seimo  rinkimai  2008:  Ko  būtina  paklausti 

politiko?“,  kurį  rinkėjas  galėjo  panaudoti  susitikimuose 

su  kandidatais  į  Seimo  narius.  Šis  klausimų  gidas  buvo 

skirtas padėti rinkėjui užduoti taiklesnius klausimus apie 

kandidatų rinkimines nuostatas, kritiškai vertinti politikų 

pasiūlymus,  jų  poveikį  tiek  kiekvieno  piliečio,  tiek 

bendrai šalies gerovei.  
Visą priešrinkiminį  laikotarpį LLRI ekspertai  teikė 

konsultacijas politinėms partijoms, ruošiant jų programas. 

Rugsėjo 16 d. startavo bendras LLRI ir VU TSPMI 

projektas  „Piliečių  pasirinkimas  2008“.  Kasdien  buvo 

pristatoma vis kitos partijos  rinkiminių nuostatų analizė 

ir  įvertinimas.  16  rinkimuose  dalyvaujančių  partijų  nuostatos  buvo  vertinamos  pagal 

prielaidas  ekonomikos  augimui,  efektyviam  valstybės  veikimui,  nuoseklumą, 

realistiškumą,  konkretumą  ir  atitikimą  deklaruojamoms  vertybėms.  Analizės  buvo 

platinamos šalies žiniasklaidoje. Spalio 7 d. spaudos konferencijos „Kas slypi už partijų 

pažadų?“  metu  LLRI  ekspertai  ir  VU  TSPMI  mokslininkai  pasidalino  visų  16  Seimo 

rinkimų  sąraše  buvusių  partijų  rinkiminių  nuostatų  analizėmis,  klausimyno  partijoms 

atsakymais, pateikė savo  įžvalgas  ir reitingavimo  lenteles. Buvo  išgryninta, kurių partijų 

nuostatos turi didžiausią potencialą ekonominiam  
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augimui, kuri partija labiausiai prognozuojama, o kuri, į projekto organizatorių klausimus 

atsakė  puikiai,  tačiau  viešumoje  deklaruoja  priešingas  nuostatas.  Visi  neapgalvoti 

pasiūlymai,  pamirštos  sritys  ir  nerealūs  pažadai buvo  paminėti  spaudos  konferencijoje, 

kurioje dalyvavo doc. dr. Algimantas  Jankauskas, VU TSPMI direktoriaus pavaduotojas, 

dr.  Vitalis  Nakrošis,  VU  TSPMI  docentas,  dr.  Remigijus  Šimašius,  LLRI  prezidentas, 

Vytautas Žukauskas, LLRI jaunesnysis ekspertas. 

  Per 2008 m. ekonominio švietimo srityje užfiksuotos 178 publikacijos žiniasklaidoje 

ir surengti 24 renginiai. 
 

LAISVĖS KONKURSAS 

 

2008 m. LLRI ypatingai aktyviai dirbo 

prie  švietėjiškų  darbų.  Penktąjį  kartą 

organizuotas  esė  konkursas  „Laisvės 

studijos“,  skirtas  vienam  svarbiausių 

austrų  ekonominės  mokyklos  atstovų, 

liberalizmo  teoretikui  ir  laisvosios  rinkos 

gynėjui  –  MURRAY  N.  ROTHBARDUI, 

paminėti.  2008 metais  konkursas  sulaukė 

kaip niekad daug  ir gerų  studentų darbų. 

Pastebima,  kad  sulyg  kiekvienais  metais 

projektas sulaukia vis didesnio susidomėjimo. Triskart konkurso nugalėtojo P. Lastausko 

teigimu, „Tai yra vienintelė, puiki  tokio pobūdžio  iniciatyva Lietuvoje,  turinti  išsamią  ir 

puikiai  suderintą,  į  jaunimą  –  ateities mąstytojus  ir  politikus  –  orientuotą  programą.“ 

Konkursą vainikavo rugsėjo mėn. įvykusi paskaita „Murray N. ROTHBARDAS: Be tabu 

ekonomikoje,  be  kompromisų  etikoje“,  kurios metu  žymųjį  ekonomistą  pristatė  LLRI 

kviestinis svečias, profesorius Marco Luigi Bassani, Milano  (Italija) universitete dėstantis 

Politinių  doktrinų  istoriją.  Tęsdamas  leidinių  seriją  „Ekonominės  politikos  skaitiniai“, 

visiems  besidomintiems  ekonomine 

politika bei norintiems kritiškai pažvelgti  į 

nusistovėjusias  „tiesas“  paskaitos  metu 

LLRI  pristatė  Murray  N.  Rothbardʹo 

rinktinę „Nuosavybė ir rinkos tvarka“. Tai 

jau trečioji LLRI  išleidžiama  leidinių serijos 

„Ekonominės  politikos  skaitiniai“  dalis. 

Praėjusiais  metais  pasirodė  prancūzų 

ekonomisto F ic Bastiatʹ nominių 

ir politinių esė rinktinė“, 2006‐aisiais išleista 

Liudvig  von Misesʹo  „Ekonominė politika: 

mintys šiandienai ir rytdienai“. 
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LAISVĖS KURSAS 

apkričio  10  ‐  16  dienomis  visiems  norintiems  išsamiau  panagrinėti  ekonominės 

politik

Specialistų  komisijos  atrinkti  vyresnių  kursų  (nuo  3  kurso)  ekonomikos  ar  kitų 

sociali
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L

os  sprendimų  priežastis  ir  padarinius,  LLRI  pakvietė  į  pirmą  kartą  Lietuvoje 

organizuojamą  „Ekonomikos kursų  savaitę  geriausiems“,  kurios metu paskaitas  skaitė 

tiek Lietuvoje gerai žinomi politinės ekonomikos ekspertai, tiek naujai atrasti savo srities 

specialistai, tiek visame pasaulyje žinomi Austrų ekonominės mokyklos dėstytojai.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nių, humanitarinių mokslų studentai bei jau nestudijuojantys ekonomikos  

 



  
0 

rofesionalai  per  septynias  dienas  išklausė  išsamias  paskaitas.  Ekonominės  analizės 

Paskutiniąją kursų dieną dalyviai buvo paprašyti užpildyti kursų vertinimo anketą 

„Studij

Keletas dalyvių nuomonių: 

 
inti 

 

 

rios paskaitos dubliavosi su jau turėtomis paskaitomis universitete.“ 

ėtos analogijos, gyvas 

požiūris į ekonomiką ir rinką.“ 

KONOMIKOS KRIZĖ: PAMOKOS IR GALIMYBĖS 

tikrąs

1

 

p

studijas  vedė: Dr.  Ramūnas  Vilpišauskas,  hab.  dr. Algirdas Degutis,  Kun.  dr.  Kęstutis 

Kėvalas, prof. Hans Hermann Hoppe, dr. Remigijus Šimašius, Rūta Vainienė, prof.  Josef 

Sima. 

ų vertinimas žinių įgijimo, įdomumo ir naujumo prasme“ (10 balų sistemoje, kai 10 

reiškia  „puikiai“).  Žinių  įgijimo  prasme  –  vidutinis  dalyvių  vertinimas  8,7;  įdomumo 

prasme – vidutinis dalyvių vertinimas 9,3; naujumo prasme – vidutinis dalyvių vertinimas 

9,2. 

 „Informacija buvo 

naudinga ir atspind

dabartinę padėtį.“ 

 „Kursuose nagrinėjama

visais aspektais. 

Informacija gili ‐ 

leidžianti suprasti

priežastis rinkoje.“ 

 „Tam tikra prasme 

sutaupiau šiek tiek 

laiko.“ 

 „Kai ku

  „Aiškios, išsamios paskaitos, dėstytojų ryšys su auditorija.“ 

 „Stiprioji paskaitų pusė – netradicinis žinių pateikimas, netik

dėstymas, stiprus kontaktas su auditorija.“ 

 „Kursuose pateikiamas naujas, netradicinis 

  „Studijos ir naujos, ir aktualios mano tolimesniame moksliniame darbe.” 

 „Labai nauja, priešingas požiūris nei mums dėstė universitete.” 

 „Buvo labai naudinga, nes tokio požiūrio „ISM” negaunam.” 
 

E

 

Siekdamas  parodyti 

n

K N

YBĖ indi

rane

  

 

ias  krizės  priežastis,  kaip 

iš jos išbristi šiandien ir išvengti 

ateityje,  gruodžio  3  d.  LLRI 

surengė  metinį  rengi į  ‐ 

konferenciją  „E ONOMI Ė 

KRIZĖ:  PAMOKOS  IR 

GALIM Sʺ.  Pagr nis 

konferencijos  p šėjas  buvo 

CATO instituto vyresnysis
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kspertas,  Pasaulio  ekonominio  augimo  instituto  valdybos  pirmininkas,  Europos

c j s    

  e

lyviai diskutavo,  ar  krizę  sukėlė  nereguliuojamas  kapitalizmas, 

va p

pr s.

rd  W. 

Rahn 

p

s  k pri

v

s u site

„EKONOMIKA NETIKĖTOSE ERDVĖSE“ 

Spalio mėn. startavo vakarinių diskusijų klubas „Ekonomika netikėtose erdvėse“. 

LRI

. 

io  9  d. Dr.  Paulius  Subačius:  Verslininko  įvaizdis  lietuvių 

tera
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e  

ekonominio  augimo  entro  patarė ų  tarybo   vadovas ‐  Richard W.  Rahn,  kuris  skaitė 

pranešimą  „Pasaulinės  ekonominės  krizės  priežastys  ir  pasekmės“.  Taip  pat 

konferencijoje  savo  pranešimą  „Verslo ciklai  t orijoje  ir  gyvenime.  Pinigų  politikos 

įtaka“  skaitė  Rūta Vainienė.  Po  pranešimų  vyko  diskusija  „Krizės  pamokos  valdžiai, 

verslui, žmogui“. 

  Renginio  da

nepasotinamas privatus  finansų  sektorius, ar nevykusi pinigų politika, nuolat drastiškai 

lengvindama paskolų gavimą ir didindama pinigų kiekį, o tuo pačiu sąmoningai kurdama 

tariamo  turtingumo  iliuziją  vartotojams  bei  verslams. Kokias  pamokas  šiandien  turime 

išmokti  vertindami  ekonominius  procesus  ir  prognozuojant  bei  strateguojant  įmonės 

veiklą. Toks žinojimas reikalingas, kad ekonomikos pakilimas neatrodytų netikėta dovana, 

o  nuosmukis  –  neišvengiama 

bausmė,  kad  krizes  galėtume 

nuspėti,  o  ldžią  astūmėti 

efektyviems s endimam     

LLRI  iniciatyva,  Richa

gruodžio  3  –  4  d.  skaitė 

paskaitas  apie  asaulinės 

ekonominė rizės  ežastis  ir 

pasekmes  ISM  adybos  ir 

ekonomiko niver to bei  Vilniaus 

 

universiteto ekonomikos fakulteto studentams.  

 

 

 

L   savo  bendradarbiams  ir  rėmėjams  pasiūlė  unikalią  progą  pažvelgti  į  ekonomiką, 

ekonominę  politiką  ir  verslą  įvairiais,  dažnai  netikėtais  kampais.  Kartą  per  mėnesį 

neįpareigojančioje  atmosferoje,  savoje draugijoje  tarp  bendraminčių LLRI  savo  bičiulius 

kvietė pasiklausyti ir padiskutuoti apie tai, kas  įdomu, kas žadina smalsumą, bet apie ką 

dažniausiai  nėra  galimybių  išgirsti  ar  paskaityti.  Pokalbių  vakarų  metu  į  ekonomiką 

žvelgiama iš tų varpinių, kurių šeimininkais LLRI nėra. 2008 m. pranešimai ir diskusijos: 

  2008 m. spalio 14 d. kun. Dr. Kęstutis Kėvalas: Bažnyčios mokymas ir laisvoji rinka

  2008 m. lapkričio 5 d.  Dr. Guoda Azguridienė: Laisvosios rinkos vertybės ir Indijos 

filosofinės tradicijos. 

  2008  m.  gruodž

li tūroje. 
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Dalyvauta renginiuose 

Sausio  25  d.  R.Šimašius  dalyvavo  Dešiniosios  koalicijos  „Vardan  Lietuvos“ 

org o  

tro  sąjungos  organizuotame 

sem

rio, spalio, lapkričio ir gruodžio mėn. R.Vainienė, R.Šimašius, G.Kadziauskas ir 

Ž.Š

Tarptautinės  jaunimo  organizacijos  „Junior 

Ch

k

nizuoto 

kon

vadybos  fakulteto 

org

igų  seminarijos  organizuotoje 

dis

yvavo Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto studentų 

ats

U Ekonomikos  fakulteto Studentų atstovybės 

pro

m Society trečioje metinėje  

kon

nkurso  „Profas“  organizatorių 

dal

imašius  dalyvavo Mont  Pelerin  Society  metinėje  konferencijoje 

Jap

  d.  R.Šimašius  dalyvavo  Bruno  Leoni  instituto  organizuotame  seminare 

„5t

rgia 

org

1

 

anizuot je  diskusijoje  „Kokios  permainos  šiandien  būtinos Lietuvai?“,  kurioje 

skaitė pranešimą „Ekonominė politika žmonių gerovei“. 

Vasario  7  d.  Ž.Šilėnas  dalyvavo  Liberalų  ir  cen

inare  „Liberalizmo  ideologijos mokymai“,  kuriame  skaitė  paskaitą  „Liberalizmo 

idėja“. 

Vasa

ilėnas  dalyvavo VšĮ  PROFAT  organizuotų  jaunimo  verslumo  konkursų  PROFAS 

finalinių renginių vertinimo komisijose.  

Vasario  23  d.  Ž.Šilėnas  dalyvavo 

amber  International  Lietuva“  organizuotoje  konferencijoje  „Įkvėpk.  Žinok. 

Sukurk!“,  urioje skaitė pranešimą „Kaip sukurti savo verslą arba įsidarbinti“. 

Kovo  29  d.  R.Šimašius  dalyvavo  Jaunųjų  mokslininkų  sąjungos  orga

kurso „Geriausios disertacijos konkursas“ vertinimo komisijoje. 

Balandžio  10  d.  R.Šimašius  dalyvavo  KTU  ekonomikos  ir 

anizuotoje  konferencijoje  „Ekonomika  ir  vadyba  2008“,  kurioje  skaitė  pranešimą 

„Economy of Lithuania: Challenges and Perspectives“. 

Balandžio  30  d.  R.Šimašius  dalyvavo  Vilniaus  kun

kusijoje dėl K. Kėvalo disertacijos „Laisvosios ekonomikos šaltiniai  ir  tikslai pagal 

encikliką Centesimus annus“. 

Gegužės 14 d. Ž.Šilėnas dal

tovybės  organizuotoje  konferencijoje  „Verslas  ir  vadyba  –  2008“,  kurioje  skaitė 

pranešimą „Verslo paskirtis ir iššūkiai“. 

Gegužės 24 d. Ž.Šilėnas dalyvavo V

jekto „Jaunųjų Verslininkų Lyga“ vertinimo komisijoje.  

Gegužės 25 d. R.Šimašius dalyvavo Property and Freedo

ferencijoje,  kurioje  skaitė  pranešimą  „How  to  Deal  with  Bullies  as  Neighbors? 

Reflections on the Foreign Policy of Small Countries“. 

Liepos  10  d.  Ž.Šilėnas  dalyvavo  Verslumo  ko

ykiniame  seminare  kolegijų  dėstytojams,  kuriame  skaitė  pranešimą  „Ekonominės 

veiklos vertinimas“. 

Rugsėjo  8  d.  R.Š

onijoje. 

Spalio  4

h  Mises  seminar  „Competition,  Regulation  and  Anti‐Trust“,  kuriame  skaitė 

pranešimą „Competition Agencies and  Competition Distortion. Lithuanian Case“. 

Spalio  10  d.  R.Šimašius  dalyvavo  IES  Europe,  New  Economic  School‐Geo

anizuotoje konferencijoje „The 5th European Resource Bank Meeting (ERBM)“, kur 

dalyvavo diskusijoje „Lessons from previous reforms. Session III „How they did it“. 
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apkričio 6 d. R.Šimašius dalyvavo VU Ekonomikos fakulteto studentų atstovybės

org

etuvos politologų asociacijos 

org

k
 

 

varbesnės publikacijos žiniasklaidoje 

01  08  pranešimas  spaudai  „LLRI  pripažintas  vienu  geriausių  Centrinės  Europos  ir 

 Lietuvoje“ (R.Šimašius): LTV 2 „Savaitės atgarsiai“; 

lt, 

 pranešimo  spaudai  informacija  „Balandžio  1‐oji visus metus“: Lietuvos  radijas, 

jos medžiaga „Laisvės nuo mokesčių diena  ‐  tik gegužės 30‐

itiko?“: Alfa.lt, 

slo žinios, Vz.lt; 

ės  politiką“ 

mikos žinių spragas“ (R.Šimašius): Verslo žinios, Vz.lt; 

os, 

 ʺNuosavybė ir rinkos tvarkaʺ: apie laisvę ir 

  protų  nutekėjimo  šalyje“  (R.Šimašius):  Lrt.lt, 

ras „Kas klupdo kapitalizmą?“ (R.Šimašius): Verslo žinios, Vž.lt. 

 

E
k
o
n
o
m
in
is
 š
v
ie
ti
m
as
 

L  

anizuotoje  konferencijoje  „Jaunųjų  verslininkų  lygos  atidaromoji  konferencija“, 

kurioje skaitė pranešimą „Įmonių socialinė atsakomybė“. 

Lapkričio 14 d. R.Šimašius dalyvavo VU TSPMI  ir Li

anizuotoje  konferencijoje  „Lietuva  po  Seimo  rinkimų  2008“,  kurioje  skaitė 

pranešimą „Ko tikėtis iš naujos valdančiosios  oalicijos ekonominės politikos srityje?“ 

 

S

 

‐ 

Pasaulio viešosios politikos centru“: BNS, ELTA, Lrytas.lt, Lietuvos rytas, Bernardinai.lt, 

Jtn.lt, 15 min, LNK, Veidas ir kt.; 

‐ 01 14 diskusija „Laisvės samprata

‐ 02 04  interviu „Pasivaikščiojimas skustuvo ašmenimis“  (R.Šimašius): Ekstra, Lrytas.

Vtv.lt; 

‐  04  01

Lrt.lt, Alfa.lt, Delfi.lt ir kt.; 

‐ 05 20 spaudos konferenci

ąją“ (R.Šimašius): BNS, ELTA, Respublika, Vakaro žinios, Delfi.lt, Lietuvos rytas, Lrytas.lt, 

Vakarų ekspresas, Verslo žinios, Laikas, Kauno diena, Vilniaus diena ir kt. 

‐ 07 31 pranešimas spaudai „LLRI rekomenduoja: Ko būtina paklausti pol

Balsas.lt, Vtv.lt, Šiauliai plius, Šilutės žinios, Delfi.lt, ELTA; 

‐ 08 25 komentaras „Mūsų išrinktiesiems“ (R.Vainienė): Ver

‐  09  12  paskaita  „Radijo  paskaitos:  apie  rinką,  konkurenciją  ir  valstyb

(R.Šimašius): Lietuvos radijas; 

‐ 09 26 straipsnis „Lopys ekono

‐  09  29  komentaras  „Teisėjai  laukia  atlyginimų  sistemos pertvarkos“: Lietuvos  žini

Delfi.lt, Lrytas.lt, Lrt.lt ir kt.; 

‐ 10 05 pranešima spaudai „M.N.Rothbardo

rinką“: ELTA, Delfi.lt, Alfa.lt; 

‐  10  straipsnis  „Smegenų  centrai“

Bernardinai.lt; 

‐ 10 14 komenta
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Bendroji ekonominė politika

2008 m. tikslai – laisvos rinkos idėjų gynimas,

ekonominių procesų,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 nuosmukių, vykdomos ekonominės politikos 

padarinių aiškinimas bei galimų sprendimų siūlymas, 

 tikrųjų pasaulinės krizės priežasčių aiškinimas. 
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Bendroji ekonominė politika 
 

2008‐ieji buvo ekonomikos permainų metai: pasaulį ištikusi finansų krizė bei greitai 

besikeičianti  Lietuvos  ekonominė  atmosfera  sukūrė  būtinybę  keistis  ir  reaguoti  į 

besikeičiančias sąlygas. Susiklosčius tokiai situacijai, kaip niekad svarbus tapo ekonominių 

procesų,  nuosmukių,  vykdomos  ekonominės  politikos  padarinių  aiškinimas  bei  galimų 

sprendimų  siūlymas.  Todėl  laisvos  rinkos  idėjų  gynimas  ir  tikrųjų  pasaulinės  krizės 

priežasčių  aiškinimas  buvo  pagrindinė  LLRI  misija  bendrosios  ekonominės  politikos 

srityje 2008 m.  

Per 2008 m. užfiksuotos 728 LLRI publikacijos žiniasklaidoje ir surengti 26 su tema 

susiję renginiai. 

 

PASAULIO FINANSŲ KRIZĖ 

 

Reaguodamas  į  šiandienines  realijas,  įvertinęs  susiklosčiusią  ekonominę  padėtį 

Lietuvoje  bei  atsižvelgdamas  į  pesimistines  prognozes,  jau  2008  metų  pradžioje  LLRI 

pradėjo  ruošti  ir    balandžio  9  d.  diskusijoje  „Infliacijos  priežasčių  vertinimo  ir 

antiinfliacinių  priemonių  vertinimo  plano  pristatymas“  pristatė  Antiinfliacinių 

priemonių  planą. Antiinfliacinio  plano  aptarime  dalyvavo  Prezidentūros, Vyriausybės, 

Finansų  ministerijos,  Lietuvos  banko,  Lietuvos  ekonomikos  instituto  atstovai,  kitų 

Lietuvos  finansinių  institucijų  specialistai.  Po  aptarimo  patobulintas  dokumentas  buvo 

pristatytas atsakingoms valdžios institucijoms. 

 

Reaguojant  į  Seimo  rezoliuciją  dėl  priemonių  infliacijai  valdyti  ir  jame  įtvirtintą 

nuostatą panaikinti Valiutų valdybą, Liepos 4 d. LRS frakcijoms išsiųsta LLRI pozicija dėl 

lito  kurso  stabilumo  svarbos  Lietuvos  ekonomikai.  Šiame  darbe  LLRI  pateikė 

argumentus  lito kurso stabilumo svarbos Lietuvos ekonomikai bei  jo atrišimo neigiamas 

pasekmes.  LLRI  taip  pat  paragino  Seimą  atšaukti  rezoliuciją.  LR  Seimas  atšaukė 

rezoliuciją Dėl priemonių infliacijai mažinti, kurioje buvo numatytas fiksuotą lito kursą ir 

šimtaprocentinius rezervus garantuojančio Valiutų valdybos modelio panaikinimas. 

 

Lapkričio  11 d. LRS Biužeto  ir  finansų komitetui buvo pateikti LLRI pasiūlymai 

„Kaip  elgtis krizės  akivaizdoje“. LLRI  labai  rimtai  vertina dabartinę padėtį  ir  galimas 

grėsmes  Lietuvos  finansų  ir  ekonomikos  sistemai  artimiausiu  metu  ir  vidutiniu 

laikotarpiu.  Šiame  darbe  pateikiamos  priemonės  skirstomos  į  skubiausias  ir  ilgalaikes. 

Skubiausios biudžeto lėšų taupymo priemonės susideda iš papildomų valstybės biudžeto 

pajamų  šaltinių,  valstybės  valdymo  išlaidų  mažinimo,  nebūtinų  valstybės  biudžeto 

programų  atsisakymo  ir  per  pastaruosius  kelerius  metus  priimtų  socialinės  politikos 

pakeitimų atšaukimo.  Ilgailaikės biudžeto  lėšų  taupymo priemonės  susideda  iš aktyvios 

Saulėlydžio  komisijos  veiklos  atnaujinimo;  aukštojo  mokslo,  sveikatos  apsaugos  ir 

socialinės paramos  sistemų  reformų;  valstybės  ir  savivaldybių  turto  valdymo  reformos. 

Pasiūlymai mokesčių  politikoje  liečia  gyventojų  pajamų mokestį  ir  įmokas  į  „Sodros“ 

fondo  biudžetą;  pakeitimai  suskirstyti  į  skubius  ir  vidutinės  trukmės.  Su  biudžetu 

nesusijusios skubiausios priemonės liečia reguliavimo politiką ir darbo santykius. 
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2008 metais LLRI  turėjo darbo  ir globaliu mastu:  spalio  10 d., Europos valstybių 

vadovų  susitikime  Gruzijoje,  kurio metu  buvo  svarstoma,  kaip  vyriausybės  turi  elgtis 

dabartinės finansinės sumaišties akivaizdoje, Lietuvos laisvosios rinkos institutas inicijavo 

ir išplatino deklaraciją „Vyriausybės sukėlė finansų krizę. Europos analitikai ragina jos 

negilinti“.  42 institucijų  pasirašytoje  deklaracijoje  teigiama,  kad  pagrindinė  dabartinės 

finansinės  krizės  priežastis  yra  tai,  kad  JAV  bei  kitose  valstybėse  buvo  vykdoma 

sisteminga  kredito  ekspansijos  politika,  o  bankai  buvo  skatinami  ir  netgi  spaudžiami 

dalinti daugiau paskolų, ypač būstui įsigyti.  

 

Jausdamas  būtinybę  bei  reaguodamas  į  ekonomines  realijas  22‐ajame  Lietuvos 

ekonomikos tyrime LLRI nemažai vietos skyrė pasaulio finansų ir ekonomikos krizės, jos 

priežasčių nagrinėjimui.  Šiam  tikslui  tyrime  skirtas  specialus  skyrius:  „Pasaulio  finansų 

krizė“. 

 

EKONOMIKA IR EKONOMINĖ POLITIKA 

 

Kovo 12 d. Lietuvos apeliaciniam teismui bei Vilniaus apygardos teismui  išsiųsta 

LLRI atlikta Teismo ekonominė – socialinė ekspertizė. Lietuvos Apeliacinis teismas 2007 

metų  lapkričio  22  d.  nutartimi  paskyrė  Lietuvos  laisvosios  rinkos  institutui  atlikti 

ekonominę,  finansinę  ekspertizę  civilinėje  byloje  Nr.  2A‐3/2007.  Taip  pat  Vilniaus 

apygardos teismas 2007 metų lapkričio 12 d. nutartimi pavedė Lietuvos laisvosios rinkos 

institutui  atlikti  ekonominę  ‐  finansinę  ekspertizę  civilinėje  byloje Nr.  2‐2162‐55/2007. 

Lietuvos  laisvosios  rinkos  institutas  apjungdamas  du  Vilniaus  apygardos  teismo 

pavedimus pagal kompetenciją atsakė į šiuos pagrindinius klausimus:  

1) Ar LR Vyriausybės  1999 m. gruodžio  28 d. nutarimo Nr.  1494  „Dėl Lietuvos 

Respublikos  Vyriausybės  1997  m.  birželio  30  d.  nutarimo  Nr.  689  „Dėl  teisėtvarkos, 

teisėsaugos  ir  kontrolės  institucijų  vadovaujančiųjų  pareigūnų  ir  valdininkų  darbo 

apmokėjimo“ dalinio pakeitimo“ priėmimo metu Lietuvos valstybėje buvo susiklosčiusi 

itin sunki ekonominė, finansinė padėtis, iki kada tokia padėtis tęsėsi ir kokie objektyvūs 

duomenys bei kriterijai tai patvirtina?  

2) Ar ekonominė bei  finansinė padėtis, buvusi LR Vyriausybės 1999 m. gruodžio 

28 d.  nutarimo Nr.  1494 priėmimo metu,  yra  iš  esmės  blogesnė,  lyginant  su  valstybės 

ekonomine ir finansine padėtimi, buvusia LR Vyriausybės 1997 m. birželio 30 d. nutarimo 

Nr. 689 „Dėl teisėtvarkos, teisėsaugos ir kontrolės institucijų vadovaujančiųjų pareigūnų 

ir valdininkų darbo apmokėjimo“ priėmimo metu?  

3) Jeigu valstybės ekonominė bei finansinė padėtis, buvusi LR Vyriausybės 1999 m. 

gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1494 priėmimo metu vėliau pagerėjo, kokios aplinkybės tai 

lėmė? 
 

Kovo  mėn.  parengta  LLRI  Statybų  sektoriaus  kainų  pagrįstumo  analizė. 

Ekonomikos teorija rodo, kad rinkos kainą nustato aibė ekonominių veiksnių, kuriuose  
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kaštai nėra pagrindinis veiksnys nulemiantis kainos nustatymo  sprendimą. Pagrindiniai 

veiksniai kainų nustatymo procese yra paklausos  ir pasiūlos sąveika. Produkto sąnaudų 

poveikis  galimas  tik  pasiūlos  veiksniui.  Ekonomikos  teorija  neneigia  kainos  ir  kaštų 

koreliacijos,  tačiau  kalbant  apie  priežastingumo  ryšį,  daugeliu  atvejų  kaina  lemia 

produkto kaštus, o ne atvirkščiai. Pagrindiniai  įtaką Lietuvos  statybų kainoms darantys 

veiksniai  yra:  gyventojų  pajamų  augimas,  dėl  palankios  ekonominės  būklės  vertinimo 

išaugęs  būsto  kreditavimas,  būsto  kainų  kilimo  lūkesčiai.  Pasiūlos  pusę  veikia  darbo 

užmokesčiui, mechanizmams  ir medžiagoms bei  sklypams  statyboms  įsigyti  reikalingos 

sąnaudos. Statybos kaštų augimą lėmė visų statybos komponentų kaštų augimas, kuriuos 

lėmė  didėjanti  būsto  paklausa.  Būsto  paskolų  dydis  išaugo  penkis  kartus,  tuo  tarpu 

statybos  kaštai  išaugo  apie  penkiasdešimčia  procentų.  Būsto  kainų  augimas  geriau 

paaiškinamas  padidėjusia  būsto  paklausa,  nei  padidėjusiais  statybos  kaštais.  Pastebima 

tendencija, kad būsto kainų augimas vyksta anksčiau nei statybos sąnaudų kainų augimas. 

Galima daryti išvadą, kad būsto kainos lemia būsto statybos kaštus, o ne atvirkščiai. 

 

Kovo  19  d.  LR  Seimo  informacinės  visuomenės  plėtros  komitetui  pristatytas 

tyrimas „E‐paslaugų plėtra išsiplėtusioje ES: e‐valdžia ir e‐sveikata Lietuvoje“. Atliktas 

Lietuvos e‐valdžios ir e‐sveikatos paslaugų diegimo tyrimas leidžia daryti išvadą, kad šios 

sritys  yra  skirtingose  vystymosi  stadijose.  E‐valdžios  paslaugos  peržengė  pirmąją 

įgyvendinimo  stadiją  (sistema  sukurta  ir  įdiegta)  ir  įžengė  į  antrąją,  kurioje  diegimo 

politika  turėtų  koncentruotis  į  šios  paslaugos  naudojimą  ir  poveikį.  E‐sveikatos 

vystymasis,  deja,  vis  dar  pirmoje  stadijoje,  čia  politikos  tikslai  turėtų  būti  paslaugos 

teikimas ir interaktyvumas. 

 

Dalyvauta renginiuose 

 

1) Sausio  16  d.  R.  Šimašius  dalyvavo  LR  Prezidentūros  Ekonominės  ir  socialinės 

politikos  patarėjų  grupės  organizuotoje  diskusijoje  „Lietuvos  užsienio  prekybos 

politika  įstojus  į  Europos  Sąjungą  ‐  ar  esame  pasiruošę  globalizacijos 

iššūkiams?“; 

2) Vasario  14  d.  Ž.Šilėnas  dalyvavo  Lietuvos  kooperatyvų  sąjungos  organizuotoje 

konferencijoje „Kooperatinės bendrovės Lietuvos kooperatyvų  sąjungos vykdomo 

projekto baigiamoji konferencija“, kurioje skaitė pranešimą „Lietuvos ekonomikos 

apžvalga: tendencijos, prognozės“; 

3) Balandžio 1 d. R.Šimašius dalyvavo Rotary klubo „Romuvaʺ susirinkime, kuriame 

skaitė pranešimą apie Lietuvos ekonominę politiką; 

4) Gegužės  23  d.  Ž.Šilėnas  dalyvavo  Europos  ekonomikos  ir  socialinių  reikalų 

komiteto organizuotoje konferencijoje „Lietuva ir bendroji rinka: Lietuvos pilietinės 

visuomenės  nuomonė  ir  rekomendacijos“,  kurioje  skaitė  pranešimą  „Globalioji 

bendrosios rinkos dimensija: nuo suvokimo iki praktikos“; 

5) Gegužės  30  d. Ž.Šilėnas  dalyvavo  Liberalų  ir  centro  sąjungos Kėdainių  skyriaus 

organizuotame  atvirų  durų  renginyje,  kuriame  skaitė  pranešimą  „Kodėl  kyla 

kainos?“; 
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6) Gegužės 30 d. Liberalų ir centro sąjungos 5 metų susijungimo paminėjimo renginyje 

R.Vainienė skaitė pranešimą „Ateities Lietuvos ekonomika“; 

7) Spalio  1  d.  R.Šimašius  dalyvavo  „Danske  banko“  organizuotoje  konferencijoje 

„Danske banko investuotojų forumas: Pasaulinės investavimo tendencijos 2008“; 

8) Spalio  15  d. R.Šimašius  dalyvavo  „Verslo  žinių“  konferencijų  grupės  ir  TEO  LT 

organizuotoje  konferencijoje  „2009‐ųjų  biudžetas.  Ekspertų  prognozės  ir 

rekomendacijos“, kur dalyvavo diskusijoje „Kaip išgyventi sunkius laikus“; 

9) Spalio 23 d. R.Šimašius dalyvavo American Chamber of Commerce organizuotoje 

konferencijoje,  kurioje  skaitė  pranešimą  „Economic  security:  factors  which  are 

dependent and undependent upon us“; 

10) Spalio  28  d.  R.Šimašius  dalyvavo  „Rotušės  Rotary”  klubo  susitikime,  kur  skaitė 

pranešimą „Ar neetiškas progresas yra gerai?“; 

11) Spalio  31  d.  R.Šimašius  dalyvavo  Valdančiosios  koalicijos  organizuotame 

susitikime „Krizės prevencijos plano svarstymas su ekspertais“; 

12) Lapkričio 12 d. V.Žukauskas dalyvavo Kupiškio  rajono verslo  informacijos centro 

organizuotame  renginyje,  kuriame  skaitė  pranešimą  „Lietuvos  ekonomika:  kur 

esame, kodėl ir ko galime tikėtis ateityje“; 

13) Lapkričio  27 d. R.Šimašius dalyvavo  Šiaulių prekybos, pramonės  ir  amatų  rūmų 

organizuotoje konferencijoje „Šiaurės Lietuvos verslo  ir  investicijų  forumas 2008“, 

kurioje  skaitė  pranešimą  „Kodėl  į  Lietuvą  ateina  mažai  tiesioginių  užsienio 

investicijų?“ 

 

Svarbesnės publikacijos žiniasklaidoje 

    

‐  01  07  straipsnis  „Prognozės:  Lietuvos  verslo  laukia  nelengvi  metai“  (Ž.Šilėnas): 

Verslosavaite.lt, Bernardinai.lt;  

‐  01  08 komentaras  „Kad kainos  augtų, o ne  šuoliuotų“  (R.Šimašius): Lietuvos  radijas, 

Lrt.lt, Delfi.lt, Balsas.lt, Alytaus naujienos; 

‐  01  13  komentaras  „Į  ką  mums  baksnoja  tarptautiniai  reitingai?“  (G.Kadziauskas): 

Mokesčių žinios, Alfa.lt, Integracijos žinios, Vakaro žinios, Respublika, Balsas.lt; 

‐  02  04  komentaras  „Svaiginimasis  pigiais  pinigais  Amerikoje  toliau  tęsiasi“ 

(R.Šimašius): Verslo žinios, Bernardinai.lt, Balsas.lt, Lietuvos žinios, Vtv.lt ir kt.; 

‐  03  11  komentaras  „Seimo  rinkimai  2008:  Ką  turėtų  padaryti  naujoji  valdžia,  kad 

nekiltų kainos?“ (R.Šimašius): ELTA, Šilo karčema, Šiaulių naujienos, Alytaus naujienos, 

Kontrastai, Delfi.lt, Galvė, Mūsų laikas, Vtv.lt, Respublika; 

‐ 03 19 straipsnis „Verslo sėkmės ženklai traukiasi“ (Ž.Šilėnas): Lietuvos žinios, Delfi.lt, 

Alfa.lt; 

‐  04  09  spaudos  konferencijos medžiaga  „Hansabankas“  ir  Lietuvos  Laisvosios  rinkos 

institutas  pristatė  antiinfliacinį  planą  diskusijai“  (R.Šimašius):  Vz.lt,  Verslo  žinios, 

Lietuvos rytas, Delfi.lt, M‐1, Vox maris, Alfa.lt, Valstiečių laikraštis, LNK, LTV Panorama, 

5 kanalas, BTV, TV 3, Kauno diena, Vilniaus diena, Respublika, Lietuvos žinios ir kt.; 

‐ 05 12 komentaras „Našumui didinti staklių nereikia“ (R.Šimašius): Verslo žinios, Vz.lt, 

Lietuvos radijas, Lrt.lt; 



  

 B
en
d
ro
ji
 e
k
o
n
o
m
in
ė 
p
o
li
ti
k
a 

23 

 

‐ 06 09 komentaras „Valstybės infliacija“ (R.Vainienė): Veidas; 

‐  06  23  komentaras  straipsnyje  „Brangiausiai  kainavę  valdžios  sprendimai“ 

(G.Kadziauskas): Veidas, Balsas.lt; 

‐ 07 02 komentaras „Kainos, pinigai ir porcija nuodų“ (R.Vainienė): Lrytas.lt; 

‐ 07 05 pranešimas spaudai „Kyla prieš dar vieną absurdą“: ELTA, Respublika; 

‐  07  08  komentaras  „Valdžios  darbo  vaisių  nelaukiant”  (R.Šimašius):  Lietuvos  radijas, 

Lrt.lt, Delfi.lt; 

‐  07  11  komentaras  „Ekspertai:  paskutiniai metai  prezidentui Adamkui  bus  sunkūs” 

(R.Šimašius): Vilniaus diena, Kauno diena., BNS, Alfa.lt, Balsas.lt; 

‐  08  04  straipsnis  „Ką  turėtų  padaryti  naujoji  valdžia,  kad  daugiau  uždirbtume?“ 

(R.Šimašius):  ELTA,  Respublika,  Alfa.lt,  Delfi.lt,  Balsas.lt,  Atn.lt;  Vakarų  ekspresas, 

Alytaus naujienos ir kt.; 

‐ 08 19 komentaras „Gruzija,  iš kurios dar mokysimės?“  (R.Šimašius): Lietuvos  radijas, 

Lrt.lt; Delfi.lt, Atn.lt, Balsas.lt, Bernardinai.lt ir kt.; 

‐ 09 07 komentaras „Įmonių pelnas ir darbo užmokestis: mitai ir realybė” (V.Žukauskas): 

Mokesčių žinios, ELTA, Alytaus naujienos, Vakarų ekspresas; 

‐  09  12  komentaras  „Šalies  palankumas  verslui  –  stabilus“  (V.Žukauskas):  ELTA, 

Respublika; 

‐ 09 23 komentaras „Finansinės provincijos statusas ‐ į naudą” (R.Šimašius): Atn.lt; 

‐ 09 24 straipsnis „Neformalioji ekonomika” (R.Šimašius): Fortuna privata; 

‐ 09 29 komentaras „Ekonomikos augimo  lėtėjimas  ‐ kaip šaltas dušas”  (V.Žukauskas): 

Balsas.lt, Verslosavaite.lt, Delfi.lt; 

‐ 09 29 komentaras „Ką daryti valdžiai krizės metu?“ (R.Šimašius): Verslo žinios; 

‐ 09 30 komentaras „Ekonomikos krizė ir „nereguliuojamas“ kapitalizmas“ (R.Šimašius): 

Lietuvos radijas, Lrt.lt, Balsas.lt, Delfi.lt; 

‐  10  04  komentaras  „Infliacija  Lietuvoje  –  savarankiška”  (Ž.Šilėnas):  žurnalas Versus, 

Lrytas.lt; 

‐  10  07  komentaras  „Ekonomikos  bėdos  parodė  politikų  neišmanymą“  (R.Vainienė): 

Vilniaus diena, Kauno diena, Klaipėda, Vz.lt; 

‐  10  13  interviu  „Šaltas  protas  jau  apleido  politikus“  (R.Šimašius):  Lietuvos  rytas, 

Lrytas.lt, Kontrastai, Vtv.lt; 

‐  10  16  komentaras  „Didžiulė  klaida”  (R.Šimašius):  Vilniaus  diena,  Kauno  diena, 

Klaipėda; 

‐ 10 16  straipsnis „Ekonomistų diagnozė: Lietuva nyra  į krizės akivarus“  (R.Šimašius): 

Verslo žinios, Vz.lt; 

‐  10  16 komentaras  „Kodėl didėja bankų palūkanų normos?“  (V.Žukauskas): Lrytas.lt, 

Vtv.lt; 

‐ 10 27 komentaras „Kas klupdo kapitalizmą?“ (R.Šimašius): Verslo žinios, Vz.lt; 

‐  11  10  pranešimas  spaudai  „Tyrimas:  gyventojai  įsitikinę,  kad  valdžia  netaupo“ 

(K.Leontjeva):  ELTA,  Respublika,  Verslo  žinios,  Delfi.lt,  Vtv.lt,  Vakaro  žinios,  Šiaulių 

naujienos ir kt.; 

‐ 11 11 komentaras „Ekonominių pagirių ypatumai“ (R.Šimašius): Lietuvos radijas, Lrt.lt, 

Delfi.lt, Balsas.lt, Alfa.lt ir kt.; 



  
24 

 

‐ 11 14 pranešimas spaudai „LLRI: krizės įveikimo planas yra gulinčių mušimo planas“: 

BNS, ELTA, Delfi.lt, Respublika, Lrytas.lt, 15 min, Verslo žinios ir kt.; 

‐ 11 24 diskusija „Ant svarstyklių  ‐ antikrizinio plano padariniai“  (R.Vainienė): Ekstra, 

Lrytas.lt, Lietuvos rytas ir kt.; 

‐ 11 27 pranešimas spaudai „LLRI ragina atsisakyti verslo liudijimų naikinimo“: Delfi.lt, 

Alfa.lt, Vž.lt, Vtv.lt, Klaipėda, Mokesčių žinios ir kt.; 

‐ 12 straipsnis „Kapitalizmas: pataisyti negalima nepataisyti“ (G.Kadziauskas): žurnalas 

Valstybė; 

‐  12  08 diskusija  „Koks  turėtų būti  antikrizinis planas?“  (R.Vainienė): Lietuvos  radijas 

„Tarp rytų ir Vakarų“, Lietuvos televizija; 

‐ 12 09 komentaras „Ekonomikos krizė rodo savo dantis“ (R.Vainienė): Lietuvos radijas, 

Lrt.lt, Alfa.lt, Balsas.lt; 

‐  12  11 diskusija  „Kaip  išbrisime  iš krizės?“  (R.Vainienė): Lietuvos  radijas  „Forumas“, 

Lietuvos televizija; 

‐  12  29  komentaras  „Šešėlinė  ekonomika  ‐  irgi  argumentas“  (V.Žukauskas):  ELTA, 

Respublika, Vakarų ekspresas, Valstiečių laikraštis, Alytaus naujienos ir kt. 

 

 

EKONOMINĖS REFORMOS 

 

Švietimo reforma 

 

Remigijus Šimašius dalyvavo  įvairiuose  susitikimuose, darbiniuose pasitarimuose 

ir  diskusijose  dėl  Aukštojo  mokslo  ir  studijų  įstatymo  projekto,  dalyvavo  rengiant 

alternatyvų  Vyriausybei  projektą,  kurį  vėliau  Seime  užregistravo  Tėvynės  Sąjungos  ir 

Liberalų Sąjūdžio atstovai. 

 

Dalyvauta renginiuose: 

 

1) Sausio  28  d.  R.  Šimašius  dalyvavos  Liberalų  Sąjūdžio  organizuotoje  diskusijoje 

„Siūlymai mokyklų situacijai gerinti“; 

2) Balandžio  2 d. R.  Šimašius dalyvavo Lietuvos moksleivių parlamento diskusijoje 

apie aukštojo mokslo reformą; 

3) Balandžio  16  d.  R.  Šimašius  dalyvavo  VU  Ekonomikos  fakulteto  Studentų 

atstovybės organizuotoje diskusijoje „Paskaitos ‐ nauda ar našta“; 

4) Balandžio  17  d.  R.  Šimašius  dalyvavo  M.Riomerio  universiteto  organizuotoje 

konferencijoje „Higher education under market conditions: theory and practice“.  

 

Svarbesnės publikacijos žiniasklaidoje 

 

‐  03  03  komentaras  „Švietimo  politikos  šešėliai“  (R.Šimašius):  Veidas, Alfa.lt, Delfi.lt, 

Verslo savaitė.lt, Infolaukas, Šilutės žinios; 
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‐  03  06  komentaras  „Laidotuvių  maršas  –  ne  tik  dėl  universitetų  rektorių  rinkimo 

tvarkos“ (R.Šimašius): Lrytas.lt, Vtv.lt, Šilutės žinios; 

‐ 03 18 komentaras „Kokie aukštojo mokslo dantys?“ (R.Šimašius): Lietuvos radijas, Lrt.lt, 

Alfa.lt, Verslo savaite.lt, Vtv.lt; 

‐  05  12  komentaras  „Ką  turėtų  padaryti  naujoji  valdžia,  kad  gautume  geresnį 

išsilavinimą?“  (R.  Šimašius):  ELTA,  Klaipėda,  Respublika,  Elektrėnų  kronika,  Delfi.lt, 

Alytaus naujienos, Jtn.lt ir kt.; 

‐ 07 19 straipsnis „Apie ʺNUʺir ʺFUʺ švietimo sistemoje” (R. Šimašius): Respublika; 

‐  08  26  straipsnis  „Baltic Brain Drain  Empties Underfunded  Estonia,  Latvia  Schools” 

(R.Šimašius): Bloomberg.com;  

‐  08  27  komentaras  „Protų  nutekėjimas“  tuština  Baltijos  universitetus“  (R.Šimašius): 

Delfi.lt; 

‐ 09 02 komentaras „Studijos užsienyje – nauja „mada“?“ (R.Šimašius): Balsas.lt. 

‐  11  06  komentaras  „Nuomonės:  VU  įvertinimas  tarpautiniame  reitinge  realus,  bet 

džiaugtis nėra kuo“ (R.Šimašius): Delfi.lt. 

 

Sveikatos apsauga 

 

Sveikatos  apsaugos  srityje  LLRI  išsikėlė  šiuos  veiklos  prioritetus:  lygių  veiklos 

(konkurencijos)  sąlygų  sudarymas  privatiems  ir  valstybiniams  paslaugos  teikėjams, 

skatinimas suformuoti  bazinį paslaugos paketą bei iš PSDF apmokamos paslaugos kainą, 

sudaryti sąlygas plėtotis privačiam papildomajam sveikatos draudimui.  

 

Liepos 29 d. pristatytas LLRI leidinys „Pasiūlymai sveikatos politikai“. Leidinyje 

pateikiamos paskutinių trijų metų pagrindinės LLRI išvados, pasiūlymai, komentarai apie 

sveikatos sistemos reformas. 

 

Rugsėjo  26  d.  Rūta  Vainienė  dalyvavo  Sveikatos  apsaugos  ministerijos,  LR 

Vyriausybės LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto, Lietuvos sveikatos apsaugos vadybos 

draugijos  organizuotame  Nacionaliniame  forume  ‐  konferencijoje  „Pacientų  sauga  ir 

paslaugų kokybė:  iššūkiai bei pasiekimai“  ir pasiūlė  į konferencijos  rezoliuciją  įtraukti 

siekį dėl lygių konkurencijos sąlygų užtikrinimo sveikatos sistemoje.  
 

  Spalio  21  d.  LRV  Strateginio  planavimo  komitetui  pateikti  LLRI  pasiūlymai  dėl 

svarstomų  sveikatos  sistemos  tobulinimo  klausimų.  LLRI  iš  esmės  pritaria  sveikatos 

draudimo įmokų atskyrimui nuo gyventojų pajamų mokesčio, pirmiausia pabrėžia, kad ši 

reforma  –  tik  PSDF  finansavimo  formos  pakeitimas.  Ji  naudinga  puoselėjant mokesčių 

mokėtojų  suvokimą  apie  tai,  kad  sveikatos  priežiūra  kainuoja,  tačiau  nėra  pakankama 

sveikatos priežiūros problemoms  spręsti. Antra, LLRI nepritaria „papildomojo  sveikatos 

draudimo  koncepcijos“  nuostatoms  dėl  asmeninės  sveikatos  santaupų  sąskaitų,  ir 

pakartotinai pateikė LLRI argumentus bei pasiūlymus dėl šių sąskaitų bei būtinų žingsnių, 

siekiant  plėtoti  papildomą  sveikatos  draudimą.  Trečia,  institutas  iš  esmės  pritaria 

„Tolesnės sveikatos sistemos plėtros 2008‐2015 metų metmenų projektui“ ir ragina  
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Vyriausybę,  pritarus  šiam  sveikatos  politikos  dokumentui  inicijuoti  jo  įgyvendinimo 

priemonių plano rengimą. 

 

  Lapkričio  19  d.  pasirodė  LLRI  leidinys 

„Didesnis  pasirinkimas  –  geresnė  sveikata“, 

kuris  buvo  pristatytas  2008  m.  lapkričio  18  d. 

Lietuvos  laisvosios  rinkos  instituto  organizuotoje 

diskusijoje  „Nauji  vaistai:  kaip  nepavėluoti?“. 

Leidinyje  „Didesnis  pasirinkimas  –  geresnė 

sveikata“  pateikiamos  dvi  medžiagos,  kuriose 

aiškinama,  kaip  valstybinis  vaistų  registravimas 

užkerta  kelią  žmoniškajam  pasirinkimui 

registruotais  vaistais  neišgydomos  ligos 

akivaizdoje  ir  kokios  veiksmingos,  saugios 

alternatyvos  galėtų  leisti  pamėginti  gyventi  tam, 

kuris esamoje sistemoje turi mirti. 

 

Dalyvauta renginiuose: 

 

1) Kovo  19  d.  R.  Šimašius  ir  Ž.  Šilėnas 

dalyvavo  LRS  Informacinės  visuomenės 

plėtros komiteto posėdyje, kuriame Ž. Šilėnas pristatė LLRI studiją „Kiti žingsniai 

diegiant  informacinės visuomenės paslaugas naujose šalyse narėse. El. valdžios 

ir el. sveikatos pavyzdžiai”; 

2) Liepos  3  d.  klubo  „Nuomonė”  organizuotame  seminare  „Language  of  Liberty 

Camp“  K.  Leontjeva  skaitė  pranešimą  „Price  Formation  and  Russian  Classical 

Literature“,  A.  Mackonis  –  „How  does  experimental  economics  contribute  to 

economics?“;  

3) Rugsėjo  11  d.  G.  Kadziauskas  dalyvavo  Tauragės  verslo  informacinio  centro 

organizuotame  Tauragės  apskrities  investiciniame  forume,  kur  skaitė  pranešimą 

„Investicijų pritraukimas ‐ vietos valdžios galimybės“; 

4) Rugsėjo  17  d.  R.  Šimašius  dalyvavo  „HansaConferences“  organizuotoje 

konferencijoje  „Vadovavimas  ir  efektyvumas“,  kurioje  skaitė  pranešimą  

„Efektyvumo varikliai ir stabdžiai“. 

 

Svarbesnės publikacijos žiniasklaidoje 

 

‐ 01 03 reportažas „Sveikatos draudimo modelis, kodėl jo nėra Lietuvoje“ (R.Šimašius): 

LNK žinios; 

‐ 01 14 reportažas „Valstybinė medicina turi mirti“ (R.Šimašius): LTV „Pinigų karta“; 

‐ 01 22 komentaras „Kaip sveikatos finansus pastatyti ant kojų?“ Lietuvos radijas, Lrt.lt, 

Alfa.lt, Lrytas, Vtv.lt, Šilutės žinios, Gydytojų žinios; 

‐ 04 04 komentaras „Brangūs vaistai ‐ ką daryti?“ (R.Šimašius): Lrytas.lt, Vtv.lt; 
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‐  04  09  straipsnis  „E‐paslaugų  plėtra  ES:  e‐sveikata  Lietuvoje“  (R.Šimašius):  Lietuvos 

medicinos kronika; 

‐  05  15  straipsnis  „Privačiai  medicinai  ‐  nelygiavertės  konkurencijos  sąlygos“ 

(R.Šimašius): Lietuvos sveikata; 

‐ 06 17 diskusija „Sveikatos sistemos problemos Lietuvoje” (R.Šimašius): Žinių radijas; 

‐  06  25  komentaras  „Ką  turėtų  padaryti  naujoji  valdžia,  kad  gautume  gerą  sveikatos 

apsaugą?“  (R.Šimašius):  ELTA,  Respublika,  Bernardinai.lt,  Vakarų  ekspresas,  Delfi.lt, 

Šiaulių kraštas ir kt.; 

‐ 09 09 straipsnis „Nemokamos sveikatos svaigulys“ (R.Vainienė): Kauno diena, Vilniaus 

diena, Klaipėda, Lietuvos sveikata, Aina.lt, Vtv.lt ir kt.; 

‐ 11 11 diskusija „Kam  tarnauja sveikatos apsauga  ‐ žmogui ar planams?“  (R.Vainienė): 

Lietuvos televizija „Versijos“; 

‐ 12 23 komentaras „Mokėjimai už sveikatos paslaugas“ (G.Kadziauskas): BNS, M‐1; 

‐  12  23  pranešimas  spaudai  „Nemokamos“ medicinos  šalyje  neoficialiai  už  gydymo 

paslaugas mokėjo  25  proc.  gyventojų“:  BNS,  ELTA,  Lrytas.lt,  15 min, Delfi.lt, Vakarų 

ekspresas, Alfa.lt ir kt. 

 

Pensijų reforma 

 

Balandžio  3  d.  LRS  biudžeto  ir  finansų,  Socialinių  reikalų  ir  darbo,  Valstybės 

valdymo  ir  savivaldybių  komitetams  išsiųsta  LLRI  ekspertizė  dėl  pensijų  kaupimo 

įstatymo ir papildomo savanoriško pensijų kaupimo  įstatymo pakeitimo ir papildymo 

įstatymų  projektų.  LLRI  išnagrinėjo  siūlymus   sumažinti  nustatytų  atskaitymų  iš 

konservatyvaus  investavimo  pensijų  fondų  turto  maksimalius  dydžius  arba  drausti 

atskaitymus,  siūlymą  neatlygintinai  vieną  kartą   per  metus  pakeisti  pensijų  kaupimo 

bendrovę, projekto  atitikimą Pasaulio banko  ekspertų  išvadoms  ir Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės programai bei kitas projektų nuostatas.  

 

Svarbesnės publikacijos žiniasklaidoje 

 

‐  04  16  komentaras  „Išblėsę  gaisrai  traukia  politinius  gaisrininkus“  (R.  Šimašius): 

Lietuvos radijas, Lrt.lt, Alfa.lt, Vtv.lt, Šilutės žinios; 

‐  04  08  komentaras  „Pensijų  sistemos  reformos  sąskaita  kaupiami  priešrinkiminiai 

taškai“  (E. Mackuvienė):  ELTA, Mokesčių  žinios,  Respublika,  Vtv.lt,  Sugardas,  Šilutės 

žinios; 

‐  05  26  komentaras  „Ką  turėtų  padaryti  naujoji  valdžia,  kad  senatvė  būtų  soti?“(Ž. 

Šilėnas):  ELTA,  Respublika,  Bernardinai.lt,  Sugardas,  Delfi.lt,  Alytaus  naujienos, Mūsų 

laikas, Šilelis ir kt. 
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KONKURENCINGUMAS 

 

Birželio  11  d. 

įvyko  Lietuvos  instituto 

ir  Lietuvos  ekonominės 

plėtros  agentūros 

suorganizuota 

tarptautinė  konferencija 

„Lietuva  pasaulyje: 

konkurencinga  ar 

nukonkuruota?“. 

Konferencijos  metu  į 

šalies  konkurencingumo 

problemą  buvo 

žvelgiama tiek iš valstybės ar interesų grupių perspektyvos, tiek iš šalies, globaliu mastu. 

Ženklią  konferencijos  dalį  užėmė  ir  ekonomine  analize  užsiimantys  pranešėjai  iš 

nepriklausomų organizacijų, tyrimų centrų, ir verslo bei valdžios atstovų pasisakymai. Ž. 

Šilėnas  skaitė  pranešimą  „Lietuva  indeksų  veidrodyje  ir  realybėje“,  R.  Vainienė  – 

komentarą „ES konkurencingumas pasaulyje“. 

Birželio  11  d.  LEPA  ir  LLRI  organizuotoje  spaudos  konferencijoje  „Lietuvos 

konkurencingumas  pasaulyje:  kaip  užprogramuoti  sėkmę?“  R.  Šimašius  pristatė 

instituto poziciją dėl Lietuvos konkurencingumo. 

 

Svarbesnės publikacijos žiniasklaidoje 

 

‐ 06 11 spaudos konferencijos medžiaga „Konkurencingumo receptas Lietuvai – nedelsti 

veikti“ (R. Šimašius): Vz.lt, Verslo žinios, Alfa.lt, Bernardinai.lt, Balsas.lt, Delfi.lt, Lrytas.lt, 

Vtv.lt, Lietuvos radijas, Lietuvos rytas, LTV Panorama, 5 kanalas, TV 3 ir kt. 

 

 

LIETUVOS EKONOMIKOS TYRIMAS 

 

  Lietuvos  laisvosios  rinkos  institutas Lietuvos ekonomikos  tyrimą atlieka  reguliariai 

du kartus per metus nuo 1997 m. Tyrimo tikslas — išnagrinėti ir apibendrinti svarbiausius 

šalies ekonomikos rodiklius, remiantis ekspertų – sėkmingai dirbančių rinkos praktikų – 

vertinimais ir prognozėmis. Tyrimas grindžiamas ekspertine apklausa, kurios metu rinkos 

dalyvių  išsakyti  vertinimai  analizuojami  ir  lyginami  su  kitų  institucijų  statistikos 

rodikliais. LLRI  tyrimas  susilaukė plataus atgarsio visuomenėje,  taip parodydamas, kad 

tokio pobūdžio informacija rinkoje yra reikalinga ir svarbi. 

 

Balandžio 22 d. R.Šimašius ir Ž.Šilėnas LLRI organizuotoje spaudos konferencijoje 

„Ar  susiderins  žmonių  lūkesčiai  su  ekonomikos  realybe?“  pristatė  21  –  ąjį  Lietuvos 

ekonomikos tyrimą 2007/2008 (2). 



  

 B
en
d
ro
ji
 e
k
o
n
o
m
in
ė 
p
o
li
ti
k
a 

29 

   

  Gruodžio  12 d. LLRI parengė  22‐ąjį  „Lietuvos  ekonomikos  tyrimą  2008/2009  (1)“. 

22‐antrojo Lietuvos  ekonomikos  tyrimo  rezultatai  kiek  kitokie,  nei  galima  tikėtis  žinant 

dabartinę  tiek Lietuvos,  tiek viso pasaulio ekonominę  situaciją bei ateities perspektyvas. 

Interpretuojant šiuos rezultatus būtina turėti omenyje, jog tyrimo dalyvių atsakymai buvo 

gauti  2008  m.  liepos  –  rugpjūčio  mėnesiais.  Šiuo  laikotarpiu  dar  nebuvo  aiškiai 

suvokiamos JAV finansų krizės pasekmės nei JAV, nei Europai ar Lietuvai. Tokio Lietuvos 

ekonomikos  lėtėjimo  nesitikėjo  nei  tarptautinės,  nei  vietinės  privačios  ar  valstybinės 

institucijos.  Tą  atspindi  kartais  itin  optimistiškos  ekonominių  rodiklių  prognozės. 

Reaguodamas į ekonomines realijas, 22‐ajame Lietuvos ekonomikos tyrime nemažai vietos 

LLRI skyrė pasaulio finansų ir ekonomikos krizės, jos priežasčių nagrinėjimui. Šiam tikslui 

tyrime pridėtas naujas skyrius: „Pasaulio finansų krizė“. 

 

Svarbesnės publikacijos žiniasklaidoje 

 

‐  04  22  ekonomikos  tyrimo pristatymo medžiaga  „Net  ir minkštas  augimo  lėtėjimas  – 

priežastis  susirūpinti“  (Ž.Šilėnas):  BNS, Alfa.lt,  Balsas.lt,  Lietuvos  rytas, Verslo  žinios, 

Bernardinai.lt,  Vakarų  ekspresas,  Lrytas.lt,  TV  3,  LNK,  LTV  Panorama,  Pūko  TV, 

Respublika, Lietuvos žinios, Kauno diena, Vilniaus diena, Lietuvos radijas, M‐1 ir kt. 
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Ekonominės veiklos  

reguliavimo mažinimas 
 

2008 m. tikslai – parodyti, kokias pasekmes sukelia 

beatodairiškas valdžios kišimasis į 

 žmogaus ekonominę veiklą atkirose srityse 

 ir atskleisti ekonominės veiklos laisvių išplėtimo naudą. 
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Ekonominės veiklos reguliavimo mažinimas 
 

Lietuvos  laisvosios  rinkos  institutas  tęsė darbus  ekonominės  veiklos  reguliavimo 

mažinimo  srityje,  kurios  tikslas  –  parodyti,  kokias  pasekmes  sukelia  beatodairiškas 

valdžios kišimasis  į žmogaus ekonominę veiklą atskirose srityse  ir atskleisti ekonominės 

veiklos laisvių išplėtimo naudą. 

Ekonominės  veiklos  reguliavimas  prisideda  prie  naštos  gyventojams  ir  verslui 

didinimo per nurodymus, kaip reikia elgtis, kaip reikia vykdyti veiklą, nuo kokios veiklos 

susilaikyti. Ekonominės veiklos reguliavimas siekia  įvairių tikslų – visuomenės sveikatos 

ar aplinkos apsaugos, vartotojų ar darbuotojų apsaugos ir pan. Ne visada įmoma įvertinti, 

kaip reguliavimo priemonės padeda pasiekti numatytų tikslų. Taip pat sudėtinga įvertinti 

ir reguliavimo sukeliamą žalą ir verslo ir vartotojų elgesio pokyčius. Reikia pripažinti, jog 

kai  kuriose  instituto  veiklos  srityse  darbo  santykių  reglamentavime  ar  žemės  rinkos 

reguliavime, pokyčių būtinybė yra pribrandinta, tačiau bendro sutarimo, kokie konkretūs 

sprendimai turi gimti, dar nėra surasta. Vienas iš veiklos šioje srityje tikslų – reguliavimo 

sunkumo  ir  keliamų  problemų  iškėlimas,  yra  pasiektas,  todėl  pagrindiniu  uždaviniu 

tampa sprendimų  paieška ir bendrų vardiklių ieškojimas.  

Per 2008 m. užfiksuotos 524 LLRI ekspertų publikacijos žiniasklaidoje ir surengti 40 

teminių renginių. 

 

REGULIAVIMO NAŠTA 

 

Balandžio 11 d. LRS ekonomikos komitetui pateikta LLRI ekspertizė dėl Lietuvos 

Respublikos  Akcinių  bendrovių  įstatymo  pakeitimo  įstatymo  projekto  XP‐2785  52 

straipsnio nuostatų.  Įstatymo 52 straipsnio 6 dalies 1 p.  įtvirtinta sąlyga, kad bendrovės 

privalomojo  rezervo  dydis  sumažinus  įstatinį  kapitalą  negali  būti  mažesnis  kaip  1/10 

įstatinio kapitalo dydžio,  iš esmės  reiškia, kad akcininkai negali pasinaudoti savo  teise  į 

laisvų bendrovės lėšų gavimą tais atvejais, kai bendrovėje nėra suformuotas privalomasis 

rezervas. LLRI  nuomone,  numatytas  apribojimas  neskatina  investuotojų  dalyvauti 

bendrovės įstatiniame kapitale, nepagrįstai apriboja efektyvų bendrovės lėšų panaudojimą 

ir riboja bei iškraipo konkurenciją tarp bendrovės veiklos finansavimo kapitalo dalyvių ir 

finansų  įstaigų.  2008  m.  balandžio  9  d.  G.  Kadziauskas  dalyvavo  LRS  ekonomikos 

komiteto posėdyje dėl Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo. 

Spalio  23  d.  LRS  Ekonomikos  komitetui,  LRS  frakcijoms  pateikta  dar  2007  m. 

išplatinta  LLRI  ekspertizė  Dėl  Lietuvos  Respublikos  mažmeninės  prekybos  įmonių 

nesąžiningų  veiksmų  draudimo  įstatymo  koncepcijos.  Šiuo  darbu  LLRI  ragina 

koncepcijos rengėjus remtis Junginės Karalystės praktika mažmeninės rinkos sektoriuje ir 

nepriimti  įstatymo,  kuris  nustatytų  privalomas  taisykles,  reglamentuojančias 

prekybininkų  ir  tiekėjų  santykius.  Esamos  teisinės  priemonės  užtikrina  bendruosius 

protingumo  ir  sąžiningumo  reikalavimus  tiekėjų  ir prekybos  centrų  santykiuose. Esami 

teisės  aktai  taip pat  numato  bendruosius  ir  specialiuosius  teisių  gynimo  būdus,  kuriais 

galėtų pasinaudoti rūpestingai savo teisių atžvilgiu besielgiantys tiekėjai. 
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Balandžio  17  d.  LRS  ekonomikos,  sveikatos  komitetams,  LR  ūkio  ministerijos 

prekybos  departamentui,  LR  sveikatos  apsaugos  ministerijos  visuomenės  sveikatos 

departamentui pateiktos LLRI pastabos ir pasiūlymai dėl alkoholio politikos Lietuvoje. 

Keliami  trys  pagrindiniai  klausimai:  kodėl  iš  esmės  yra  reikalinga  alkoholio  kontrolės 

politika;  kokia  alkoholio  kontrolės  politika  yra  šiuo metu  vykdoma  Lietuvoje;  kokiais 

būdais ar kuriomis kryptimis tikslinga tobulinti esamą alkoholio kontrolės politiką. 

Gegužės  28 d. G.Kadziauskas dalyvavo LRS  sveikatos  reikalų  komiteto posėdyje 

dėl Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto. 

Spalio  23  d.  LR  Prezidentui Valdui Adamkui  išsiųstas  LLRI  kreipimasis,  kuriuo 

raginama nepasirašyti LR Seimo priimto Alkoholio kontrolės  įstatymo. Prie kreipimosi 

pridėta 2008 m. balandžio mėn. LLRI ekspertizė dėl šio įstatymo nuostatų ir LLRI pastabos 

bei pasiūlymai dėl alkoholio kontrolės politikos Lietuvoje.  

 

Dalyvauta renginiuose 

 

1) Vasario  7  d.  R.Šimašius  dalyvavo  LR  Teisingumo ministerijos  ir  teisės  instituto 

organizuotame  seminare  „Korupcijos  kontrolė  Lietuvoje“,  kuriame  skaitė 

pranešimą „Ekonominės korupcijos priežastys“; 

2) Kovo  21  d.  G.Kadziauskas  dalyvavo  Lietuvos  nacionalinės  vartotojų  federacijos 
organizuotoje  konferencijoje  „Teisinės  galimybės  vartotojų  ginčuose  Lietuvoje“, 

kurioje  skaitė  pranešimą  „Vartotojų  teisių  gynimas:  kas  matoma  ir  kas 

nematoma“; 

3) Balandžio  30  d.  G.Kadziauskas  dalyvavo  Vilniaus  teisės  ir  verslo  kolegijos 
organizuotoje konferencijoje „Viešasis saugumas:  teorija, praktika  ir  įtaka verslo 

plėtrai“; 

4) Birželio 12 d. G.Kadziauskas dalyvavo LR Ūkio ministerijos  ir   Europos Komisijos 

organizuotoje diskusijoje „Administracinės naštos verslui mažinimas“; 

5) Birželio  19  d.  Lietuvos  prekybos,  pramonės  ir  amatų  rūmų  organizuotoje 

konferencijoje „Verslo savivaldos bendradarbiavimas su valstybės institucijomis: ką 

galime padaryti geriau bei pasiekti daugiau?“ R. Šimašius skaitė pranešimą „Verslo 

savivalda ir valstybė: žvilgsnis iš šalies“; 

6) Spalio  7 d. R.Šimašius dalyvavo Lietuvos profesinių  sąjungų  nacionalinių  centrų 

koordinacinio  centro  organizuotoje  konferencijoje  „Orus  darbus  ‐  orus 

gyvenimas“,  kur  dalyvavo  diskusijoje  „Ar  Lietuvos  darbdaviai  turi  norą  ir 

galimybes  užtikrinti  orų  darbą  ir  atlygį,  kurti  kokybiškas  ir  patrauklias  darbo 

vietas, lojalumą įmonei skatinančius darbo santykius“; 

7) Spalio  7  d.  G.Kadziauskas  dalyvavo  LLRI  ir  LRS  Aplinkos  apsaugos  komiteto 

organizuotoje  diskusijoje  „Kaip  renovuoti  efektyviai?“,  kurioje  skaitė  pranešimą 

„Renovacijos ekonomika“; 

8) Spalio 17 d. G.Kadziauskas dalyvavo Lietuvos darbo  teisės  ir socialinės apsaugos 
draugijos  ir LRS  Socialinių  reikalų  ir darbo komiteto organizuojamoje diskusijoje 

„Saugus užimtumas „Flexicurity“ ‐ naujas kelrodis darbo teisei Europoje?“, kurioje 

skaitė pranešimą „Lietuvos perspektyva: Socialinių partnerių pozicijos“; 
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9) Spalio 29 d. R.Šimašius dalyvavo „IBM Lietuva“ organizuotoje konferencijoje „IBM 

programinės  įrangos  diena:  IT  efektyviam  verslo  valdymui“,  kurioje  skaitė 

pranešimą „Verslas ir IT: ekonominė situacija, tendencijos ir iššūkiai“; 

10) Lapkričio  4  d.  G.  Kadziauskas  dalyvavo  savaitraščio  „Atgimimas“  ir AB  „Kraft 

Foods  Lietuva“  organizuotoje  diskusijoje  „Socialiai  atsakingas  verslas  ‐ 

rinkodarinis triukas ar būtinoji verslo branda?“ 
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Svarbesnės publikacijos žiniasklaidoje 

 

‐  01  09  straipsnis  „Rinkos  taisyklės  vienodos  visiems“  (R.Šimašius):  Baltijos miškai  ir 

mediena; 

‐02  19  komentaras  „Reguliavimą  peri  –  absurdas  nemokamai“  (R.Šimašius):  Lietuvos 

radijas, Lrt.lt, Delfi.lt, Alfa.lt, Balsas.lt, Infolaukas.lt, Vtv.lt ir kt.; 

‐ 04 27 komentaras „Ką  turėtų padaryti naujoji valdžia, kad būtų mažiau biurokratijos 

Lietuvoje?“  (G.  Kadziauskas):  ELTA,  Respublika,  Delif.lt,  Vakarų  ekspresas,  Alytaus 

naujienos, Šilutės žinios, Sugardas ir kt.; 

‐ 04 komentaras „Kiek kainuoja klimato kaita?“ (Ž. Šilėnas): Naujasis žindys – Aidai; 

‐ 04 21 TV laida „Alkoholio reklamos draudimas“ (G. Kadziauskas): LTV „Pinigų karta“; 

‐ 06 17 komentaras „Atrištomis rankomis už gerklės alkoholiui ir sveikai nuovokai“ (G. 

Kadziauskas): Kauno diena, Vilniaus diena, Klaipėda, Vtv.lt ir kt.; 

‐  06  30  spaudos  konferencijos  informacija  „Nuo  liepos  1  d.  įsigaliojantis  absurdas 

apmokėjime už viršvalandžius turi būti pakeistas“ (R. Šimašius): LTV Panorama, Vz.lt, 

Verslo  žinios, Respublika,  ELTA,  BNS, Delfi.lt, Alfa.lt,  Laisvoji  banga,  LNK,  5  kanalas, 

Laisvoji  banga,  Lietuvos  rytas,  Lrytas.lt,  Verslo  žinios,  Vilniaus  diena,  Kauno  diena, 

Lietuvos žinios, Balsas.lt ir kt.; 

‐ 07 22 diskusija „Antkainių reguliavimas“ (Ž. Šilėnas): Žinių radijas „Raktas“; 

‐ 08 04 komentaras „Lietuva  ‐ smulkiojo verslo klampynė“  (R.Šimašius): Veidas, ELTA, 

Respublika, Alytaus naujienos; 

‐ 09 02 komentaras „Rawmingo kainų reguliavimas“ (G.Kadziauskas): Respublika; 

‐  09  16  komentaras  „Motinystės  atostogos:  geradarystė  ar  kiaulystė?”  (R.Šimašius): 

Lietuvos radijas, Lrt.lt, Delfi.lt ir kt.; 

‐ 09 20 komentaras „Ant teisingumo svarstyklių“ (R.Vainienė): Valstiečių laikraštis; 

‐ 09 25 komentaras „Reguliuojamas kapitalizmas pagal N.Sarkozy“ (R.Šimašius): Atn.lt; 

‐  09  25  diskusija  „Kas  trukdo  investicijoms  ateiti  į  Lietuva?“  (G.Kadziauskas):  Žinių 

radijas; 

‐ 10 27 komentaras „Padiktuoti maršrutai alina“ (G.Kadziauskas): Veidas, Aina.lt, Vtv.lt ir 

kt.; 

‐  10  27  straipsnis:  „Akcizai  padidins  kontrabandos  srautus“  (G.Kadziauskas):  Kauno 

diena, Vilniaus diena, Klaipėda; 

‐ 10 28 straipsnis „G.Kadziauskas apie biurokratiją: „Valdžios sukurtos taisyklės nesiekia 

efektyvumo“; 

‐ 12 01 reportažas „Ką daryti su reguliuojamomis kainomis?“ (R.Vainienė): Lietuvos ryto 

televizija; 
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‐  12  23  reportažas  „Siūlymas  apmokestinti  visų  gyventojų  automobilius“  (G. 

Kadziauskas): Lietuvos televizija „ Panorama“, Baltijos televizija, Žinių radijas;  

‐  12  staipsnis  „Hamletiška  reglamentavimo  filosofija“  (G.Kadziauskas):  žurnalas 

„Versus“. 

 

 

DARBO SANTYKIAI 

 

2008 m. kovo  12 d. LRS  Socialinių  reikalų  ir darbo komitetui bei LRS  frakcijoms 

išsiųstos  LLRI  pastabos  ir  pasiūlymai  dėl  Lietuvos  Respublikos  darbo  kodekso 

pakeitimo  ir papildymo  įstatymo projekto  (XP‐2307(3).  Šiuo  Įstatymo projektu, kaip  ir 

pačiu Darbo kodeksu, darbo santykius siekiama reglamentuoti detaliai ir imperatyviai, t.y. 

stengiamasi  juos  tiksliai nusakyti, o ne  įtvirtinti pagrindinius  jų organizavimo principus. 

Toks  darbo  santykių  reglamentavimas  varžo  darbuotojų  ir  darbdavių  teises  laisvai 

susitarti  ir  priimti  tarpusavio  santykius  liečiančius  sprendimus.  Tai,  savo  ruožtu,  tiek 

darbo  rinkai,  tiek  visai  ekonomikai  graso  biurokratizmu  ir  neefektyvumu.  Įstatymo 

projektas, vėlgi kaip  ir pats Darbo kodeksas,  remiasi metodologine nuostata,  jog galima 

nustatyti,  kokie  darbo  santykiai  yra  priimtini  abiem  šalims,  o  nustačius  tokį  santykių 

modelį,  jis  įtvirtinamas  kaip  privalomas.  Tokiu  būdu  yra  ignoruojama  realių  santykių 

įvairovė, mažėja darbinės veiklos efektyvumas bei  jos organizavimo  tvarkos pasirinkimo 

galimybės.  Dėl  šių  priežasčių  labiausiai  tikslinga  Darbo  kodeksą  tobulinti  priešinga 

kryptimi  –  keisti  imperatyvias  normas  rekomendacinėmis  ar  dispozityvinėmis,  kurios 

būtų taikomos tik tada, jei šalys nesutaria kitaip.  

  Deja,  Lietuvos  laisvosios  rinkos  instituto  pasiūlymai  keisti  Darbo  kodeksą  ir 

supaprastinti darbo laiko apskaitą bei leisti dėl viršvalandinio darbo susitarti individualiai 

nesulaukė  pritarimo  Trišalėje  taryboje.  Tarptautiniuose  reitinguose  darbo  santykių 

reglamentavimas Lietuvoje vis dažniau įvardijamas kaip trukdis produktyvumui ir verslo 

lankstumui, todėl tikėtina, kad diskusijos dėl darbo santykių reformos aktyvės.  

Balandžio  1  d.  LRS  biudžeto  ir  finansų,  Socialinių  reikalų  ir  darbo,  Ekonomikos 

komitetams  išsiųsta  LLRI  ekspertizė  dėl  darbo  užmokesčio  dydžių  ir  socialinės 

apsaugos išmokų indeksavimo įstatymo projekto. LLRI pastabos: Įstatymas yra netvarus 

ir  neatsižvelgia  į  ilgalaikes  Lietuvos  ekonomikos  perspektyvas;  Įstatymas  prieštarauja 

Vyriausybės patvirtintiems veiksmams kovoti su  infliacija. Balandžio 9 d. G.Kadziauskas 

dalyvavo šio projekto svarstymuose LRS ekonomikos komiteto posėdyje. 

Gegužės  20  d.  LRS  žmogaus  teisių  komitetui,  Lygių  galimybių  kontrolieriaus 

tarnybai  išsiųsta LLRI ekspertizė Dėl Lietuvos Respublikos Lygių galimybių  įstatymo 

pakeitimo  įstatymo  projekto  XP‐2384(5).  Šiame  analitiniame  darbe  LLRI  pateikia 

priežastis,  dėl  kurių  būtina  Įstatymo  projekto  4  straipsnį  atmesti  arba  koreguoti, 

įrodinėjimo pareigą perkeliant atsakovui tik esant pagrįstam skundui dėl lygių galimybių 

pažeidimo. LLRI  pastabos  dėl  Lygių  galimybių  įstatymo  projekto  prisidėjo  prie  to,  jog 

buvo užregistruota pataisa, dėl  įrodinėjimo naštos perkėlimo  ant  skundžiamojo  asmens 

apsunkinimo –  t.y. Seimas pakeitė  įstatymą  taip, kad norint perkelti  įrodinėjimo pareigą 

reikia pagrįsti, jog diskriminacijos faktas buvo.  
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Birželio 17 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Smulkiojo  ir vidutinio verslo 

departamento  Smulkiojo  ir  vidutinio  verslo  plėtros  politikos  skyriui  pateiktos  LLRI 

pastabos  dėl minimalaus mėnesinio  atlyginimo  ir  neapmokestinamo  pajamų  dydžio 

nustatymo.  Šiame  darbe  pateikiami  argumentai,  pagrindžiantys,  jog  minimalios  algos 

didinimas nėra naudingas darbuotojams, įmonėms ir Lietuvos ekonomikai. LLRI teigimu, 

nereikėtų pritarti pasiūlymams didinti minimalų mėnesinį atlyginimą, o  rimtai  svarstyti 

MMA sumažinimo arba panaikinimo klausimus siekiant padidinti Lietuvos darbuotojų ir 

įmonių galimybes prisitaikyti prie galimų ekonomikos sunkumų netolimoje ateityje. LLRI 

pateikdamas  argumentus dėl minimalios mėnesinės  algos didinimo  žalos prisidėjo prie 

kitų  balsų,  kurie  sudarė  informacinį  foną  Trišalei  tarybai  svarstant  siūlymą  dėl MMA 

didinimo. 

Liepos  15  d.  LRV  kanceliarijai,  LR  Socialinės  apsaugos  ir  darbo ministerijai,  LR 

Ūkio ministerijai, LRS Ekonomikos komitetui, LRS Socialinių  reikalų  ir darbo komitetui, 

Lietuvos  ekonominės  plėtros  agentūrai  išsiųstas  LLRI  raginimas  dėl  Lietuvos 

konkurencingumo didinimo keičiant darbo santykių reglamentavimą. Šiuo laišku LLRI 

norėjo atkreipti dėmesį į tai, kaip užsienio analitikai ir įvairios šalių reitingus sudarančios 

agentūros vertina darbo santykių reglamentavimą Lietuvoje, ypač atsižvelgiant  į  tai, kad 

kaip  rodo praktika, šios problemos ne visada  iki galo  įsisąmoninamos pačioje Lietuvoje. 

Taip pat pateikė savo  ir užsienio analitikų rekomendacijas dėl galimybės  tobulinti darbo 

santykių reglamentavimą. 

Gruodžio  12  d.  LLRI  pristatė  analizę  „Savanoriškos  veiklos  teisinės  aplinkos 

vertinimas”. Savanorystės plėtrai būtina tinkama teisinė aplinka, kuri  užtikrintų saugią ir 

lanksčią  savanorystę,  patogią  ir  savanoriui,  ir  priimančiai  organizacijai.  Šioje  analizėje 

apžvelgiami  svarbiausi  teisiniai  aspektai:  savanorio  ir  darbo  santykiais  susijusio 

darbuotojo statuso skirtumai, savanorystės sutarties formos ir turinio klausimai, savanorio 

ir priimančios organizacijos finansiniai bei tarpusavio atsakomybės klausimai.  

 

Dalyvauta renginiuose 

 

1) Kovo 14 d. R. Šimašius dalyvavo LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir VU 

Teisės fakulteto Darbo teisės katedros organizuotoje konferencijoje „Penkeri Darbo 

kodekso metai ‐ problemos ir perspektyvos“, kurioje skaitė pranešimą „Didėjančio 

lankstumo darbo santykiuose pasekmės ekonomikai“; 

2) Kovo  18 d. G. Kadziauskas  ir R.Šimašius dalyvavo LR Trišalės  tarybos posėdžio 

diskusijoje „Dėl LLRI pasiūlymų dėl darbo laiko reguliavimo  lankstumo“; 

3) Gegužės  23  d.  G.  Kadziauskas  dalyvavo  Mykolo  Romerio  universiteto  teisės 

fakulteto  Darbo  teisės  ir  socialinės  saugos  katedros  organizuotoje  konferencijoje 

„Lietuvos darbo  teisės  ir  socialinės  saugos  teisės modernizavimas“, kurioje  skaitė 

pranešimą „Darbo teisės fragmentacija ‐ „išskydimas“ ar prisitaikymas“; 

4) Birželio 30 d. LLRI organizuotoje spaudos konferencijoje „Priimtos Darbo kodekso 
pataisos  ves  į  bankrotus  verslą  ir  pačią  valdžią“  R.  Šimašius  pristatė  instituto 

poziciją; 
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5) Spalio 16 d. G. Kadziauskas dalyvavo OVC Consulting  ir MERCER organizuotoje 

konferencijoje  „MERCER  2008  m.  Lietuvos  darbo  užmokesčio  tyrimas”,  kur 

dalyvavo diskusijoje „Ką tyrimo rezultatai reiškia Lietuvos darbo rinkos dalyviams 

‐  įmonėms  ir  jų  darbuotojams?  Įmonių  vadovų  ir  ekspertų  komentarai  bei 

įžvalgos”; 

6) Lapkričio 20 d. G. Kadziauskas dalyvavo LLRI spaudos konferencijoje „Nedarbas 
ant  slenksčio:  priemonių  gelbėti  darbuotojus  yra“,  kurioje  pristatė  instituto 

poziciją; 

7) Gruodžio 11 d. G. Kadziauskas dalyvavo LLRI, TEO LT, Savanorių centras ir TNS 

Gallup  organizuotoje  konferencijoje  „Savanorystė  Lietuvoje:  iššūkiai  ir 

perspektyvos“,  kurioje  skaitė  pranešimą  „Ar  savanorystės  plėtrą  stabdo  teisiniai 

barjerai?“. Spaudos konferencijos metu G. Kadziauskas pristatė instituto poziciją. 

 

Svarbesnės publikacijos žiniasklaidoje 

 

‐ 01 02 komentaras „Lygiuot. Ramiai. Ilsėtis?“ (R.Šimašius): Lietuvos radijas, Lrt.lt, Alfa.lt, 

Delf.it, Vakarų ekspresas; 

‐  01  04  komentaras  „Kalėdų  Seneliui  –  įspėjimą  dėl  diskriminavimo?“  (R.Šimašius): 

Atgimimas, Bernardinai.lt, Balsas.lt, Vtv.lt; 

‐  01  24  pranešimas  spaudai  „Viršvalandinis  darbas  ‐  kiekvieno  dirbančiojo,  o  ne 

kolektyvinis reikalas“ (G.Kadziauskas): BNS, ELTA, Lrytas.lt, Vtv.lt, Lietuvos žinios, M‐

1, Alfa.lt, Verslo žinios; 

‐ 02 02 komentaras „Našumo didinimo keliai ir klystkeliai“ (G.Kadziauskas): Atgimimas, 

Alfa.lt; 

‐  02  13  komentaras  „Atlyginimo dydį  lemia ne  objektyvios  sąlygos“  (G.Kadziauskas): 

Savaitė; 

‐  02  20  straipsnis  „Raginimai  didinti  pensinį  amžių  Lietuvoje  skamba  vis  garsiau“ 

(G.Kadziauskas): Lietuvos rytas, Lrytas.lt, Alfa.lt, Bernardinai.lt; 

‐ 03 28 komentaras „Darbo nuoma: baubai ir realybė“ (A.Mackonis): Atgimimas, Vtv.lt; 

‐ 05 02 komentaras „Laukta profesinių sąjungų plėtra į plotį. O į gylį?“ (G. Kadziauskas): 

Atgimimas, Delfi.lt, Alfa.lt;  

‐ 05 14 komentaras „Teisingo atlygio už darbą ir šventimą pažadukai“ (G. Kadziauskas): 

Lrytas.lt; 

‐  06  09  straipsnis  „Lietuvai  lipdomas  Europos  tinginių  valstybės  titulas“  (G. 

Kadziauskas): Lietuvos rytas „Vartai“, Delfi.lt, Vz.lt, Lrytas.lt; 

‐ 06 10 komentaras „Kas trukdo daugiau uždirbti?“ (R. Šimašius): Lietuvos radijas, Lrt.lt, 

Alfa.lt, Balsas.lt, Vtv.lt, Delfi.lt, Šilutės žinios, Verslo gidas, TV 3, M‐1; 

‐ 07 03 diskusija „Kaip spręsti viršvalandžių klausimą?“ (G. Kadziauskas): Žinių radijas; 

‐ 07 07 komentaras „Pagal darbo santykių reguliavimą Lietuva  ‐ žemiau už Zimbabvę” 

(G.Kadziauskas): Veidas; 

‐ 07 16 komentaras „Į infliacijos variklį Seimas dar kliūstelėjo degalų“ (G. Kadziauskas): 

Lietuvos rytas, Lrytas.lt; 
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‐ 07 22 komentaras „Bedarbystė ateina  į Lietuvą?“  (R.Šimašius): Lietuvos  radijas, Lrt.lt, 

Delfi.lt, Bernardinai.lt, Balsas.lt, Alfa.lt, Alytaus naujienos, Ukmergės žinios, Šilutės žinios, 

Vtv.lt, Zebra.lt ir kt.; 

‐  07  28  diskusija  „Darbuotojo  vieta  darbovietėje“  (R.Vainienė):  Žinių  radijo  laida 

„Raktas“; 

‐  08  02  straipsnis  „Sugrįžta nedarbo  šmėkla“  (R.Šimašius): Valstiečių  laikraštis, Alfa.lt, 

Vtv.lt, Zebra.lt; 

‐ 08 13 straipsnis „Krizė sugrąžins darbo  imigrantus“  (R.Šimašius): Valstiečių  laikraštis, 

Delfi.lt, Alfa.lt; 

‐ 08 24 pranešimas  spaudai „LLRI  siūlo mažinti minimalų atlyginimą, o darbo  sutartį 

sudaryti  žodžiu“  (G.Kadziauskas):  Ruskoje  radijo,  1  Baltiskij  kanal,  Žinių  radijas,  LTV 

Panorama, 5 kanalas, Balsas.lt, Balsas.lt, Znad willi, Delfi.lt, Lietuvos radijas, Ryto garsai, 

Verslosavite.lt, Alfa.lt, BNS, ELTA, M‐1, Lietuvos žinios ir kt.; 

‐  09  01  komentaras  „Lydekai  paliepus  ‐ MMA  bus  laisva  nuo  ekonomikos  dėsnių” 

(G.Kadziauskas): Veidas, Vakarai.us, Aina.lt; 

‐  09  06  diskusija  „Kiek moterų  pensijos  skiriasi  nuo  vyrų“  (G.Kadziauskas):  Lietuvos 

radijas, „Mes moterys“; 

‐  09  07  komentaras  „Į  Darbo  biržos  duris  daugiausia  beldžiasi  baigę  vadybą  ir 

administravimą“ (G.Kadziauskas): Delfi.lt; 

‐ 09 07 reportažas „Ar verta mažinti minimalų atlyginimą?“ (R.Šimašius): LNK Savaitės 

blykstė; 

‐  09  19  pranešimas  spaudai  „Apklausa:  už  norimą  atlygį  lietuviai  sutiktų  dirbti 

viršvalandžius“  (G.Kadziauskas): ELTA, BNS, Lrt.lt, Lietuvos  radijas, Respublika,  Jtn.lt, 

Visasverslas.lt, Delfi.lt,  Lietuvos  radijas,  Lietuvos  diena, Aina.lt,  Laisvoji  banga,  15min, 

Vz.lt, Vakarai.us, Lrytas.lt, Atn.lt, Alfa.lt, Valstietis.lt, Verslo žinios. 

 

KONKURENCIJA 

Kovo  18  d.  LRS  ekonomikos,  teisės  ir  teisėtvarkos,  valstybės  valdymo  ir 

savivaldybių komitetams išsiųstos LLRI pastabos ir pasiūlymai dėl Lietuvos Respublikos 

konkurencijos  įstatymo pakeitimo  ir papildymo projekto  (XP‐2646). Darbe pateikiami 

pasiūlymai  ir  pastabos  dėl  valstybės  valdymo  ir  savivaldybių  institucijų  priimtų  teisės 

aktų  ar  kitų  sprendimų  atitikimo  Konkurencijos  įstatymo  reikalavimams,  dėl 

Konkurencijos tarybos teisių išplėtimo, dėl ūkio subjekto atsakomybę lengvinančių sąlygų 

sąrašo,  dėl  piktnaudžiaujančio  dominuojančia  padėtimi  ūkio  subjekto  atleidimo  nuo 

baudos  bei  dėl  kitų  keistinų  Konkurencijos  įstatymo  nuostatų. 

            Birželio  25 d. LRS  ekonomikos  komitetui pateiktos LLRI pastabos  ir pasiūlymai 

dėl  Lietuvos  Respublikos  konkurencijos  įstatymo  pakeitimo  ir  papildymo  projekto 

(XP‐3155).  LLRI  pateikia  savo ekspertinę nuomonę,  kodėl  būtų  tikslinga  nepriimti  šio 

įstatymo projekto  ir nenustatyti mažmeninės prekybos  rinkai mažesnių nei kitiems ūkio 

subjektams  rinkos dalies dydžių, kai  laikoma, kad  ūkio  subjektas užima dominuojančią 

padėtį atitinkamoje rinkoje.  
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Svarbesnės publikacijos žiniasklaidoje 

 

‐  02  24  reportažas  „Karteliniai  susitarimai“  (R.Šimašius):  TV  3  „Savaitės  komentaras“, 

Žinių radijas „Tikrasis motyvas“, M‐1 plius, Respublika; 

‐ 06 11 parnešimas spaudai „LLRI: Lietuvai efektyvumo trūksta tragiškai“ (R.Šimašius): 

BNS,  ELTA, Delfi.lt,  5  kanalas,  TV3,  Balsas.lt, Mokesčių  žinios,  Lrt.lt,  Lietuvos  radijas, 

Verslo žinios ir kt.; 

‐ 06 12 straipsnis „Seimo rinkimai 2008: Ką turėtų padaryti naujoji valdžia, kad Lietuva 

būtų  konkurencinga?“  (Ž.Šilėnas):  ELTA, Respublika,  Bernardinai.lt,  Sugardas, Delfi.lt, 

Alytaus naujienos, Mūsų laikas, Šilelis ir kt.; 

‐ 08 05 dienos citata „R.Šimašius: Kuo daugiau bus verslininkų, tuo labiau įtempta bus 

konkurencija dėl darbuotojų“: Verslo žinios. 

 

 

INFRASTRUKTŪRINĖS EKONOMIKOS 

 

Rugpjūčio  1  d.  LR  Ministrui  pirmininkui  pateikta  LLRI  Išvada  dėl  Valstybės 

įmonės Registrų centras  teikiamų paslaugų įkainių politikos. LLRI ekspertų nuomone, 

yra  neteisinga  teigti,  kad  turto  registravimo  įkainių  skaičiavimas  pagal  sąnaudas  būtų 

socialiai neteisingas. Atvirkščiai – tik išryškėjus tikroms turto registravimo sąnaudoms yra 

įmanoma  apsispręsti  dėl  adekvačios  socialinės  politikos.  Dabar  per  įkainių  sistemą 

tariamai vykdoma socialinė politika užkrauna socialinės politikos kaštus ant niekuo dėtų 

vartotojų  (neretai  tai gali būti  ir  socialiai  remtini asmenys). Per  įkainių  sistemą  tariamai 

vykdoma socialinė politika yra nukreipta subsidijuoti ne tik socialiai remtinus, bet ir kitus 

asmenis. Neteisinga yra  teigti, kad pakeitus  turto  registravimo  įkainių  skaičiavimą  taip, 

kad  jie  atitiktų  sąnaudas,  papildomai  būtinai  reikėtų  22  milijonų  litų  subsidijos  iš 

biudžeto.  Tai  priklausytų  nuo  atskiro  sprendimo,  daliai  vartotojų  subsidijuoti,  arba 

nesubsidijuoti  paslaugas.  Norint  iš  esmės  spręsti  turto  registravimo  įkainių  problemą, 

siektina  decentralizuoti  turto  registravimo  paslaugą, Valstybės  įmonei  Registrų  centras 

paliekant  tik  pagrindinę  –  duomenų  saugojimo  ir  bendros  infrastruktūros  užtikrinimo 

funkciją.  Toms  paslaugoms,  kurias  vykdo  Valstybės  įmonė  Registrų  centras,  kaip 

privalomos monopolinės paslaugos teikėjas, vienintelė pagrįsta kainodara yra sąnaudomis 

pagrįsta  kainodara,  todėl  konkretus  kainininkas  (dėl  kurio  turėtų  ir  vykti  pagrindinės 

diskusijos) turi remtis principu, kad kainos atitinka sąnaudas. 

 

Dalyvauta renginiuose 

 

1) Kovo  7  d.  R.  Šimašius  dalyvavo  Europos  studentų  teisininkų  asociacijos 

organizuotoje  konferencijoje  „Elektroninių  ryšių  teisė:  ar  Lietuva  atvira 

naujovėms?“,  kur  vedė diskusiją  „Problematiniai konkurencinės  teisės  aspektai 

telekomunikacijos srityje“; 
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2) Balandžio  7  d.  R.  Šimašius  dalyvavo  „Microsoft“  organizuotoje  diskusijoje  „E‐

valdžia  ir  žinių  ekonomika  Lietuvoje“,  kurioje  skaitė  pranešimą  „Poreikis  2E‐

valdžiai: elektroninei ir efektyviai“; 

3) Balandžio  28  d.  „Microsoft  Lietuva“  ir  Žinių  ekonomikos  forumo  organizuotoje 

konferencijoje  „Inovacijų  diena  2008“  R.  Šimašius  dalyvavo  diskusijoje  „Verslo 

planas Lietuvai. Ko reikia, kad strategijos virstų veiksmais“; 

4) Birželio  25  d.  Lietuvos  šilumos  tiekėjų  asociacijos  organizuotoje  konferencijoje 

„Brangiausias  šildymo  sezonas  artėja. Ar  įmanoma  ką  nors  pakeisti?“ Ž.  Šilėnas 

skaitė pranešimą „Ilgalaikiai ir trumpalaikiai sprendimai šilumos sektoriuje“; 

5) Liepos  10 d. G. Kadziauskas dalyvavo Dešiniosios    koalicijos  „Vardan Lietuvos“ 
organizuotoje diskusijoje apie darnios plėtros perspektyvas; 

6) Rugsėjo 25 d. G. Kadziauskas dalyvavo LR Aplinkos apsaugos ministerijos ir UAB 

„Ekokonsultacijos“  organizuotoje  diskusijų  forumo  „Atliekų  tvarkymas“ 

diskusijoje  „Užstato  sistemos  vienkartinei  gėrimų  pakuotei  diegimas  Lietuvoje: 

neišvengiamybė ar prabanga?“; 

7) Spalio 16 d. R. Šimašius dalyvavo UAB „Komunikaciniai projektai“ organizuotuose 

mokymuose  asociacijai  „Lietuvos  keliai“,  kuriuose  skaitė  pranešimą  „Kelių 

finansavimo  ypatumai  užsienio  valstybėse  ir  galimybė  juos  pritaikyti  Lietuvoje. 

Kiek keliai gali pagerinti šalies konkurencingumą?“;  

8) Spalio  17  d. R.  Šimašius  skaitė  komentarą  „E‐valdžios  ir  viešojo  administravimo 

konvergencija. Kaip to siekiama Lietuvoje?“ LLRI organizuotoje konferencijoje „E‐

valdžia: kur esame, kur einame?“; 

9) Spalio  21  d.  R.  Šimašius  skaitė  pranešimą  „Kaip mes  įpratę  analizuoti  Lietuvos 

elektros energetikos sistemą, problemas ir susijusius tarptautinius procesus ir ar tai 

atitinka  realybę“  LLRI  organizuotoje  konferencijoje  „Lietuvos  elektros  energijos 

rinka: patikimumas ir kaina šiandien ir rytoj“. 

 

Svarbesnės publikacijos žiniasklaidoje 

 

‐ 01 18 straipsnis „Juodojo aukso užkratas“ (Ž.Šilėnas): Atgimimas; 

‐ 01 28 diskusija „Trigalvio slibino likimas“ (R.Šimašius): LTV laida „Forumas“; 

‐  02  05  komentaras  „Valdžios  ir  verslo  energetinė  santuoka“  (R.Šimašius):  Alytaus 

naujienos, Lrt.lt, Lietuvos radijas, Šilutės žinios, Lrytas.lt, Atn.lt; 

‐ 02 07 komentaras „Kaip vis dėlto reikėtų elgtis dėl atominės elektrinės“ (R.Šimašius): 

Verslo žinios, Vž.lt, Vtv.lt; 

‐  02  11  interviu  „Energetikos  politika  Lietuvoje“  (R.Šimašius):  Ekspres Nedelia  (rusų 

kalba); 

‐ 02 12 straipsnis „Deficitas gąsdina ne visus“ (Ž.Šilėnas): Lietuvos žinios, Delfi.lt, Alfa.lt; 

‐ 03 straipsnis „Kiek kainuoja klimato kaita?“ (Ž.Šilėnas): Naujasis Židinys – Aidai; 

‐ 05 06 komentaras „Spekuliacijos nafta“ (Ž.Šilėnas): Veidas, Zebra.lt, Balsas.lt,  

‐ 06 straipsnis „Atominis kuras: baubas ar Lietuvos ateitis?“ (Ž.Šilėnas): žurnalas Kelias, 

Delfi.lt; 
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‐  06  04  reportažas  „Degalų  kainos  augimo  priežastys“  (Ž.Šilėnas):  TV3  Savaitės 

komentaras; 

‐ 07 komentaras „Biodegalų kainų kitimas“ (Ž.Šilėnas): žurnalas Transportas; 

‐ 07 komentaras „LPG dujų perspektyvos”(Ž.Šilėnas): žurnalas „4 ratai“; 

‐ 07 01 komentaras „Namų renovacijos problemos“ (Ž. Šilėnas): Laikas; 

‐ 07 08 komentaras „Šilumos kainos stekens“ (Ž.Šilėnas): Sekundė. 

‐ 07 08 komentaras „Po vežėjų protesto akcijos – tyla“ (Ž.Šilėnas): Delfi.lt, Verslosavaite.lt, 

Vtv.lt; 

‐  07  10  komentaras  „Seimo  rinkimai  2008:  Ką  turėtų  padaryti  naujoji  valdžia  su 

energijos kainomis Lietuvoje?“ (Ž.Šilėnas): ELTA, Respublika, Sekundė, Aina.lt, Delfi.lt, 

Alytaus naujienos, Vakarų ekspresas, Tauragės kurjeris; 

‐  09  05  komentaras  „Brangstantis  šildymas  kirs  per  kišenes“  (G.Kadziauskas):  Šiaulių 

kraštas; 

‐  09  16  komentaras  „Energetika:  Pažadai  gražūs,  bet  ar  realūs?“  (R.Šimašius): Delfi.lt, 

Vilniaus diena, Kauno diena, Klaipėda; 

‐  09  16  komentaras  „Partijų  raginimas  referendume  pritarti  IAE  darbo  pratęsimui  – 

populizmas?“ (R.Šimašius): BNS, Balsas.lt. 

‐ 10 07 komentaras „Būsto renovacija ‐ pasaka apie šviesų rytojų“ (G.Kadziauskas): BNS, 

Delfi.lt; 

‐ 10 21 komentaras „Kaip renovuoti efektyviai?“ (G.Kadziauskas): Atn.lt; 

‐  10  21  straipsnis  „Kainų  komisija  turi  naują  sprendimą  dėl  elektros  kainų” 

(G.Kadziauskas): Verslo  žinios, Vz.lt, Delfi.lt,  BNS,  Lrt.lt,  Laisvoji  banga, Kauno  diena, 

Vilniaus diena, Klaipėda; 

‐ 10 22 komentaras „Apie energetinį saugumą – metaforomis“ (R.Šimašius): Verslo žinios, 

Vz.lt; 

‐ 10 22 straipsnis „Nebus elektros, nerūpės ir kaina“: „Lietuvos žinios“, Alfa.lt, Vtv.lt. 

‐  12  straipsnis  „Uostas  –  paskutinė  šaka,  ant  kurios  sėdi  Lietuva“:  „Fortuna  privata“, 

Alfa.lt. 

 

ŽEMĖS RINKA 

 

Lietuvos  laisvosios  rinkos  institutas  tęsė  darbus  žemės  rinkos  reguliavimo  ir 

nuosavybės  apsaugos  srityse.  Kovo  5  d.  LR  Prezidento  kanceliarijai,  LR  Seimui,  LR 

Aplinkos ministerijai  ir  kitoms  suinteresuotoms  institucijoms  išsiųsta  LLRI  analizė  dėl 

detaliųjų  planų  rengimo  procedūros.  Šios  analizės  tikslas  ‐  atskleisti  problemines 

detaliojo planavimo stadijas  ir pateikti rekomendacijas  jų supaprastinimui. LLRI  taip pat 

dalyvavo  Ministro  pirmininko  potvarkiu  patvirtintoje  darbo  grupėje  dėl  teritorijų 

planavimo sistemos tobulinimo.   
 
Dalyvauta renginiuose: 

 

1) Sausio  23  d.  G.  Kadziauskas  dalyvavo  „Transparency  International“  Lietuvos 
skyriaus organizuotoje diskusijoje „Kaip praskaidrinti Lietuvos statybas?“; 
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2) Vasario  14  d.  G.  Kadziauskas  dalyvavo  Šiauliuose  organizuotoje  konferencijoje 
„Lietuvos regionų plėtros tendencijos ir investicijų perspektyvos. Šiaurės regionas“, 

kur dalyvavo diskusijoje tema „Investicinė aplinka Šiaurės regione“; 

3) Kovo 7 d. G. Kadziauskas dalyvavo LRS Teisės  ir  teisėtvarkos komiteto posėdyje 

dėl  Viešojo  intereso  gynimo  civiliniame  ir  administraciniame  procese  įstatymo 

projekto; 

4) Balandžio  15  d. G.  Kadziauskas  dalyvavo  bendrovės  „OberHaus“  organizuotoje 

diskusijoje  „Lietuvos  regionų  plėtros  tendencijos  ir  investicijų  perspektyvos. 

Pietų  regionas  2008“,  o  gegužės  22  d.    ‐  konferencijoje  „Klaipėdos  regiono 

nekilnojamojo  turto  forumas“.  G.  Kadziauskas  dalyvavo  diskusijoje  „Klaipėdos 

regiono  urbanistinė  plėtra:  ar  savivaldų    sprendimai  užtikrina  gyventojams 

kokybišką gyvenimą?“; 

5) Gegužės  19  d.  R.  Šimašius  dalyvavo  Lietuvos  nekilnojamojo  turto  plėtros 

asociacijos organizuotoje diskusijoje „NT mitai ir tikrovė –  šiandien ir rytoj“; 

6) Gegužės  28  d. G. Kadziauskas  dalyvavo  konferencijoje  „Lietuvos  statybų  verslo 
konferencija“,  kurioje  skaitė  pranešimą  „Ekonominius  vartotojo  ir  verslininko 

poreikius atitinkantis teritorijų planavimas. Kokias ekonomines pasekmes, deja, 

turime šiandien?“. 

 

Svarbesnės publikacijos žiniasklaidoje  

 

‐ 01 22 komentaras „Urbanistinė plėtra“ (G.Kadziauskas): Statyba/Architektūra; 

‐  02  04  komentaras  „Už  rūpestį  Lietuva  su  kabutėmis  ir  be  jų“  (R.Šimašius): Delfi.lt, 

Infolaukas.lt; 

‐ 02 11 komentaras „Detaliuosius tvirtinti be Tarybos“ (G.Kadziauskas): Verslo žinios; 

‐ 03 straipsnis „NT mokesčių lengvatos“ (G.Kadziauskas): Statyba/Architektūra; 

‐  03  01  straipsnis  „Verslui  centras  jau  per  ankštas“  (G.Kadziauskas):  Lietuvos  rytas 

„Sostinė“; 

‐ 04 23 straipsnis „Eižėjančiai paveldosaugos praktikai reikalingi ne eiklesni ekspertai, o 

jos prielaidų įvertinimas“ (G.Kadziauskas): Bernardinai.lt; 

‐  09  20  straipsnis  „Valdininkams  ‐  siūlymas  kraustytis  iš  Vilniaus  centro“ 

(G.Kadziauskas): Lietuvos rytas, Alfa.lt, Balsas.lt, Delfi.lt; 

‐  09  30  straipsnis  „Teritorijų planavimo  įstatymo pataisos  ‐  tik dar daugiau  chaoso?“ 

(G.Kadziauskas): Respublika „Pastogė“. 
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Valstybės naštos mažinimas 
 

2008 m. tikslai – atskleisti, kaip panaudojamos mokesčių mokėtojų lėšos, 

parodyti tikslingesnius ir taupesnius iš piliečių surenkamų lėšų 

naudojimo būdus ir pagrįsti mokesčių mažinimo 

bei subalansuoto valstybės biudžeto galimybę ir būtinybę. 
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Valstybės naštos mažinimas 

 
Lietuvos laisvosios rinkos institutas tęsė darbus valstybės naštos mažinimo srityje, 

kurios  tikslas  –  atskleisti,  kaip  panaudojamos  mokesčių  mokėtojų  lėšos,  parodyti 

tikslingesnius  ir  taupesnius  iš  piliečių  surenkamų  lėšų  naudojimo  būdus  ir  pagrįsti 

mokesčių mažinimo bei subalansuoto valstybės biudžeto galimybę ir būtinybę. 

 

Metų  eigoje,  Seimo  nariai  pateikė  Seimui  svarstyti  nemažai  valstybės  naštą 

didinančių  pasiūlymų.  Nors  dalį  šių  iniciatyvų  pavyko  numalšinti,  naujojo  Seimo 

dauguma  su  ekonomine  krize  buvo  pasiryžusi  kovoti  didinant  mokesčių  naštą  ir  šio 

pasiryžimo  sulaikyti  nepavyko.  Nepaisant  LLRI  pastangų  sustabdyti  valstybiniu 

socialiniu draudimu privalomai draudžiamų asmenų rato plėtrą, naujoji dauguma į šį ratą 

įtraukė kūrybinius darbuotojus ir ūkininkus.  

Vienas didžiausių praėjusių metų pasiekimų  ‐ PVM  lengvatų panaikinimas,  kurį 

priėmė naujai išrinktas Seimas. LLRI buvo vieni atkakliausių viešosios diskusijos dalyvių, 

jau kelerius metus raginančių  panaikinti šias lengvatas.  

Kitas pasiekimas ‐ LLRI raginimas politinėms partijoms į rinkimų programas įrašyti 

pelno mokesčio  reformą, panaikinant nepaskirstyto pelno apmokestinimą;  šią nuostatą  į 

savo programas  įtraukė Liberalų  ir  centro  sąjunga  bei Liberalų  sąjūdis. Metų pabaigoje 

LLRI pristatė pelno mokesčio reformos analizę. Darbas ties pelno mokesčio reforma taps 

itin aktualiu 2009 m., nes LLRI siūloma reforma būtų pačiu geriausiu stimulu šalies ūkiui 

atsigauti. 

Per 2008 m. užfiksuotos 530 LLRI ekspertų publikacijos žiniasklaidoje ir surengti 17 

teminių renginių. 

 

 

MOKESČIAI 

 

Gegužės  20 d. LR Ministrui Pirmininkui, LR  finansų ministrui  ir LRS  frakcijoms 

pateiktas  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  ir  Lietuvos  laisvosios  rinkos  instituto 

mokesčių  paketų  sugretinimas.  LLRI,  norėdamas  padėti  gyventojams  susigaudyti 

valdžios pasiūlymų gausoje bei visapusiškai įvertinti pasiūlymų įgyvendinimo pasekmes, 

šioje  medžiagoje  vardija  valdžios  atstovų  pasiūlytus  mokesčių  pakeitimus  (registruoti 

įstatymų  pakeitimų  projektai  Seime,  vieši  pasisakymai  ir  pan.)  bei  analizuoja  jų 

įgyvendinimo pasekmes. Sutikdamas, kad mokesčių srityje yra daug  tobulintinų dalykų, 

LLRI  kartu  pateikia  alternatyvius  mokesčių  pasiūlymus,  taip  pat  nurodydamas  ir  jų 

įgyvendinimo ekonomines pasekmes. LLRI siūlymai yra sumažinti GPM tarifą iki 11 proc., 

apmokestinti  tik paskirstytą  įmonių pelną,  naikinti mokesčių  lengvatas,  įvesti  „Sodros“ 

lubas, nedidinti PVM  ir  taikyti minimalius ES  leistinus  tarifus bei neįvesti nekilnojamojo 

turto mokesčio. 
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Birželio  10  d.  LRS  darbo  grupės  nariams  pateikta  LLRI  analizė  dėl  socialinių 

garantijų dirbant pagal autorines  sutartis. LLRI atliko  ir pateikė analizę apie kūrybinių 

darbuotojų  socialinių garantijų problematiką  ir galimą  tinkamiausią  sprendimą,  leisiantį 

kūrybiniams  darbuotojams  apsidrausti  socialiniu  draudimu.  LLRI  siūlo  neapmokestinti 

kūrybinių  darbuotojų  privalomu  valstybiniu  socialiniu  draudimu,  nes  Valstybinio 

socialinio draudimo fondo krizė dėl didėjančio išlaikytinių rato yra neišvengiama. Vietoje 

privalomo  valstybinio  socialinio  draudimo,  LLRI  siūlo  leisti  kūrybiniams  darbuotojams 

patiems pasirinkti tinkamiausią ir labiausiai jų lūkesčius pateisinančią socialinio draudimo 

formą.  Taip  pat  siūloma  informuoti  kūrybinius  darbuotojus  apie  įvairius  socialinio 

draudimo variantus, siekiant išspręsti informacijos stokos problemą. Darbo grupė iš dalies 

atsižvelgė į LLRI poziciją ir pasiūlė privalomai drausti tik meninio kūrėjo statusą turinčius 

asmenis, bet metų pabaigoje naujasis Seimas pagal autorines sutartis dirbančius asmenis 

privalomai įtraukė į valstybinio socialinio draudimo sistemą. 

 

Lapkričio  11  d.  LRS  Biužeto  ir  finansų  komitetui  išsiųsta  LLRI  ekspertizė  Dėl 

gyventojų  pajamų  mokesčio  įstatymo  pakeitimo  ir  papildymo  įstatymo  projekto. 

Pagrindiniai LLRI siūlymai:  

1)  Panaikinti  gyventojų  pajamų mokesčio  lengvatą  palūkanoms  už  nuo  2009 m. 

sausio  1  d.  paimtą  kreditą  gyvenamajam  būstui  statyti  arba  įsigyti. GPM  lengvatą  jau 

paimtiems kreditams panaikinti nuo 2010 m. sausio 1 d.; 

2) Nekeisti  esamos  tvarkos  dėl minimalaus  3 m.  laikotarpio  nekilnojamojo  turto 

išlaikymo; 

3)  Neapmokestinti  tų  gyvenamojo  būsto  pardavimo  pajamų,  kurios  gautos 

pardavus  ar  kitaip perleidus nuosavybėn  gyvenamąjį  būstą,  jeigu  jame  buvo  gyventojo 

gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka.  

Naujoji Seimo dauguma priėmė GPMĮ pakeitimus, kurie didele dalimi  sutapo  su 

LLRI pasiūlymais – GPM  lengvata būsto kreditams buvo panaikinta, o esama  tvarka dėl 

minimalaus 3 m. laikotarpio nekilnojamojo turto išlaikymo nebuvo pakeista. 

 

Pridėtinės vertės mokestis  

 

Sausio  31 d. LR Prezidento kanceliarijai  ir LRS kanceliarijai  išsiųstas pagrindinių 

šalies  ekonominės  politikos  ekspertų  kreipimasis  dėl  PVM  lengvatos  vaisiams  ir 

daržovėms. Mokesčių dydis yra svarbus ekonominis veiksnys. Mokesčių mažinimas gali 

paskatinti  ekonomikos  plėtrą  ir  konkurencingumą  bei  padidinti  ekonominių  gėrybių 

prieinamumą.  Tačiau  siūlytos  PVM  lengvatos  vaisiams  ir  daržovėms  yra  netinkamas 

ekonominės  politikos  žingsnis. Visuomenėje  plačiai  nuskambėjo  argumentas,  kad  PVM 

lengvatos vaisiams ir daržovėms sumažins šių prekių kainas. Pirma, neaišku, kodėl būtent 

šių prekių kainos  turėtų būti mažinamos. Antra,  apskritai  abejotina,  ar kainos gali būti 

sumažintos,  pasitelkiant  tokias  priemones.  Seimas  pritarė  PVM  lengvatos  vaisiams  ir 

daržovėms įvedimui, tačiau 2008 m. pabaigoje naujasis Seimas panaikino šią ir visas kitas 

PVM lengvatas, išskyrus laikinas lengvatas vaistams, knygoms ir neperiodiniams  
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informaciniams  leidiniams  bei  gyvenamųjų  namų  statybos,  renovavimo  ir  apšiltinimo 

paslaugoms. 

 

Europos  Komisijos  Mokesčių  ir  muitų  sąjungos  direktoratui  paskelbus  viešą 

konsultaciją dėl pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatinių tarifų poveikio, Lietuvos 

laisvosios  rinkos  institutas  parengė  konsultacinį  darbą,  kurį  gegužės  12  d.  pristatė  ES 

Mokesčių  ir muitų  sąjungos  direktoratui,  o  gegužės  22  d.  LR  Finansų ministrui.  Šiame 

darbe  analizuojamas  PVM  lengvatų  poveikis  ekonomikai,  konkurencijai  ir  valstybės 

finansams.  Remiantis  Valstybės  kontrolės  atlikto  tyrimo  duomenimis,  LLRI  ekspertai 

nustatė, kad PVM lengvatos nepasiekia tikslo – neatpigina prekių kainų. Dėl to lengvatos 

traktuotinos kaip rinką iškreipiančios subsidijos specialių interesų grupėms. Taipogi, PVM 

lengvatos  yra  žalingos  valstybės  finansams  –  dėl  lengvatų  buvimo  biudžetas  kasmet 

netenka šimtamilijoninių sumų. 

 

Akcizai  

 

Vasario 28 d. R.Šimašius ir G.Kadziauskas LLRI surengtoje spaudos konferencijoje 

„Kontrabandos vartojimas mažėja. Ko  laukti po akcizų padidėjimo?“ pristatė 2008 m. 

vasario mėnesį atliktos Lietuvos gyventojų sociologinės apklausos, kurioje buvo siekiama 

išsiaiškinti  gyventojų  požiūrį  į  kontrabandą,  kovos  su  ja  priemones,  kontrabandinių 

prekių vartojimą, išvadas.  

Kovo  8  d.  LLRI  suorganizuotoje  diskusijoje  „Gyventojų  požiūrio  į  kontrabandą 

tyrimas:  pokyčiai  ir  implikacijos  mokesčių  politikai“  G.Kadziauskas  pristatė  tyrimo 

rezultatus.  Balandžio  7  d.  LR  finansų  bei  vidaus  reikalų ministerijoms  pateikta  tyrimo 

„Gyventojų  požiūris  į  kontrabandą“  analizė.  Analizėje  palyginami  dviejų  apklausų  

(2004 ir 2008 metų) rezultatai.  

Gyventojų    nuomonės  apie  kontrabandą  tyrimas  buvo  palankiai  sutiktas  tiek 

valstybės institucijų, tiek verslo atstovų, nes laiku, prieš akcizų tarifų padidinimą, suteikė 

informacijos ne tik apie gyventojų požiūrį į kontrabandos reiškinį, kontrabandininkus, bet 

ir  apie  kontrabandinių  prekių  vartojimą. Kadangi  tai  jau  antrasis  gyventojų  nuomonės 

tyrimas,  pirmasis  buvo  atliktas  2004  metais,  didėja  paskatos  ir  toliau  sekti  gyventojų 

nuomonę ir ateityje atlikti panašią apklausą. 

 

Spalio 24 d. išsiųsta LLRI pozicija Dėl Europos Komisijos siūlymo didinti akcizus 

apdorotam tabakui. Pozicijoje pateikiamos tokios LLRI išvados ir siūlymai: 

1)  Sveikintinas  Europos  Komisijos  siūlymas  palaipsniui  sulyginti  cigarečių  bei 

smulkinto  tabako, skirto cigaretėms, akcizus bei sugriežtinti cigarečių, cigarų bei pypkių 

tabako  apibrėžimus  siekiant panaikinti  galimas manipuliacijas pavadinimais  stengiantis 

pritaikyti mažesnius akcizų tarifus;  

2)  Siūloma  nepritarti minimalaus  akcizo  didinimui  nuo  64  iki  90  eurų  1000‐čiui 

cigarečių,  kadangi  siūlomas  akcizų  kėlimas  Lietuvoje  būtų  žalingas:  tik  maža  dalimi 

sumažintų  vartojimą,  didintų  kontrabandą,  mažintų  potencialias  biudžeto  pajamas, 

mažintų vartotojų perkamąją galią bei didintų infliaciją;  
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3)  Pagrindinis  procentinio  minimumo  tikslas  yra  ES  akcizų  dydžių 

harmonizavimas,  tačiau  jis  šio  tikslo  neužtikrina.  Procentinio  minimumo  didinimas 

priverstų akcizus cigaretėms didinti  tose šalyse, kuriose akcizas absoliučia  išraiška yra  ir 

taip  didelis,  lyginant  su  ES  vidurkiu.  Dėl  šios  priežasties  LLRI  siūlo  arba  atsisakyti 

procentinio minimumo arba nepritarti jo didinimui nuo 57 proc. iki 63 proc. 

 

Pelno mokestis  

 

Balandžio 15 d. LRS  ekonomikos, Biudžeto  ir  finansų komitetams pateiktos LLRI 

išvados  ir  pasiūlymai  dėl  Pelno  mokesčio  įstatymo  5  straipsnio  pakeitimo  įstatymo 

projekto XP‐2953. Pelno mokesčio  įstatymo projekte numatyta padidinti pelno mokesčio 

tarifą  nuo  15  proc.  iki  19  proc.  Šiuo  sprendimu  siekiama  padidinti Valstybės  biudžeto 

pajamas.  Tačiau  tarifo  kėlimas  nėra  efektyvi  priemonė  surinkti  daugiau  mokestinių 

pajamų. Greičiau priešingai – didinamas  tarifas  lems  įplaukų  iš  šio mokesčio mažėjimą. 

Aukštesnis  tarifas mažina paskatas didinti efektyvumą, mažinti  sąnaudas bei deklaruoti 

didesnį  pelną.  Esant  stipriai  tarptautinei  mokesčių  konkurencijai  ir  šalims  mažinant 

mokesčių  tarifus,  Lietuvoje  didinamas  pelno  mokestis  stipriai  pakenktų  šalies 

konkurencingumui.  Sprendimas  didinti  pelno  mokestį  pakirstų  Lietuvos 

konkurencingumą,  sukurtų  neigiamus  lūkesčius  dėl  Lietuvos  mokesčių  politikos 

nuoseklumo  ir  kryptingumo.  Seimo  siekį  padidinti  pelno mokesčio  tarifą  iki  19  proc. 

pavyko sustabdyti, bet metų pabaigoje naujasis Seimas šį tarifą padidino iki 20 proc. 

   

Liepos 29 d. Lietuvos politinėms partijoms  išsiųstas LLRI pasiūlymas partijoms  į 

rinkimų programas  įtraukti pelno mokesčio reformą. Diskusijos apie pelno mokestį yra 

pačios aktyviausios  tiek Lietuvoje,  tiek  tarptautinėje erdvėje.  Itin daug kritikos dėl pelno 

mokesčio  kyla dėl  šio mokesčio  taikymo  pasekmių  – mokesčiu  sukuriamas  nepagrįstas 

akcininkų  pajamų  apmokestinimas  ir  uždirbant,  ir  išmokant  pajamas;  mokesčiu 

apmokestinamos ne  tik  akcininkų gautos pajamos, bet  ir  investicijos,  o  taip pat  ir dalis 

verslo  išlaidų.  Pelno mokesčio  bazė  yra  skaičiuojamojo  pobūdžio,  t.y.  neobjektyvi,  jos 

apskaičiavimas yra itin painus ir sudėtingas, reglamentuojama gausa poįstatyminių aktų, 

išaiškinimų,  nėra  galimybės  automatizuoti.  Dėl  šių  priežasčių,  pelno  mokesčio 

administravimo sudėtingumas prilygsta pridėtinės vertės mokesčio administravimui, nors 

šio mokesčio įplaukos į biudžetą yra žymiai mažesnės nei PVM. 

ES institucijose brandinama idėja ES mastu konsoliduoti pelno mokesčio bazę, taip 

atimant  iš  šalių  narių  galimybę  konkuruoti  dėl  verslų  ir  investicijų.  Realus  visų  šių 

susikaupusių  problemų  sprendimo  būdas  –  esminė  pelno  apmokestinimo  reforma, 

pereinant prie  vienkartinio  tiesioginio  akcininkų pajamų  apmokestinimo  (toliau  ‐ pelno 

mokesčio  panaikinimas).  Liberalų  ir  centro  sąjunga  bei  Liberalų  sąjūdis  LLRI  siūlomą 

pelno mokesčio reformą įtraukė į savo rinkimų programas. 

 

Lapkričio 17 d. LLRI pristatė analitinę medžiagą „Pelno mokesčio reforma“. Šioje 

medžiagoje  pateikiamas  pasiūlymas  reformuoti  vieną  iš  žalingiausių mokesčių  –  pelno 

mokestį, pereinant prie vienkartinio pelno apmokestinimo išmokant dividendus  
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gyventojams. Ši pelno mokesčio reforma panaikintų tą pelno mokesčio dalį, kuri taikoma 

uždirbtam  ir  reinvestuotam  pelnui,  o  gyventojų  pajamų mokesčiu  apmokestintų  pelno 

vartojimą. 

 

Dalyvauta renginiuose 

 

1) Gegužės  15  d.  Ž.  Šilėnas  ir  K.  Leontjeva  dalyvavo  Liberalų  ir  centro  sąjungos 
organizuotame  susitikime  su  LR  Seimo  biudžeto  ir  finansų  komiteto  nariu  Raimundu 

Palaičiu, kuriame diskutavo tema: LiCS mokesčių politika valdančioje daugumoje ‐ kodėl 

laisvės nuo mokesčių diena išaušo 2 savaitėm vėliau, nei pernai?; 

2) Gegužės 20 d. LLRI organizuotoje spaudos konferencijoje „Valdžia šiemet rekordiškai 
toli  nustūmė  laisvės  nuo mokesčių  dieną“  R.  Šimašius  pristatė  instituto  apskaičiuotą 

laisvės nuo mokesčių dieną; 

3) Spalio  30  d.  R.  Šimašius  dalyvavo  Valstybinės  mokesčių  inspekcijos  prie  LR  FM 

organizuotoje diskusijoje apie šešėlinės ekonomikos paplitimą Lietuvoje; 

4) Lapkričio  5  d.  R.  Vainienė  ir  K.  Leontjeva  dalyvavo  LLRI  organizuotoje  spaudos 
konferencijoje  „Pelno  mokestis:  kodėl  ir  kaip  reformuoti?“,  kurioje  pristatė  instituto 

poziciją; 

5) Gruodžio  17  d.  R.  Vainienė  spaudos  konferencijoje  „Naujoji  valdžia  šventėms 
dovanoja  chaosą“  pristatė  instituto  poziciją  dėl  skubiai  vykdomos  visaapimančios 

mokesčių pertvarkos. 

 

VALSTYBĖS IŠLAIDOS 

 

Kovo  17  d.  Saulėlydžio  komisijos  posėdyje R.  Šimašius  pristatė  tyrimą  „Viešojo 

sektoriaus strateginis planavimas: iššūkiai ir sprendimai“. Šio tyrimo tikslas ‐ išnagrinėti 

trijų  programų  (Nacionalinio  turizmo  plėtros;  Kūno  kultūros  ir  sporto  plėtros; 

Specialiosios Europos regioninės plėtros  fondo  (BPD  įgyvendinti)) strateginio planavimo 

įgyvendinimą,  jo  vaidmenį  planuojant  finansavimą  ir  skirstant  lėšas.  Tyrimu  taip  pat 

siekta nustatyti strateginio planavimo metodikos stipriąsias ir silpnąsias vietas, išsiaiškinti, 

su kokiais iššūkiais susiduria ir kitų valstybės institucijų ir programų strategiją kuriantys 

ir  įgyvendinantys  žmonės. Analizėje  buvo nustatyta,  kad  biudžetas  savo  turiniu  išlieka 

instituciniu, o ne programiniu; trūksta programų naudingumo ir būtinumo aptarimo dar 

planavimo  stadijoje.  Programų  tikslai,  uždaviniai,  o  taip  pat  ir  jų  vertinimo  kriterijai 

dažnai  yra  institucinio  pobūdžio.  Vykdant  veiklą,  nėra  privačiam  verslui  būdingos 

motyvacijos kokybiškai atlikti vykdomus projektus. Analizės metu nebuvo aptiktas ryšys 

tarp  programos  ataskaitų,  jų  vertinimo  ir  kitų metų  biudžeto  planavimo. Nei  tarpinis 

(vykdymo), nei galutinis (rezultatų) išorės vertinimas nėra atliekamas ir tai leidžia abejoti, 

ar iš viso galima kalbėti apie programinio biudžeto egzistavimą Lietuvoje.  Balandžio 11 d. 

ši analizė buvo pristatyta LRS biudžeto ir finansų komitetui. 

Rugsėjo  2  d.  pristatyta  LLRI  analizė  Efektyvus  valstybės  ir  savivaldybių  turto 

valdymas. Šiame darbe analizuojamos šiuo metu Lietuvoje esančios kliūtys efektyvesniam  
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viešojo nekilnojamojo  turto valdymui. Darbe  taip pat  tiriamos  efektyvesnio valstybės  ir 

savivaldybių nekilnojamojo turto valdymo galimybės ir šiam tikslui taikytinos priemonės. 

Pripažįstant,  kad  dalis  valstybės  funkcijoms  įgyvendinti  reikalingo  turto  specifiška  ir 

netinka privatizuoti  ar  nuomoti, pateikiami  argumentai,  kodėl  valstybei  ir  savivaldybei 

priklausančių  nekilnojamojo  turto  objektų  pardavimas  ir  nekilnojamojo  turto  paslaugų 

pirkimas  iš  privačių  tiekėjų  yra  galima  ir  pakankamai  pagrįsta  alternatyva. Aptariama 

relevantiška užsienio valstybių patirtis. 

Socialinės išlaidos 

Rugsėjo  22  d.  LRS  ekonomikos,  Biudžeto  ir  finansų,  socialinių  reikalų  ir  darbo 

komitetams  išsiųsta  LLRI  ekspertizė  dėl motinystės  (tėvystės)  pašalpos  pratęsimo  iki 

vaikui sukaks 3 metai įstatymo projekto XP‐2933. Šia ekspertize LLRI siūlo: 1) nepritarti 

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 5, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo 

projektui XP‐2933, o taip pat ir kitiems penkiems įstatymų projektams: XP‐2934, XP‐2935, 

XP‐2936, XP‐2937, XP‐2938;  2)  lanksčiau  reglamentuoti  darbo  laiką,  nes  tai  leistų  dirbti 

nepilną  darbo  dieną  arba  bet  kokiu  darbuotojai  ir  darbdaviui  patogiu  grafiku,  o  tai 

suteiktų galimybes šeimai užsidirbti pinigų ir tuo pačiu metu šeimoje prižiūrėti vaiką; 3) 

supaprastinti  higienos,  patalpų  ir  kvalifikacijos  reikalavimus  vaikų  darželiams,  nes  tai 

padidintų  vaikų  darželių  pasiūlą,  o  taip  sumažėtų  eilės  lopšelių  ir  vaikų  darželių 

sąrašuose,  taip  pat  sumažėtų  ir  vaikų  priežiūros  paslaugų  kainos.  Projektas  nebuvo 

svarstytas Seime. 

Spalio 29 d. Valstybinio socialinio draudimo  fondo  tarybai pateikta LLRI pozicija 

„SODROS  kamšymas  šiandien  –  SODROS  badas  rytoj“.  „Sodros“  ydingumas  ir 

neatsparumas  krizės  metu  stebimas  jau  ne  pirmą  kartą.  Būtent  todėl  fondo  biudžeto 

pajamų problemas reikia spręsti ne įtraukiant daugiau žmonių į šią sistemą arba didinant 

įmokų dydį, bet atsisakant tų sprendimų, dėl kurių nepagrįstai  išaugo „Sodros“  išlaidos. 

„Sodros“ padėtis yra  itin bloga dėl naujai  įteisintų motinystės  (tėvystės) pašalpų vaikus 

auginantiems  asmenims.  Valdžia  turėtų  pripažinti  padarytą  klaidą  ir  ją  ištaisyti, 

nesuteikiant žmonėms lūkesčių dėl jų galimų pajamų. Juolab, kad ir sprendimo priėmimo 

metu  buvo  žinoma,  jog  „Sodra“  nebus  pajėgi  esamo  tarifo  ribose  finansuoti  garantijas. 

Senojo Seimo siekį padidinti „Sodros“  įmokų  tarifą 2 punktais pavyko sustabdyti,  tačiau 

naujasis Seimas nutarė sumažinti  įmokų, pervedamų į privačius pensijų  fondus dalį nuo 

5,5 iki 3 proc. 

Subalansuotas biudžetas 

Kovo  27  d.  LRS  Europos  reikalų  komitetui,  LR  Vyriausybės  kanceliarijai,  LR 

aplinkos,  finansų,  ūkio,  žemės  ūkio  ministerijoms  bei  Europos  Komisijos  atstovybei 

Lietuvoje išsiųsti LLRI pasiūlymai Lietuvos pozicijai dėl ES biudžeto reformos. Europos 

Komisija inicijavo diskusiją „Pertvarkykime biudžetą ir pakeiskime Europą“. Atsiliepiant į 

šią  diskusiją,  LLRI  pateikė  pasiūlymus  Lietuvos  pozicijai  dėl  ES  biudžeto  reformos. 

Diskusija ne apie naują finansinį laikotarpį, o apie naujus biudžeto formavimo principus.  
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Diskusijoje  pateiktas  platesnis  požiūris  į  ES  finansus,  gilesnė  įžvalga,  nei  įprastas 

nacionalinio intereso atstovavimas, kuris buvo, yra ir išliks – gauti kuo daugiau lėšų iš ES 

biudžeto, sumokant santykinai mažiau įmokų. Diskusijoje suteikta galimybė atsiriboti nuo 

įsigalėjusios  „grynojo  gavėjo“  požiūrio  bei  pateikti  pasiūlymai,  kokia  biudžeto  reforma 

leistų pakeisti Europą. 

 

Spalio  10  d.  LRVK,  LR  Finansų ministerijai,  LRS  Biudžeto  ir  finansų  komitetui 

išsiųsta  LLRI  analizė  „Subalansuotas  biudžetas,  mažinant  mokesčius  būtinybė  ir 

realybė“. Lietuvos  laisvosios  rinkos  institutas nuolat  ragina mažinti mokesčių naštą bei 

subalansuoti  valstybės  finansus.  LLRI  siūlymai  sumažinti mokesčius  dažnai  vertinami 

kaip nerealistiški, teigiant, jog atsivėrusi biudžeto skylė neleis tinkamai vykdyti valstybės 

įsipareigojimų. Pagrindinis  šios analizės  tikslas – parodyti, kad  subalansuotas biudžetas 

yra įmanomas bei realus, net ir mažinant mokesčių naštą.  

 

Lapkričio 11 d. LRS Biužeto  ir finansų komitetui pateiktos pastabos ir pasiūlymai 

dėl 2009 metų valstybės biudžeto. Jau daugiau nei dešimtmetį Lietuvos laisvosios rinkos 

institutas  savo  analitiniuose  darbuose  atkreipia  dėmesį  į  pagrindines  problemas  ir 

trūkumus, bei galimus sprendimus, susijusius su biudžetu. Nors per šį  laikotarpį galima 

pastebėti  ir  svarbių  teigiamų pasikeitimų,  esminės probleminės  sritys,  kurios  reikalauja 

pokyčių,  išlieka.  Jau  antrus  metus  biudžeto  projekte  pateikiamos  programų  efekto  ir 

rezultato  vertinimo  kriterijų  suvestinės,  tačiau  nedera  pamiršti,  kad  programų 

finansavimas  turėtų būti nustatomas ne  tik pagal prognozuojamus programų  rodiklius, 

bet ir pagal praeityje jau pasiektus rezultatus. Rezultatų įvertinimas leistų Seimo nariams 

pagrįsčiau  spręsti,  ar  nereikia  programų  peržiūrėti,  skiriamą  finansavimą  padidinti, 

sumažinti  ar  iš  viso  programų  atsisakyti.  Biudžeto  sudarymo  procesuose  trūksta 

skaidrumo, tikslingumo ir efektyvumo. 

 

Dalyvauta renginiuose: 

 

1) Balandžio  18  d.  R.  Šimašius  dalyvavo  Dešiniosios  koalicijos  organizuotoje 

konferencijoje  „Ar  subankrutuos  Lietuva?“,  kurioje  skaitė  pranešimą  „Viešųjų 

finansų panaudojimo efektyvumas“; 

2) Birželio  18  d.  LLRI  organizuotoje  spaudos  konferencijoje  „Tyrimai  rodo,  kad 
socialinę  paramą  gauna  ir  jos  nenorintys“  G.  Kadziauskas  pristatė  instituto 

poziciją; 

3) Rugsėjo  9  d.  R.  Vainienė  dalyvavo  Lietuvos  valstiečių  liaudininkų  sąjungos 
organizuotoje diskusijoje dėl PVM lengvatų taikymo maisto pramonėje; 

4) Rugsėjo  16  d.  G.  Kadziauskas  dešiniosios  koalicijos  „Vardan  Lietuvos“ 

organizuotoje diskusijoje  „Lietuva  ekonominės krizės  akivaizdoje: kaip  taupyti  ir 

racionaliau naudoti valstybės  lėšas?“, kurioje  skaitė pranešimą  „Biudžeto  išlaidų 

taupymo galimybės efektyviau naudojant valstybės turtą“;    
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5) Spalio  21  d.  R.  Vainienė  dalyvavo  Lietuvos  pramonininkų  konfederacijos 

konsultacinio  posėdžio  diskusijoje  „Nacionalinio  biudžeto  projektas  bei 

Socialinio draudimo mokesčio tarifo didinimo priežastys ir pagrindimas“; 

6) Lapkričio 11 d. R. Šimašius  ir R. Vainienė dalyvavo LLRI organizuotoje apskritojo 

stalo  diskusijoje  specialistams  aktualiausiais  su  šalies  biudžetu  susijusiais 

klausimais; 

7) Gruodžio  1  d.  R.  Vainienė  dalyvavo  LR  Finansų  ministerijos  organizuotoje 

diskusijoje „ES struktūrinių fondų paramos prioritetai Lietuvoje: kaip efektyviai 

reaguoti į besikeičiančią ekonominę ‐socialinę situaciją?“ 

 

Svarbesnės publikacijos žiniasklaidoje 

 

‐  01  16  komentaras  „Neblėstančios  PVM  lengvatų  vilionės“  (Ž.Šilėnas): Verslo  žinios, 

Lrytas.lt, Vakarų ekspresas, Žinių radijas, Balsas.lt; 

‐ 01 30 pranešimas spaudai „Šalies ekonomistai: PVM lengvata ‐ netinkama ekonominės 

politikos priemonė“  (R.Šimašius, Ž.Šilėnas): BNS, ELTA, Alfa.lt, Balsas.lt, Bernardinai.lt, 

Delfi.lt,  VZ.lt,  Vtv.lt,  Respublika,  Lrytas.lt,  Lietuvos  rytas  Ekonomika,  Vilniaus  diena, 

Kauno diena, Apskaitos, audito  ir mokesčių žinios, Šiaulių kraštas, Žinių  radijas, M‐1  ir 

kt.; 

‐  02  04  komentaras  „Gerasis  Žakas  infliacijos  nedidina“  (Ž.Šilėnas):  Veidas,  Balsas.lt, 

Sekundė, Šilutės žinios; 

‐  02  22  pranešimas  spaudai  „Kodėl  progresiniai mokesčiai  būtų  klaida“  (R.Šimašius): 

BTV, Vtv.lt, Alfa.lt, Jtn.lt, Žinių radijas, Lietuvos radijas, Vz.lt, Sekundė, M‐1 ir kt.; 

‐  02  28  pranešimas  spaudai  „LLRI:  padidinti  akcizai  krenta  į  kontrabandai  palankią 

dirvą“ (G.Kadziauskas, R.Šimašius): M‐1, BNS, ELTA, Respublika, Lietuvos rytas, Verslo 

žinios, Kauno diena, Vilniaus diena, Lietuvos radijas, Žinių radijas, BTV, 5 kanalas, LNK, 

LTV Panorama/Vakaro  žinios/Labas  rytas, Bernardinai.lt, Delfi.lt, Alfa.lt, Vz.lt, Lrytas.lt, 

Vtv.lt, Tauragės kurjeris, 1 Baltiskij kanal, TV 3 žinios ir kt.;   

‐ 04 02 straipsnis „Besaikis valdžios išlaidavimas“ (R. Šimašius): Vakarų ekspresas; 

‐ 04 04 diskusija „Progresiniai mokesčiai: ar tikrai būtinybė?“ (Ž. Šilėnas): Žinių radijas; 

‐  04  13  komentaras  „Ką  valdžia  turėtų  daryti  ir  ko  nedaryti  su mūsų  pinigais?“  (Ž. 

Šilėnas):  ELTA,  Vtv.lt,  Elektrėnų  kronika,  Londono  žinios,  Alytaus  naujienos,  Delfi.lt, 

Respublika, Šilutės žinios, Bernardinai.lt; 

‐ 04 29 pranešimas spaudai „Lietuviai valstybei atiduotų 11 procentų uždirbtų pinigų“ 

(R.  Šimašius):  ELTA,  Lietuvos  rytas,  Lrytas.lt,  Respublika,  Delfi.lt,  Šiaulių  kraštas, 

Lietuvos žinios, Lietuvos radijas, Lrt.lt, Balsas.lt, Vakarų ekspresas ir kt.; 

‐ 05 09 straipsnis „Socialinio teisingumo pinklės“ (R. Šimašius): Vilniaus diena, Klaipėda, 

Kauno diena, Delfi.lt; 

‐  05  20  spaudos  konferencijos  medžiaga  „LLRI  siūlo  naikinti  pelno  mokestį,  GPM 

mažinti iki 11 proc.“ (R. Šimašius): ELTA, Delfi.lt, Info.lt ir kt.; 

‐ 05 26 komentaras „Progresiniai mokesčiai: dalytis ar gauti?”  (K. Leontjeva): Mokesčių 

žinios, Balsas.lt, Vtv.lt, Delfi.ru, Respublika, Respublika (rusų kalba), Biznes i Baltija; 
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‐ 06 12 pranešimo spaudai informacija „Autoriniai atlyginimai neturi būti apmokestinti“: 

Lrytas.lt, ELTA, Respublika. 

‐ 06 18 spaudos konferencijos medžiaga „Kas penktas nenorintis socialinės paramos vis 

tiek buvo paremtas“ (G. Kadziauskas): ELTA, BNS, Jtn.lt, Delfi.lt, Alfa.lt, Laikas, Lietuvos 

žinios, Respublika, Lietuvos radijas, Žinių radijas ir kt.; 

‐  06  25  straipsnis  „Naujam Seimui  ‐  išbandymas biudžetu“  (Ž.  Šilėnas): Verslo  žinios, 

Vz.lt; 

‐ 07 komentaras „Šeimos biudžetas  ‐ kad pinigas pinigą  trauktų“  (Ž.Šilėnas): žurnalas 

Kelias; 

‐ 07 08 diskusija „Tyrimas: kam tarnauja valdžios sprendimai“ (Ž.Šilėnas): Žinių radijas, 

Raktas; 

‐ 07 16 diskusija „Paskolų lengvatos“ (Ž. Šilėnas): Lietuvos radijas, Ryto garsai; 

‐  07  28  komentaras  „Mokesčiai:  politikų  pasiūlymai  ‐  ne  į  tą  pusę“  (V.Žukauskas): 

Delfi.lt, Mokesčių žinios, ELTA; 

‐ 07 29 komentaras „Progresiniai mokesčiai tolsta“: Delfi.lt;  

‐ 08 21 reportažas  „Savivaldybių biudžeto skylės”(R.Vainienė): M‐1; 

‐ 08 22  reportažas „Ministerijų kiekis Lietuvoje, ar  turime ne per daug?“  (R.Vainienė): 

Baltijos TV; 

‐ 09 01 komentaras „Krizės pakirsta Latvija mažina valdininkų skaičių“ (G.Kadziauskas): 

Verslo žinios,  Vz.lt; 

‐  09  08  komentaras  „Nauji  infliacijos  ir  nusikalstamumo  postūmiai  iš  Europos 

Sąjungos“ (R.Šimašius): Verslo žinios, Vz.lt, Vtv.lt, Zebra.lt, Šilutės žinios; 

‐ 09 10 reportažas „Nesurenkamas biudžetas“ (R. Šimašius): TV 3, Žinių radijas; 

‐  09  11  komentaras  „Valstybė  gali  likti  skolinga  verslininkams“  (R.Vainienė):  Verslo 

žinios, Vz.lt; 

‐ 09 11 komentaras „Valdžia  išlaidauja  ‐ biudžeto deficitas didėja“  (R. Vainienė): BNS, 

Alfa.lt, Atn.lt; 

‐ 09 17 analizė „Ekspertai prasčiausiai vertina socdemų mokesčių politiką“: Vz.lt; 

‐ 09 18 komentaras „Iš visos  lengvatų puokštės užkliuvo viena“  (K. Leontjeva): Verslo 

žinios, Vz.lt; 

‐  09  29  komentaras  „2009 metų  biudžetas  ‐  iššūkis  jau  naujai  valdžiai“  (R.Vainienė): 

Veidas. 

‐  10  07  straipsnis  „Mokesčių permainas  ribos  ekonomika“  (R.Šimašius): Verslo  žinios, 

Vz.lt; 

‐  10  07  pranešimas  spaudai:  „LLRI:  žalingiausias  Lietuvoje  ‐  pelno mokestis“:  ELTA, 

BNS, Balsas.lt, Delfi.lt, Lietuvos radijas, M‐1, Lrt.lt, Vz.lt, Respublika ir kt..; 

‐  10  28 komentaras  „Ar  tikrai  1 proc. yra mažai?“  (R.Šimašius): Lietuvos  radijas, Lrt.lt, 

Delfi.lt; 

‐ 10 29 komentaras „Mokesčių didinimas ‐ kelias į niekur“ (R.Šimašius): ELTA, Mokesčių 

žinios, Respublika, Balsas.lt; 

‐  12  straipsnis  „Mokesčių  didinimo  planas  verslui  ‐  kilpa  ant  kaklo“  (K.Leontjeva): 

Verslo labirintas; 
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‐ 12 01 straipsnis „Barzdos mokestį prisiminus ‐ kalbos apie NT mokestį gyventojams“ 

(R.Vainienė): Respublika „Pastogė“; Vakarų ekspresas; 

 ‐  12  08  komentaras  „Antikrizinio  plano  Lietuva  dar  neturi“  (K.Leontjeva): Mokesčių 

žinios, ELTA, Delfi.lt ir kt.; 

‐ 12 08 straipsnis „Dauguma patentininkų trauks į šešėlį“ (G.Kadziauskas): Veidas; 

‐ 12 17 pranešimas spaudai „LLRI ragina valdžią nekelti sąmyšio mokesčių sistemoje“: 

ELTA,  BNS,  Delfi.lt,  Mokesčių  žinios,  Baltic  Financial  News,  Lrytas.lt,  Alfa.lt,  Kauno 

diena, Respublika, Lietuvos rytas ir kt.; 

‐ 12 23 komentaras „Muštas nemuštą neša“ (R.Vainienė): Lietuvos radijas, Lrt.lt, Delfi.lt; 

‐ 12 24 dienos citata: „R.Vainienė: reikės apmokestinti akinių rėmelius, stalus ir kėdes“: 

Verslo žinios; 

‐ 12 29 straipsnis: „Rinkimai, krizė  ir mokesčių buldozeris  ‐  trys cunamiai per metus“ 

(R.Vainienė): Veidas. 
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„Coalition for a Free Europe“ 

(Koalicija už laisvą Europą) 
 

2008 m. tikslai – kartu su partneriais iš įvairių Europos Sąjungos valstybių 

kelti į viešumą svarbius Europos viešosios politikos klausimus europiniu ir 

nacionaliniu lygiu bei teikti visuomenei ribotos valdžios ir asmens laisvės bei 

atsakomybės idėjomis paremtus sprendimus. 
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„Coalition for a Free Europe“ 

(Koalicija už laisvą Europą) 
 

2008 metais LLRI subūrė koaliciją „Coalition for a Free Europe“ (Koalicija už laisvą 

Europą), kurios tikslas – kartu su partneriais iš įvairių Europos Sąjungos valstybių kelti į 

viešumą  svarbius Europos viešosios politikos klausimus  europiniu  ir nacionaliniu  lygiu 

bei  teikti  visuomenei  ribotos  valdžios  ir  asmens  laisvės  bei  atsakomybės  idėjomis 

paremtus sprendimus.  

 

Kovo  14  d.  Europos  Komisijos  Pirmininko  pavaduotojui  administraciniams 

reikalams,  auditui  ir  kovai  su  sukčiavimu,  Lietuvos  nuolatinei  atstovybei  Europos 

Sąjungoje, ES valstybių atstovybėms Lietuvoje, Europos Komisijos narei D. Grybauskaitei 

ir europarlamentarams ir kitiems suinteresuotiems asmenims išsiųsta Koalicijos “Coalition 

For  a Free Europe” pozicija dėl ES biudžeto  reformos  (RESTART THE EU BUDGET: 

“Ctrl+Alt+Del”).  ES  biudžetas  yra  politinių  derybų  ir  kompromisų  tarp  šalių‐narių 

rezultatas,  o  ne  pagrįstas  bendrų Europos tikslų  finansavimas. Koalicijos  nuomone,  ES 

biudžeto pajamų  sistema  yra per daug  sudėtinga  ir  kai  kurių pajamų  srautų   taikymas 

nepakankamai  pagrįstas.   PVM  ir  bendrosiomis  nacionalinėmis  pajamomis  pagrįsti 

pajamų  srautai  persidengia,  sudarydami  dvigubą  pridėtinę  vertę  turinčių  komponentų 

apmokestinimą.  ES biudžeto pajamų srautus reikia reformuoti remiantis šiais principais: 

nacionaliniai  įnašai  užtikrina demokratiją,  proporcingumas  skatina teisingumą  ir 

neutralumą,  paprastumas  ir  skaidrumas  (matomumas)  skatina atskaitomybę,  o  maža 

administracinė našta didina mokėjimų efektyvumą.   

 

Balandžio 2 d. LLRI parengė ir atsakingosioms institucijoms pateikė LLRI poziciją 

dėl  Lietuvos  pozicijos  ES  biudžeto  reformos  klausimu.  Kartu  buvo  išplatintas 

pranešimas  spaudai.  Europos  Komisija  inicijavo  diskusiją  „Pertvarkykime  biudžetą  ir 

pakeiskime  Europą“.  Atsiliepiant  į  šią  diskusiją,  LLRI  pateikė  pasiūlymus  Lietuvos 

pozicijai dėl ES biudžeto reformos. Pabrėžtina, kad diskusija vyksta ne apie naują finansinį 

laikotarpį,  o  apie  naujus  biudžeto  formavimo  principus.  Būtent  todėl  šioje  diskusijoje 

būtina  pateikti  platesnį  požiūrį  į  ES  finansus,  gilesnę  įžvalgą,  nei  įprastas  nacionalinio 

intereso atstovavimas, kuris buvo, yra  ir  išliks – gauti kuo daugiau  lėšų  iš ES biudžeto, 

sumokant  santykinai mažiau  įmokų. Būtent  šioje diskusijoje  suteikta galimybė atsiriboti 

nuo  įsigalėjusios  „grynojo  gavėjo“  požiūrio  bei  pateikti  pasiūlymus,  kokia  biudžeto 

reforma leistų pakeisti Europą.  

 

Siekdamas pristatyti koalicijos darbus plačiajai visuomenei 2008 m. antrąjį pusmetį 

rezervuotas  internetinės  svetainės  adresas  www.coalitionforafreeeurope.com  bei 

parengtas svetainės medis. Netrukus šiame  internetiniame portale bus patalpinta visa su 

koalicija „Coalition for a Free Europe“ susijusi medžiaga ir atlikti darbai. 

 

 

http://www.coalitionforafreeeurope.com/
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Dalyvauta renginiuose 

 

Sausio  10  d.  R.Vainienė  dalyvavo  Europos  Komisijos  atstovybės  Lietuvoje  ir  LR 

Finansų ministerijos organizuotoje diskusijoje „Žemės ūkis: Europos praeitis ar ateitis?“ 

Vasario 4d. R.Vainienė dalyvavo Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje ir LR Finansų 

ministerijos  organizuotoje  diskusijoje  „Lietuvos  plėtros  prioritetai  po  2013  m.:  kur 

nukreipsime ES struktūrinės paramos lėšas?“ 

Vasario 11 d. R.Vainienė dalyvavo LR Finansų ministerijos ES ir tarptautinių santykių 

departamento organizuotoje „Ar reikalingas Europos mokestis?“ 

Vasario  29  d.  R.Vainienė  dalyvavo  Europos  Komisijos  atstovybės  Lietuvoje  ir  LR 

Finansų ministerijos organizuotoje diskusijoje „Pertvarkykime ES biudžetą ir pakeiskime 

Europą“, kurioje skaitė komentarą „Konkurencingumo link: verslo inovacijų skatinimas“. 

Balandžio  18  d.  R.Vainienė  dalyvavo  instituto  „Institute  of  Economical  and  Fiscal 

Researches“ organizuotame seminare „IREF report on taxation in Europe“. 

Gegužės 13 d. R.Vainienė dalyvavo F.A. v. Hayek  instituto organizuotame  seminare 

„Global  Financial Regulations, National Competitiveness,  and Authorities“,  kuriame 

skaitė pranešimą „Restart the EU‐Budget“. 

Gegužės 29 d. R.Vainienė dalyvavo LR  finansų ministerijos organizuotoje diskusijoje 

„Lietuviški „europėjimo“ šansai“. 

Liepos  17  d.  R.Šimašius  ir  R.Vainienė  dalyvavo  LRV  kanceliarijos  organizuotoje 

diskusijoje  „Lietuvos ES politikos  strateginės kryptys  2008‐2013 m.: Daugiau Europos 

Lietuvoje ir Lietuvos Europoje!“ 

Spalio  11  d.  R.Šimašius  dalyvavo  IES  Europe,  New  Economic  School‐Georgia 

organizuotoje konferencijoje „The 5th European Resource Bank Meeting  (ERBM)“, kur 

dalyvavo diskusijoje „European Coalition Initiative“ 

Lapkričio 12 d. R.Šimašius dalyvavo Friedricho Naumanno  fondo knygos pristatyme 

„How  to  do  it:  Lessons  from  Successful  Liberal  Reforms  in  Central  and  Eastern 

Europe“. 

 

Svarbesnės publikacijos žiniasklaidoje 

 

‐ 04 07 pranešimo spaudai informacija „LLRI apie ES biudžetą: „Ctrl+Alt+Del” (R. 

Vainienė): Balsas.lt, ELTA, Respublika. 

‐ 04 15 komentaras „Istorinė galimybė Europai – mums“ (R. Vainienė): Lrytas.lt, Sekundė, 

Šilutės žinios. 

‐ 04 17 komentaras „Biudžetas, kuris pakeistų Europos Sąjungą“ (R. Vainienė): Lrytas.lt, 

Balsas.lt, Šilutės žinios. 
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LLRI žiniasklaidoje ir renginiuose 

 
Žiniasklaidoje 

 
2008 m. Lietuvos  laisvosios  rinkos  instituto atstovų publikacijų žiniasklaidoje padaugėjo 

80 proc. Reikia pastebėti, kad nebuvo vykdoma papildoma žiniasklaidos apžvalga ir metų 

viduryje atsisakyta naujienų agentūros BNS informacijos prenumeratos (iki 2007 m. buvo 

prenumeruojama  ir  naujienų  agentūros  ELTA  informacija,  o  2007 m.  paskutinį  ketvirtį 

buvo  atliekamas  regioninės  žiniasklaidos monitoringas).  2008 m. užfiksuotos  1932 LLRI 

publikacijos žiniasklaidoje (2007 m. – 1065; 2006 m. – 931; 2005 m. – 993). Tokį pasirodymų 

augimą nulėmė Seimo  rinkimams  skirti projektai  (jų viešinimas vyko  tiek nacionalinėje, 

tiek  regioninėje  žiniasklaidoje)  bei  aktyvios  viešos  diskusijos  ekonominės  politikos 

pasikeitimo laikotarpiu.  

 

 

LLRI iniciatyva – 1078 

Žurnalistų iniciatyva ‐ 854  

 

Norėdami  išsamiau  susipažinti  su LLRI publikacijomis  žiniasklaidoje  (jeigu  jus domina 

konkreti  tema,  LLRI  reakcija  žiniasklaidoje  į  tam  tikrą  įvykį  ar  vieno  iš  ekspertų 

pasirodymai), prašome kreiptis į Komunikacijos vadovę el. paštu Laura@lrinka.lt.   
 

LLRI pasirodymai žiniasklaidoje (2004 - 2008 m.)

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Iš viso

Internetas

Agentūros

Televizija

Spauda

Radijas

2008 m. 1932 937 100 92 650 153

2007 m. 1065 385 52 103 385 140

2006 m. 931 191 49 90 415 186

2005 m. 993 130 68 125 473 196

2004 m. 990 134 74 105 462 214

Iš viso Internetas Agentūros Televizija Spauda Radijas

 

mailto:Laura@lrinka.lt
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Lietuvos rytas

LLRI publikacijos nacionalinėje spaudoje 

2008 m. (650 pasirodymų) 

7%

20%

10%

8%10%3%6%

11% 4%

21%

Respublika

Lietuvos žinios

Kauno diena

Vilniaus diena

15 min

Mokesčių  žinios

Verslo žinios

Veidas

Atgimimas

LLRI publikacijos internete 2008 m. 

(937pasirodymai)

9%

10%

4% 4%

6%

18%

28%

6% 7%

8%

Delfi.lt

Alfa.lt

Balsas.lt

Lrt.lt

Vz.lt

Bernardinai.lt

BNS

ELTA

Lrytas.lt

Kiti

LLRI publikacijos televizijoje (92 pasirodymai)

47%18%

7% 8%

10%
10%

Lietuvos televizija

LNK

TV 3

5 kanalas/Lrytas TV

Baltijos TV

Kitos

LLRI publikacijos radijuje (153 pasirodymai)

37%

21%

27%

15%

Lietuvos
radijas
M-1

Žinių
radijas
Kitos
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LLRI publikacijos pagal formą 

Anonsai  6

Citata  28

Diskusija  60

Interviu  23

Komentarai  673

Minimas LLRI  31

LLRI pranešimai spaudai  283

Reportažai  74

Sraipsniai  696

Žinutės  47
 
 

 
 
 

LLRI žiniasklaidoje pagal sritis 2008 m.

Valstybės 

naštos 

mažinimas

26%

Ekonominis 

švietimas

9%

Ekonominės 

veiklos 

reguliavimo 

mažinimas

30%

Bendroji 

ekonominė 

politika

33%

„Coalition for 

a Free 

Europe“

2%
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Spaudos konferencijos  

 
Surengta 13 (12, 13, 9) 

 

›  Naujoji valdžia šventėms dovanoja chaosą 

2008‐12‐16  

› Nedarbas ant slenksčio: priemonių gelbėti darbuotojus yra 

2008‐11‐19  

› Pelno mokestis: kodėl ir kaip reformuoti? 

2008‐11‐04  

› Deklaracija: Vyriausybės sukėlė finansų krizę. Europos analitikai ragina jos negilinti 

2008‐10‐12  

› Kas slypi už partijų pažadų? 

2008‐10‐07  

› Priimtos Darbo kodekso pataisos ves į bankrotus verslą ir pačią valdžią 

2008‐06‐28  

› Socialinės paramos efektyvumas: 20 proc. jos nenorinčių vis tiek buvo paremti 

2008‐06‐18  

› Konkurencingumo receptas Lietuvai – nedelsti veikti 

2008‐06‐12  

› Valdžia šiemet rekordiškai toli nustūmė laisvės nuo mokesčių dieną 

2008‐05‐16  

› Lietuviai valstybei sutiktų atiduoti iki 11 proc. uždirbtų pinigų 

2008‐04‐29  

› Ar susiderins žmonių lūkesčiai su ekonomikos realybe? 

2008‐04‐21  

› „Hansabankas“ ir Lietuvos Laisvosios rinkos institutas pristatė antiinfliacinį planą diskusijai 

2008‐04‐10  

› Kontrabandos vartojimas mažėja. Ko laukti po akcizų padidėjimo? 

2008‐02‐27  

 

Pranešimai spaudai 

 

Išplatinta 41 (27, 21, 10, 20) 

 
› „Nemokamos“ medicinos šalyje neoficialiai už gydymo paslaugas mokėjo 25 proc. gyventojų 

2008‐12‐23  

› Naujoji valdžia darbus pradeda nuo sąmyšio mokesčių sistemoje 

2008‐12‐17  

› Lietuvos laisvosios rinkos institutui vadovaus Rūta Vainienė 

2008‐12‐11  

› LLRI gina dirbančius su verslo liudijimais 

2008‐11‐27  

› Didesnės galimybės susitarti individualiai ar kolektyviai nuimtų augančią įtampą darbo rinkoje 

2008‐11‐20  

› Kuriamas krizės įveikimo planas yra gulinčių mušimo planas 

2008‐11‐14  

› Lietuvos gyventojai įsitikinę ‐ valdžia netaupo 

2008‐11‐10  

› Dr.Remigijus Šimašius priėmė pasiūlymą tapti Teisingumo ministru 

2008‐11‐05  

http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/spaudos_konferencija_naujoji_valdzia_sventems_dovanoja_chaosa/5092
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/spaudos_konferencija_nedarbas_ant_slenkscio_priemoniu_gelbeti_darbuotojus_yra/5068
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/spaudos_konferencija_pelno_mokestis_kodel_ir_kaip_reformuoti/5053
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/deklaracija_vyriausybes_sukele_finansu_krize_europos_analitikai_ragina_jos_negilinti/5017
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/spaudos_konferencija_kas_slypi_uz_partiju_pazadu/5009
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/spaudos_konferencija_priimtos_darbo_kodekso_pataisos_ves_i_bankrotus_versla_ir_pacia_valdzia/4774
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/pranesimas_spaudai_socialines_paramos_efektyvumas_20_proc_jos_nenorinciu_vis_tiek_buvo_paremti/4767
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/pranesimas_spaudai_konkurencingumo_receptas_lietuvai_nedelsti_veikti/4761
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/spaudos_konferencija_valdzia_siemet_rekordiskai_toli_nustume_laisves_nuo_mokesciu_diena/4692
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/pranesimas_spaudai_lietuviai_valstybei_sutiktu_atiduoti_iki_11_proc_uzdirbtu_pinigu/4677
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/spaudos_konferencija_ar_susiderins_zmoniu_lukesciai_su_ekonomikos_realybe/4672
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/pranesimas_spaudaihansabankas_ir_lietuvos_laisvosios_rinkos_institutas_pristate_antiinfliacini_plana_diskusijai/4657
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/spaudos_konferencija_kontrabandos_vartojimas_mazeja_ko_laukti_po_akcizu_padidejimo/4610
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/pranesimas_spaudai_nemokamos_medicinos_salyje_neoficialiai_uz_gydymo_paslaugas_mokejo_25_proc_gyventoju/5098
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/llri_pranesimas_spaudai_naujoji_valdzia_darbus_pradeda_nuo_samysio_mokesciu_sistemoje/5094
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/lietuvos_laisvosios_rinkos_institutui_vadovaus_ruta_vainiene/5085
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/pranesimas_spaudai_llri_gina_dirbancius_su_verslo_liudijimais/5077
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/pranesimas_spaudai_didesnes_galimybes_susitarti_individualiai_ar_kolektyviai_nuimtu_augancia_itampa_darbo_rinkoje/5069
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/pranesimas_spaudai_kuriamas_krizes_iveikimo_planas_yra_gulinciu_musimo_planas/5063
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/pranesimas_spaudai_lietuvos_gyventojai_isitikine__valdzia_netaupo/5059
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/drremigijus_simasius_prieme_pasiulyma_tapti_teisingumo_ministru/5055
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› Žalingiausias mokestis Lietuvoje – Pelno mokestis 

2008‐11‐05  

› „SODROS“ kamšymas šiandien – „SODROS“ badas rytoj 

2008‐10‐24  

› Deklaracija: Vyriausybės sukėlė finansų krizę. Europos analitikai ragina jos negilinti 

2008‐10‐10  

› Mažinti mokesčius ir subalansuoti biudžetą – būtina ir įmanoma 

2008‐10‐10  

› Piliečių pasirinkimas 2008: Partijų reitingai 

2008‐10‐08  

› Pelno mokesčio reformos laukia ir įmonės, ir gyventojai 

2008‐10‐07  

› Kaip efektyviai padidinti motyvaciją modernizuoti 

2008‐10‐07  

› Seimas svarsto dar vieną abejotinų draudimų porciją 

2008‐10‐03  

› LLRI išleido M.N.Rothbard šalto dušo dozę politologams 

2008‐10‐03  

› LLRI „diskvalifikavo“ tris kartus iš eilės rašinio konkursą laimėjusį studentą 

2008‐09‐25  

› Už norimą atlygį žmonės nesibaidytų dirbti viršvalandžių 

2008‐09‐19  

› LLRI ir TSPMI projektas PILIEČIŲ PASIRINKIMAS 2008 

2008‐09‐16  

› LLRI Ekonomikos studijų savaitė geriausiems 

2008‐09‐15  

› LLRI rekomenduoja: Ko būtina paklausti politiko? 

2008‐07‐31  

› Dėl Lietuvos konkurencingumo didinimo keičiant darbo santykių reglamentavimą 

2008‐07‐15  

› Dėl lito kurso stabilumo svarbos Lietuvos ekonomikai 

2008‐07‐04  

› Nuo liepos 1 d. įsigaliojantis absurdas apmokėjime už viršvalandžius turi būti pakeistas 

2008‐06‐30  

› Socialinės paramos efektyvumas: 20 proc. jos nenorinčių vis tiek buvo paremti 

2008‐06‐18  

› Konkurencingumo receptas Lietuvai – nedelsti veikti 

2008‐06‐12  

› Laisvės nuo mokesčių diena šiais metais tik gegužės 30 d. 

2008‐05‐20  

› Seimo balsas priimti kompensavimą už šventes didintų nepagrįstas įmonių išlaidas ir absurdą 

2008‐05‐13  

› Lietuviai valstybei sutiktų atiduoti iki 11 proc. uždirbtų pinigų 

2008‐04‐29  

› LLRI tyrimas: Net ir minkštas augimo lėtėjimas – priežastis susirūpinti 

2008‐04‐22  

› „Hansabankas“ ir Lietuvos Laisvosios rinkos institutas pristatė antiinfliacinį planą diskusijai 

2008‐04‐10  

› Bendrų tikslų, o ne pasipinigavimo, ES biudžetas būtų naudingas Lietuvai ir Europai 

2008‐04‐02  

› Balandžio 1‐oji: Saliamoniški sprendimai, nuo kurių gyvenimas dar ir dar gerės 

2008‐04‐01  

http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/llri_ekspertai_zalingiausias_mokestis_lietuvoje_pelno_mokestis/5054
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/llri_pozicija_sodros_kamsymas_siandien_sodros_badas_rytoj/5042
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/deklaracija_vyriausybes_sukele_finansu_krize_europos_analitikai_ragina_jos_negilinti/5017
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/pranesimas_spaudai_mazinti_mokescius_ir_subalansuoti_biudzeta_butina_ir_imanoma/5016
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/pilieciu_pasirinkimas_2008_partiju_reitingai/5012
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/pelno_mokescio_reformos_laukia_ir_imones_ir_gyventojai/5010
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/kaip_efektyviai_padidinti_motyvacija_modernizuoti/5008
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/seimas_svarsto_dar_viena_abejotinu_draudimu_porcija/5005
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/llri_isleido_mnrothbard_salto_duso_doze_politologams/5004
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/llri_diskvalifikavo_tris_kartus_is_eiles_rasinio_konkursa_laimejusi_studenta/4993
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/pranesimas_spaudai_uz_norima_atlygi_zmones_nesibaidytu_dirbti_virsvalandziu/4985
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/llri_ir_tspmi_projektas_pilieciu_pasirinkimas_2008/4974
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/llri_ekonomikos_studiju_savaite_geriausiems/4971
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/pranesimas_spaudai_llri_rekomenduoja_ko_butina_paklausti_politiko/4920
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/del_lietuvos_konkurencingumo_didinimo_keiciant_darbo_santykiu_reglamentavima/4898
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/del_lito_kurso_stabilumo_svarbos_lietuvos_ekonomikai/4882
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/pranesimas_spaudai_nuo_liepos_1_d_isigaliojantis_absurdas_apmokejime_uz_virsvalandzius_turi_buti_pakeistas/4775
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/pranesimas_spaudai_socialines_paramos_efektyvumas_20_proc_jos_nenorinciu_vis_tiek_buvo_paremti/4767
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/pranesimas_spaudai_konkurencingumo_receptas_lietuvai_nedelsti_veikti/4761
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/pranesimas_spaudai_laisves_nuo_mokesciu_diena_siais_metais_tik_geguzes_30_d/4693
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/pranesimas_spaudai_seimo_balsas_priimti_kompensavima_uz_sventes_didintu_nepagristas_imoniu_islaidas_ir_absurda/4688
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/pranesimas_spaudai_lietuviai_valstybei_sutiktu_atiduoti_iki_11_proc_uzdirbtu_pinigu/4677
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/pranesimas_spaudai_llri_tyrimas_net_ir_minkstas_augimo_letejimas_priezastis_susirupinti/4673
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/pranesimas_spaudaihansabankas_ir_lietuvos_laisvosios_rinkos_institutas_pristate_antiinfliacini_plana_diskusijai/4657
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/pranesimas_spaudai_bendru_tikslu_o_ne_pasipinigavimo_es_biudzetas_butu_naudingas_lietuvai_ir_europai/4649
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/balandzio_1_oji_saliamoniski_sprendimai_nuo_kuriu_gyvenimas_dar_ir_dar_geres/4642
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›  Coalition “For a Free Europe”: RESTART THE EU BUDGET: “Ctrl+Alt+Del” (angl.k.) 

2008‐03‐14  

› 5‐asis LLRI rašinio konkursas ʺLAISVĖS STUDIJOSʺ skiriamas M.N. Rothbard‘ui 

2008‐03‐12  

› Padidinti akcizai krenta į kontrabandai palankią dirvą 

2008‐02‐28  

› Kodėl progresiniai mokesčiai būtų klaida 

2008‐02‐22  

› Šalies ekonomistai: PVM lengvata ‐ netinkama ekonominės politikos priemonė 

2008‐01‐30  

› Viršvalandinis darbas – kiekvieno dirbančiojo, o ne kolektyvinis reikalas 

2008‐01‐24  

› LLRI pripažintas vienu geriausių Centrinės Europos ir Pasaulio viešosios politikos centru 

2008‐01‐08  

 
Renginiuose 
 
2008  m.  Lietuvos  laisvosios  rinkos  instituto  ekpsertai  dalyvavo  117  (83,  79,  77)  konferencijų, 

diskusijų, seminarų Lietuvoje ir užsienyje. Savo iniciatyva suorganizuoti 9 (11, 15, 15) renginiai  bei 

pristatyti 45 (44, 63, 68) pranešimai LLRI ir kitų organizacijų renginiuose. 

 

Renginiai pagal temas 
 
Ekonominis švietimas         24 

Bendroji ekonominė politika        26, iš jų: 

  Švietimo reforma  4    

Sveikatos reforma  2 

  Konkurencingumas  2 

Ekonominės veiklos reguliavimo mažinimas  40 

Valstybės naštos mažinimas        17 

Coalition for a Free Europe        10 

 

Ekspertų pranešimai renginiuose 
 
R.Vainienė     19 

G.Kadziauskas  33 

Ž.Šilėnas    16 

R.Šimašius    62 

V.Žukauskas    3 

K.Leontjeva    3 

 

Ekspertų dalyvavimas renginiuose pagal formą 
 
Pranešimai        45 (44, 63, 68) 

Diskusijos        35 (13, 29, 19) 

Pozicija spaudos konferencijoje   13 (10, 21, 21) 

Renginio moderavimas    7 (4, 8, 14) 

Konkurso vertinimas      8 

Sveikinimo žodis      3 

http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/pranesimas_spaudai_anglk_coalition_for_a_free_europe_restart_the_eu_budget_ctrlaltdel/4629
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/pranesimas_spaudai_5_asis_llri_rasinio_konkursas_laisves_studijos_skiriamas_mn_rothbardui/4623
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/pranesimas_spaudai_padidinti_akcizai_krenta_i_kontrabandai_palankia_dirva/4611
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/pranesimas_spaudai_kodel_progresiniai_mokesciai_butu_klaida/4609
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/salies_ekonomistai_pvm_lengvata__netinkama_ekonomines_politikos_priemone/4593
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/pranesimas_spaudai_virsvalandinis_darbas_kiekvieno_dirbanciojo_o_ne_kolektyvinis_reikalas/4588
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/spaudai/pranesimai_spaudai/llri_pripazintas_vienu_geriausiu_centrines_europos_ir_pasaulio_viesosios_politikos_centru/4544
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Svarbiausi LLRI analitiniai darbai 
 

Bendroji ekonominė politika 

 

LLRI Teismo ekonominė – socialinė ekspertizė; 

LLRI  analizė  apie  kaštų  ir  kainos  sąveiką  Lietuvos  statybų  sektoriuje  ir  nekilnojamojo 

turto rinkoje 

LLRI studija „Kiti žingsniai diegiant informacinės visuomenės paslaugas naujose šalyse 

narėse. El. valdžios ir el. sveikatos pavyzdžiai”; 

LLRI ir Hansabanko Antiinfliacinis priemonių planas; 

LLRI ekspertizė dėl pensijų kaupimo įstatymo ir papildomo savanoriško pensijų kaupimo 

įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymų projektų; 

21 – asis Lietuvos ekonomikos tyrimas 2007/2008 (II); 

LLRI pozicija dėl lito kurso stabilumo svarbos Lietuvos ekonomikai; 

LLRI leidinys „Pasiūlymai sveikatos politikai“; 

LLRI inicijuota deklaracija „Vyriausybės sukėlė finansų krizę pastabos ir pasiūlymai dėl 

2009 metų valstybės biudžeto“; 

LLRI pasiūlymai „Kaip elgtis krizės akivaizdoje“; 

LLRI pasiūlymai dėl svarstomų sveikatos sistemos tobulinimo klausimų; 

LLRI leidinys „Didesnis pasirinkimas – geresnė sveikata“; 

22 – asis Lietuvos ekonomikos tyrimas 2008/2009 (I). 

 

Ekonominės veiklos reguliavimo mažinimas 

 

LLRI analizė dėl detaliųjų planų rengimo procedūros; 

LLRI  pastabos  ir  pasiūlymai  dėl  LR  darbo  kodekso  pakeitimo  ir  papildymo  įstatymo 

projekto (XP‐2307(3); 

LLRI pastabos ir pasiūlymai dėl LR konkurencijos įstatymo pakeitimo ir papildymo 

projekto (XP‐2646): 

LLRI ekspertizė dėl LR Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto XP‐2785 

52 straipsnio nuostatų; 

LLRI pastabos ir pasiūlymai dėl alkoholio politikos Lietuvoje; 

LLRI ekspertizė dėl darbo užmokesčio dydžių ir socialinės apsaugos išmokų indeksavimo 

įstatymo projekto; 

LLRI ekspertizė dėl LR Lygių galimybių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto XP‐2384(5); 

LLRI pastabos dėl minimalaus mėnesinio atlyginimo ir neapmokestinamo pajamų dydžio 

nustatymo; 

LLRI pastabos ir pasiūlymai dėl LRkonkurencijos įstatymo pakeitimo ir papildymo 

projekto (XP‐3155); 

LLRI raginimas dėl Lietuvos konkurencingumo didinimo keičiant darbo santykių 

reglamentavimą; 

LLRI Išvada dėl Valstybės įmonės „Registrų centras“ teikiamų paslaugų įkainių politikos; 

LLRI pristatė analizę „Savanoriškos veiklos teisinės aplinkos vertinimas”; 
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LLRI kreipimasis, dėl alkoholio kontrolės įstatymo; 

LLRI ekspertizė Dėl LR mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo 

įstatymo koncepcijos. 

 

 

Valstybės naštos mažinimas 

 

LLRI inicijuotas pagrindinių šalies ekonominės politikos ekspertų kreipimasis dėl PVM 

lengvatos vaisiams ir daržovėms; 

LLRI „Valstybės institucijų finansavimo strategijos analizė“; 

LLRI pasiūlymai Lietuvos pozicijai dėl ES biudžeto reformos; 

LLRI analizė dėl sociologinio tyrimo „Gyventojų požiūris į kontrabandą“; 

LLRI išvados ir pasiūlymai dėl Pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo 

projekto XP‐2953; 

LR Vyriausybės ir LLRI mokesčių paketų sugretinimas; 

LLRI ekspertizė dėl pridėtinės vertės mokesčio lengvatinių tarifų poveikio; 

LLRI analizė dėl socialinių garantijų dirbant pagal autorines sutartis; 

LLRI analizė dėl viešojo sektoriaus strateginio planavimo; 

LLRI pasiūlymas partijoms į rinkimų programas įtraukti pelno mokesčio reformą; 

LLRI ekspertizė dėl motinystės (tėvystės) pašalpos pratęsimo iki vaikui sukaks 3 metai 

įstatymo projekto XP‐2933; 

LLRI analizė Efektyvus valstybės ir savivaldybių turto valdymas; 

LLRI pozicija Dėl Europos Komisijos siūlymo didinti akcizus apdorotam tabakui; 

LLRI ekspertizė Dėl gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo ir papildymo 

įstatymo projekto; 

LLRI pristatė analitinę medžiagą „Pelno mokesčio reforma“; 

LLRI analizė „Subalansuotas biudžetas, mažinant mokesčius būtinybė ir realybė“; 

LLRI pozicija „SODROS kamšymas šiandien – SODROS badas rytoj“. 

 

„Coalition for a Free Europe“ 

 

Pozicija dėl ES biudžeto reformos (RESTART THE EU BUDGET: “Ctrl+Alt+Del”); 

LLRI pozicija dėl Lietuvos pozicijos ES biudžeto reformos klausimu. 
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