
Vilnius 
2011

Lietuvos laisvosios rinkos instituto 2010 metų 

ATASKAITA





Turinys
Įžangos žodis 5

2010 m. veiklos gairės1.   7

Viešoji komunikacija2.  13

Analitinių darbų sąrašas3.   23

Ekonominis švietimas  294. 

Bendroji ekonominė politika  395. 
Ekonominės reformos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Tyrimai ir vertinimai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52

Reguliavimo naštos mažinimas  576. 
Reguliavimo našta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Infrastruktūrinės ekonomikos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Valstybės finansinės naštos mažinimas 777. 
Mokesčiai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79

Biudžetas   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Ką LLRI nuveiks 2011 m. ir kodėl tai svarbu 898. 

Strategija 2011-2013 m.  959. 





žangos žodis

Lietuvos laisvosios rinkos institutas 2010 uosius
pamin jo bendru dvidešimtuoju gimtadieniu su
laisva Lietuva. Ši data mus motyvavo veikti –
tokio amžiaus institucijos pelnytai gali
pasididžiuoti savo patirtimi ir pasiekimais. Jau
gyvendinta virš dešimties m s pasi lyt
reform , dar pora subrandint guli valdžioms
ant stalo. Nepaisant ši pasiekim , siekdami
b ti naudingi, reikalingi, verti paramos ir
partneryst s, nuolat stengiam s prisitaikyti ir
veikti efektyviai naujomis, pasikeitusiomis
s lygomis.

Matydami, kaip iš ryto valdžia skelbiasi tikinti
laisve, po piet jau imasi laisves varžan i
projekt , palyd dama juos nepagr stais
kaltinimais rinkai, suprantame, kad reikia kibti
darbus su nauja j ga. „Kas, jei ne mes“, dažnai
pasakome sau, kai imam s socialiai jautri
tem , kuriose dauguma itin nem gsta ieškoti
tiesos.

Istorijos ratas, besisukdamas dideliu grei iu,
domiai suka, netik tai apspr sdamas m s
veiklas. Kai kurie „seni” klausimai tampa
aktual s iš naujo. Pavyzdžiui, pensij reforma.
Kaupimo ilgalaik naud lengva pamiršti, kai
krenta akcij kursas. Nenuostabu, kad linkstama
suabejoti pensij reforma, kai gyvenimas
uždav nauj neatsakyt klausim . Reikia
atšviežinti ir sustiprinti išsakytus argumentus,
juos iliustruoti n dienos šviesoje, kad kelias
neb t pamestas d l takelio. Dar vienas
intelektualus išm ginimas vertinti mokes i
tarif pak lim (amžinai laikin ), kartu naikinant
daugum mažesni mokes i tarif ,
„ sodrinant“ laisv sias profesijas. Tod l
primename – mokes i mažumas buvo šios
valdžios nepelnytai pamirštas, nes mokes i
lygumas vertingas tik maž mokes i
kontekste. Permainingas ekonominis gyvenimas
mus paskatino intelektualiai pasitempti,
pagilinti ir išskaidrinti argumentus. Juos galime

išsakyti tarsi naujai, nes užaugo nauja karta,
apskritai mažai paž stama su laisvosios rinkos
ekonomika. Pavyzdžiui, daliniai rezervai
bankuose daug kam atrodo tik plika teorija, o
juk tai n dienos realyb , gyvenimo faktas.
Ekonomikos užkulisius praskleidžiantys m s
šviet jiški projektai moksleiviams ir studentams
jau tapo tradiciniai, tarsi LLRI vizitin kortel .

Ne mažiau nei Instituto šviet jiškos veiklos,
reikia m s praktini pasi lym , kuriuos
teikiame viešosios ekonomin s politikos srityje.
Šias savo veiklas t s me 2010 taisiais, ir gana
preciziškai gyvendinome met plane iškeltus
tikslus. Daug progreso pasiek me energetikos
srityje kaip atsak valdžios pasi lymus, ir kaip
savarankiškus pasi lymus, kuriuos teik me
matydami, kad b tent to labai reikia. Itin laiku
pateik me valstybinio socialinio draudimo
pertvarkos pasi lym . Pra jo metai, o
išsamesn s ir nuoseklesn s Sodros reformos
vizijos, kad gal tume diskutuoti nesulauk me.

Visuomet sak me, kad m s vertintojai esame
ne mes, ne valdžia. M s dvidešimtme io veikla
patikrinta rinkoje, kuri ne tik si lome, bet ir
patys joje veikiame. Su rinkos pripažinimu ir jos
atranka, b dami itin reikl s sau, kiekvien dien
padarydami visk , k galime, prad jome tre i j
dešimtmet . D kojame tiems, kas pritaria m s
veiklai, išmano laisv rink , ja tiki ir kuria kartu
su mumis. J s esate m s kv pimo šaltinis.

R ta Vainien

LLRI prezident
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2010 m. veiklos gair s

Misija ( tvirtinta LLRI statuose) skleisti ir
tvirtinti laisvosios rinkos, laisv s ir
atsakomyb s, ribotos valdžios id jas.

Vizija. Bendramin ius vienijanti organizacija,
puosel janti ir skleidžianti laisv s bei
atsakomyb s id jas, kaip pamatines �mogaus
vertybes, si lanti šiomis vertyb mis pagr stus
viešosios politikos sprendimus, ir taip savo
kasdiene veikla tarnaujanti žmon ms.

Laisvosios rinkos id j sklaida
(Ekonominis švietimas)

1. Tariami rinkos tr kumai ir tikrosios valdžios
ydos (pagrindin šviet jiška tema). T sime
pernai prad t aiškinim , kad finans kriz ir
ekonomikos recesija kilo d l neribotos pinig
emisijos, o ne per mažo reguliavimo ar
verslinink godumo. Atskleisime stimul
plan pasekmes. Analitiniais darbais,
straipsniais, dalyvavimais diskusijose,
argumentais ir pasi lymais viešosios politikos
srityje parodysime tikr sias kriz s priežastis,
kaip iš jos išbristi šiandien ir išvengti ateityje.

2.Realistin konkurencijos samprata. Pl tosime
ir gilinsime 2009 prad t realistin s
konkurencijos aiškinim – kaip valdžios
privilegij nebuvim . Sieksime, kad
konkurencijos saugojimas netapt atakomis
prieš rinkos lyderius, normalias komercines
praktikas ar rinkos kainas. Parodysime, kad
reguliuojant monopolijas ar preki kainas
faktiškai yra einama tik gilyn ribojant
konkurencij . Parodysime, kokia turi b ti
adekvati konkurencijos politika. Skaitysime
paskaitas studentams, organizuosim
diskusijas, debatuosime apie aktualijas
žiniasklaidoje.

3.„Laisv s studijos“ – nepelnytai mažai žinomo
ekonomisto (išleidome L.Mises, F.Bastiat,
M.Rothbard) ar neteisingai analizuojamos
problemos (2009 – verslo cikl ) metai:
organizuosime es konkurs jaunimui,
išleisime knyg iš serijos Ekonomikos politikos
skaitiniai bei pristatysime tai renginyje.

4.Realistin ekonomin analiz – austr
ekonomikos studij savait geriausiems
studentams, sulaukusi puiki atsiliepim 2008
m. bei prat sta 2009 m. (Projektas bus
gyvendinamas turint tikslin finansavim ).

5.„Ekonomika on line“ distancinis
interaktyvus internetinis ekonomikos kursas
pradedantiesiems (skirtas pirmiausia
gimnazijoms, ir organizuotam grupiniam, ir
savarankiškam mokymuisi, o taip pat ir
visiems kitiems). Projektas startavo 2009 m.
spal .

Bendroji ekonomin politika
(Ekonomin s politikos analiz ir

reformos)

1. Kiekvienas Lietuvos vertinimas – pamokos.
Analizuosime ir viešinsime šiuos Lietuvos
konkurencingumo ir ekonomin s laisv s
vertinimus: Pasaulio Banko Doing Business,
Heritage fondo Index of Economic Freedom,
Fraser instituto Economic Freedom of the
World Index, Pasaulio Ekonomikos Forumo
Global Competetiveness Index, kurie primena,
kur atsiliekame ir k reikia padaryti geriau.

a.LLRI Lietuvos ekonomikos tyrimas. Du
kartus metus atnaujintu formatu
pateiksime Lietuvos ekonomikos rodikli
vertinimus ir prognozes, paremtas rinkos
dalyvi nuomone, apžvelgs veiksnius,
gal jusius tur ti takos šiems vertinimams ir
l kes iams.

b.Ekonominio liberalumo indeksas. Atliksime
atskir kio šak traktavimo ekonomin je
politikoje ir ši šak pasiekim vertinim ,
kuris, tikim s, parodys, kad laisvosios rinkos
sprendimai duoda naud , o ši šak
suvalstybinimas – žalingas visiems.
(Projektas bus gyvendinamas tik turint
tikslin finansavim )

c.Savivaldybi ekonomin s laisv s indeksas.
Parengsime metodologij savivaldybi
ekonominei laisvei Lietuvoje matuoti ir
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sudarysime pirm j tok indeks , kuris,
atskleis kokius ekonominius sprendimus
realiai gyvendinan ios savivaldyb s
pasiekia geresni ekonomini rezultat .
(Projektas bus gyvendinamas tik turint
tikslin finansavim ).

2.Sveikatos sistema – laikas konkurencijai
(pagrindin sritis kurioje skatinsime sistemin
reform ). Priminsime naujai valdžiai ir nuolat
parodysime visuomenei, kad laisvos rinkos –
konkurencijos, dereguliavimo, privataus
finansavimo – mechanizmai yra išeitis
gyvybingai sveikatos apsaugai. Nuolat
priminsime paslaug finansavimo reformos
b tinyb viešumoje ir teiksime pasi lymus
politikams d l reformos kryp i . Pasisakysime
prieš vaist kain reguliavim . Prat sime
diskusij , kaip naujai sukurti vaistai pasiekt
vartotoj , jie praeit trumpesn tyrim ir
registracijos keli (pastarasis turint tikslin
finansavim ).

3.Sodros reforma – neišvengiama. Sieksime,
kad b t atstatytos bei kompensuotos
mokos pensij fondus bei t siama ir
gilinama pensij reforma. Dalyvausime
diskusijose, savo analize bei viešais
pasireiškimais sieksime parodyti, kad priva i
pensij fond sistem reikia apsaugoti nuo
nepagr sto reguliavimo iniciatyv . Si lysime,
kaip pertvarkyti valstybin socialin draudim ,
kad šis b t grindžiamas ekonominiais, bet ne
politiniais argumentais.

4.Švietimas – laikas konkurencijai. Seksime,
kad Vyriausyb nuosekliai vykdyt aukštojo
mokslo reform . Si lysime tobulinti bendrojo
bei profesinio lavinimo sistem .

Valstyb s finansin s naštos mažinimas

1.Mokes i mažinimo b tinyb ir galimyb
(prioritetin sritis). Sieksime, kad b t
sumažinti laikinai pakelti mokes i tarifai.
Nuolat priminsime, kad mokes ius mažinti
reikia ir (ypa !) nuosmukio metu, ir kad tam
yra galimyb s, jei tik b t protingiau ir

taupiau naudojamos biudžeto l šos.
Straipsniai, analiz s, ekspertiz s.

2.Pelno mokestis – tikram pelnui. Ekonomikos
mokslas parodo, kad apmokestinti peln – tai
labiausiai sumažinti gerov s k rim . Aktyviai
rodysime ir aiškinsime (bei esant politiniam
nusiteikimui – pad sime realizuoti), kad turi
b ti apmokestinamas tik paskirstomas, o ne
reinvestuojamas pelnas.

3.Valdžios finansai – kaip ant delno. Si lysime,
kad valdžia periodiškai pateikt informacij
apie valstyb s bei savivaldybi biudžetus ir
fondus, t.y. detalias išlaidas, internete
(biudžetas on line).

4.2011 ieji – su kokybiškai nauju valstyb s
biudžetu. Analizuosime kelet pasirinkt
biudžeto program iš strateginio planavimo
perspektyvos. Sieksime, kad analiz s
pasi lymai atsispind t vykdomoje
strateginio planavimo pertvarkoje.
Apibendrinsime biudžeto formavimo patirt ,
akcentuosime pagrindines klaidas ir sieksime,
kad b t mokomasi iš klaid ruošiant 2011 m.
biudžet .

Valstyb s reguliavimo naštos mažinimas

1. Lankst s darbo santykiai – mažesnis
nedarbas (prioritetin sritis). Parodysime, kad
sunkiais laikais ypa svarbu liberalizuoti darbo
santykius, nes priešingu atveju patirsime
bankrotus (o ne tik sumaž jusius pelnus ir
galimybes uždirbti, kaip kad buvo gerais
laikais). Tod l raginsime supaprastinti ir
liberalizuoti darbo laiko reguliavim ,
pri mimo ir atleidimo iš darbo nuostatas.

2.Saul tekis – tikrasis verslo skatinimas.
Dalyvausime Saul tekio darbo grup se bei
komisijoje, teikdami verslo s lyg gerinimo
pasi lymus. B sime tr kstama grandimi
pernešant informacij apie verslo problemas
ir si lydami kaip jas spr sti.
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3.Energetikai – konkurencija, o ne
reguliavimas. Seksime diskusijas
energetikoje, o taip pat kitose infrastrukt ros
ekonomikos srityse ir savo aktyviu dalyvavimu
jose bei aktuali problem analize
parodysime, kad netinkamas poži ris
konkurencijos politik ir reguliavim
monopolizuoja energetikos sektori .
Sieksime, kad b t šalinami dirbtiniai
(valdžios sukurti) jimo rink barjerai.

4.Reali konkurencija, o ne sivaizduojam
ideal siekimas (prioritetin sritis).
Netinkamas poži ris konkurencij formuoja
konkurencijos politik , kuri siekia ne pašalinti
kli tis konkurencijai, o kurti rink pagal
„tobulosios konkurencijos“ model . Aktyviai
aiškinsime realistin konkurencijos samprat ,
sieksime mažinti ex ante konkurencijos
reguliavim .

5.Sutarties šalims – joki privilegij .
Kritikuosime iniciatyvas, kurios sieks
statymais keisti sutartinius, savanoriškai
prisiimtus šali sipareigojimus (finansin s
paslaugos), arba sieks reguliuoti verslo
dalyvi tarpusavio santykius numatant šalims
nelygiavertes s lygas (pvz. mažmenin s
prekybos).

6.Žem s naudojimo apribojim mažinimas.
Sieksime parodyti, kaip korupcija ir
biurokratija išvieš jusi teritorij planavimo
sistemoje ir kok turi neigiam poveik verslui
ir žmogui. Dalyvausime diskusijose, bei
teiksime savo pasi lymus d l teritorij
planavimo nuostat , ginsime priva ios
nuosavyb s princip d l liberalesnio žem s
naudojimo, prieštarausime žem s pa mimo
visuomen s poreikiams pl timui.

7.Vartotoj apsauga – kartu su vartotoj
atsakomybe. Ir toliau aktyviai pasisakysime,
jog vartotojo – verslininko sutartyje abi šalys
lygios, siekian ios naudos ir laisvos. Tod l
prieštarausime perd tai vartotojo apsauga
užkraunant pareigas verslui, ar vartotojo
saugojimui, nuo jo paties, kai reguliuojamas

alkoholio, tabako ar kit „nuod ming “
preki prekyba, gamyba ir vartojimas.

8.Aplinkosauginiais motyvais grindžiami
reguliavimai – dirbsim prie šios temos, jei
tur sim tikslin finansavim .

Koalicija „Už laisv Europ “

1. Paleisime Koalicijos tinklap .

2.Mokes i konkurencijai – taip! Atsinaujinus
diskusijoms d l pelno mokes io baz s
suvienodinimo, telksime koalicijos nari
pastangas už mokes i konkurencij tiek
nacionaliniu, tiek europiniu lygiu.

Patirties sklaida

Intelektin verslininkyst . LLRI vykdys
projekt , kurio metu suras iniciatyvius asmenis,
kurie neabejingi laisv s id joms, suteiks jiems
pagrindines žinias apie laisvarinkiškos
organizacijos veikl ir paskatins juos
savarankiškai karjerai, skirtai laisv s id j
propagavimui.

1. Paskelbsime rašinio konkurso, skirto
išsiaiškinti potencialius laisvarinkiškos
organizacijos lyderius, rezultatus.

2. Su projekto kandidatais tur sime pilotinius
projektus, kuriuose kartu darbuosim s prie
aktuali sri i .

3.Think tank school. LLRI sieks pasidalinti
sukaupta patirtimi apie organizacijos
valdym , l š telkim ir komunikacij .
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Viešoji komunikacija

LLRI žiniasklaidoje – virš 1 500 pasirodym

Neužsakydami žiniasklaidos monitoringo ir LLRI ekspert pasirodymus steb dami patys, 2010 asiais
užfiksavome daugiau nei pusantro t kstan io LLRI pamin jim žiniasklaidoje. Lyginant su 2009 m.
padid jo LLRI pasirodym m s prioritetiniuose sklaidos kanaluose radijuje (2010 m. j buvo 140,
2009 m. – 135) ir televizijoje (2010 m. j buvo 176, 2009 m.– 156). Kiti pasirodymai yra itin
diversifikuoti, palie iantys vairias auditorijas, žr. informacij žemiau.
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Bernardinai.lt 7

Aina.lt 5

Penki.lt 5

Verslosavaite.lt 5
Kiti 43

(Spekuliantai.lt, Teisingumas.lt,
Tax.lt, Europosistorijos.lt,

Krantai.lt, Sekunde.lt,
Visasverslas.lt, Dienos

naujienos.lt irk t.)

18%

14%

8%
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5%4%

3%
3%

3%

2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%2%

9%

Delfi.lt

Alfa.lt

Balsas.lt

Vtv.lt

Lrytas.lt

Vz.lt

Lrt.lt

ekonomika.lt

Zebra.lt

15min.lt

Marketnews.lt

pinigukarta.lt

Atn.lt

mzinios.lt

Respublika.lt

Teisesforumas.lt

Diena.lt

lzinios.lt

Valstietis.lt

ve.lt

kontrastai.lt

Ukiozinios.lt

Veidas.lt

Regioniniai portalai

Kiti

LLRI internetiniuose
portaluose
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Viešoji komunikacija

LLRI spaudoje

16%

13%

12%

8%

5%

5%

4%

3%

3%
3%

17%
7%

4%

Verslo žinios

Veidas

Lietuvos žinios

Respublika

Vakar ekspresas

Valstie i
laikraštis
Vilniaus diena

Mokes i žinios

Atgimimas

Lietuvos rytas

Kiti

Regionin spauda

Užsienio spauda

Verslo žinios 52

Veidas 41
Lietuvos žinios 36
Respublika 24
Vakar ekspresas 15
Valstie i laikraštis 15

Vilniaus diena 14
Mokes i žinios 9

Atgimimas 8
Lietuvos rytas 8
Kiti 55

15min 7
ekonomika.lt 7

IQ 7
Balsas.lt Savait 6

Kiti 28
(Kurier Wilenskijj, Green'as,

Kelias, Lietuvos sveikata, Mano
kis, Savait , Statyba ir

architekt ra , Vakaro žinios,
Apskaitos, audito ir mokes i

aktualijos ir kiti )

Regionin spauda 22
Kauno diena 10

Klaip da 5
Šiauli kraštas 5

Sekund 1
Šiauli naujienos 1

Užsienio spauda 14
Maskvos spaudos agent ra 1

Die Welt 1
ICIS Heren Electricity Markets 2

Lemonde 1
Lithuanian Energy Quarterly 2

Nedelia 1
Neue Zuercher Zeitung 1

NRC Handelstland 1
Obzor, Lenkija 4
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Viešoji komunikacija

LLRI televizijoje

30%

28%

18% 8%

6%

4%

2%
3%

Lietuvos ryto TV LTV Baltijos TV TV3

LNK 5 kontinent TV 1 Baltijos kanalas Balticum TV

Kauno TV Panev žio TV TV1

LLRI radijuje

34%

13%

2%

42%

2%

4%

2%

Lietuvos radijas Žini radijas M 1
P ko radijas Laisvoji banga Laluna
Pulsas radio France Znad Willi

Lietuvos ryto TV 52
LTV 48
Baltijos TV 31
TV3 13
LNK 11
5 kontinent TV 6
1 Baltijos kanalas 4
Balticum TV 2
Kauno TV 1
Panev žio TV 1
TV1 1

Lietuvos radijas 59
Žini radijas 48
M 1 18
P ko radijas 6
Laisvoji banga 3
Laluna 3
Pulsas 1
Radio France 1
Znad Willi 1
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Viešoji komunikacija

LLRI pasirodymai žiniasklaidoje pagal temas
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Viešoji komunikacija

Sudalyvauta 78 renginiuose, kuriuose pristatyta beveik 50 pranešim

LLRI ekspertai 2010 m. dalyvavo 78 konferencijose, seminaruose, diskusijose tiek Lietuvoje, tiek
užsienyje. M s iniciatyva buvo surengta 13 rengini , iš kuri 6 spaudos konferencijos. LLRI
ekspertai pristat 44 pranešimus tiek savo, tiek kit organizuotuose renginiuose.
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LLRI pranešimai renginiuose

LLRI renginiuose pagal temas

29%

26%

32%

10% 3%

Ekonominis švietimas Tyrimai ir vertinimai

Ekonomin s veiklos reguliavimomažinimas Valstyb s finansin s naštosmažinimas

Koalicija "Už laisv Europ "

20



Viešoji komunikacija

M s svetain je www.lrinka.lt 2010 aisiais – daugiau
kaip 356 000 unikali lankytoj

Instituto internetiniame puslapyje, kuriame talpiname LLRI ekspert straipsnius ir komentarus,
analitinius darbus ir ekspertizes, vidutiniškai per m nes apsilank virš 29 000 unikali lankytoj , per
2010 metus – daugiau nei 356 000.

Dienoraštyje www.blogas.lt/LLRI 88 LLRI ekspert rašai

Nuo 2007 m. birželio m n. Instituto blog‘e LLRI ekspertai rašo laisvos formos pastabas ir
komentarus ekonomin s politikos temomis ir aktualijomis.
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Analitinių darbų sąrašas





2010 m. analitini darb s rašas

BENDROJI EKONOMIN POLITIKA

Švietimas
LLRI si lymai d l profesinio orientavimo,
profesinio mokymo ir kai kuri Darbo biržos
funkcij gyvendinimo kokyb s ir efektyvumo
gerinimo.
2010 07 13
Sveikatos apsauga
LLRI ekspertiz d l Privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžeto išlaid
kompensuojamiesiems vaistams valdymo
sutar i tarp Valstybin s ligoni kasos prie
sveikatos apsaugos ministerijos ir vaist
gamintoj sudarymo tvarkos aprašo
2010 03 10
LLRI ekspertiz d l LR sveikatos prieži ros
staig statymo 17 straipsnio papildymo
statymo projekto (XIP 1800)
2010 03 18
LLRI pastabos d l numatomo draudimo
prekiauti vaistais, kuri kainos n ra deklaruotos
2010 04 28
LLRI ekspertiz d l nuolaidos paciento
priemokai už kompensuojamuosius vaistinius
preparatus ir medicinos pagalbos priemones
apskai iavimo ir taikymo
2010 06 19
LLRI pastabos ir pasi lymai d l Sveikatos
sistemos pl tros 2010 2015 met metmen
projekto
2010 07 26
LLRI pastabos ir pasi lymai d l Papildomojo
(savanoriškojo) sveikatos draudimo koncepcijos
projekto
2010 09 22
Sodra
Valstybinio socialinio draudimo, valstybini
pensij ir sveikatos draudimo sistem
pertvarkos koncepcija
2010 01 25
Pensij reforma
LLRI atsakymai Europos Komisijos konsultacij
d l Europos pensij sistemos
2010 09 30

Lietuvos ekonomikos tyrimas
25 asis Lietuvos ekonomikos tyrimas
(2009/2010) (2)
2010 02 09
26 asis Lietuvos ekonomikos tyrimas (2010/2011)
(1)
2010 09 28
Ekonomin politika
LLRI pasi lymai Valstyb s kontrol s 2011 met
veiklos programai
2010 07 27
LLRI atsakymai Europos Komisijos
konsultacijos klausimus d l Europos S jungos
iniciatyvos d l koncesij
2010 10 15

REGULIAVIMO NAŠTOSMAŽINIMAS

Reguliavimo našta
LLRI ekspertiz d l LR vartojimo kredito
statymo projekto (XIP 1315)
2010 01 04
LLRI argumentai d l Pašto statymo 3, 11
straipsni pakeitimo ir papildymo bei statymo
papildymo 13, 14, 15, 16 ir 17 str. statymo
projekto
2010 01 13
LLRI pozicija d l ribotos civilin s atsakomyb s
2010 01 28
LLRI ekspertiz d l Tabako kontrol s statymo
papildymo 8(1) straipsniu statymo projekto
(XIP 1614)
2010 02 10
LLRI ekspertiz d l moni restrukt rizavimo
statymo pakeitimo statymo projekto (XIP 1515)
2010 03 23
LLRI ekspertiz d l Vieš j staig statymo 2, 4,
6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18 straipsni pakeitimo ir
papildymo statymo projekto (1854 05)
2010 03 03
LLRI ekspertiz d l LR atsiskaitymo už žem s
kio produkcij statymo pakeitimo statymo

projekto (10 329 01)
2010 03 04
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2010 m. analitini darb s rašas

LLRI nuomon d l Vietin s rinkliavos už leidimo
rengti išorin reklam Vilniaus miesto
savivaldyb s teritorijoje išdavim nuostat
projekto
2010 04 02
LLRI ekspertiz d l LR Fizini asmen bankroto
statymo koncepcijos (1665 03)
2010 04 06
LLRI ekspertiz d l tabako kontrol s statymo
papildymo 91 straipsniu ir 11 straipsnio
pakeitimo statymo projekto (XIP 1794)
2010 04 19
LLRI ekspertiz d l LR Teis k ros pagrind
statymo projekto (Nr. 10 1451 01)
2010 04 28
LLRI pastabos d l Asmens duomen teisin s
apsaugos statymo pakeitimo ir papildymo
2010 05 31
LLRI ekspertiz d l LR maisto statymo
pakeitimo ir papildymo statymo projekto (XIP
2079)
2010 07 14
LLRI pasi lymai d l skol pripažinimo
beviltiškomis
2010 07 27
LLRI ekspertiz d l Lietuvos Respublikos fizini
asmen bankroto statymo projekto (10 2931 01)
2010 07 29
Pozicija: LLRI nepritaria kain reguliavimui
2010 10 07
LLRI pozicija d l banderoli taikymo tabako ir
alkoholio produkcijos žym jimo
2010 10 13
LLRI pastabos Kain statymo projektui XIP –
2478
2010 11 02
LLRI pastabos Tabako kontrol s statymo
pakeitimo ir papildymo projektui (XIP – 1950)
2010 11 26
LLRI pasi lymai d l LR vartojimo kredito
statymo projekto (XIP 1315)
2010 12 07
LLRI tyrimas „Mažiau reguliavim – mažiau
korupcijos: užsienio valstybi patirtis“
2010 12 16

LLRI pastabos d l LR mažmenin s prekybos
moni nes žining veiksm draudimo statymo
3 straipsnio pakeitimo statymo projekto (XIP
2608)
2010 12 22
LLRI pastabos LR konkurencijos statymo 3, 40,
42 straipsni papildymo ir pakeitimo ir statymo
papildymo 441, 442 straipsniais statymo
projektui (XIP 2510)
2010 12 29
Darbo santykiai
LLRI ekspertiz d l LR darbo kodekso 162
straipsnio pakeitimo ir papildymo 3 dalimi
statymo
2010 04 29
LLRI ekspertiz d l LR Darbo kodekso straipsni
pakeitimo ir papildymo statymo projekto
2010 05 31
LLRI ekspertiz d l LR laikino darbinimo
statymo projekto (Projektas – 7) (Nr. 10 609
02)
2010 07 29
Energetika
LLRI si lymai d l Nacionalinio atsinaujinan i
ištekli energijos naudojimo pl tros 2010 2020
met veiksm plano
2010 01 13
LLRI pasi lymas d l galimyb s pereiti prie
vienos laiko zonos tarifo
2010 01 25
LLRI si lymai d l nauj vartotoj prisijungimo
prie elektros energijos tinkl ir poky i elektros
tinkl reguliavime
2010 03 03
LLRI pastabos d l siekio iš privatizavimo
objekt s rašo išbraukti Valstybei nuosavyb s
teise priklausan ias AB „Lietuvos dujos” akcijas
2010 03 09
LLRI pastabos d l Atsinaujinan i ištekli
energetikos statymo projekto (XIP 1749)
2010 05 12
LLRI ekspertiz d l LR Vyriausyb s nutarimo
„D l LR gamtini duj statymo pakeitimo
koncepcijos patvirtinimo“ projekto
2010 05 24
LLRI pozicija d l ES energetikos tre iojo paketo
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2010 m. analitini darb s rašas

2010 06 01
LLRI pastabos Šilumos kio statymo 33
straipsnio pakeitimo statymo projektui
2010 07 02
LLRI pastabos „D l naftos produkt ir naftos
valstyb s atsarg sudarymo, tvarkymo,
kaupimo ir kontrol s taisykli bei minimali
naftos produkt kieki patvirtinimo“
2010 07 09
LLRI pozicija d l viešosios ir priva ios
partneryst s projekt centralizuoto šilumos
tiekimo sektoriuje
2010 07 20
LLRI analiz „Viešuosius interesus atitinkan i
paslaug elektros energetikos sektoriuje
finansavimo pertvarka“
2010 07 29
LLRI pastabos LR elektros energetikos statymo
pakeitimo statymo projektui
2010 07 30
LLRI pastabos d l LR Šilumos kio statymo 2 ir
30 straipsni pakeitimo ir statymo papildymo
30 (1) straipsniu statymo
2010 09 22
LLRI pastabos d l energetikos statymo
pakeitimo projekto (Nr. 10 3562 01)
2010 09 23
LLRI pastabos d l Nacionalin s energetin s
nepriklausomyb s strategijos projekto
2010 09 30
LLRI pastabos d l LR šilumos kio statymo 2 ir
30 straipsni pakeitimo ir statymo papildymo
30(1) straipsniu statymo (papildytos)
2010 10 05
LLRI pastabos d l Šilumos kio statymo 10
straipsnio pakeitimo statymo projekto (XIP
2258)
2010 12 23
Transportas
LLRI nuomon d l Europos Komisijos
Regionin s Politikos direktorato užsakymu
atliktos studijos „Feasibility Study on Rail Baltica
Railways“ ir d l Vyriausybei pateikto nutarimo
„Rail Baltica“ projekto pl tros nuo Lenkijos ir
Lietuvos valstyb s sienos iki Lietuvos ir Latvijos
valstyb s sienos priemoni plano projekto

2010 03 24
LLRI pastabos d l LR Keli statymo 5 ir 7
straipsni pakeitimo ir papildymo statymo
projekto
2010 09 06
LLRI pastabos d l Geležinkeli transporto
sektoriaus reformos statymo pakeitimo
statymo projekto (10 4534 01)
2010 11 18
LLRI pastabos d l Keli statymo 5 ir 7 straipsni
pakeitimo ir papildymo statymo projekto
(papildytos)
2010 11 23
Žem s rinka
LLRI ekspertiz d l Naujos redakcijos LR
teritorij planavimo statymo koncepcijos
projekto
2010 03 01
LLRI ekspertiz d l Žem s statymo pakeitimo
projekto (XIP 1555)
2010 03 16
Aplinkos apsauga
LLRI ekspertiz d l LR pakuo i ir pakuo i
atliek tvarkymo statymo projekto
2010 01 21
LLRI ekspertiz d l LR atliek tvarkymo
statymo atskir skirsni
2010 05 19

VALSTYB S FINANSIN S NAŠTOSMAŽINIMAS

Mokes iai
LLRI ekspertiz d l gyventoj pajam mokes io
statymo projekto (XIP 1683)
2010 02 01
LLRI ekspertiz d l LR autori teisi ir gretutini
teisi statymo pakeitimo ir papildymo statymo
projekto (10 719 01)
2010 03 19
LLRI ekspertiz d l LR Prid tin s vert s
mokes io statymo papildymo 912 straipsniu
statymo projekto (XIP 1380)
2010 03 30
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LLRI ekspertiz d l LR Valstybinio socialinio
draudimo statymo 2, 4, 7 ir 9 straipsni
pakeitimo statymo projekto (Nr. XIP 1759)
2010 04 06
LLRI si lymai d l privalomojo sveikatos
draudimo
2010 04 16
Tyrimas: pateisinan i kontraband šalyje jau
dauguma
2010 06 07
LLRI atsakymai Vyriausyb s vieš j konsultacij
„Kaip si lytum te stabdyti kontraband bei
nelegali preki apyvart “
2010 09 10
LLRI pastabos d l projekto „Verslo laiptai“
pasi lym
2010 09 15
LLRI pastabos d l gyventoj pajam mokes io
statymo 2, 6, 7, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27,
29, 30 straipsni pakeitimo ir papildymo
statymo projekto (XIP 2527)
2010 11 02
LLRI Tabako akciz politikos ir jos pasekmi
Lietuvoje 2002 2010 m. tyrimas
2010 11 12
LLRI pasi lymai d l individuali moni
savinink ir kit savarankiškai dirban i asmen

socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos
draudimo mok ir j bazi
2010 11 16
LLRI ekspertiz d l Mokes i už valstybinius
gamtos išteklius statymo projekto (XIP 2658)
2010 11 30
Biudžetas
LLRI pozicija d l mišk valdymo ir privatizavimo
2010 01 29
LLRI atsakymai klausimyn d l biudžeto
rengimo ir vykdymo sistemos tobulinimo
koncepcini sprendim
2010 05 18
LLRI pastabos d l pinigin s socialin s paramos
nepasiturin ioms šeimoms ir vieniems
gyvenantiems asmenims statymo pakeitimo
statymo projekto (Nr. 10 2902 01)
2010 07 27
LLRI analiz „Valstyb s biudžeto silpnosios
vietos ir strateginio planavimo išš kiai“
2010 07 28
LLRI ekspertiz d l Valstybinio socialinio
draudimo statymo 5, 7 ir 9 straipsni pakeitimo
statymo projekto (XIP – 1955(2))
2010 10 25
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Ekonominis švietimas
Prioritetinė LLRI veiklos sritis, kurios tikslas – laisvės idėjas ir laisvosios rinkos ekonomikos 
sampratą išaiškinti jaunimui, visuomenės lyderiams, žiniasklaidai, politikams. Suprasdami, 
kad egzistuoja bendras suvokimas apie laisvą rinką, daug dėmesio skiriame aiškindami pro-
bleminius, konfliktinius ir itin aktualius ekonominius reiškinius.





EKONOMINIS ŠVIETIMAS

Student rašinio konkursas „Laisv s
studijos“ – septint j kart

2010 aisiais LLRI studentus pakviet rašyti es
konkurencijos tema. Ši tema pasirinkta
neatsitiktinai konkurencija dažnai suvokiama
klaidingai ir iš to seka itin daug veiksm bei
sprendim , kur po konkurencijos gynimo
priedanga slypi didžiausi jos iškraipymai ir
ribojimai.

Paskaita „Konkurencijos politika ir jos
grimasos“

Geriausi j darb autorius apdovanojome
renginyje „Konkurencijos politika ir jos
grimasos“, kuriame paskait skait LR
Teisingumo ministras Remigijus Šimašius.

Naujausia LLRI rinktin
„Konkurencija, monopolija ir

karteliai“

Ir jau tradiciškai 2010 m. „Laisv s studij “
projekt užbaig me renginio metu pristatydami
naujausi leidini serijos „Ekonomin s politikos
skaitiniai“ rinktin F.A. Hayek, M.N. Rothbard,
A.Degutis, J.A. Schumpeter, P. Salin, E.S.
Rockefeller, Th.J. DiLorenzo „Konkurencija,
monopolija ir karteliai“.

Tai jau penktoji m s leidini serijos knyga,
kuri teik me viešosioms universitet ir
mokykl bibliotekoms, dovanojome
studentams, o nestudijuojantiems si l me (ir
tebesi lome) sigyti internetin se parduotuv se
Manoknyga.lt ir Patogupirkti.lt.
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EKONOMINIS ŠVIETIMAS

Geriausius pakviet me kursus
„Realistin ekonomikos analiz “

Tai tre ius metus LLRI organizuojami šeši
dien ekonomikos kursai, kuri metu vyresni
kurs studentai bei jau nestudijuojantys
ekonomikos profesionalai išklaus 14 paskait
ekonomin mis temomis.

2010 aisiais prie penkiasdešimties atrinkt j
dalyvi iš Lietuvos prisijung ir 15 dalyvi iš
Baltarusijos, Ukrainos, Latvijos, Estijos,
Rumunijos bei Rusijos.

Ekonomin s analiz s studij metu paskaitas
skait : hab. dr. Algirdas Degutis, dr. Jörg Guido
Hülsmann, kun. dr. K stutis K valas, R ta
Vainien , prof. Josef Šíma, dr. Remigijus
Šimašius, dr. Guoda Azguridien , Žilvinas
Šil nas.

Kurs dalyvi atsiliepimai – geriausias
vertinimas

„ domiai ir nuosekliai
pateiktamedžiaga,
domios ir naudingos

suteiktos žinios.
Žinios apie dalykus, kuri
nemoko universitetuose,

dom s
praktiniai pavyzdžiai.“

„D stymo b das kurs
metu gan tinai skiriasi
nuo prasto mokymo
tai labai prikausto

d mes .“

„Medžiaga
pateikiama

inovatyviai – daug
pavyzdži iš reali

ir sugalvot
situacij .“

„Labai dom s
kursai, ver iantys

analitiškai
m styti.“

„Kursai suteik
tikrai daug nauj
žini , nes su Austr

ekonomikos
mokykla netur jau
nieko bendra.“

„Ir kurs temos, ir
organizavimas yra verti
koki septyni kart
„D KUI“! Šaunuoliai!”

„B tinai t skite
ši praktik !
S km s!”
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S kmingai užbaig me pirmuosius
internetini ekonomikos studij

moksleiviams „Ekonomika aktyviai“
metus

2009 m. lapkri io m n. startav s LLRI projektas
„Ekonomika aktyviai“ sulauk moksleivi
susidom jimo. internetinius kursus
užsiregistravo daugiau kaip 100 vyresni j klasi
moksleivi iš visos Lietuvos. Kurs dalyviai
internetu mok si 10 ekonomikos tem , sprend
lektori pateiktas užduotis nuo rašini ir test
iki interviu ir ekspertini tyrim . Moksleiviai
tur jo galimyb internetu tiesiogiai bendrauti
ne tik su lektoriais, bet ir su kviestiniais sve iais.

Projekte „Ekonomika aktyviai“
sve iavosi Švietimo ir mokslo

ministras Gintaras Steponavi ius

2010 m. vasario m n. moksleiviai tiesiogiai
bendravo ir uždavin jo klausimus ministrui.

Pirm sias „Ekonomika aktyviai“
studijas vainikavo vasaros verslumo

stovykla

18 gabiausi ir aktyviausi dalyvi buvo
pakviesti vasaros stovykl , kuri vyko 2010 m.
geguž s 13 14 d. Jos metu apie savo verslininko
keli moksleiviams pasakojo UAB „Alna
Bussiness Solutions“ direktorius Tomas
Milaknis.

LLRI vyresnysis ekspertas Žilvinas Šil nas
stovyklos dalyviams perskait paskait apie
ekonomini krizi priežastis ir pasekmes. Apie
pagrindinius ekonomini cikl reiškinius
ekspertas kalb jo rodydamas ir aptardamas
animacin filmuk „Piet parkas“.

Antrieji studij „Ekonomika aktyviai“
metai su daugiau nei 400 moksleivi

2010 m. rugs jo m n. prad jome antruosius
projekto mokslo metus. Pasitelk jaunimui
priimtinausias žiniasklaidos priemones –
internetinius portalus bei socialinius tinklalapius
– išplatinome informacij apie projekt . Apie
projekt informavome ir Lietuvos gimnazij bei
mokykl vadovus, ekonomikos mokytojus bei
jaunimo organizacijas.
Ši studij viešinimui pasitelk me lauko
reklamos pagalb . 124 žaismingi plakatai buvo
iškabinti 14 oje didžiausi Lietuvos miest .
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Sulauk me didžiulio susidom jimo – apie 450
vyresni j klasi moksleivi užsiregistravo
internetiniuose ekonomikos kursuose.
Diskusijas ekonomin mis temomis perk l me
moksleiviams patogesn viet socialin
tinklalap „Facebook“.

Gabiausius ir aktyviausius „Ekonomika aktyviai“
dalyvius pakviesime baigiam j vasaros
stovykl , kuri vyks 2011 m. pavasar . Jos metu
moksleiviams bus paruošta speciali programa
bei teikiami internetini studij baigimo
pažym jimai.

Intelektin verslininkyst – id j
sklaidai

LLRI projekto „Intelektin verslininkyst “
tikslas surasti iniciatyvius asmenis, kurie
neabejingi laisv s id joms bei suteikti jiems
pagrindines žinias apie laisvarinkiškos
organizacijos veikl , paskatinti juos
savarankiškai karjerai, skirtai laisv s id j
propagavimui. Vykdydami š projekt
sureng me „Think tank mokykl “. Tai 4 dien
seminaras, kurio metu dalinom s sukaupta

patirtimi apie organizacijos valdym , l š
telkim ir komunikacij .
Seminare dalyvavo 18 dalyvi iš vairi pasaulio
šali : Arm nijos, Baltarusijos, Graikijos,
Kirgizijos, Kroatijos, Latvijos, Lietuvos,
Pranc zijos, Suomijos bei Tadžikijos.

Paskaitas dalyviams d st A.A. Chafuen (Atlas
Economic Research Foundation, JAV), G.T.
McCoy (Technology Policy Institute, JAV), M.
Chren, (F.A.Hayek Foundation, kio ministerija,
Slovakija), T. Evans (Libertarian Alliance, The
Corben Centre, The Adam Smith Institute,
Didžioji Britanija), R. Šimašius (LR Teisingumo
ministerija), V. Kundrotas (Baltijos vadybos
pl tros asociacija, ISM vadybos ir ekonomikos
universitetas, Lietuva), M. Vaupšas (Vieš j
ryši bendrov „Lukrecija BBDO”, Lietuva) E.
Leontjeva, R. Vainien , G. Kadziauskas, E.
Maslauskait .

Dalyviai seminaro metu tur jo galimyb ne tik
išklausyti nauding pranešim , bet ir patikrinti
gytas žinias atlikdami praktines užduotis.
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LLRI metiniame renginyje sveikinimai
dvidešimtme io proga

2010 m. lapkri io m n. tradiciškai visus instituto
r m jus, bi iulius ir bendramin ius pakviet me
metin rengin . Pra j metai mums buvo
ypatingi jo metu pamin jome jubiliejin 20 ties
met sukakt .

Renginyje tema „Nešan ios konstrukcijos“
kalb jo viena iš instituto k r j , LLRI tarybos
pirminink Elena Leontjeva.
Džiaugiam s ir esame d kingi visiems
susirinkusiems m s pasveikinti, ir tiems, kuri
palaikym jaut me visus šiuos metus.

Jau tre ius metus iš eil s esame vieni
geriausi Centrin je ir Ryt Europoje

Pensilvanijos universiteto (JAV) sudarytame
s raše LLRI pateko geriausi j Centrin s ir
Ryt Europos viešosios politikos centr
dešimtuk ir buvo nominuotas kategorijoje
„Vienas geriausi Pasaulio viešosios politikos
centr “. Iš 6305 viso pasaulio viešosios politikos
centr buvo nominuotos 392 organizacijos.

LLRI prezidentei teiktas
ICC Lietuva garb s ženklas

Už aktyvias
pastangas, atvir
dialog ,
atstovaujant ir
ginant rinkos
principus, ilgamet
ir dalykišk
bendradarbiavim
su Lietuvos verslo
konfederacija | ICC
Lietuva, verslo
ekonomini
interes svarbos supratim ir vertinim ,
lygiavert s ir abipusiai naudingos partneryst s
skatinim , už nuoseklius darbus ir pasiektus
rezultatus tobulinant teisin baz .
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LLRI: esė konkursas 
„Laisvės studijos“

Lietuvos laisvosios rinkos institutas kviečia visus stu-
dentus dalyvauti esė konkurse „Laisvės studijos“.

Šių metų rašinių konkurso tema – konkurencija.

 Nuo 2003 metų LLRI organizuojamas konkursas 
kasmet sulaukia įdomių išskirtinių darbų. Praėjusiais 
metais dalyviai buvo kviečiami panagrinėti tikrąsias 
ekonominės krizės priežastis, o šiais, visi besidomin-
tys ekonomika, jau nuo balandžio mėnesio pradžios 
kviečiami rašyti ir siųsti darbus apie konkurencijos 
sampratą. 

LLRI prezidentei įteiktas 
ICC Lietuva garbės ženklas
Lietuvos verslo konfederacijos | ICC Lietuva prezi-
diumo sprendimu, 2010 m. vasario 11 d. LLRI pre-
zidentė Rūta Vainienė apdovanota Lietuvos verslo 
konfederacijos | ICC Lietuva garbės ženklu. 

Ar vis dar mylime Laisvę?
Po dvidešimties Lietuvos 
nepriklausomybės metų, 
ar vis dar branginame 
Laisvę taip pat, kaip anks-
čiau, kai jos siekėme? Ar 
nepavargome nuo Laisvės 
sukuriamos atsakomybės 
ir vis dar esame tame pa-
čiame kelyje, vedini tų pa-
čių vertybių? Kai dauguma 

Lietuvos žmonių norėjo būti laisvi, neskaičiavo, kiek 
Laisvė yra jiems naudinga. Neverkavo, kad už naftą 
ir dujas reikės mokėti brangiau. Išsigandę blokados, 
nenunešė saulės į Rytus. Politinės ir ekonominės lais-
vės troškimas, visų pirma kaip vertybės, o ne nau-
dos, ir padėjo mums realizuoti šią svajonę. Galime 
laisvai reikšti savo įsitikinimus ir girdėti kitų laisvą 
kalbą, turėti demokratiškai išrinktą valdžią, keliau-
ti po pasaulį. Turėti savo verslą, ne tik sodo namelį, 
laisvai pirkti be prekių talonų, parduoti nesislepiant. 
Skaityti necenzūruotas knygas ir iš jų mokytis. Dirbti 
pagal pašaukimą, o ne - paskyrimą. Ar kas beišvar-
dins visas Laisvės suteiktas galimybes, kurias dabar 
priimame lyg savaime duotas. 

ELTA ir lrytas.lt inf.
2010-02-02 12:34

DMN inf.
2010-06-24, 06:34

Rūta Vainienė | Alfa.lt 
2010-03-08 10:08 

Laisvosios rinkos institutas 
pateko į geriausių Vidurio 
ir Rytų Europos viešosios 
politikos centrų dešimtuką
Dvidešimtąsias gyvavimo metines šiemet minėsiantis 
Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) Pensilva-
nijos universiteto (JAV) sudarytame politikos centrų 
sąraše pateko į geriausiųjų Vidurio ir Rytų Europos 
viešosios politikos centrų dešimtuką. 

AINA
2010-03-04 20:07

DMN inf.
2010-06-24, 06:34

LLRI vyresnių klasių 
moksleivius ekonomikos 
mokins internete
„Ekonomika aktyviai“ – tai Lietuvos laisvosios rin-
kos instituto jau antrus metus vykdomas projektas, 
kurio siekis suteikti galimybę visiems norintiems sa-
varankiškai ir nemokamai mokytis ekonomikos tie-
siog internete. 

EKONOMINIS ŠVIETIMAS
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Bendroji ekonominė politika
Ekonominės reformos

LLRI inicijuoja rinkos reformas sveikatos bei valstybinio socialinio draudimo srityse, 
stebi, kaip vykdomos pradėtos reformos (švietimo,  pensijų, valiutų valdybos) ir skatina 
jų tęstinumą.

Tyrimai ir vertinimai

LLRI nuolat siūlo ekonominės politikos sprendimus, siekiant žmonių laisvės ir gerovės. 
Analizuojame Lietuvos konkurencingumo, investicinės aplinkos vertinimus ir bendrą 
ekonominę politiką, ją stebime ir vertiname, rodome etinius ir ekonominius laisvosios 
rinkos privalumus.
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Bedarbi profesiniammokymui
„krepšelis“

LLRI žymiai prisid j s prie aukštojo mokslo
reformos, kuri buvo gyvendinta 2009 m., 2010
aisias darbavosi prie profesinio mokymo
pertvarkos.

Pristat me si lymus d l profesinio orientavimo,
profesinio mokymo ir kai kuri Darbo biržos
funkcij gyvendinimo kokyb s ir efektyvumo
gerinimo.

Pasi l me, kaip tobulinti profesin orientavim ,
kad jis labiau atitikt besimokan iojo, neturin io
darbo asmens ir rinkos poreikius. Taip pat
pasi l me, kaip gerinti pirminio profesinio
mokymo sistem . Analizavome Darbo biržos
funkcijas susijusias su profesiniu orientavimu ir
mokymu bei pateik me rekomendacijas joms
gerinti.

Švietimo ir mokslo bei Socialin s apsaugos ir
darbo ministerijos pritar LLRI si lymui, kad
darbo biržos l šas bedarbi mokymui reikia
skirti krepšelio principu. Šiuo metu rengiama
krepšelio skai iavimo ir skirstymo metodika.
Ministerijos sutinka, kad teikti profesinio
mokymo paslaugas turi tur ti galimyb ne tik
profesin s mokyklos, bet ir bendrojo lavinimo
mokyklos, reformuojami darbo rinkos mokymo
centrai, jog turi b ti išpl stas ratas institucij ,
kuriose b t galima gauti perkvalifikavimo ar
kvalifikacijos k limo paslaugas. ŠMM pritar ir
m s pasi lymui leisti mokykloms skirstyti
krepšelio l šas savarankiškai, o taip pat kines
l šas prijungti profesinio mokymo krepšelio.
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Sodros pertvarka – neišvengiama

2010 j pradžioje su šia žinia LLRI pristat
Valstybinio socialinio draudimo, valstybini
pensij ir sveikatos draudimo sistem
pertvarkos koncepcij .

Pasi l me sprendimus, kaip socialin apr pinim
padaryti tvaria ir aiškia sistema, padedan ia
žmon ms tur ti pajam tam tikrais kritiniais
atvejais. M s sitikinimu, b tina išskaidrinti
valstybiniu socialiniu draudimu draudžiam
vyki prigimt ir draudiminiams vykiams taikyti
privat draudim , kitiems vykiams – kaupim .
Valstyb s šalpa turi b ti teikiama kryptingai ir
taikliai, tik tiems, kurie stokoja.

Geguž s m n. primin me savo pasi lymus LLRI
surengtose diskusijoje ekspertams ir dešini j
partij atstovams. Sve ias tyr jas O. Juurikkala
(Tarptautin s ekonomin s teis s institutas,

Helsinkio universitetas) pristat apr pinimo
senatvei vizijos kertines dalis: šeima, sutaupytos
l šos, darbo pajamos, bendruomeni pagalba
bei valstybin parama.

Pensinio amžiaus didinimas –
mok didinimas, o ne reforma

Ilginti pensin amži iki 65 met – vienas iš
pasi lym valdžios parengtoje valstybinio
socialinio draudimo pertvarkos koncepcijoje.
Kritikavome ir vertinome j kaip pasl pt
mokes i didinim , nes žmon s bus priversti
ilgesn laikotarp mok ti mokas „Sodrai“. Tai
ne reforma, o nepagr stas ir vienašališkas
esamos sistemos parametr keitimas.

sp jome apie neišvengiam
valstybin s pensij sistemos

netvarum Europoje

Pra jusiais metais Europos Komisija išleido
Žali j knyg "Adekva ios, tvarios ir saugios
Europos pensij sistemos", kuria inicijavo
diskusij apie valstybini socialinio draudimo
pensij sistem ateit Europoje. Atsiliep me EK
kvietim ir raginame j sp ti valstybes nares
apie gresian i demografin kriz ir
neišvengiam valstybin s pensij sistemos
netvarum . EK svarstomi automatiniai pensinio
amžiaus didinimo mechanizmai yra tolyg s
mok didinimui, tad si l me j ne vesti. Vietoje
pasi lym didinti pensij kaupimo reguliavim ,
EK tur t pasisakyti už priva iai kaupiamos
pensij dalies vaidmens stiprinim .
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Sveikatos sektoriui – daugiau
konkurencijos ir skaidrumo

Kai Sveikatos apsaugos ministerija pasi l
sugriežtinti sveikatos prieži ros staig steigimo
tvark , LLRI argumentuotai pasisak prieš š
sprendim . Jis ribot konkurencij , didint
biurokratin našt bei kurt prielaidas
korupcijai.

Pateik me LLRI pozicij d l Papildomojo
(savanoriškojo) sveikatos draudimo koncepcijos
projekto. M s nuomone, joje tiek savo forma
tiek dvasia n ra gyvendinami papildomojo
savanoriškojo draudimo principai. Projektu
si lomas ne draudimas, bet valstybinis
kaupimas, nustatyti apribojimai ir suvaržymai
apdraustiesiems, panaikinta konkurencijos
galimyb , diskriminuojamos priva ios sveikatos
prieži ros staigos.
Savo pastabas ir pasi lymus pateik me d l
Sveikatos sistemos pl tros 2010 2015 met
metmen projekto nuostat .
Šie du projektai, apsvars ius juos Vyriausyb s
pasitarime, buvo gr žinti reng jams tobulinti.

Sveikatos paslaug finansavimas: du
žingsniai – dešimtys išspr st

problem

2010 m. lapkrit valdžios atstovus, rinkos
dalyvius, ekspertus ir žiniasklaidos atstovus
pakviet me m s organizuot rengin
„Sveikatos paslaug finansavimas: du žingsniai
– dešimtys išspr st problem “.

Renginyje buvo aptariami b tini sprendimai,
kurie sveikatos paslaug finansavim padaryt
efektyvesn ir tvaresn . Tai priemokos už
sveikatos paslaugas legalizavimas ir papildomas
savanoriškas sveikatos draudimas.
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Vaist kompensavimas: skaidrus ir
pagal išgales

Pasisak me prieš valdžios siek savo nustatyt
sipareigojim kompensuoti vaist kainas
perkelti vaist gamintojams. PSDF l š tr kumo
problem b tina spr sti vieš j finans
r muose, mažinant kompensuojam j dal ,
kei iant bazin s kainos skai iavimo tvark ,
vaist grupavim , nauj vaist registravim ir
kitus su šia sritimi susijusius dalykus.

Nuolaid suvienodinimas vaistin se ir
minimalios priemokos nustatymas

darys žalos pacientui

Pabr ž me jog konkurencijos nuolaidomis
uždraudimas tarp vaistini bei minimalios
priemokos už kompensuojamuosius vaistus
nustatymas prieštarauja deklaruojamam tikslui
mažinti vaist kainas ir didinti j prieinamum
bei ignoruoja pamatinius vartotoj prioritetus.
Pasiekti keliam tiksl mažesn mis s naudomis
ir nekuriant biurokratin s naštos leist
kompensavimo lygmens mažinimas, o ne
gamintoj bei pardav j santyki
sureguliavimas.

Draudimas prekiauti vaistais, kuri
kainos n ra deklaruotos – skubotas ir

neapsvarstytas sprendimas

Atkreip me d mes , kad skubiai Ministro
sakymu parengtas sprendimas uždrausti
prekyb vaistas, kuri kainos nedeklaruotos –
neapgalvotas ir neparengtas. Be to, jis
neapsvarstytas viešai, nors jame numatomos
radikalios priemon s, galin ios tur ti
ne vertinamos žalos vartotojams. Šie gali
netekti galimyb s sigyti dalies vaist , tarp kuri
gali b ti gyvybiškai svarb s ir nepakei iami.
Laiku išsakyti argumentai buvo išgirsti.
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2010 liepos 14d. Nr 129 (3281)

lrytas.lt inf.
2010-03-16 13:03

Laisvosios rinkos institutas: darbo 
ieškančiam žmogui – valstybės 
krepšelis ir teisė rinktis

Lietuvos laisvosios rinkos instituto vi-
ceprezidento Giedriaus Kadziausko ko-
mentaras apie siūlymus dalį Darbo bir-
žos funkcijų, finansuojamų iš mokesčių 
mokėtojų pinigų, perleisti privačioms 
bendrovėms:

Pirmiausia klausimą dėl privačių darbo biržų vyriausybė kelia, kaip 
vieną iš kovos su nedarbu priemonių. Tačiau sunku suprasti, kaip tai 
siekiama padaryti, nes problema yra ne tai, kaip surasti darbo vietą, 
bet kaip tą darbo vietą sukurti. Problema yra ne tai, kad žmonės nežino 
kur eiti, o darbdaviai nežino, kur ieškoti. Problema ta, kad nėra darbo 
vietų. Todėl pirmiausia šį klausimą reikėtų nagrinėti atskirai nuo noro 
sukurti daugiau darbo vietų ir vilčių, kad šita reforma padėtų sumažinti 
bedarbių skaičių.. 

Giedrius Kadziauskas | Alfa.lt 
2010-03-29 10:27

Apglėbti 
neapglėbiamą, 
nuspėti 
nenuspėjamą
Praėjusią savaitę Švietimo ir moks-
lo ministerija visuomenei prista-
tydama tyrimus apie aukštųjų ir 
profesinių mokyklų rengiamų 
specialistų poreikius pripažino, 
jog prognozavimo galimybės il-
gesniam laikotarpiui yra sudėtin-
gos. ŠMM užsakymu tyrimą atli-
kę ekspertai teigė, kad net verslo 
įmonės negali duoti garantijų dėl 
specialistų poreikio tolimesnei 
perspektyvai, todėl viltis, jog te-
reikia geros valios, kompetentin-
gų specialistų, verslo nuomonės ir 
lentelę su specialistų poreikiu bus 
galima pateikti, yra naivoka. 
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16 2010 03 24 DISKUSIJA

·alies auk‰tojo mokslo
sistemoje veikia 15 vals-
tybini˜ universitet˜, 16
kolegij˜, taip pat 7 pri-
vats universitetai ir 12
kolegij˜. Prie‰ metus
priimtas Mokslo ir studi-
j˜ ∞statymas vadinamas
lÏio ta‰ku. Jis visoms
auk‰tojo mokslo ∞stai-
goms sudarò vienodas
galimybes veikti rinkos
sàlygomis ir siekti studij˜
kokybòs.

Apie tai, kokia nevalstybinio auk‰-
tojo mokslo ∞staig˜ vieta kra‰to ‰vie-
timo sistemoje, kokios j˜ veiklos
problemos ir perspektyvos, “Lietu-
vos Ïini˜” apskritojo stalo diskusi-
joje mintimis dalijosi Tarptautinòs
teisòs ir verslo auk‰tosios mokyklos
(TTVAM) direktorò, Nevalstybini˜
mokslo ir studij˜ ∞staig˜ asociacijos
vadovò Daiva DAUGVILIENñ, Lietu-
vos laisvosios rinkos instituto vicep-
rezidentas Giedrius KADZIAUSKAS,
Lietuvos verslo konfederacijos “ICC
Lietuva” generalinis direktorius
Algimantas AKSTINAS, ‰vietimo ir
mokslo ministro pataròjas dr. Jonas
OKUNISbei Îini˜ ekonomikos foru-
mo ·vietimo ir mokslo komiteto pir-
mininkò, Lietuvos spaustuvinink˜
asociacijos prezidentò dr. Erika
FURMAN. Juos kalbino Ïurnalistas
Gintaras MIK·IÌNAS.

Konkurencija tapo lygiavertò
- Mokslo ir studij˜ ∞statymas

auk‰tosioms mokykloms atvòrò ga-
limyb´ dirbti rinkos sàlygomis.
Kaip ‰ià naujov´ sutiko nevalstybi-
nòs mokyklos? 

D.Daugvilienò. Nevalstybinòms
mokykloms tai nòra naujovò. Rinkos
sàlygomis jos dirba daugiau nei 15
met˜. Tik konkurencinòs sàlygos iki
priimant minòtà ∞statymà buvo kiek
i‰kreiptos, taãiau tai nekliudò priva-
ãioms auk‰tosioms mokykloms plòto-
tis, akredituotis ir tapti patraukliomis
studij̃  institucijomis. Galimybòs veik-
ti valstybinòms ir nevalstybinòms mo-
kykloms rinkos sàlygomis ‰iandien
dar nòra vienodos. Padaryta pradÏia
yra labai svarbi: gerbiamas studentas,
pasirink´s tiek valstybin´, tiek ne-
valstybin´ auk‰tàjà mokyklà (studij˜
krep‰elis, socialinòs stipendijos). Bet
praeis dar nemaÏai laiko, kol pagaliau
studentas nebejaus, ∞ kokià auk‰tàjà
mokyklà ∞stojo - valstybin´ ar nevals-
tybin ,́ nes vis  ̃j̃  tikslas tas pats: teik-
ti kokybi‰kas studijas, kad pritrauk-
t˜ student˜ ir patenkint˜ darbdavi˜
lkesãius.

J.Okunis. XXI amÏiuje i‰skirti ir pa-
sakyti, kad ‰tai ãia yra valstybinò ini-
ciatyva, o ‰tai ten - privati, negalima.
·is poÏiris ∞tvirtintas ir naujajame, jau
metus galiojanãiame Mokslo ir studi-
j˜ ∞statyme. Privaãios mokyklos ly-
giuojasi ∞ valstybines, o pagrindinò a‰is
yra Ïmogus. Gerbdami jo pasirinkimo

teis´ ir uÏtikrindami auk‰tojo moks-
lo kokyb´, mes jam atiduodame visus
∞galiojimus ir paliekame galimyb´
rinktis, kur studijuoti.

G.Kadziauskas. Østatymas keiãia
situacijà, ypaã valstybiniuose univer-
sitetuose. Privaãios mokyklos jau ir iki
‰io ∞statymo turòjo veikti rinkos sàly-
gomis. Taãiau ta konkurencija nebu-
vo lygiavertò. Valstybiniai universite-
tai taip pat jautò tiek privaãi˜, tiek uÏ-
sienio universitet  ̃konkurencijà. Stip-
rus postmis buvo susieti studento pa-
sirinkimà ir atne‰amà jo krep‰el∞ su
valstybinio universiteto finansavimu.
Tai, be jokios abejonòs, buvo ‰okas
valstybinòms mokykloms. I‰ dalies ir
buvo siekta sujudinti monoliti‰kus, po-
kyãi˜ vòjams besiprie‰inusius univer-
sitetus. 

Ar prognozòs realios?
- Krep‰elis - tai lyg valstybinis uÏ-

sakymas. Ar valstybò tinkamai for-
muoja bsim˜ specialist˜ pasilà,
atsiÏvelgdama ∞ skausmingai atro-
danãià padòt∞ darbo rinkoje?

E.Furman. Kiekviena auk‰toji mo-
kykla vis˜ pirma turi atsakyti sau ∞
klausimà, ar mes rengiame specialis-
tus tik Lietuvai, siedami su ‰alies pra-
monòs tendencijomis, ar Europai ir
pasauliui? Universitet˜ vaidmuo - i‰-
mokyti mokytis ir prisitaikyti prie di-
nami‰kai besikeiãianãio pasaulio tam
tikroje srityje. Atskirai reikòt˜ kalbò-
ti ir apie kolegij˜ lygio auk‰tàj∞ moks-
là, kurio uÏduotis - ne tik i‰mokyti mo-
kytis, bet ir suteikti ∞gdÏi˜, kurie di-
dÏiàja dalimi formuojasi atliekant
praktikà ∞monòse. Darbdaviams rei-
kalingi kvalifikuoti specialistai, ir vis
daugiau j˜ bus samdoma i‰ uÏsienio,
nes jaunimas nori pasidairyti po pa-
saul∞ ir mes negalime uÏdrausti jiems

to noròti. Kiek j˜ sugr∞‰, tai jau Lietu-
vos ateities politikos formavimo klau-
simas.

A.Akstinas.Darbdaviai seniai kal-
ba apie auk‰tojo mokslo reformà, nes
tiesiogiai susiduria su padòtimi dar-
bo rinkoje. Reforma buvo laukiama.
O dabar vykstanãius procesus mes
galime koreguoti ir tobulinti. O dòl
naujojo Mokslo ir studij˜ ∞statymo
bei jame numatyto krep‰elio judòji-
mo mes diskutuojame su ∞vairiomis
ministerijomis, kurios bando Ïvelgti
∞ ateit∞. Ìkio ministerija yra parei‰ku-
si daugiausia ∞Ïvalg˜, bet abejojame
j˜ realumu. Visos ministerijos, ku-
rios atsako uÏ tam tikras kio ‰akas,
situacijos nevaldo, nes nòra realiosios
statistikos apie kio subjekt˜ veiklà.
·iandien matau glaudesnio bendra-
darbiavimo tarp verslo ir valstybini˜

institucij˜ poreik∞. Matydamas realià
situacijà, galimus proverÏius bei nu-
matydamas, koki˜ specialist˜ reikòs
ateityje, verslas galòt˜ valstybòs ins-
titucijoms tas uÏduotis padòti sufor-
muluoti. 

G.Kadziauskas. Kalbant apie tai,
koki˜ specialist˜ darbo rinkoje reikòs
ir ∞ kokias studij˜ programas turòt˜
orientuotis auk‰tosios mokyklos, reik-
t˜ pasakyti, jog reforma labai glau-
dÏiai siejama su ‰iuo klausimu. Kà stu-
dijuoti ir kokias studij̃  programas pa-
teikti - tai yra verslo sprendimas. Tai
bandymas prognozuoti, ko rinkai rei-
kòs ateityje. Îinoma, Ïmogaus pasi-
rinkimas, kà studijuoti, susij´s pir-
miausia su savirai‰ka, taãiau drauge
tai yra sprendimas, ∞ kokià srit∞ inves-
tuoti savo laikà ir Ïinias. I‰ universi-
teto pozicijos - tai yra silymas inves-
tuoti. Valstybò, prognozuodama, ko-
ki˜ specialist˜ jai reikia, remiasi sa-
vo prognozòmis, ko ji noròt̃ , o ne tuo,
kas i‰ ties˜ bus. Tarp nor˜ ir tikro po-
reikio gali bti labai didelis skirtumas.
Renkantis studij˜ programas reikòt˜
derinti keletà dalyk˜: Ïmogaus ap-
sisprendimà prisiimti rizikà, atsako-
myb´, Ïinias ir kompetencijà. 

J.Okunis.Valstybòs uÏduotis - in-
vestuoti ∞ konkreãias mokslo ir studi-
j˜ sritis, j˜ krypãi˜ grupes, bet ne
∞vardyti itin tiksliai, kiek fizik˜ ar is-
torik˜ reikia valstybei. Auk‰tosios
mokyklos, kaip ir verslo sektorius,
arba kartu su juo, populiarina vienas
ar kitas studij˜ programas, stebi ab-
solvent˜ tolesn´ karjerà, informuoja
visuomen´. Darbdaviai numato dar-
bo rinkos tendencijas, i‰sako poreik∞. 

·iandien matome, kad dauguma
ikikrizinĩ  prognozĩ  - subli‰k´s bur-
bulas. Ø statybos ar vadybos studij˜
programas anksãiau buvo didÏiausi
konkursai, o dabar - prie‰ingai. Tokiais
atvejais gelbòja tarptautinò patirtis, o
ji byloja, kad socialini˜ proces˜ nus-
pòti ne∞manoma. Atsisakant progno-
zi˜, pereinama prie investavimo ∞ sri-
tis politikos.

D.Daugvilienò.Auk‰toji mokykla
savo absolvent˜ formuojamiems ge-
bòjimams taiko tok∞ kriterij˜: “gebò-

jimas prisitaikyti prie nuolat besikei-
ãianãi˜ rinkos sàlyg˜ leidÏia bti kon-
kurencingu darbuotoju”. Tos paãios
nuolat besikeiãianãios rinkos sàlygos
verãia ir auk‰tàsias mokyklas, kad
jos bt˜ patrauklios rengdamos pers-
pektyvi˜ ir aktuali˜ ‰io meto rinkai
specialybi˜ darbuotojus, kurie dòl
teisòs ∞ gerà darbo vietà rungt˜si tu-
ròdami Ïini˜ ir kit˜ gebòjim˜. Todòl
dÏiaugiuosi tarp auk‰t˜j˜ mokykl˜ ir
verslo bei darbdavi˜ asociacij˜ vyks-
tanãiu dialogu, kuris apima ir projek-
tin´ veiklà, ir kitas svarbias iniciaty-
vas. Viena j˜ - nauj˜ studij˜ progra-
m  ̃inicijavimas. Kitas dalykas, kad iki
‰iol nebuvo lengva naujas studij˜
programas uÏregistruoti bei gauti lei-
dimà jas ∞gyvendinti, nors darbda-
viai ir pritardavo j˜ poreikiui.

- Tai ne pirmas kartas, kai girdi-
me nusiskundim˜, kad ∞registruo-
ti perspektyvias studij˜ programas
nòra taip paprasta, procedros trun-
ka per ilgai. Kaip jas pagreitinti?

J.Okunis. ·vietimo ir mokslo mi-
nisterija nevertina studij˜ program˜.
Jas vertina Studij̃  kokybòs vertinimo
centras, kurio auk‰ãiausias valdymo
organas yra centro taryba, sudaryta
i‰ socialini˜ partneri˜. Tad pirmiau-
sia reikòt˜ pabròÏti, kad btent tie
Ïmonòs, suprasdami kokyb´ uÏtikri-
nanãi˜, efektyvi˜ ir operatyvi˜ proce-
s˜ svarbà, nustato taisykles. 

Naujasis Mokslo ir studij˜ ∞staty-
mas bei ∞statymo ∞gyvendinamieji tei-
sòs aktai palengvina nauj˜ studij˜
program˜ ∞registravimà. PripaÏ∞stu,
kad ‰iandien yra tas lÏio ta‰kas, ka-
da pereinama prie nauj˜ metodik˜,
nauj˜ form˜, kaip pateikti vertinti
studij˜ programas. Ketinamà vykdy-
ti studij˜ programà netrukus ∞re-
gistruoti bus lengviau.

Juridinis statusas ir kokybò
- Daug diskusij˜ sukòlò nevals-

tybinòms auk‰tosioms mokykloms
sudaryta galimybò rinktis juridin∞
statusà. Kodòl tai yra svarbu?

D.Daugvilienò. I‰ ties˜ diskusi-
jos pra‰òsi iki ‰iol buv´s nevalstybini˜
auk‰t˜j˜ mokykl˜ teisinis reglamen-

Reforma pratina gyventi rinkos sàlygomis

J.Okunis: “Auk‰t˜j˜ mokykl˜ tarptau-
ti‰kumas reikalauja siekti kokybòs,
konkuruoti tarptautinòje studij˜,

mokslo bei tyrim˜ aplinkoje.”  

G.Kadziauskas: “Renkantis studij˜
programas reikòt˜ derinti prisiimtà 

rizikà, atsakomyb´, Ïinias ir 
kompetencijà.”
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Studentas neturòt˜ jausti, ∞ kokià auk‰tàjà mokyklà 
∞stojo - valstybin´ ar nevalstybin´, nes vis˜ j˜ tikslas tas 
pats: teikti kokybi‰kas studijas.

ELTA ir lrytas.lt inf.
2010-02-02 12:34

LRT.lt
2010 08 24 /11:10

Respublika
2010 spalio 07 d.

Du mokinio 
krepšeliai, šimtai 
ir milijardai
Kaip ir kasmet, Lietuvą apėmęs artėjančių mokslo metų 
šurmulys. Vieniems jis matomas apsilankius parduotu-
vėse, kurios į pirmąsias gretas išrikiavo mokyklines pre-

kes. Kitus gi rugsėjis paliečia betarpiškai, kai tenka aprūpinti moksleivį 
pilna kuprine pirkinių. 

Tuoj skaičiuosime, kiek kainuoja tėvų nuperkamas „mokinio krepše-
lis“ – rašikliai, sąsiuviniai, dažai, uniformos. 100, 200 litų, o kartais ir 
daugiau. Kiekvienas mokinys Lietuvoje gauna ir valstybinį mokinio 
krepšelį, kuris šiemet yra 3310 litų. Šiame krepšelyje „guli“ mokytojų 
algos, vadovėliai. Savivaldybės mokykloms skiria papildomai lėšų ūkio 
tvarkymui – šildymui, elektrai ir t.t. 

Kai aukščiau 
nebūtinai geriau

Šiais metais baigu-
siems mokyklas vasa-
ra dvigubai karštesnė. 
Baigiamieji egzaminai 
ir stojimo į aukštąsias 

bei profesines mokyklas rūpesčiai 
vargina apie 100 tūkst. Lietuvos 
gyventojų – apie 35 tūkst. pačių 
abiturientų ir dar bent po porą pa-
laikančių jų šeimos narių. 
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Verslo žinios
2010 01 27, trečiadienis

Respublika
2010 01 27, trečiadienis

Vilniaus diena
2010 01 27, trečiadienis

Verslo žinios
2010 01 27
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Mokesčių žinios
2010 vasario 17d.

Lietuvos rytas
2010 vasario 3d.

Ukininko patarėjas
2010 vasario 4d. Nr 14

Vilniaus diena
2010 01 27, trečiadienis

Draudimas ir ðalpa -
nuodingas kokteilis

Politikus ákaitino radikalios ,,Sodros“ pertvarkos idëjos
Jau beveik metus garsiai kalbama apie „Sod-

ros“ bankroto grësmæ, jos kiaurà biudþetà ir ateitá
be perspektyvos. Graudþiai aimanuojanti valdþia
tesugebëjo apkarpyti bene menkiausias Europoje
pensijas, o apie iðeities paieðkas tyli. Tiesa, uþ devy-
niø uþraktø Socialinës apsaugos ir darbo ministe-
rijoje kurpiamas gelbëjimo planas, bet apie já – në
garso. Tuo tarpu radikalûs Lietuvos laisvosios rin-
kos instituto (LLRI) pateikti siûlymai sukëlë tikrà
sniego audrà. Opozicijos balsai pasirinko kritikà,
nepateikdami svaresniø argumentø, kà daryti.

Apie tai, kokiø gi reformø reikia pertvarkant
Valstybinio socialinio draudimo sistemà, LLRI pre-
zidentæ Rûtà VAINIENÆ kalbino „Ûkininko pata-
rëjo“ korespondentë Aldona SVIRBUTAVIÈIÛTË.

- Jau senokai bebuvo kilusi tokia diskusijø audra,
kokios sulaukë instituto pateikta Valstybinio sociali-
nio draudimo, valstybiniø pensijø ir sveikatos draudi-
mo sistemø permainos koncepcija. Kaip manote, ko-
dël ðie siûlymai atsidûrë arðios kritikos smaigalyje?

- Tai labai jautri, visus be iðimties lieèianti tema.
Stiprus ir itin grynas mûsø siûlymas rëþia ausá prie
kompromisø ápratusiems þmonëms. Sunku iðgirsti tie-
sà. Kai kuriems politikams nepriimtinas ir siûlymo
turinys, nes po reformos jie netektø patogaus politi-
nio árankio, manipuliuojant rinkëjais. Perfrazuojant
Artûrà Ðopenhauerá, kiekviena didi idëja iki jos pri-
paþinimo áveikia tris etapus. Pirmajame etape idëja
atmetama, antrajame ið jos juokiamasi, o treèiajame
ji laikoma savaime suprantama.

Nukelta á 3 p.

BENDROJI EKONOMINĖ POLITIKA | Ekonominės reformos

48



Pensinio amžiaus 
ilginimas – tikrai 
ne laiku ir galbūt 
be reikalo
Vyriausybė pateikė Seimui neatidė-
liotinų pertvarkų „Sodroje“ planą, 
kurio centre – motinystės išmokų 
karpymas ir pensinio amžiaus ilgi-
nimas. Kaip žinia, „Sodros“ biudžete pensijų įsipa-
reigojimai sudaro didžiausią dalį, juos sunkiau per-
tvarkyti, nei, pavyzdžiui, motinystės išmokas, nes jie 
yra ilgalaikiai. 

Pensinio amžiaus ilginimas pateikiamas kaip neiš-
vengiamas sprendimas. Bet ar tikrai tai yra pirmas ir 
pats būtiniausias pensijų reformos žingsnis? 

Vyriausybė „Sodros“ pertvarką suskirstė į du etapus. 
Pirmajame etape siūlomi neatidėliotini šios dienos 
sprendimai, kitaip tariant, deficito gesinimas. Antra-
jame etape bus pasiūlyta ilgalaikė pensijų sistemos 
pertvarka. Apie antrąjį „Sodros“ pertvarkos etapą 
kol kas žinoma labai mažai. Svarstoma bazinę pen-
siją kartu su „Sodros“ įmokos dalimi perkelti ant 
valstybės biudžeto pečių. Likusią, vadinamąją drau-
diminę, dalį ketinama palikti „Sodroje“, labiau susie-
ti įmokas su išmokomis. Daugiau detalių nežinome, 
neaiški yra ir antrosios pensijų sistemos pakopos, t.y. 
kaupimo vieta reformuotoje sistemoje. 

Veidas
2010 04 26

Balsas
2010 02 24

LRT.lt
2010 06 22 /11:00/

DELFI.lt
2010 lapkričio mėn. 16 d. 10:31

K.Leontjeva. Kodėl daniška 
pensijų sistema būtų 
geriau?
„Jeigu nesistengsime kopi-
juoti kitų šalių patirties ten, 
kur galime rasti geriausios 
patirties, kad ir matomos 
toje pačioje Danijoje, tai dar 
ilgai nepasieksime to da-
niško laimės žiburio.“ Taip 
apie laimingiausiai pasaulyje 
gyvenančius danus 2008 m. rašė premjeras A. Kubi-
lius. Turint omenyje premjero susižavėjimą Danija ir 
tai, kaip premjero manymu joje „tinkamai finansuo-
jamos gerovės valstybės viešosios funkcijos“, lengvą 
nuostabą kelia tai, kodėl reformuojant valstybinio 
socialinio draudimo sistemą, sėkmingai veikiantis 
Danijos pensijų pavyzdys liko nepastebėtas. 

LLRI: Pensinio amžiaus 
didinimas – valdžia aukoja 
žmogų

Lietuvos laisvosios rinkos insti-
tutas valdžios siūlymą didinti ir 
suvienodinti pensinį amžių iki 
65 metų vertina kaip paslėptą 
mokesčių didinimą, nes žmonės 
bus priversti ilgesnį laikotarpį 
mokėti įmokas „Sodrai“. Šį siū-

lymą LLRI vadina ne reforma, o nepagrįstu ir vienaša-
lišku esamos sistemos parametrų keitimu. 

LLRI ekspertės Kaetanos Leontjevos teigimu, pensi-
nio amžiaus ilginimas ne tik demonstruoja  esamos 
valstybinio socialinio draudimo sistemos ydas, bet ir 
pagilina jas. „Pensinis amžius, o taip pat ir kiti žmo-
nėms svarbūs dalykai yra politizuojami, žmogus yra 
aukojamas sistemos labui. Vienašališkai keisdama 
esminius socialinio draudimo parametrus- ilgindama 
pensinį amžių - valdžia stengiasi nusimesti dalį valsty-
binei sistemai tenkančios naštos, priversdama žmones 
ilgesnį laiką dirbti bei mokėti įmokas „Sodrai. Laips-
niškai ir kryptingai Sodra tampa nominalia garantija 
senatvėje, tačiau sunaudoja milžiniškus resursus, klai-
dina žmones, daugiausia vilčių senatvėje dedančius 
būtent į šią sistemą“, - sako ekspertė.  
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Už valstybinę mediciną pacientai 
moka du kartus – per mokesčius 
ir neoficialiai, teigia Laisvosios 
rinkos instituto prezidentė Rūta 
Vainienė, Sveikatos apsaugos mi-
nisterijai (SAM) siūlanti visoms 
sveikatos priežiūros įstaigoms 

Miesto IQ
2010 rugpjūtis

Gydytojų žinios
2010 gruodžio 17d. Nr.23 (508)

2010 m. gruodžio 17 d. Nr. 23 (508)
10

GYDYTOJŲ

KOL KAS SIŪLOMA NESKUBĖTI
„Sveikatos paslaugų finansavimas: du žingsniai – dešimtys išspręstų problemų“ – 

tokia tema konferenciją organizavo Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Renginyje 
buvo aptarti būtini sprendimai siekiant sveikatos paslaugų finansavimo sistemos efekty-
vumo ir tvarumo – priemokų už sveikatos paslaugas legalizavimas ir papildomas savano-
riškasis sveikatos draudimas. Pasak Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentės Rūtos 
Vainienės, apie sveikatos apsaugos sistemą šnekama daugiau kaip 20 metų, bet apie 
konkrečius tikslus niekas iš esmės nekalba. Pastebėta, kad viešojo sektoriaus paslaugų 
finansavimui būtini pokyčiai. Finansų ministrė I. Šimonytė ne kartą diskusijose yra teigusi, 
jog tie, kas nori padidinti pensijų finansavimą, turi sugalvoti, kaip finansuoti „tris banginius“: 
socialines reikmes, švietimą ir sveikatos apsaugą. „Priemoka, kuri dabar yra neteisėta, turi 
būti legalizuota. Sakoma, kad priemokas įvesti – kol kas ne laikas, nes bloga ekonominė 
situacija. Politikai taip pat tam nepritartų, nes kitąmet vyks rinkimai į savivaldą, o dar 
vėliau – ir į Seimą. Per rinkimų vajų bet kokią reformą sunku pradėti. Visada sakoma, kad 
dar ne laikas“, – konstatavo R. Vainienė. Ji konferencijos dalyviams priminė, kad nelegalūs 
mokėjimai ir sunkmečiu neišnyksra. Pacientai trokšta skaidraus bendravimo su gydytojais 
ir gydymo įstaiga. Politikams ir ekspertams reikėtų pagalvoti, kaip žmonėms įteikti šią 
naujovę, priminti ir paaiškinti, kad jos dėka mokėti reikės mažiau. Dėl papildomo sveikatos 
draudimo susitarimas yra. Taip teigiama ir Vyriausybės programoje. Reikėtų žengti tik kelis 

žingsnius. Kodėl papildomas sveikatos draudimas stringa? SAM Vyriausybei pateikė vieną 
iš projektų, bet jis buvo atmestas. Pasak R. Vainienės, kuriama ne savanoriška, bet dar viena 
prievartinė valstybinė sistema, kuri būtų SAM arba VLK paslaugų tiekėja, t. y. administruotų 
sąskaitas. „Kaupimui niekas neprieštarauja. Yra tam tikrų atvejų, sakysime, nerizikinės ligos, 
kurioms reikia sukaupti lėšų. Kaip mes prieiname prie tokio kaupimo? – tai būtų klausimas 
ir kartu atsakymas. Ar prieiname prievartos būdu – valstybinėmis lėšomis? Šalia privalomojo 
sveikatos draudimo dar turime ir kažkokį kaupiamąjį. Draudimas gali būti ne vien rizikinis, 
jis įmanomas ir kombinuotas, t. y. su kaupimu. Dabartinė sistema nepalieka vietos sava-
rankiškam draudimui. Sveikatos draudimas yra draudikų, o ne valstybės reikalas. Paslauga 
rinkoje jau seniai taikoma, tačiau valstybė vis tiek iki šiol neperleidžia šio vaidmens. Privačios 
draudimo bendrovės verslą išmano, jos moka valdyti sveikatos draudimo rizikas. Dabar 
Ligonių kasos veikia nedraudiminiu principu. Jos pasirašo sutartis su gydymo įstaigomis 
vos ne pagal tradiciją – kiek davėm pernai, tiek duosim ir šiemet. Į paciento poreikius nėra 
atsižvelgiama,“ – teigė Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė. 

Sveikatos apsaugos viceministrė Janina Kumpienė konferencijos dalyviams priminė, kad 
Lietuvoje į priemokas, papildomą sveikatos draudimą bei privačią mediciną požiūris yra 
lankstus ir teigiamas. „Šiandien turime apie 3 tūkst. privačių įstaigų. Pirminėje sveikatos 
priežiūros grandyje jų yra daugiau nei valstybinių. Tačiau jos yra kur kas mažesnės. Dabar 
privačiose gydymo įstaigose prisirašiusių yra 25 proc. gyventojų. Tai natūralu, atitinka 
valstybės politiką: jos kuriasi arčiau gyvenamųjų kvartalų, kaimo vietovėse. Tai šeimos 
gydytoją priartina prie savo pacientų. Prieinamumas yra svarbus pirminėje grandyje: žmonės 

nori, kad gydymo įstaiga būtų šalia namų. 
Deja, ne visada suprantama, kad paslauga 
yra geresnė ten, kur sukoncentruotos 
geresnės, modernenės technologijos bei 
specialistai. Šiandien tebegalioja 1999 m. 
ministro įsakymas, kuriame reglamentuota, 
kad valstybinės gydymo įstaigos gali imti 
priemokas iš gyventojų, tik tų sąlygų api-
brėžtis yra gan ribota. Yra nuostata, kuria 
gydymo įstaigos nelabai naudojasi: jei 
gydymo įstaiga baigė sutartyje numatytą 
teikiamų paslaugų sumą, tai ji gali priimti 
sprendimą – viešai pateikti informaciją 
apie mokamų paslaugų teikimą“, – pasita-
rimo dalyviams sakė viceministrė. Galbūt 
Lietuvoje praleistas palankus momentas 
sprendžiant šią problemą. „Dabar lau-
kiama sprendimo, bet už tokią naujovę 
„kertamos galvos“. Per 15 metų pasikeitė 
13 sveikatos apsaugos ministrų. Štai KMU 
70-mečio iškilmėse buvo priminta, kad 
per visą šį laikotarpį KMUK vadovavo tik 
4 asmenys. Kai subūrėme darbo grupę, 
kad pasižiūrėtume, ar yra skriaudžiami 
privatūs ir valstybiniai tiekėjai, tai pradėjus 
rinkti pasiūlymus man visą savaitę vos ne 
kasdien reikėjo duoti interviu. Visuose jų 
pirmasis klausimas buvo: „Ar tiesa, kad 
nuo sausio 1 d. nebeteiksite nemokamų 
paslaugų?“. Matome, kad visuomenė jau-
triai reaguoja į šią problemą. Priemokų 
įvedimas nėra SAM kompetencija. Tai – visų 
politikų sprendimas. Prognozuoju, jog jis 
bus nelengvas, – įsitikinusi J. Kumpienė. – 
Visuomenės reakcija gan įdomi: visi gydosi 
privačiose odontologijos klinikose, moka 
visą kainą, bet dėl to SAM negauna jokių 
skundų. Matyt, tai įvyko laiku, žmonės pri-
prato ir priėmė kaip normalų reiškinį. Dėl 
jo šiandien problemų nekyla. Kažkada SAM 
viceministras G. Černiauskas garsiai išsakė 
mintį, kad galbūt bus įvestas apmokėjimas 
(3 ar 5 Lt) už apsilankymą gydymo įstai-
goje. Jis vos ne vos išsaugojo savo kėdę. 
Dabar žmonės yra nusiteikę viską gauti 
už dyką. Valstybėje 60 proc. gyventojų 
įmokas už privalomąjį sveikatos draudimą 
moka ne patys, už juos moka valstybė. 
Tas ratas nuolat didėja, nes daugelis net 
jaunų žmonių, tarp jų studentų, ieško 
galimybių, kad juos apdraustų valstybė“. 
Kodėl 4 ar 5 vyriausybės neišsprendžia 
papildomo sveikatos draudimo įvedimo 
klausimo? „Lietuvoje rinka nėra didelė. 
Jei 60 proc. žmonių nesugeba sumokėti 
privalomojo sveikatos draudimo įmokų, 
tai dar didesnė gyventojų dalis negalės 
mokėti už papildomą sveikatos draudimą. 
Draudimas – bendrovių veikla, iš kurios jos 
turi gauti pelno. Jis turi būti užtikrinamas 
dviem būdais: masiškumu (pvz., automobi-
lių draudimas), kitas variantas – kai įmokos 

Nukelta į 11 psl. 
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GYDYTOJŲ

KOL KAS SIŪLOMA NESKUBĖTI
„Sveikatos paslaugų finansavimas: du žingsniai – dešimtys išspręstų problemų“ – 

tokia tema konferenciją organizavo Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Renginyje 
buvo aptarti būtini sprendimai siekiant sveikatos paslaugų finansavimo sistemos efekty-
vumo ir tvarumo – priemokų už sveikatos paslaugas legalizavimas ir papildomas savano-
riškasis sveikatos draudimas. Pasak Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentės Rūtos 
Vainienės, apie sveikatos apsaugos sistemą šnekama daugiau kaip 20 metų, bet apie 
konkrečius tikslus niekas iš esmės nekalba. Pastebėta, kad viešojo sektoriaus paslaugų 
finansavimui būtini pokyčiai. Finansų ministrė I. Šimonytė ne kartą diskusijose yra teigusi, 
jog tie, kas nori padidinti pensijų finansavimą, turi sugalvoti, kaip finansuoti „tris banginius“: 
socialines reikmes, švietimą ir sveikatos apsaugą. „Priemoka, kuri dabar yra neteisėta, turi 
būti legalizuota. Sakoma, kad priemokas įvesti – kol kas ne laikas, nes bloga ekonominė 
situacija. Politikai taip pat tam nepritartų, nes kitąmet vyks rinkimai į savivaldą, o dar 
vėliau – ir į Seimą. Per rinkimų vajų bet kokią reformą sunku pradėti. Visada sakoma, kad 
dar ne laikas“, – konstatavo R. Vainienė. Ji konferencijos dalyviams priminė, kad nelegalūs 
mokėjimai ir sunkmečiu neišnyksra. Pacientai trokšta skaidraus bendravimo su gydytojais 
ir gydymo įstaiga. Politikams ir ekspertams reikėtų pagalvoti, kaip žmonėms įteikti šią 
naujovę, priminti ir paaiškinti, kad jos dėka mokėti reikės mažiau. Dėl papildomo sveikatos 
draudimo susitarimas yra. Taip teigiama ir Vyriausybės programoje. Reikėtų žengti tik kelis 

žingsnius. Kodėl papildomas sveikatos draudimas stringa? SAM Vyriausybei pateikė vieną 
iš projektų, bet jis buvo atmestas. Pasak R. Vainienės, kuriama ne savanoriška, bet dar viena 
prievartinė valstybinė sistema, kuri būtų SAM arba VLK paslaugų tiekėja, t. y. administruotų 
sąskaitas. „Kaupimui niekas neprieštarauja. Yra tam tikrų atvejų, sakysime, nerizikinės ligos, 
kurioms reikia sukaupti lėšų. Kaip mes prieiname prie tokio kaupimo? – tai būtų klausimas 
ir kartu atsakymas. Ar prieiname prievartos būdu – valstybinėmis lėšomis? Šalia privalomojo 
sveikatos draudimo dar turime ir kažkokį kaupiamąjį. Draudimas gali būti ne vien rizikinis, 
jis įmanomas ir kombinuotas, t. y. su kaupimu. Dabartinė sistema nepalieka vietos sava-
rankiškam draudimui. Sveikatos draudimas yra draudikų, o ne valstybės reikalas. Paslauga 
rinkoje jau seniai taikoma, tačiau valstybė vis tiek iki šiol neperleidžia šio vaidmens. Privačios 
draudimo bendrovės verslą išmano, jos moka valdyti sveikatos draudimo rizikas. Dabar 
Ligonių kasos veikia nedraudiminiu principu. Jos pasirašo sutartis su gydymo įstaigomis 
vos ne pagal tradiciją – kiek davėm pernai, tiek duosim ir šiemet. Į paciento poreikius nėra 
atsižvelgiama,“ – teigė Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė. 

Sveikatos apsaugos viceministrė Janina Kumpienė konferencijos dalyviams priminė, kad 
Lietuvoje į priemokas, papildomą sveikatos draudimą bei privačią mediciną požiūris yra 
lankstus ir teigiamas. „Šiandien turime apie 3 tūkst. privačių įstaigų. Pirminėje sveikatos 
priežiūros grandyje jų yra daugiau nei valstybinių. Tačiau jos yra kur kas mažesnės. Dabar 
privačiose gydymo įstaigose prisirašiusių yra 25 proc. gyventojų. Tai natūralu, atitinka 
valstybės politiką: jos kuriasi arčiau gyvenamųjų kvartalų, kaimo vietovėse. Tai šeimos 
gydytoją priartina prie savo pacientų. Prieinamumas yra svarbus pirminėje grandyje: žmonės 

nori, kad gydymo įstaiga būtų šalia namų. 
Deja, ne visada suprantama, kad paslauga 
yra geresnė ten, kur sukoncentruotos 
geresnės, modernenės technologijos bei 
specialistai. Šiandien tebegalioja 1999 m. 
ministro įsakymas, kuriame reglamentuota, 
kad valstybinės gydymo įstaigos gali imti 
priemokas iš gyventojų, tik tų sąlygų api-
brėžtis yra gan ribota. Yra nuostata, kuria 
gydymo įstaigos nelabai naudojasi: jei 
gydymo įstaiga baigė sutartyje numatytą 
teikiamų paslaugų sumą, tai ji gali priimti 
sprendimą – viešai pateikti informaciją 
apie mokamų paslaugų teikimą“, – pasita-
rimo dalyviams sakė viceministrė. Galbūt 
Lietuvoje praleistas palankus momentas 
sprendžiant šią problemą. „Dabar lau-
kiama sprendimo, bet už tokią naujovę 
„kertamos galvos“. Per 15 metų pasikeitė 
13 sveikatos apsaugos ministrų. Štai KMU 
70-mečio iškilmėse buvo priminta, kad 
per visą šį laikotarpį KMUK vadovavo tik 
4 asmenys. Kai subūrėme darbo grupę, 
kad pasižiūrėtume, ar yra skriaudžiami 
privatūs ir valstybiniai tiekėjai, tai pradėjus 
rinkti pasiūlymus man visą savaitę vos ne 
kasdien reikėjo duoti interviu. Visuose jų 
pirmasis klausimas buvo: „Ar tiesa, kad 
nuo sausio 1 d. nebeteiksite nemokamų 
paslaugų?“. Matome, kad visuomenė jau-
triai reaguoja į šią problemą. Priemokų 
įvedimas nėra SAM kompetencija. Tai – visų 
politikų sprendimas. Prognozuoju, jog jis 
bus nelengvas, – įsitikinusi J. Kumpienė. – 
Visuomenės reakcija gan įdomi: visi gydosi 
privačiose odontologijos klinikose, moka 
visą kainą, bet dėl to SAM negauna jokių 
skundų. Matyt, tai įvyko laiku, žmonės pri-
prato ir priėmė kaip normalų reiškinį. Dėl 
jo šiandien problemų nekyla. Kažkada SAM 
viceministras G. Černiauskas garsiai išsakė 
mintį, kad galbūt bus įvestas apmokėjimas 
(3 ar 5 Lt) už apsilankymą gydymo įstai-
goje. Jis vos ne vos išsaugojo savo kėdę. 
Dabar žmonės yra nusiteikę viską gauti 
už dyką. Valstybėje 60 proc. gyventojų 
įmokas už privalomąjį sveikatos draudimą 
moka ne patys, už juos moka valstybė. 
Tas ratas nuolat didėja, nes daugelis net 
jaunų žmonių, tarp jų studentų, ieško 
galimybių, kad juos apdraustų valstybė“. 
Kodėl 4 ar 5 vyriausybės neišsprendžia 
papildomo sveikatos draudimo įvedimo 
klausimo? „Lietuvoje rinka nėra didelė. 
Jei 60 proc. žmonių nesugeba sumokėti 
privalomojo sveikatos draudimo įmokų, 
tai dar didesnė gyventojų dalis negalės 
mokėti už papildomą sveikatos draudimą. 
Draudimas – bendrovių veikla, iš kurios jos 
turi gauti pelno. Jis turi būti užtikrinamas 
dviem būdais: masiškumu (pvz., automobi-
lių draudimas), kitas variantas – kai įmokos 

Nukelta į 11 psl. 

Skaičiuojama, kokio dydžio priemokas imti iš pacientų

DELFI.lt 
2010 rugpjūčio mėn. 18 d. 

Veidas 
2010 11 15 d.

leisti imti legalias priemokas už 
konsultacijas, tyrimus ir procedū-
ras. 

SAM atstovai pripažįsta, jog kyši-
ninkavimas – didelė problema, ta-
čiau, apskaičiuoti galimas priemo-
kas ko gero suskubs ne anksčiau 
kaip 2012 metų pabaigoje.

Priemokai įvesti reikia vieno sa-
kinio

„Sveikatos apsaugos ministerija 
sako, kad nuo 2011 metų įdiegs 
vadinamąją DRG (angl. diagnosis-
related groups – DELFI) sistemą, 
pagal kurią susiskaičiuos, kiek iš 
tikrųjų kainuoja kiekviena svei-
katos paslauga, kiek tam skiriama 
lėšų ir pasakys procentą, kurio ne-
užtenka už paslaugą sumokėti iš 
Privalomojo sveikatos draudimo 
fondo (PSDF)“, – DELFI teigė R. 
Vainienė.
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Nuomonė. Ar ekranas 
vaistinėse tarnauja žmogui?

Jei pastarosiomis dieno-
mis lankėtės vaistinėje, 
turbūt pastebėjote, kaip 
ji „pasipuošė“ naujais 
monitoriais. Juose rodo-
mos perkamo vaisto ana-
logų kainos, priemokų 
dydžiai. „Gal labai gerai 

gyvena tos vaistinės, kad sunkmečiu investuoja į ne-
aiškios paskirties monitorius“ – gali pagalvoti dažnas 
vaistų pirkėjas. Skaičiuojama, kad vieno monitoriaus 
įrengimas kainavo apie 2000 litų, o iš viso už moni-
torius atseikėta nuo 3 iki 5 milijonų litų. Jei jau tokie 
pinigai „po kojomis mėtosi“, gal geriau būtų buvę su-
mažinti vaistų kainas, o ne leisti uždirbti monitorių 
pardavėjams? 

DELFI.lt 
2010 birželio mėn. 8 d. 13:30

Vaistų kainų 
mažinimo 
monopolis

Nuo gruodžio 
11-tosios atėję į 
vaistinę įsigyti 
kompensuoja -
mųjų vaistų, ne-
nustebkite, jei 
negausite įpras-

tos ir lauktos 
nuolaidos. Nuo šios dienos Svei-
katos apsaugos ministerija vėl pa-
keitė prekybos vaistais taisykles. 
Šį kartą ji sureguliavo nuolai-
das, taikomas kompensuojamųjų 
vaistų priemokai. 2009 metų vi-
duryje patvirtinus Vaistų kainų 
mažinimo bei jų prieinamumo 
didinimo planą, prekybos vaistais 
reglamentavimas keičiasi dažniau 
nei oras Lietuvoje. Nuo šių metų 
balandžio buvo nustatyti maksi-
malūs vaistų antkainiai, vaistinės 
įpareigotos informaciją apie vais-
tus teikti ekranuose, gydytojai 
– vaistus išrašyti bendriniu pava-
dinimu, keitėsi kompensuojamųjų 
vaistų sąrašai. 

Balsas.lt
2010.12.15

Veidas
2010.06. 07

Drebėk paciente, 
valdžia vykdo 
žiaurią akciją
Nuo balandžio pirmosios pradėti regu-
liuoti visų vaistų antkainiai. Sveikatos 

apsaugos ministerija taip užsimojo su-
mažinti vaistų kainas bent 15 procentų. Praėjusiais 
metais dalis vaistų pabrango dėl 16 procentinių punk-
tų pakelto pridėtinės vertės mokesčio. Ankstesnių – 
2005 metų – „Eurostat“ duomenimis Lietuvoje vaistų 
kainos buvo tarp žemiausių, 30 - toje vietoje iš 33 na-
grinėtų šalių. Pati ministerijos prielaida, kad Lietuvoje 
vaistų kainos aukštos dėl per didelių prekybinių ant-
kainių buvo klaidinga, įvertinant bent jau du faktus – 
pakeltą PVM ir tai, kad net 60 procentų vaistų kainos 
sudaro gamintojo, o ne prekybininko kaina. Taigi, dia-
gnozė klaidinga, atitinkamai – ir pasirinktas gydymas 
reguliuoti visų vaistų antkainius. 

Alfa.lt
2010-05-11 11:22
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Jau trylika met atliekame Lietuvos
ekonomikos tyrim

Nuo 1997 m. du kartus per metus LLRI atlieka
Lietuvos ekonomikos tyrim , kurio pagrindinis
tikslas – pateikti Lietuvos ekonomikos rodikli
vertinimus ir prognozes, paremtas rinkos
dalyvi nuomone, apžvelgti veiksnius, gal jusius
tur ti takos respondent vertinimams ir
l kes iams.

2010 aisiais pristat me 25 j ir 26 j Lietuvos
ekonomikos tyrim .

Buvo galima išsaugoti 40 t kst. darbo
viet

Tokia žinia 2010 m. vasario 9 d. pristat me m s
25 ojo Lietuvos ekonomikos tyrimo rezultatus.
Mažinant minimali alg bei laisvinant darbo
santyki reguliavim , 2009 m. darb b t gal j
rasti 40 t kst. bedarbi .

sisen jusios problemos neleidžia
atsigauti

Apibendrin 26 ojo Lietuvos ekonomikos tyrimo
duomenis, jo rezultatus pristat me rugs jo 28
d. Pažym jome, jog Lietuvos ekonomik
tebekamuos sisen jusios nedarbo ir šeš lin s
ekonomikos problemos, stabdan ios Lietuvos
ekonomikos atsigavim .
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Veiksmingi kriz s veikimo receptai

2010 m. lapkri io m n. pakviet me drauge su
partneriais organizuot konferencij
„Veiksmingi kriz s veikimo receptai“.

Konferencijos metu buvo aptarta kokiais
politin s ekonomikos sprendimais Europos ir
kitos pasaulio šalys reagavo ekonomin kriz .
Renginyje buvo analizuojamos pasaulio šali
padarytos klaidos, ieškoma veiksming kriz s
veikimo b d . Ypatingas d mesys buvo

skiriamas fiskalin s ir monetarin s politikos
sprendimams, kuriuos pareng ir pri m Estijos,
Lietuvos, Slovakijos bei Didžiosios Britanijos
vyriausyb s.
Renginyje dalyvavo Ministras Pirmininkas,
Finans ministr , politikai, verslo asociacij
atstovai, ekspertai.
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LLRI: žemyn tempia darbo 
santykiai, mokesčiai bei 
valdžios išlaidos

Tyrimų organizacijos 
“The Heritage Founda-
tion” ir “The Wall Street 
Journal” sudaromame 
ekonominės laisvės in-
dekse šiemet Lietuva 
įvertinta 70,3 balo iš 100 
ir jai skirta 29-oji vieta 

iš 184 vertintų pasaulio valstybių. Palyginti su 2009-
ųjų indeksu, Lietuvos vertinimas pagerėjo vos per 
0,3 balo iš šimto. Praėjusių metų indekse Lietuva 
buvo 30 vietoje. 

LLRI: pernai buvo galima 
įdarbinti 40 tūkst. bedarbių 
(atnaujinta 12.01 val.)

Šiais metais nedarbo lygis Lie-
tuvoje gali pasiekti 17 procentų. 
Tačiau jis galėjo būti mažesnis, 
jei praėjusiais metais šalies Vy-
riausybė būtų ėmusis tinkamų 
priemonių problemai spręsti, 
rodo Lietuvos laisvosios rin-
kos instituto atlikto tyrimo 
duomenys.

Vakarų ekspresas
2010-01-20, 12:00

15min.lt
2010 vasario 9d. 11:20

Verslo žinios
2010 09 30

Vilniaus diena
2010 09 30
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2010-ieji – 
nenuoseklumų 
metai. Retorikoje 
ir sprendimuose

Praėjo dar vieneri metai, ir juos 
tradiciškai užbaigiame įvertinimu. 
Valdžios vykdytos ekonominės 
politikos požiūriu, 2010-ieji buvo 
netikėtai nenuoseklūs. Vienas ki-
tam prieštaraujantys, nesuderinti, 
nelogiški pasiūlymai ir sprendi-
mai ypač krito į akis. 

O juk antraisiais šio Seimo ir Vy-
riausybės darbo metais, tikėta-
si mažiau blaškymosi, daugiau 
kryptingų ir ryžtingų permainų, 
nes tai – metai be rinkimų. 

DELFI.lt
2010 liepos mėn. 22 d. 10:46

Balsas.lt
2010.12.29

Nuomonė. BVP tikime, tik ar žinome?
Vienas iš plačiausiai aptarinėjamų, daugiausiai analizuojamų ir progno-
zuojamų ekonomikos rodiklių yra bendrasis vidaus produktas (BVP). 
BVP dinamika dažnai laikoma svarbiausiu ekonomikos „sveikatos“ in-
dikatoriumi, BVP prognozė daro įtaką ne tik privačių įmonių sprendi-
mams, BVP grindžiamas valdžios biudžeto planavimas, nuo jo priklauso 
ir ekonominės politikos priemonės. Didžiausių pasaulio centrinių bankų 
vykdoma pinigų politika priklauso nuo įvairių šalies ekonominę būklę 
apibūdinančių rodiklių, tame tarpe ir BVP. Šiandien BVP rodiklis tapo ne-
atskiriama vyraujančios ekonomikos teorijos bei praktikos dalimi. Tačiau 
ar pelnytai? 

Verslo žinios
2010 lapkričio 4d., Nr. 209 (3361)

Atgimimas
2010 gruodžio 10–16 d., Nr. 44
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Nuomonė. Valdžios planai 
ar žmonių pasirinkimas?

Tyrimų organizacijos Šių metų 
pradžioje Vyriausybės nutari-
mu sukurta valstybinė pažan-
gos taryba, kuri artimiausiu 
metu turi sukurti ilgalaikę 
Lietuvos strategiją. Ambicin-
gų planų ir strategijų turime 

daug (Šiaurės Baltijos paslaugų centras iki 2015, 
inovacijų centras iki 2020 ir pan.) ir daug mažiau 
kryptingos veiklos. Dažna diskusija valstybinių 
strategijų kūrimo diskusija pradedama mintimis: 
„Jau turime – dešimtis strategijų. Tik kas iš to?“. 
Lietuvoje iš viso yra virš dviejų šimtų vidutinio ir 
ilgo laikotarpio strategijų. 

Verslo žinios
2010 06 07d.

Verslo žinios
2010 06 29d., antradienis

Verslo žinios
2010 06 07d., pirmadienis

Veidas
2010 04 05

Veidas
2010 01 25

DELFI.lt
2010 liepos mėn. 22 d. 10:46
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Reguliavimo naštos mažinimas
LLRI siekia atskleisti ekonominės veiklos laisvių išplėtimo naudą, pasiūlyti sprendimus 
grįstus laisvos konkurencijos, nuosavybės apsaugos, laisvų mainų ir privačios atsakomy-
bės argumentais.

Veiklos sritys: darbo santykiai, žemės rinka, vartotojų apsauga, aplinkosauga, konkuren-
cija, reguliavimų mažinimas infrastruktūriniuose sektoriuose (energetika, informacinės 
technologijos ir komunikacijos, transportas).
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Priimtos ne vienerius metus m s
si lytos Darbo kodekso pataisos

Džiaugiam s, kad pritarta LLRI si lymams ir
Darbo kodekse naikinamas viršvalandinio darbo
draudimas bei atsiranda galimyb sumin darbo
laiko apskait taikyti visose mon se. Tai didina
darbdavi ir darbuotoj galimybes lanks iau
susitarti d l darbo laiko. Taip pat, nors ir laikinai,
bet sigaliojo nuostatos d l platesnio
terminuot sutar i naudojimo.

Nors šie pakeitimai yra itin svarb s, ta iau
nepakankami, tod l ir toliau raginsime
sumažinti detal darbo santyki reguliavim , ir
greta si lysime naikinti vairius, net ir smulkius
biurokratinius reikalavimus ir taip mažinti
administracin našt darbdaviui ir darbuotojui.

D l darbo ir poilsio šven i dienomis
– tartis mon se

Išsak me savo pozicij d l valdžios ketinim
uždrausti dirbti mažmenin s prekybos mon se
pirmosiomis Kal d ir Velyk dienomis, nes toks
draudimas neatitinka laisvos konkurencijos ir
sutarties laisv s princip , riboja galimybes
vykdyti kin veikl šiomis dienomis.

Laikinam darbinimui –mažiau
trukdži

Kai valdžia užsimojo reglamentuoti dar vien
darbo organizavimo form – laikin j darbinim
(dar vadinama darbuotoj nuoma), LLRI
prieštaravo si lomam darbo užmokes io,

laikino darbo naudotojo ir darbuotojo santyki
reguliavimui. Si lomi pakeitimai gali užkirsti
keli s kmingai šiandien dirbantiems laikiniems
darbuotojams, mon ms priiman ioms laikinus
darbuotojus ir laikino darbinimo paslaugas
taikan ioms mon ms.

Minimalios algos didinimas tik
pagilint darbo rinkos problemas

Pateik me kontraargumentus si lymams didinti
minimali alg , nes netgi dabartin minimali
alga yra per didel , atsižvelgiant šalies
ekonomin pad t . O ketinimas j didinti ne tik
nepagerint bedarbi pad ties, bet ir tur t
neigiam pasekmi , nes kuo didesnis minimalus
atlyginimas, tuo daugiau žmoni nebegali
legaliai sidarbinti. Šis sprendimas labiausiai
apsunkint maž ir vidutini moni bei jautri
darbuotoj rinkoje pad t .
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Gera verslo praktika sprendžiant
nemokumo problemas

Pasteb j moni ir fizini asmen tarpusavio
atsiskaitym problemas, balandžio 23 d.
sureng me konferencij „Gera verslo praktika
sprendžiant nemokumo problemas“

Renginio metu dar kart primin me savo
pozicij d l moni restrukt rizavimo, ribotos
civilin s atsakomyb s bei pabr ž me fizini
asmen bankroto ydingum .

Fizini asmen bankrotas – leiskit
pasirinkti

LLRI ne kart griežtai pasisak prieš fizini
asmen bankroto id j . Ta iau, jei vis d l to jai
bus pritarta, si lome tvirtinti galimyb
asmeniui prieš prisiimant finansinius
sipareigojimus, deklaruoti, ar jis nori ateityje
tur ti teisin galimyb bankrutuoti, ar fizinio
asmens bankroto institutas jam neb t
taikomas.
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Maisto kain reguliavimas planin s
ekonomikos reliktas, o ne r pestis

žmon mis

LLRI reagavo kilusias diskusijas d l maisto
kain reguliavimo. Argumentais rod me, kad
šis žingsnis b t pirmiausia žalingas
vartotojams. Jis didel šalies kio dal gr žint
valdžios kontrolei ir nustumt modern jan i
Lietuv atgal komandin ekonomik . Be to,
maisto kain reguliavimas yra neveiksmingas ir
tiesiogiai prieštarauja kin s veiklos laisvei, kuri
garantuojama Konstitucijoje.

Taip pat pateik me argumentus, kod l
netikslinga pareigoti mones prekybos vietose
skelbti maisto produktams taikomus antkainius.

Nepritariame santyki tarp tiek j ir
mažmenin s prekybos moni

reguliavimui

Nepritariame valdžios siekiui detaliai
reglamentuoti santykius tarp konkre i verslo
subjekt grupi . Toks smulkmeniškas
reguliavimas nepagr stai varžo kin s veiklos
bei sutar i sudarymo laisv ir neprieina prie
priežas i , kod l kyla verslo tarpusavio santyki
problemos.

Atsiskaitymo už žem s kio
produkcij reglamentavimas

nepasiekia kelt tiksl

Atsiskaitymo už žem s kio produkcij
reglamentavimas sukelia pinig sraut valdymo
problem . Nors kai kurie valdžios pakeitimai

(atsiskaitymo už žem s kio produkcij termino
pakeitimas iš 30 dien Valstyb s nustatyt
termin ) sumažina našt verslui, kiti si lomi
reguliavimai apsunkint verslo s lygas,
diskriminuot didesnius žem s kio produkcijos
pirk jus, ribot konkurencij rinkoje.

Pertekliniai reikalavimai tabako ir
alkoholio kontrolei

LLRI kritiškai vertino vis naujus vien draudimais
paremtus reguliavimus tabako ir alkoholio
kontrol s srityse.
Standartizuota balta pakuot tabako
gaminiams apribot konkurencij rinkoje,
apsunkint verslo s lygas ir pakenkt laisvam ir
informatyviam vartotoj pasirinkimui. O
prievol prekiauti tabaku tik specializuotose
tabako gamini prekybos skyriuose b t
netinkama ir neproporcinga priemon
atsižvelgiant visiems prieinam nelegali
tabako gamini rink Lietuvoje.
Taip pat išk l me banderoli taikymo tabako ir
alkoholio produkcijos žym jimui klausim , kuris
neprisideda prie kovos su nelegalia rinka, o tik
sukuria papildom našt kio subjektams.
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Mažiau reguliavim –mažiau
korupcijos

Korupcija valstyb je tuo mažesn , kuo ta
valstyb ekonomiškai laisvesn ir s lygos verslui
paprastesn s. Tokia žinia dar kart primin me
apie korupcijos problemas, o si lymus joms
spr sti pristat me atliktame tyrime remdamiesi
Gruzijos, Piet Kor jos, ekijos ir kt. šali
patirtimi.

Savininkas turi tur ti didesn tak
teritorij planavimo procese

Rengdami naujus teritorij planavimo
reglamentuojan ius dokumentus, valdžios
atstovai pagaliau tiksliai vardina šiandienines
problemas – neaiški planuotojo atsakomyb ,
plan hierarchijos nebuvimas, ta iau nepamini
vienos gilumin s problemos. Tai neatitikimas
tarp apribojim naudotis nuosavybe bei pareig

masto ir savinink galimyb s paveikti planavimo
procesus.

Pakuo i ir pakuo i atliek tvarkymo
rinkos monopolizavimas

Pateik me argumentus, kod l netikslinga vesti
papildom reikalavim , apsunkinan i rinkos
dalyvi veikl , ir pasisak me prieš siek perduoti
pakuo i ir pakuo i atliek tvarkym vienai
organizacijai.

Pagirtina iniciatyva, numatanti
sistemin teis k ros viešum

LLRI palaiko valdžios žingsn , siekiant teis k ros
viešumo, ta iau primin , jog be to b tina
tvirtinti ir princip , kuris numatyt , jog teis s
akt leidyba negali b ti „per greita“ ir skubota.
Tai pareigot suteikti adekvat laik visoms
teis k ros stadijoms, susiaurint teis s akt
leid j galimybes taikyti skubos proced ras bei
galiausiai laiduot mažesn klaid statym
leidyboje skai i .

LLRI Saul lydžio ir Saul tekio
komisijose

LLRI prezident R ta Vainien dirbo Saul tekio
bei Saul lydžio komisijose. LLRI ekspertai –
Žilvinas Šil nas, Kaetana Leontjeva ir Giedrius
Kadziauskas toliau t s darbus Saul tekio
komisijos darbo grup se d l verslo s lyg
supaprastinamo, mokes i administravimo,
rinkos reguliavim bei konkurencijos
tobulinimo.
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Kaip sumažinti bedarbių priklausomybę 
nuo darbdavių nenoro steigti darbo vietų?
Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) viceprezidentas Giedrius Kadziauskas pa-
brėžia, kad šiandienos nedarbo situacijoje darbuotojui tariamai palankus Darbo ko-
deksas įtvirtina tikrąją ir sunkią bedarbio priklausomybę nuo darbdavio.

“Darbo santykių reguliavimas grindžiamas nelygia darbdavio ir darbuotojo galia derybose. Todėl valstybė ri-
boja laisvą susitarimą ir perskirsto jėgų balansą darbuotojo naudai. Tam, kad galias išlygintų”, - sako G. Ka-
dziauskas. Pasak jo, šiandieninis bedarbis yra visiškai priklausomas nuo darbdavio, nes tik darbdavys priima 
sprendimą kurti darbo vietą ar ne.  

Šventę 
švęsk prievarta
Šiandien, atsižvelgdamas į pa-
klausą, parduotuvės darbo laiką 
nusprendžia jos savininkas - daž-
niausiai tai yra dienos metas, nes 
naktį didžioji dalis žmonių ilsisi. 

Savininkas, ieškodamas personalo savo parduotuvei, 
paskelbia apie siūlomą darbo vietą ir susitaria dėl są-
lygų, kuriomis reikės dirbti. Darbas švenčių dienomis, 
savaitgaliais ar kitu mažiau patogiu laiku yra tik vie-
nas iš aspektų, dėl ko darbuotojas iš anksto gali susi-
tarti su darbdaviu. Tai laisvų savanoriškų mainų sis-
temos rezultatas. Pardavėjas nėra verčiamas parduoti, 
pirkėjas nėra verčiamas pirkti, parduotuvės darbuoto-
jas nėra verčiamas dirbti. 

Respublika
2010 balandžio 05 d. 

Alfa.lt
2010 kovo mėn. 21 d. 18:39

Balsas.lt
2010 02 15-21

Verslo žinios
2010 06 08, antradienis
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G.Kadziauskas. Minimalios 
algos didinimas tik 
pagilintų darbo rinkos 

problemas
Minimalios algos didinimui 
galioja įprasti ekonomikos 
dėsniai – kuo didesnė mini-
mali alga, tuo daugiau žmo-
nių, negalinčių legaliai įsidar-
binti. Nustačius minimalią 
algą darbdavys nebesiima 

kurti darbo vietos, kuri jam neatneša daugiau vertės 
nei minimalus atlyginimas plius sumokėti mokesčiai. 

Jeigu jis elgtųsi priešingai ir samdytų žmones suku-
riančius mažiau vertės, jis tiesiog keliautų stačiai į įmo-
nės bankrotą su visais sumokamais mokesčiais ir dar 
dirbančiais darbuotojais. Vyriausybė mindžikuoja ver-
tindama, ką pasiūlė jos sukurta darbo grupė nedarbui 
mažinti. „Didinkite minimalią algą, tam, kad ji labiau 
skirtųsi nuo nedarbo draudimo išmokos, tuomet atsi-
ras motyvacija eiti dirbti“ – toks darbo grupės siūly-
mas. 

Minimali alga: 
lydekai paliepus, 
valdžiai panorėjus
Vyriausybės sudaryta darbo grupė 
nedarbui mažinti pateikė pasiūly-
mą didinti minimalią algą. Minimali 

alga šiuo metu yra 800 litų. Tokia ji 
buvo nustatyta 2008 metais, kai ekonomika dar mušė 
augimo rekordus. Tuo metu minimalią algą gavo apie 
14 procentų dirbančiųjų. Šiuo metu tokių žmonių apie 
20 procentų. Logiškai galvojant, kai kas penktas žmo-
gus gauna minimalią algą, vargu ar tokią algą galima 
vadinti minimalia. Ji jau tapusi kone vidutine. Norint, 
kad minimali alga „derėtų“ prie laikmečio realijų, ją 
reikėtų netgi sumažinti. Bent jau iki to lygio, iki kurio 
nukrito ekonomika, t.y. 2005 metų. Nepaisydami tokio 
akivaizdaus minimalios algos neatitikimo sąlygoms 
darbo rinkoje, darbo grupė pasiūlė ją dar padidinti iki 
900 ar net 1000 litų ir taip sumažinti nedarbą. Atseit, 
už tokią algą žmonės jau sutiks dirbti, nes dabar tai 
daryti neapsimoka dėl pašalpų ir kitokių lengvatų, 
kurias gauna bedarbis. 

Valdžia vėl kėsinasi į 
svetimą kišenę

Respublika
2010 spalio 26 d. 

DELFI.lt 
2010 gruodžio mėn. 13 d. 10:15

Alfa.lt
2010-11-02 11:12

Verslo žinios
2010 11 03, trečiadienis

Veidas
2010 11 15
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RŪTA VAINIENĖ: 
verslo ir valstybės 
reguliavimo našta
Vyriausybė buvo prisižadėjusi iki 2011 metų adminis-
tracinę biurokratinę naštą verslui sumažinti 30%. To-
kio reikšmingo administracinės naštos sumažinimo, 
jei jis būtų įvykdytas, būtų neįmanoma nepastebėti. 

Pavyzdžiui, turėjo būti panaikinta bent 500 iš suregis-
truotų 1.500 informacinių pranešimų, kuriuos valsty-
binėms institucijoms privalo teikti įmonės. Arba turė-
jo būti panaikinta mažiau, bet tokių pranešimų, kurie 
imliausi darbui bei privalomi daugumai įmonių. 

Rūta Vainienė: 
homofeniksas

Ūkio ministerija parengė 
ir pateikė derinti Fizinių 
asmenų bankroto įstaty-
mo projektą. Jame siūloma 
leisti žmonėms bankrutuo-
ti panašiai, kaip dabar tai 
leidžiama įmonėms. Pagal 
projektą, jei asmuo yra sko-

lingas apie 10 tūkst. litų, arba negali skolos grąžinti 
daugiau nei pusę metų, jis gali kreiptis į teismą, kuris 
iškeltų bankroto bylą. 

Feniksai 
ir tyčinis 
bankrotas
Tyčinis bankrotas yra neiš-
vengiamas ribotos įmonių 
atsakomybės padarinys.

Pastaruoju metu nemažai 
girdėti apie įmones „fenik-
sus“. Fenikso sindromu va-
dinamas procesas, kai įmonių savininkai, norėdami 
atsikratyti įmonės įsipareigojimų, perleidžia jos turtą 
kitoms, dažnai naujoms įmonėms, o pirmajai palieka 
tik jos skolas. Subankrutavusios įmonės veikla „pri-
keliama“ naujoje įmonėje, turinčioje senosios turtą, 
tačiau jau be skolų.

Vyriausybės sudarytos darbo grupės pasiūlymuose 
kovai su oficialiai neapskaityta ekonomika „fenikso 
sindromas“ minimas kaip vienas iš pažeidimų, ke-
liančių didžiausią grėsmę šalies ekonomikai. Teigia-
ma, kad nuo praeitų metų rugpjūčio iki šių metų sau-
sio pabaigos Valstybinė mokesčių inspekcija nustatė 
net 450 „fenikso sindromo“ atvejų. Kiek dar nenu-
statytų atvejų, kai pažeidžiamas ne VMI, o privačių 
kreditorių interesas, ir dėl to nesikreipiama į teismą.

Šiuos neleistinus veiksmus galima būtų priskirti 
smarkiai pablogėjusiai šalies ekonominei, įmonių 
finansinei padėčiai. Per ekonomikos augimą, kai 
įsiskolinimų nebuvo tiek daug, kai daugelis įmonių 
džiaugėsi augančiu pelnu, motyvų atsikratyti skolų 
buvo daug mažiau. Neleistinų veiksmų priežastis 
yra ir verslų savininkų bei vadovų nesąžiningumas, 
juk būtent jie priima įstatymams prieštaraujančius 
įmonių valdymo sprendimus. 

Ž.Šilėnas. Bevaisės pigių 
degalų ir vaistų paieškos

Kai tik politikai susirūpi-
na konkurencija, tai yra 
signalas, kad bus ieškoma 
kaltų. Ir kalti bus visi, tik 
ne patys politikai. Nors 
daugiau nei pusę kuro 
kainos sudaro mokesčiai, 
dėl aukštų kainų politi-

kai kaltina gamintojus ir degalines. Nepasiteisinus 
vaistų kainų reguliavimui, kaltinamos vaistinės, nors 
kalta čia yra jau ne pirma „antkainių“ reguliavimo 
idėja. 

Degalai: valdžia ieško centų versle, „nemato“ litų 
mokesčiuose 

Nuomonė. Fizinių asmenų 
bankrotas: leiskit pasirinkti
Fizinių asmenų bankrotas skinasi kelią į priekį. Vy-
riausybė jau patvirtinto 
įstatymo koncepciją iš 
kurios greitu metu tu-
rėtų gimti fizinių asme-
nų bankroto įstatymas. 
Išsakoma nemažai ar-
gumentų tiek už, tiek 
prieš jį. 

Verslo naujienos
2010.12.17 10:30

DELFI.lt 
2010 gegužės mėn. 5 d. 11:34

DELFI.lt 
2010 gegužės mėn. 19 d. 15:44

Balsas.lt
2010 02 15-21

Atgimimas
2010 vasaris
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R.Vainienė. Biurokratijos 
našta verslui – vietoj minus 
gavome plius

Vyriausybė Ekonomikos ska-
tinimo plane įsipareigojo iki 
2011 metų biurokratijos naš-
tą verslui sumažinti 30 proc. 
Kadangi jau praėjo vieneri iš 
dviejų šiam tikslui pasiekti 
skirtų metų, „pačiupinėkime“ 

biurokratinės naštos reiškinį vertinamaisiais bei ap-
rašomaisiais dydžiais. LLRI atliekamame ekonomi-
kos tyrime, pasiteiravus apie reguliacinės naštos di-
namiką 2009 – taisiais metais, rinkos dalyviai teigia, 
kad šioji našta padidėjo vidutiniškai 8 procentais. 

Kam prireikė visos 
Lietuvos „uabizacijos“

Lietuvoje privačią veiklą galima vykdyti 
pasirenkant vieną iš kelių veiklos orga-
nizavimo formų - nuo verslo liudijimo 
iki akcinės bendrovės. (Valstybės įmonės 
- valdžios verslo organizavimo forma, ne-
pasirenkama rinkos dalyvių, tad ji čia ne-

aptariama.) Visos jos turi pranašumų ir trūkumų, todėl 
itin svarbu, kad žmogus galėtų pasirinkti jo veiklos 
pobūdžiui tinkamiausią formą, ir kad valstybė savo 
sprendimais tam darytų kuo mažiau įtakos.

Deja, šiuo metu valdžia vykdo kryptingą ir sąmoningą 
visos Lietuvos įmonių vertimą UAB’ais - „uabizavi-
mą“. Įvairiomis valdžios priemonėmis mažinamas bet 
kokios kitos veiklos organizavimo formos patrauklu-
mas. 

E.Ruželė. Degalų kainos 
ir plonas konkurencijos 
įstatymų ledas

Įsivaizduokite situaciją – į 
jūsų įmonę staiga užeina 
valstybinės institucijos pa-
reigūnai, pradeda tikrinti 
kompiuterius ir įvairius 
dokumentus. Jūs turite pa-
likti savo kasdienius dar-
bus nuošalyje, teikti jiems 

informaciją ir atverti savo stalčius. Darbas įmonėje 
neabejotinai paralyžiuojamas, darbuotojai negali ra-
miai eiti savo pareigų, visiems toks patikrinimas kai-
nuoja daug nervų ir brangaus laiko.

DELFI.lt 
2010 vasario mėn. 22 d. 10:34

Alfa.lt
2010-03-14 11:50

Verslo žinios
2010 06 08, antradienis

DELFI.lt 
2010 kovo mėn. 24 d. 11:27

Verslo žinios
2010 07 14, trečiadienis
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Lietuvos laisvosios rinkos 
institutas nepritaria maisto 
kainų reguliavimui

Lietuvos laisvosios rinkos 
institutas (LLRI) nepritaria 
maisto kainų reguliavimui ir 
primena, kad maisto kainų 
reguliavimas yra akivaizdus 
planinės ekonomikos relik-
tas, nepasiekiantis teigiamų 

pokyčių ir pirmiausia žalingas vartotojams. Maisto 
kainų reguliavimas tiesiogiai prieštarauja ūkinės vei-
klos laisvei, kaip tai suvokiama liberalioje visuomenė-
je ir garantuojama Konstitucijoje. Toks žingsnis didelę 
šalies ūkio dalį grąžintų valdžios kontrolei ir nustum-
tų modernėjančią Lietuvą atgal į totalitarinę ekonomi-
ką, teigia LLRI. 

Maisto kainos ir 
politikų šou
Į diskusiją dėl maisto kainų vis 
nuožmiau veržiasi politikai. Ne-

nuostabu: artėja rinkimai, o maistas – svarbi prekė. Bet 
pažiūrėjus atidžiau, pamatytume, kad politikai kalba 
ne apie kainų, o apie „antkainių“ reguliavimą. Kitaip 
tariant, politikai rūpinasi ne tuo, kad prekių kainos 
būtų mažos, bet kad pardavėjai neuždirbtų per daug.

Siekiant pateisinti tokį išskirtinį dėmesį, mažmeni-
nė prekyba yra kaltinama konkurencijos trūkumu, 
karteliniais susitarimais ir apskritai sąmokslu. Tačiau 
niekas iki šiol nesugeba pateikti nenuginčijamų tokių 
sąmokslų ar konkurencijos trūkumo įrodymų. Kon-
kurencijos tarybos tyrimas nė trupučio neįrodo, kad 
mažmeninėje prekyboje veikia kokie nors neleidžiami 
susitarimai. Jame įrodoma tik tai, kad kainos didėjimo 
negalima paaiškinti vien žaliavų brangimu. Bet tai yra 
seniai žinoma ir elementaru, tokiai išvadai nereikia at-
likti jokio tyrimo.

Ar „panašios kainos“ yra konkurencijos trūkumo įro-
dymas - t.y. pardavėjai susitarė, ar jos rodo konkuren-
cijos buvimą - t.y. konkurencija verčia pardavėjus kai-
ną spausti iki mažiausio įmanomo lygio?

Ekonomika.lt
2010-11-30

Balsas.lt
2010 02 15-21

DELFI.lt
2010 spalio mėn. 20 d. 14:55

Respublika
2010 spalio 07 d.

G.Kadziauskas. Kodėl 
auga kainos: objektyvūs 
veiksniai

Diskusijoje dėl kainų au-
gimo ar mažėjimo nepa-
grįstai užmirštama var-
totojo piniginė, tiksliau 
jos storis, nes jis čia turi 
esminės įtakos. Kainos 
nagrinėjamos tik iš pasiū-
los pusės – kiek pabrango 

žaliava ar darbo jėga? Tarsi sudėjus visus kintamuo-
sius ir gausite kainą. Degalų pardavėjai rodo pirštu į 
gamintojus ir naftos kainas, prekybininkai – į perdir-
bėjus ir žemdirbius. 

Ekspertai: kainų 
reguliavimas 
dvelkia praeitimi
Šalies prezidentei Daliai Grybaus-
kaitei pirmadienį pareiškus, kad 
siūlys didėjančias prekybos tinklų 
pelno maržas reguliuoti įstatymais, 
ekspertai tvirtina, jog tai norimo 

efekto neduotų.

Kainų reguliavimas – netinkama priemonė

Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) eksperto 
Žilvino Šilėno teigimu, politikų siūlymas reguliuoti 
kainas - ne naujiena. Su tuo susiduriama kiekvieną 
rudenį, vykstant kainų korekcijai. LLRI ekspertas 
Alfa.lt sakė, kad politikai kasmet rudenį siūlo vyk-
dyti kainų reguliavimą, prisimena apie Kainų įstaty-
mą ir kt.

„Mūsų nuomone, kainų reguliavimas yra netinkama 
ekonominės politikos priemonė, ji neatneša laukia-
mų rezultatų arba rezultatai būna trumpalaikiai“, - 
tvirtino Ž. Šilėnas. 

Alfa.lt
2010-10-04 16:52
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Respublika
2010 spalio 07 d.

LLRI: mažesnis valstybės 
reguliavimas padėtų 
sumažinti korupciją
Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) ekonomi-
kos ekspertai, remdamiesi užsienio valstybių patirti-
mi, teigia, jog šalys, siekdamos efektyviau kovoti su 
korupcija, privalo sumažinti valstybės reguliavimą 
žmonėms ir verslui. 

Pasak LLRI prezidentės Rūtos Vainie-
nės, dauguma tyrimų patvirtina, jog 
korupcija valstybėje tuo mažesnė, kuo 
ta valstybė ekonomiškai laisvesnė ar 
sąlygos verslui paprastesnės. 

Verslo žinios
2010 05 26 

Verslo žinios
2010 09 27, pirmadienis

Šešėlinė ekonomika: 
Lietuvos ir kitų šalių 
patirtis

Lietuvoje didė-
ja ne tik mokes-
čiai ir nedar-
bas. Dar vienas 
reiškinys, tapęs 
karčia nūdie-
nos tikrove, – 
ištįsusi šešėlinė 
ekonomika. Ir 

liūdniausia, kad kol kas nematyti jokių jos mažėjimo 
ženklų.

Gegužės mėnesį Lietuvos laisvosios rinkos instituto 
(LLRI) užsakymu tyrimų bendrovės “Spinter tyrimai” 
atliktos reprezentatyvios apklausos duomenimis, be-
veik 40 proc. šalies gyventojų praėjusiais metais gavo 
šešėlinių pajamų (pinigų vokelyje, nesumokėjus ar nu-
slėpus dalį mokesčių, pvz., neįsigijus verslo liudijimo, 
neturint individualios veiklos pažymėjimo, nelegaliai 
pardavus cigaretes, degalus ar alkoholį). 

Veidas 
2010 06 04
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Žaibiškai gyvendintas pasi lymas

Sumaž jus skirtumui tarp dieninio ir naktinio
tarif už elektros energij , LLRI si l sudaryti
galimyb buitiniams vartotojams, sirengusiems
dviej laiko zon elektros skaitikl , pereiti prie
vienos laiko zonos tarifo, nekei iant elektros
skaitiklio. Tokiu b du gyventojai nepatirt
papildom išlaid , b t paliekama didesn
kainos diferenciacijos galimyb ateityje,
efektyviai naudojami ištekliai.
Džiaugiam s, kad š m s pasi lym buvo
sureaguota žaibišku grei iu ir bendrov s
nusprend leisti pakeisti tarifus nekei iant
skaitiklio.

Prisijungimas prie elektros tinkl ir
vartotojo sprendimas

Jei valstyb skelbia kar monopolijoms, ji vis
pirma tur t sileisti konkurencij elektros
energijos srit . Si l me sprendimus, kaip pad ti
prie elektros tinkl naujai besijungiantiems
vartotojams sugr žinti derybin gali , t.y.
galimyb rinktis. Taip pat pabr ž me, kad
b tina panaikinti nauj vartotoj prisijungimo
subsidijavim esam vartotoj s skaita.

Viešuosius interesus atitinkan i
paslaug finansavimas yra valdžios
sukurta pinigin našta elektros

energijos vartotojams

Išnagrin jome VIAP elektros energetikos
sektoriuje ir si l me išgryninti valstyb s
išsikeltus tikslus, j siekti mažesn mis

s naudomis ir finansuoti iš valstyb s biudžeto.
Sumažinus išlaidas VIAP, atitinkamai gal t
maž ti elektros kaina vartotojams.

Elektros rinkoje tr ksta konkurencijos
ir pasirinkimo laisv s

Aktyviai dalyvavome darbo grup s naujai
Elektros energetikos statymo redakcijai
paruošti. Si l me palengvinti leidim išdavimo
s lygas, nevaržyti tiesiogini linij statybos.
Rekomendavome, kad VIAP b t nustatomas
atsižvelgiant mažiausi kain vartotojui.
Džiaugiam s, kad darbo grup pritar
pastarajam ir kitiems m s si lymams ir jie
traukti statymo projekt .

Tre iojo ES energetikos paketo
gyvendinimas Lietuvoje – ar tikrai

geriausia vartotojams?

Reaguodami ruošiamus Elektros energetikos ir
gamtini duj statymus, primin me LLRI
pozicij d l ES energetikos tre iojo paketo. ES
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energetikos politika ignoruoja valstybi
sukuriamas kli tis konkurencijai. Taip pat
pabr ž me, kad ES reikalaujamas atskyrimas
(unbundling) smarkiai palies privataus, bet ne
valstybinio kapitalo mones.

gyvendinant tre iojo ES energetikos paketo
direktyvas d l gamtini duj vidaus rinkos
bendr j taisykli , Lietuva pasirenka pat
griež iausi direktyv gyvendinimo b d –
piln nuosavyb s atskyrim . Si l me atlikti
detali teisin ir ekonomin analiz , kuris
direktyvos gyvendinimo b das b t
tinkamiausias, kuris mažiausiai pažeist priva i
nuosavyb , nesukurt prielaid valstybei
perimti sektoriaus kontrol s, sudaryt
geriausias s lygas Lietuvos gamtini duj
sektoriaus pl trai, leist gyvendinti direktyvos
reikalavimus mažiausiomis s naudomis. Taip
pat pabr ž me, kad visi asmenims taikomi
nuosavyb s teis s apribojimai b t taikomi ir
valstybei.

Vyriausyb netur t atsitraukti nuo
sprendimo privatizuoti energetikos

sektoriuje veikian ias mon s

Prieštaravome valdžios ketinimui iš privatizavimo
objektų sąrašo  išbraukti valstybei nuosavybės

teise priklausan ias AB „Lietuvos dujos” akcijas.
Valdžios si lymas yra klaidinantis, sudarantis
sp d , kad tinkamas valstyb s interes
atstovavimas manomas tik Energetikos
ministerijai nuosavyb s teis mis dalyvaujant
gamtini duj versle.

centralizuoto šildymo sektori –
daugiau efektyvaus valdymo

M s nuomone, centralizuotas šildymas
nepagr stai laikomas sektoriumi, kuriame turi
veikti išskirtinai viešasis kapitalas. Tod l
siek me atskleisti privataus kapitalo
pritraukimo svarb ir jo veiklos efektyvum CŠT
sektoriuje, parodyti viešosios ir priva ios

partneryst s CŠT sektoriuje privalumus bei
tr kumus, parodyti pagr stas ir tariamas
gr smes ir j sumažinimo galimybes.

Si lomas garantinis šilumos tiekimas:
ne nauda vartotojui, o abejotina
valdžios ir verslo gin sprendimo

priemon

LLRI reagavo valdžios siek sukurti garantin
šilumos tiek j , kuris perimt šilumos tiekim ,
iškilus gin ams tarp šilumos tiekimo mon s ir
savivaldyb s. Si l me garantin tiekim taikyti
tik tada, kai yra pasibaig visi teisminiai
procesai, o iš buvusio šilumos tiek jo licencija
yra atimta negr žtamai.
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Valdžios prisiimti sipareigojimai
naudoti atsinaujinan ius išteklius

yra vieni iš didžiausi ES, nors Lietuva
ir viena neturtingiausi

Pabr ž me, kad ekonomiškai neatsiperkan i
atsinaujinan i energijos šaltini r mimo ar
skatinimo išlaidas apmoka energijos vartotojai.
Si l me, kad tinkama Lietuvos politika AEŠ
r mimo atžvilgiu b t tik minimalus ES
reikalavim vykdymas. Aktyviai dalyvavome
svarstymuose d l statymo projekto, nuolat
primindami m s si lymus.

Parengta Nacionalin energetin s
nepriklausomyb s strategija

ignoruoja vartotoj

Si l me parengt strategij keisti iš esm s, kad
ji apimt vis energetikos sektori ir
energetikos politik , o ne koncentruot si

siaur energetin s nepriklausomyb s siek .
Strategija paremta milžiniškomis ir rizikingo
atsiperkamumo investicijomis, joje yra Lietuvai
nenauding ir prieštaring tiksl .

Energetikos politika tarnaujanti
vartotojui

Išnagrin jome energetikos statymo pakeitimo
projekt . Si l me tvirtinti nuostat , kad
reguliavimo institucijos negali priimti
konkurencij ribojan i sprendim . Pateik me
si lymus d l VIAP, Nacionalin s energetikos
strategijos ir kit svarbi energetikos politikos
aspekt .

Valdžios sukurtos taisykl s
nepagr stai brangina degalus

Puiku, jog si loma padidinti atsarg dal , kuri
gali b ti laikoma ES šalyse nuo 10 proc. iki 30
proc. Šis si lymas atneš teigiam rezultat .
Ta iau mes pabr ž me, jog bet koks ribojimas
apskritai net r t b ti taikomas. Taip pat
si l me atsisakyti tvarkos, kuomet laikyti
atsargas ES šali teritorijose yra leidžiama tik
gavus Energetikos ministerijos leidim .
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„Rail Baltica” – tipiškas valdžios
projektas, neskai iuojant išlaid

LLRI nuomone, mokes i mok toj pinigais
gyvendinamas projektas kelia abejoni d l jo
pagr stumo. „Rail Baltica“ gyvendinimas pažeis
konkurencijos s lygas tarp transporto rinkos
dalyvi . Projekto gyvendinimui, net ir su ES
parama, prireiks daug Lietuvos biudžeto l š ,
tuo tarpu projekto nauda yra abejotina.

Nauja biudžetin staiga „Keli tyrim
centras“ ribos konkurencij ir
neužtikrins efektyvaus l š

panaudojimo

Pateik me argumentus, kuriais prieštaravome
naujos valstybin s mon s, kuri teikt kelio
darb prieži ros paslaugas, steigimui.

Kvie iame ne stabdyti, o t sti
geležinkelio sektoriaus reform

Valdžia jau buvo pritarusi LLRI si lymui d l
geležinkeli reformos Lietuvoje. M s
pasi lymams antrino ir 2009 m. Lietuvos
valstyb s valdomo komercinio naudojimo turto
ataskaitoje.

Ta iau 2010 aisiais valdžia išk l nauj iniciatyv ,
kuria b t užkirstas kelias tolesnei geležinkelio
sektoriaus pertvarkai. Priešinom s si lymui AB
„Lietuvos geležinkeliai“ padaliniui arba
dukterinei monei pavesti infrastrukt ros
valdym . Toks žingsnis b t esminis reformos
krypties pakeitimas. Si l me t sti geležinkelio
sektoriaus reform , kuriant atskir mon
infrastrukt ros valdymui ir pateik me
rekomendacijas tolesnei geležinkeli reformai
Lietuvoje.
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DELFI.lt
2010 liepos mėn. 21 d. 17:43

Balsas.lt
2010 02 15-21

Verslo žinios
2010 07 16

Nuomonė. Mokestis – 
„nemokestis“ VIAP

Gyventojai jau pripratę prie 
įvairiausių mokesčių. Pagal 
Mokesčių administravimo 
įstatymą Lietuvoje taikomi 
25 skirtingi mokesčiai. Spėju, 
kad mokesčių yra daugiau, 
tik kai kurie iš jų tiesiog neva-
dinami „mokesčiais“. 

LLRI siūlo į centralizuoto 
šildymo sektorių įsileisti 
daugiau privataus kapitalo
Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) teikia 
poziciją dėl viešosios ir privačios partnerystės pro-
jektų centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje.

Šiuo metu Lietuvoje dauguma centralizuoto šilumos 
tiekimo įmonių priklauso ne privačiam savininkui, 
o savivaldybėms. Tai yra nebaigto perėjimo iš plani-
nės ekonomikos į rinkos ekonomiką pasekmė. Kaip 
rodo LLRI analizė, centralizuotai tiekiama šiluma 
yra privati gėrybė, kurią gali ir turi teikti privatus 
kapitalas. 

Nuomonė. 
„Lego“ 
žaidimas 
elektros 
sektoriuje

Energetikos ministro paskelbta žinia apie elektros 
sektoriaus pertvarką turėjo sukelti nemažai klausimų. 
Pasirodo, elektros sektorius vėl bus pertvarkomas į 
„blokus“, tarsi įmonės būtų „Lego“ kaladėlės, kurias 
pasikeitus žaidėjams galima perdėlioti.

Nepaisant retorikos apie konkurencijos diegimą ir 
kovą su monopolijomis, tampa aišku, kad skirstymo 
sektoriuje konkurencinių santykių nebus, nes „VST“ ir 
Rytų skirstomieji tinklai bus sujungiami.  

DELFI.lt 
2010 gegužės mėn. 10 d. 10:31

DELFI.lt 
2010 liepos mėn. 30 d. 12:53
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Verslo žinios
2010 07 16

Balsas.lt
2010.12.14 15:57

Ekonomika.lt
2010-11-30

Ž.Šilėnas. Šiltas 
gyvenimas 
daugiabutyje – misija 
įmanoma

Kiekvienais metais panašiu metu Lietuvos šeimų biudžetus aplanko 
šildymo sezonas. Ir kiekvienais metais su panašiomis pasekmėmis. 
Daugiau pinigų išleidžiama šildymui, mažiau lieka kitiems dalykams, 
kitoms, kad ir labai reikalingoms prekėms. 

Dar keli pastebėjimai 
Nacionalinei energetikos 
strategijai

Nacionalinės energetikos strategijos projektas jau spėjo sulaukti nema-
žai kritikos. Prielaidos, prognozės ir skaičiai – jų yra arba per mažai, 
arba nėra aišku, kuo jie remiasi, trūksta elementarių paaiškinimų. 

DELFI.lt 
2010 vasario mėn. 1 d. 09:38

Ž.Šilėnas. Energetikos 
sektoriaus peržiūra 
dešine akimi
Dabartinė valdžia ateidama deklaravo, 
kad rimtai imsis energetikos sektoriaus. 

Ir iš tiesų judėjimo energetikos srityje yra daug. Naudinga pažiūrėti, 
kas iš tikro nuveikta. Požiūrio kampų yra daug, bet jei jau valdžioje 
turime dešiniąsias jėgas, reikia įvertinti, kaip jos saugo esamą privačią 
nuosavybę ir kokių priemonių imasi, kad privačios nuosavybės dau-
gėtų. 

DELFI.lt
2010 rugpjūčio mėn. 25 d. 18:44

Atsiskaitymo knygelėje – dvi naujos eilutės?
Dažnam žmogui žymiai labiau rūpi ne tikrieji mokesčiai, pav., gyventojų pajamų, 
pridėtinės vertės ar akcizų, o tai, ką jis sumoka, užpildydamas atsiskaitymo knygelę.

Pirmoji eilutė turėtų atsirasti kai kurių, itin šilumai laidžių ir orą šildančių daugia-
bučių knygelėse. Šilumos įstatymo pataisos ketina įteisinti priverstinę kai kurių dau-
giabučių renovaciją, o jos vykdymo sąnaudas, žinoma, teks paimti iš daugiabučio 
gyventojų. 

ATN.lt
2010 m. july 14 d.
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G.Kadziauskas: Idėjų sūkurys susisiekimo ministerijoje
Susisiekimo politikoje viešais pareiškimais tarsi bandoma atstatyti pusiausvyrą tarp veiksmų mažinančių ir di-
dinančių valstybės dalyvavimą transporto sektoriuje. Pirmiausia valstybės valdomas paštas imasi vis daugiau 
komercinės veiklos, visada neakivaizdžiai deklaruoja savo pasirengimą tapti valstybiniu banku, antra, susisie-

kimo ministras liberalų partijos narių liūdesiui apgailestauja, kad tik likučiai iš „svarbių valstybei 
įmonių: bankų, žvejybos įmonės „Jūra“ ar energetikos sektoriaus išliko valstybės rankose“, pa-
tvirtindamas taip pat, jog AB „Smiltynės perkėlos“ nesirengiama privatizuoti.

Po kurio laiko susisiekimo ministras pažeria tris pagarbos vertas iniciatyvas.  Sprendžiant Lietu-
vos jūrų laivininkystės įmonės problemas ministras siūlo svarstyti jos privatizavimo galimybes, 

taip pat sumažinti licencijų ir kitų rinkliavų kainas už keleivių ir krovinių gabenimą geležinkeliais 
ir laivais. Geležinkelių fronte siūloma įsileisti į krovinių pervežimo rinką geležinkeliais ir privačias bendroves, 
atskirti geležinkelio vėžes administruojančią  bendrovę ir užtikrinti, kad ji vienodomis sąlygomis teiktų paslau-
gas ir Lietuvos geležinkelių krovinių pervežimui ir bet kuriai kitai bendrovei. 

Transportas
2010 Nr 10 (31)

DELFI.lt
2010 balandžio mėn. 7 d. 15:32

Balsas.lt
2010.03.04 12:01

Transportas
2010 Nr 10 (31)

Nuomonė. „Rail Baltica”– 
tipiškas valdžios projektas
„Rail Baltica”geležinkelio projektas Lietuvoje jau se-
niai žavi valdžios planuotojus – „Europietiška“, o ne 
Sovietinė vėžė, susijungimas su Vakarų transporto sis-

tema, didelis greitis, 
progresas, modernu-
mas ir ... milžiniškos 
neatsiperkančios in-
vesticijos. Kaip ir kiti 
panašūs dideli staty-
bos projektai, „Rail 
Baltica”suteikia ver-
tingą kozirį tiems, ku-

rių buvimo valdžioje metu, projektas bus įgyvendin-
tas; būtent todėl „Rail Baltica”yra valdžios, o ne verslo 
projektas. Jei pažiūrėtume atidžiau, tai „Europietišku-
mo“ šiame projekte yra ne per daugiausia, o ambici-
jos turėtų išsklaidyti įvertinus projekto kainą – apie 2 
mlrd. Litų vien Lietuvoje. 

Nesėkmės ore – švaistymas 
žemėje
Per pastaruosius porą 
metų su ekonominiais 
sunkumais susidūrė 
jau antra privati oro 
linijų bendrovė. Kai 
2009 m. skrydžius nu-
traukė bankrutavusi 
bendrovė „flyLAL“, ir Vilnius praktiškai liko be re-
guliarių skrydžių, girdėjome raginimus „padėti“ ben-
drovei finansiškai, arba „perimti jos turtą ir užtikrinti 
tolimesnę jos veiklą“ bei susisiekimą oru.

Tuo metu Susisiekimo ministerija nusprendė neleisti 
mokesčių mokėtojų pinigų privačios bendrovės nuos-
toliams dengti ar perimti jos veiklos. Gal dėl to, kad 
manė jog skraidinti keleivius – ne valdžios darbas, o 
gal dėl to, kad kiaurą skylėtą biudžetą nuo naujų išlai-
dų akylai saugojo Finansų ministerija. 

ATN.lt
2010 m. october 6 d.
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Valstybės finansinės naštos 
mažinimas

Mokesčiai

LLRI siekia, kad Lietuva taptų mažiausių mokesčių šalimi bent jau Europoje. Nuolat pa-
brėžiame mokesčių mažinimo būtinybę bei siūlome tam kelius.

 Biudžetai

LLRI siekia parodyti subalansuoto biudžeto galimybę bei biudžeto išlaidų tikslingo ir tau-
paus naudojimo būdus.





VALSTYB S FINANSIN S NAŠTOSMAŽINIMAS | Mokes iai

Pajam nat ra apmokestinimas
visuomet kainuos daugiau nei
biudžeto gaunamos pajamos

LLRI si l valdžiai ne kilnoti pajam nat ra
apmokestinimo sigaliojimo dat , bet apskritai
atsisakyti šio aiškumo, skaidrumo ir efektyvumo
stokojan io sprendimo.
Nors šis m s si lymas liko neišgirstas ir
apmokestinimas sigaliojo, Saul tekio darbo
grup , kurioje dalyvauja LLRI ekspert K.
Leontjeva, darbotvark je yra numa iusi
svarstyti š klausim . Mes savo ruožtu v l
priminsime apie pajam nat ra apmokestinimo
ydingum .
Gera žinia tapo tai, jog po 2010 m. vasario m n.
LLRI prezident s komentaro „Pajam nat ra
trileris t siasi“ buvo atsisakyta automobili
sunaudojamus degalus atskirai laikyti
pajamomis nat ra.

D l PSD reikalingumo tur t
apsispr sti pats darbo santyki

neturintis žmogus

Pavasar neužsiregistravusiems bedarbiams bei
emigrantams susid rus su problemomis d l
privalomojo sveikatos draudimo mok ,
išreišk me savo pozicij , kad privalomasis
sveikatos draudimas tur t b ti privalomas tik
žmon ms, turintiems darbo santyki pajam , o
visiems kitiems tur t b ti leidžiama
apsispr sti, ar dalyvauti PSD sistemoje, ar ne.

Pritarta m s si lymui d l PVM
susigr žinimo nuo beviltišk skol

LLRI ne vienerius metus Vyriausybei ir dar prieš
10 m. Saul tekio komisijai teiktas pasi lymas
leisti mon ms susigr žinti PVM nuo beviltišk
skol rado pritarian i j Seime. Po svarstymo
Seimas pritar projektui, numatan iam š
pakeitim .

Nauji mokes iai sprendimas ar nauja
problema?

Priešinom s ir kol kas sustabd me nauj
mokes i vedim . Nepritar me siekiui
apmokestinti ne tik laikmenas, kurias
atgaminami autori k riniai, bet ir renginius,
turin ius atgaminimo funkcij . Taip pat
prieštaravome ketinimams apmokestinti
gyventoj nekilnojam j turt bei vesti
progresin gyventoj pajam mokes io tarif .
Visos šios nauj mokes i iniciatyvos paskatino
mus surengti konferencij „Nauji mokes iai
sprendimas ar nauja problema?“.
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Ar nauji mokes iai pasieks keliamus tikslus? Ar
nauji mokes iai padengs viešojo sektoriaus
deficit ? Kokios bus neigiamos j pasekm s? Tai
klausimai, kuriuos nagrin jome konferencijoje
birželio 29 d.

Renginio metu daugiausia d mesio buvo skirta
nekilnojamojo turto mokes iui, kurio taikymo
Europoje patirt ir problemas pristat
tarptautini mokes i ekspertas iš Jungtin s
Karalyst s p. Richard Teather. O instituto
pozicij pristat LLRI ekspert K. Leontjeva.

Valdžios vykdoma ekonomin politika
ir pakelti mokes iai past m jo

gyventojus šeš l

Kaip ir kasmet, birželio m n. LLRI atliko
gyventoj poži rio kontraband ir nelegali
preki vartojim tyrim . 2010 m. gyventojai
žymiai labiau nei 2009 m. link pateisinti
cigare i , alkoholio, degal ir kuro kontraband
bei nelegali preki vartojim . Gyventoj
nuomone, kontrabandos ir nelegali preki
paplitimo priežastys yra dideli kain skirtumai
lyginant su kaimynin mis šalimis, kuriuos lemia
dideli mokes iai (akcizai), augan ios produkt
kainos, atitinkamai maž jan ios gyventoj
galimyb s pirkti teis tai ir tai, jog pernelyg
sud tinga ir brangu užsiimti verslu teis tai.

Taip pat lapkri io m n. atlikome ir atsakingoms
institucijoms pristat me Tabako akciz politikos
ir jos pasekmi Lietuvoje 2002 2010 m. tyrim .

Tyrimo duomenimis, nelegali cigare i
vartojimo ir kontrabandos Lietuvoje dinamikai
2002 2010 m. tur jo takos vair s socialiniai,
ekonominiai veiksniai, ta iau itin didel tak
nelegaliai rinkai tur jo vykdyta akciz politika.

Svarbu didinti individualios veiklos
patrauklum

Si l me leisti individuali moni nariams ir
kini bendrij tikriesiems nariams sudaryti

darbo sutartis su savo mon mis arba kin mis
bendrijomis ir socialinio draudimo mokas
skai iuoti nuo darbo pajam , o kapitalo
pajamos (išimamos iš individualios mon s arba
kin s bendrijos) tur t b ti traktuojamos kaip

dividendai ir neapmokestinamos valstybinio
socialinio draudimo mokomis ir sveikatos
draudimo mokes iu. Buvo priimtas statymo
pakeitimas, leidžiantis individuali moni
savininkams iki 2012 m. mok ti socialinio
draudimo mokas nuo pajam , deklaruojam
kaip su darbo santykiais susijusios pajamos.
M s si lymas rado atgars kio ministerijoje,
kuri si lo leisti individuali moni savininkams
sudaryti darbo sutartis su savo mon mis.

Mokes io už valstybinius gamtos
išteklius didinimas – nepagr stas ir

neturintis precedento

Nepritar me siekiui nuo 2011 m. vesti naujus
mokes i tarifus už išgaunamus valstybinius
gamtos išteklius, kurie lyginant su 2010 m.
padid t 4 kartus.
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K. Leontjeva: ar valdžia 
pasiruošusi konservatyviai 
pelno mokesčio reformai?

Kasdieniame gyvenime esame 
įpratę mokesčius mokėti nuo kon-
kretaus objekto. Pildamasis benzi-
ną žinai, kad į mokamą sumą įskai-
čiuotas akcizas ir pridėtinės vertės 
mokestis, gaudamas atlyginimą 
supranti, kad gyventojų pajamų 
ir sveikatos draudimo mokesčiai 

išskaičiuoti, retesnis kuris žino, kokio dydžio įmokas 
„Sodrai“ už jį moka darbdavys. Šiame kontekste pel-
no mokestis atrodo kaip „ne šio miško žvėris“, nes jo 
bazė yra daug painesnė ir sunkiau apčiuopiama. 

Veidas
2010 01 11

Alfa.lt
2010 rugsėjo 27 d. 10:07

Paprastai Laisvės nuo 
mokesčių dieną skelbiantis 
Lietuvos laisvosios rinkos 
institutas šiemet siūlo dėl 
ekonominės padėties šios 
tradicijos netęsti.
Institutas savo sprendimą aiškina dviem priežastimis: 
mokesčių pajamas viršijančių valdžios išlaidų ir ypa-
tinga ekonomine padėtimi, kai itin didelis nedarbas ir 
šešėlinės ekonomikos dalis, tačiau nėra tikrumo ar tai 
tinkamai atspindėta oficialioje statistikoje. Norintiems 
šiemet paminėti Laisvės nuo mokesčių dieną, Lietu-
vos laisvosios rinkos institutas (LLRI) siūlo tai daryti 
tą pačią dieną kaip pernai – gegužės 23 d. 

Verslo žinios
2010 05 07

R.Vainienė. Vyriausybės 
razinos iš TVF pyrago

Žmonėms, girdintiems, ko-
kius pasiūlymus pateikia į 
Lietuvą periodiškai atvyks-
tantys Tarptautinio valiutos 
fondo atstovai, gali plaukai 
ant galvos pasišiaušti. Po 
pastarojo jų vizito garsiau-

siai nuskambėjo keli nuožmūs pasiūlymai: apmokes-
tinti nekilnojamąjį turtą arba įvesti „žaliąjį“ automobi-
lių mokestį, mažinti motinystės išmokas. 

TVF siūlo priemones, kurių sunkmečiu buvo imtasi 
laikinai, pavyzdžiui, mokesčių kėlimą, išmokų kar-
pymą, pervedimų į pensijų fondus mažinimą, taikyti 
negrįžtamai. 

DELFI.lt
2010 gegužės mėn. 25 d. 16:13

Lietuvos žinios
2010 09 10
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Verslo žinios
2010 07 09
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Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos
2010 liepos 7 d., Nr. 25 (601)

Vilniaus diena
2010 balandžio 22 d., ketvirtadienis

Verslo žinios
2010 07 01

Verslo žinios
2010 06 30

LLRI: žmogus pats turi spręsti, 
ar dalyvauti PSD sistemoje

Privalomasis sveikatos draudimas (PSD) turėtų būti privalomas tik žmo-
nėms, turintiems darbo santykių pajamų. Visiems kitiems, kas nėra drau-
džiami valstybės lėšomis, turėtų būti leižiama apsispręsti, ar dalyvauti PSD 
sistemoje, ar ne.

Tokius pasiūlymus Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) pateikė Vy-
riausybei, kuri sprendžia neužsiregistravusių bedarbių ir emigrantų PSD 
įmokų problemas. 

Diena.lt
2010 04 20
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Papildom l š iš biudžeto
reikalaujan i iniciatyv pri mimas

yra nepateisinamas

LLRI atsiliep Vyriausyb s si lymus vesti
kompensacij už elektros energijos išlaidas bei
tam tikrais atvejais drausti socialiniu ir sveikatos
draudimu meno k r j status turin ius
asmenis. Biudžetui esant itin blogoje pad tyje ir
augant valstyb s skolai, pl sti potenciali
paramos gav j rat b t klaida. B tina gerinti
verslo aplink taip skatinant nauj darbo viet
k rim si beimažintimokes i našt .

Programinis biudžetas nepanaikino
biudžeto yd

Analiz je „Valstyb s biudžeto silpnosios vietos
ir strateginio planavimo išš kiai“ identifikavome
biudžeto sudarymo proceso tr kumus bei
pateik me pasi lymus, kuri gyvendinimas
pagerint biudžeto kokyb ir padaryt j
skaidresniu.

Savo pozicij d l valstyb s biudžeto rengimo ir
vykdymo sistemos reformos išsak me ir
atsakingiems valdžios atstovams tam skirtame
„Europos savait s 2010“ renginyje.

Pritarta daug met LLRI si lytam
s lyginio finansavimo principui

Reaguodami valdžios parengt 2011 m.
biudžeto projekt , džiaugiam s, jog pirm kart
šalies istorijoje pasi lyta tvirtinti statymu, kad

biudžetas bus mažinamas nesurenkant
biudžeto pajam . Ta iau pabr ž me, jog rimt
gr sm šalies ekonomikai kels auganti valstyb s
skola, o mokes i mok toj pad t pablogins
milijardu didesn s nacionalinio biudžeto išlaidos
bei mokestin s naštos didinimas.
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LLRI už efektyvesn valstyb s turto
valdym

Sveikintina, jog Vyriausyb s parengtoje
„Lietuvos valstyb s valdomo komercinio
naudojimo turto 2009 m.“ metin je apžvalgoje
pagaliau išskirta, kok komercin turt valstyb
valdo. Greta valdymo reformavimo gairi
numatytos ir privatizavimo galimyb s,
pavyzdžiui, transporto sektoriuje. LLRI
pasisako, jog svarbu nesustoti ir suregistruoti
bei aprašyti ir valstyb s valdom nekomercin
turt bei savivaldybi valdom turt .

Pateik me savo pastabas ir d l „Visuomio“
projekto, kuriam ketinta patik ti valdyti
valstyb s turt . M s nuomone, jei n ra
privatizavimo galimyb s, ši iniciatyva b t viena
iš galimybi efektyviau valdyti valstyb s mones.

Aktyviai sitrauk me diskusij d l valstybini
mišk valdymo ir efektyvaus valstyb s ištekli
naudojimo. Pateik me šiandienin s sistemos
tr kumus: dabartin valstybini mišk valdymo
sistema veikia neefektyviai, išlaikoma per
didel ir nelanksti biurokratin strukt ra.
Si l me valstybei atskirti komercines ir
nekomercines funkcijas. Optimizavus
valstybini mišk valdym , b t atsakingiau
naudojamas Lietuvos gyventoj turtas.

Savo pozicij pristat me Lietuvos moksl
akademijoje surengtoje apskritojo stalo
diskusijoje “Miškai – valstyb s ir privatus turtas:
nuosavyb , valdymas, kaupimas ir naudojimas”.
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Lietuvos rytas
2010 spalio 19d.

Lietuvos rytas
2010 birželio 7d.

Alfa.lt
2010-05-14 11:37

Kelių priežiūra: visi turi 
dirbti savo darbą

Lietuvoje esama institucijų, ku-
rių finansavimo tvarka nei kiek 
nepasikeitė nuo senųjų institu-
cinio biudžeto laikų. Tai – kelių 
priežiūros valstybės įmonės, va-
dinamieji „regioniniai keliai“. 

Tokių valstybės įmonių Lietu-
voje yra 10. Atkreipkite dėmesį, 
mokyklos gauna mokinio krep-
šelį, jei mokinys ateina mokytis 
į konkrečią mokyklą, poliklini-
kos bei ligoninės gauna apmo-

kėjimą, jei šiose gydymo įstaigose gydosi pacientas, 
tačiau regioninių kelių įmonės finansavimą gauna 
panašiai kaip ministerija vien už tai, kad yra ir kad 
vykdo veiklą. Ir nors švietimo bei sveikatos paslaugų 
apmokėjime yra gausybė tobulintinų dalykų, kelių 
priežiūros finansavime reikia pradėti nuo nulio: nėra 
nei krepšelių, nei konkursų, nei tvarkos. Valstybės lė-
šos skiriamos „pagal poreikį ir galimybes“. 

Vadinasi, kai yra pinigų – balius, kai nėra – neapmo-
kamos atostogos. O tai toli gražu nėra efektyviausias 
ir taupiausias finansavimo būdas. Tai, kad Susisieki-
mo ministerija inicijuoja pribrendusias permainas ke-
lių priežiūros finansavimo srityje – šaunu. Ką reikėtų 
ir ko nereikėtų daryti, vykdant šias permainas? 
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Verslo žinios
2010 06 04, penktadienis

Verslo žinios
2010 12 09, ketvirtadienis

Verslo žinios
2010 12 09, ketvirtadienis

Veidas
2010 02 01

Mokesčių žinios
2010 07 12-18, Nr. 26 (686)
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Klaipėda
2010 04 01

Viešųjų pirkimų 
katilas verda, bet 
be sriubos

Sujudėjo van-
duo dideliame 
viešųjų pirkimų 
katile. Seimui 
teikiami įstaty-
mų projektai, 
kuriais siūloma 

didinti viešojo 
pirkimo procedūrų skaidrumą, ta-
čiau džiūgauti dar anksti.

Verslo žinios
2010 05 21

Respublika
2010 11 18

Veidas
2010 07 05

Bernardinai
2010 07 30

Kaetana Leontjeva. Kaip socialinė parama 
pakeitė atjautą ir solidarumą
Kodėl Anglijoje, „modernios civilizacijos Edene“, net šeštada-
lis gyventojų yra skurdžiai? Tokį klausimą savo 1835 m. „Me-
muaruose apie skurdą“ uždavė prancūzų politinis mąstytojas 
Alexis de Tocqueville. Parašyti šį darbą Tocqueville paskatino 
keli jo apsilankymai Anglijoje, kur skirtingai nei kitose mažiau 
turtingose šalyse, gyveno daugiau skurdžių žmonių. Autorius 
priėjo prie išvados, kad skurdo priežastis – tuo metu vienintelė 
Europoje sistemiškai paramą teikianti vieša Anglijos sistema.
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Valstybės turtas lenda iš 
dūmų uždangos
...„Vienas iš nacionalinio turto tvarkymo pavyzdžių 
– valstybės įmonių reorganizavimas. Saulėlydžio ko-
misijos siūlymu, iš 108 valstybės įmonių turėtų būti 
reorganizuojama apie 30. Pagal Vyriausybės nutari-
mą, šiuo metu 5 valstybės įmonės turėtų baigti veiklą 
ir būti reorganizuojamos, 14 turėtų būti pertvarkytos į 
akcines arba uždarąsias akcines bendroves.

Rūta Vainienė, Laisvosios rinkos instituto preziden-
tė ir Saulėlydžio komisijos narė, sako, kad iš esmės 
valstybės įmonės statusas yra moraliai pasenęs. Tai 
Saulėlydžio komisija konstatavo dar šių metų sausį. 
Tąsyk buvo raginama trumpinti valstybės įmonių są-
rašą – atsisakyti nebūdingų, su verslu konkuruojančių 
veiklų, nekontrolinių akcijų paketų, įmones reorgani-
zuoti į bendroves privatizuojant, o valstybės įmonės 
statusą palikti tik pelningoms, taip pat strategiškai 
svarbioms įmonėms. Kartu turėtų būti peržiūrėtas 
strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių 
įmonių sąrašas. „Idealus variantas būtų pertvarkyti vi-
sas valstybės įmones, tiksliau, panaikinti šį statusą. Ta-
čiau pas mus populiarūs kompromisiniai sprendimai. 
Būtent toks ir buvo pasirinktas, kol kas nekeičiamas 
strateginę reikšmę turinčių įmonių statusas. O apie 30 
įmonių, kurios neturi įstatymiškai pagrįsto valstybės 
įmonėms keliamo kriterijaus, bus reorganizuojamos. 
Bet kuriuo atveju pasirinkta teisinga kryptis“, – sako 
p. Vainienė.“ 

Kas gaudo miškų naudą?
Nors už ne grybų ir uogų metas, 
prisiminkime savo paskutinį vizi-
tą į mišką. Vaikščiodami, slidinė-
dami, uogaudami ar grybaudami, 
nejaučiame skirtumo, ar priva-
čiame, ar valstybiniame miške 

esame. Tai, kad Lietuvoje trečdalis 
miškų priklauso privatiems savininkams, sužinome 
tik iš statistikos. 

Konkrečioje asmeninėje žmogaus patirtyje skirtumas 
tarp privataus ir valstybinio miško neegzistuoja. LR 
Miškų įstatymo nuostatos, kad „fiziniai asmenys turi 
teisę laisvai lankytis miškuose ... Asmenys gali rinkti 
vaisius, vaistažoles ir vaistinę žaliavą ir t.t.“ yra panai-
kinę bet kokią potencialią, bet nebūtinai realią, gali-
mybę užsitverti mišką, valstybinį ar privatų. 

Penktadienio tema: 
Kodėl valstybinės įmonės 
dirba nuostolingai?
...„Apžvalgoje minima, kad dalinė arba visiška pri-
vatizacija galėtų būti taikoma oro uostams Vilniuje 
ir Kaune, įmonei „Lietuvos jūros laivininkystė“, taip 
pat kalbama, kad bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ 
vykdomą krovos darbų finansinę veiklą galėtų vykdy-
ti privatus sektorius. Privatų sektorių norima įtraukti 
ir į svarbiausius Klaipėdos uosto savininko ir operato-
riaus ateities plėtros projektus.“...

...„Laidoje dalyvauja ministro pirmininko patarėjas 
Mykolas Majauskas, Lietuvos laisvosios rinkos ins-
tituto vyresnysis ekspertas Giedrius Kadziauskas, 
„Lietuvos jūrų laivininkystės“ valdybos pirmininkas 
Arūnas Štaras, Seimo Ekonomikos komiteto narys, 
parlamentaras Kęstutis Daukšys, Tarptautinio Vil-
niaus oro uosto generalinis direktorius Tomas Vaišvi-
la.“ 

Kodėl urėdijoms nepatinka 
miškų privatizavimas?

Šiandien baugu viena-
me sakinyje pavartoti 
žodžius privatizavimas 
ir miškai. Per 20 nepri-
klausomybės metų tu-
rėjome daug skandalų 
dėl stambių objektų 
privatizavimo su stipriu 
korupcijos prieskoniu. 
Korupcija yra nedisku-
tuotina problema ir su 
ja turi būti kovojama, 

tačiau tai neturėtų būti painiojama su pačiu privatiza-
vimo procesu. Miškų ūkyje, tai teisingas ir visuomenei 
naudingas sprendimas, tačiau prieštaravimo šūksniai 
aidi iš visų kampų. 

Kodėl neigiamai žiūrima į miškų privatizavimą?

Visų pirma, nesuprantama, jog privatus miškas yra 
geriau prižiūrimas ir efektyviau naudojamas nei vals-
tybinė nuosavybė. Savininkas turėdamas turtą siekia 
gauti kuo didesnę naudą iš jo ilgalaikėje perspektyvo-
je, todėl yra suinteresuotas jį saugoti ir naudoti taip, 
kad jis nebūtų nustekentas ir nevirstų beverčiu. 

Verslo žinios
2010 07 08

Lietuvos televizija
2010 02 18

Lietuvos rytas
2010-02-03

Žinių radijas
2010 07 08
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Ką LLRI nuveiks 2011 m. 
ir kodėl tai svarbu





K LLRI NUVEIKS 2011 m. IR KOD L TAI SVARBU

Skleisti ir tvirtinti
laisvosios rinkos id jas
(Ekonominis švietimas)

1. Rinka ir moral (pagrindin šviet jiška tema)
– sieksime išsklaidyti mit , jog laisvos rinkos
ekonomika prieštarauja priimtoms moral s
normoms ir stengsim s parodyti, kaip laisvos
rinkos samprata dera su bendryste, atjauta,
artimo meile bei tarnyste žmogui.

2.„Laisv s studijos“ – žinomo ekonomisto
(išleidome L.Mises, F.Bastiat, M.Rothbard) ar
aktualios problemos (2009 – verslo cikl , 2010
konkurencijos) metai: organizuosime es

konkurs jaunimui, išleisime knyg iš serijos
Ekonomikos politikos skaitiniai bei
pristatysime tai renginyje. Tai bus jau 8 toji
laisv s studij konkursas bei 6 toji serijos
knyga.

3.Realistin ekonomin analiz – ketvirtoji
laisvosios rinkos (austr ) ekonomikos studij
savait geriausiems studentams, sulaukusi
puiki atsiliepim 2008 bei 2009 metais. 2010
metais pirm kart studij dalyviai – ir iš kit
šali .

4.„Ekonomika aktyviai“ ekonomikos kursas
pradedantiesiems (skirtas pirmiausia
gimnazijoms, ir organizuotam grupiniam, ir
savarankiškam mokymuisi, o taip pat ir
visiems kitiems), pristatomas internete,
interaktyviai (www.mokome.lrinka.lt).
Projektas startavo 2009 m. spal .

5.Kas slypi už ekonomin s statistikos fasado? –
gilinsim s ekonomikos statistini rodikli
prasm , j ribotumus, atsakysime klausim ,
ar visus ekonomikos reiškinius galima aprašyti
kiekybiniais rodikliais, ar statistini rodikli
analiz yra tinkamas b das ekonomikos
reiškiniams nagrin ti. Ypating d mes
skirsime identifikuoti ir išryškinti rodikli
apskai iavimo metodologijos tr kumus ir
iliustruoti iš to kylan ias ekonominio
suvokimo problemas.

6.Kitoks poži ris savivaldos funkcijas –
potencialus šviet jiškas projektas su F.
Naumano fondu savivaldybi taryb rinkim
metais. Laisvos savivaldyb s vizija. Jei
gautume finansavim , kaip priemon
gal tume naudoti Savivaldybi ekonomin s
laisv s indeks (pagal m s parengt
metodologij savivaldybi ekonominei laisvei
Lietuvoje matuoti, sudaryt pirm j tok
indeks , atskleidžiant , kokius ekonominius
sprendimus gyvendinan ios savivaldyb s
pasiekia geresni rezultat ).

7.Daugiau konkurencingumo – nauda žmogui:

a. Lietuvos ekonomikos tyrimas. Du kartus
metus pateiksime Lietuvos ekonomikos
rodikli vertinimus ir prognozes,
paremtas rinkos dalyvi nuomone,
apžvelgsime veiksnius, gal jusius tur ti
takos šiems vertinimams ir rinkos dalyvi
l kes iams. Atliksime jau 27 bei 28
ekonomikos tyrimus.

b. Geros praktikos pavyzdžiai, didinant
konkurencingum – atskleisime užsienio
valstybi praktik , s kmingiausias
reformas, padidinusias šali
konkurencingum . Parodysime, jog
pagrindinis konkurencingumo šaltinis yra
ne valdžios parama, orientuota atskiras
mones ar sektorius, o verslui palanki
aplinka.

c. Kiekvienas vertinimas pamoka.
Analizuosime ir viešinsime šiuos Lietuvos
konkurencingumo ir ekonomin s laisv s
vertinimus: Pasaulio Banko Doing
Business, Heritage fondo Index of
Economic Freedom, Fraser instituto
Economic Freedom of the World Index,
Pasaulio Ekonomikos Forumo Global
Competetiveness Index, kurie primena,
kur atsiliekame ir k reikia padaryti geriau.
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Gr žinti žmogaus pasirinkimo ir
sprendimo teis asmeninio gyvenimo

sritis

1. Sveikata mano turtas (pagrindin sritis,
kurioje skatinsime sistemin reform ). Nuolat
priminsime valdžiai ir aiškinsime visuomenei,
kad laisvos rinkos – konkurencijos,
dereguliavimo, privataus finansavimo –
sprendimai leist sukurti prielaidas gyvybingai
sveikatos apsaugai. Nuolat priminsime
paslaug finansavimo reformos b tinyb ir
teiksime pasi lymus politikams d l reformos
kryp i . Pasisakysime prieš vaist kain
reguliavim .

2.Apsir pinimas senatvei – ar iau žmogaus.
Sieksime, kad b t atstatytos bei
kompensuotos mokos pensij fondus bei
t siama ir gilinama pensij reforma.
Dalyvausime diskusijose, savo analize bei
viešais pasireiškimais sieksime parodyti, kad
priva i pensij fond sistem reikia
apsaugoti nuo nepagr sto reguliavimo
iniciatyv . Nuolat priminsime, kad reikalinga
esmin Sodros sistemos reform , kuriai
pasi lymus jau esame pateik .

3.Pats renkuosi mokykl , universitet ,
profesij . Sieksime, kad Vyriausyb nuosekliai
vykdyt aukštojo mokslo reform . Si lysime ir
toliau supaprastinti veiklos s lygas, skatinti
konkurencij ir sileisti privat j kapital
bendrojo bei profesinio lavinimo sistemas.

Palikti daugiau l š žmoni pinigin se

1.Mokes i mažinimo b tinyb ir galimyb
(prioritetin sritis). Sieksime, kad neb t
vesti jokie nauji mokes iai ir didinami esami,
kad b t sumažinti laikinai pakelti mokes i
tarifai. Nuolat priminsime, kad mokes ius
reikia mažinti ir kad tam yra galimyb s, jei tik
b t protingiau ir taupiau naudojamos
biudžeto l šos. Ypating d mes skirsime:

a) sveikatos draudimo mokoms, siekdami,
kad nereguliarias pajamas gaunantiems
asmenims jos b t savanoriškos;

b) pelno mokes iui, kad jis b t taikomas tik
tikram pelnui. Ekonomikos mokslas
parodo, kad apmokestinti peln – tai
labiausiai sumažinti gerov s k rim .
Aktyviai rodysime ir aiškinsime (bei esant
politiniam nusiteikimui – pad sime
realizuoti), kad turi b ti apmokestinamas
tik paskirstomas, o ne reinvestuojamas
pelnas;

c) juridini asmen nekilnojamojo turto
mokes iui, atskleisdami pagrindines šio
mokes io ydas ir siekdami šio mokes io
panaikinimo;

d) mokes i skai iaus mažinimui,
aiškindami, kad žmon ms b t
papras iau mok ti mažiau mokes i , o
biudžetus galim surinkti ir su mažesniu
mokes i skai iumi.

2.Laisv s nuo mokes i diena – pagal
atnaujint metodik paskelbsime Laisv s nuo
mokes i dien .

3.Valdžios išlaidos ir skola – kuo mažiau, tuo
geriau. Steb sime, kaip vyksta biudžeto
planavimo pertvarka. Si lysime, kad valdžia
internete pateikt dar detalesn informacij
apie valstyb s bei savivaldybi biudžet ir
fond išlaidas (biudžetas on line).

4.Geriau valdyti – gerai, o privatizuoti – dar
geriau. Nuosekliai laikysim s pozicijos, kad
geriausias sprendimas valstyb s turto
valdymo srityje privatizavimas. Jei visiškas
privatizavimas yra negalimas d l politin s
valios nebuvimo, skatinsime imtis dalinio
privatizavimo, viešosios – priva ios
partneryst s ar sileisti privat valdytoj . Iš
esm s palaikysime valdžios siekius efektyviau
valdyti turim turt , bet tuo pat metu
informuosime galimus pavojus ir problemas,
kylan ius iš konkre i sprendim .
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Išlaisvinti žmoni ekonomin veikl

1. Lankst s darbo santykiai – mažesnis
nedarbas (prioritetin sritis). T sime
tikin jim , kad sunkiais laikais ypa svarbu
liberalizuoti darbo santykius, o vykdyti Darbo
kodekso pakeitimai n ra pakankami. Darbo
santykiai turi b ti reglamentuoti suprantamai
ir protingai, kad nebaidyt , o pritraukt
darbdavius ir darbuotojus iš šeš lio ir nedarbo
zon . Tod l raginsime liberalizuoti darbo
santyki reguliavim , ir greta si lysime
naikinti vairius, net ir smulkius biurokratinius
reikalavimus ir taip mažinti administracin
našt darbdaviui ir darbuotojui.

2.Saul tekis – tikrasis verslo skatinimas.
Sieksime, kad užuot skatinusi verslo
„elgetavim “, valdžia nuo verslo nuimt jos
pa ios sukurtus pan ius. Dalyvausime
Saul tekio darbo grup se bei komisijoje,
teikdami verslo s lyg gerinimo pasi lymus.
B sime tr kstama grandimi pernešant
informacij apie verslo problemas ir si lydami,
kaip jas spr sti.

3.Energetikai – konkurencija ir privatizavimas.
Dalyvausime diskusijose apie energetik ,
energetikos politik ir kitas infrastrukt ros
ekonomikos sektorius. Savo aktyviu
dalyvavimu jose bei aktuali problem analize
parodysime, kad netinkamas poži ris
konkurencijos politik ir reguliavim veda prie
energetikos sektoriaus monopolizavimo.
Sieksime, kad b t šalinami dirbtiniai
(valdžios sukurti) jimo rink barjerai.
Energetikos sektoriuje kvestionuosime kovos
su klimato kaita paskatinto reguliavimo
pagr stum , veiksmingum , parodysime tokio
reguliavimo kain vartotojui.

4.Prielaid korupcijai mažinimas per
reguliuojan ios institucij reform ir rinkos
dereguliavim . Pasi lymais ir viešais
vertinimais prisid sime prie vykstan io
kontroliuojan i institucij apjungimo ir
reformavimo proceso, siekdami, kad
valstyb s institucijos pad t rinkos dalyviams

laikytis taisykli , o ne baust . Reaguosime
išimtinai baudžiam j priemoni taikym
kovoje su korupcija ir si lysime supaprastinti,
naikinti vairius reikalavimus tam, kad maž t
korupcijos židini ir paskat jai.

5.Konkurencij ribojantiems valdžios
sprendimams – ne. Pl tosime ir gilinsime
2009 prad t realistin s konkurencijos
aiškinim – kaip valdžios privilegij nebuvim .
Sieksime, kad konkurencijos saugojimas
netapt atakomis prieš rinkos lyderius,
normalias komercines praktikas ar rinkos
kainas. Parodysime, kad reguliuojant
monopolijas ar preki kainas faktiškai yra
einama tik gilyn ribojant konkurencij .
Parodysime, kokia turi b ti adekvati
konkurencijos politika.
Konkurencijos užtikrinimas labai svarbus
srityse, kuriose valstyb labai aktyviai
dalyvauja ir reguliuoja, pavyzdžiui, atliek
tvarkyme. ia pasisakysime už maksimalios
konkurencijos užtikrinim , tam, kad vartotojai
gal t rinktis jiems geriausios kainos ir
kokyb s paslaug .

6.Vartotoj apsauga – kartu su vartotoj
atsakomybe. Ir toliau aktyviai pasisakysime,
jog vartotojo – verslininko sutartyje abi šalys
lygios, siekian ios naudos ir laisvos. Tod l
prieštarausime perd tai vartotojo apsaugai
užkraunant pareigas verslui ar vartotojo
saugojimui nuo jo paties, kai reguliuojamas
alkoholio, tabako ar kit „nuod ming “
preki prekyba, gamyba ir vartojimas.

7.Papildom reguliavim stabdymas žem s ir
nekilnojamojo turto rinkoje. Sieksime
parodyti, kaip korupcija ir biurokratija
išveš jusi teritorij planavimo sistemoje ir
kok turi neigiam poveik verslui ir žmogui.
Dalyvausime diskusijose bei stabdysime
papildomus apribojimus nuosavybei, kai bus
siekiama palengvinti žem s pa mim
visuomen s poreikiams tvark , nepritarsime
prievartiniams daugiabu i nam renovacijos
elementams, reaguosime, jei neger s
teritorij planavimo reglamentavimas.
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Koalicija „Už laisv Europ “

ES mokes iai bei biudžetas. Atsiradus
iniciatyvoms d l mokes i konkurencijos bei ES
biudžeto, kartu su partneriais dalyvausime
pateikdami laisvos rinkos argumentus.

Pasidalinti patirtimi

Intelektin verslininkyst . LLRI t s projekt ,
kurio metu suras iniciatyvius asmenis, kurie
neabejingi laisv s id joms, suteiks jiems
pagrindines žinias apie laisvarinkiškos
organizacijos veikl ir paskatins juos
savarankiškai karjerai, skirtai laisv s id j
propagavimui.

1. Pl sime programos kandidat baz , sieksime
identifikuoti kuo daugiau iniciatyvi žmoni –
b sim organizacij lyderi .

2. Su projekto kandidatais tur sime pilotinius
projektus, kuriuose kartu darbuosim s prie
aktuali sri i .

3.Think tank school. Po s kmingo 2010 m.
seminaro surengsime dar rengini , kuriuose
sieksime pasidalinti sukaupta patirtimi apie
organizacijos valdym , l š telkim ir
komunikacij
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STRATEGIJA 2011 2013 m.

Strategija nubr žia Lietuvos laisvosios rinkos
instituto tikslus ir veiklos principus trejiems
metams. Strategijos gyvendinimo priemon s ir
konkre ios veiklos sritys numatomos
metiniuose veiklos planuose.

Misija ( tvirtinta LLRI statuose) skleisti ir
tvirtinti laisvosios rinkos, laisv s ir
atsakomyb s, ribotos valdžios id jas.

Vizija. Bendramin ius vienijanti organizacija,
puosel janti ir skleidžianti laisv s bei
atsakomyb s id jas, kaip pamatines �mogaus
vertybes, si lanti šiomis vertyb mis pagr stus
viešosios politikos sprendimus, ir taip savo
kasdiene veikla tarnaujanti žmon ms.

Prioritetin s kryptys ir temos

LLRI gyvendina savo misij bei vizij ,
derindamas šviet jišk veikl ir ekonomin s
politikos pasi lymus. Visuomen s švietimas ir
suvokimo apie laisv j rink augimas lems
mažesn poreik ekonomin s politikos
pasi lymams, tad LLRI nuosekliai stiprina
laisvosios rinkos id j sklaid . Sukaup s didel
institucin veiklos patirt , LLRI siekia ja
pasidalinti bei perduoti pasek jams.

I. Laisvosios rinkos id j sklaida
(šviet jiška veikla)

Tikslas – laisv s id jas ir laisvosios rinkos
ekonomikos samprat išaiškinti jaunimui,
visuomen s lyderiams, žiniasklaidai, politikams.
Suprasdamas, kad egzistuoja bendras suvokimas
apie laisv rink , LLRI daug d mesio skirs
aiškindamas probleminius, konfliktinius ar itin
aktualius ekonominius reiškinius, tokius kaip
antidiskriminavimas, viešasis interesas, rinkos
ydos, konkurencija.

Ekonomikos žinios – visiems

LLRI kaups, saugos, tvarkys, naudos darbe (bei
leis kitiems naudotis) turting laisvarinkiškos
literat ros bibliotek .

LLRI formuos E bibliotek , perkeldamas
laisvarinkiškus skaitinius LLRI interneto
puslap .
LLRI leis knygas, t sdamas „Ekonomin s
politikos skaitini “ serij ir pasi lydamas
skaitytojui kokybišk ekonomin literat r .

Ekonomikos studijos – studentams

LLRI organizuos mokymo kurs “Realistin
ekonomikos analiz “, kurios tikslas –
ekonomikos ir kit socialini moksl
studentams suteikti žini apie ekonomin
politik iš laisvosios rinkos ekonomin s
mokyklos perspektyvos.
LLRI organizuos paskaitas studentams, jaunimui
aktualiomis ekonomikos temomis.
LLRI rengs kasmetin rašinio konkurs „Laisv s
studijos“, skirt aktualiems ekonomikos
reiškiniams analizuoti ir/ar iškiliems laisvosios
rinkos ekonomikos autori darbams pristatyti, o
rezultatus pristatys renginyje.

Ekonomika aktyviai – moksleiviams

LLRI gyvendins ir pl tos projekt , kuriame
suteiks galimyb moksleiviams internete
susipažinti ir kartu mokytis laisvos rinkos
ekonomikos pagrind .

Laisv s id jos naujoms auditorijoms

LLRI ekspertai dalyvaus kit staig bei
organizacij renginiuose, jei tai leis efektyviai
skleisti laisvos rinkos id jas.
LLRI ras b dus, kaip sudominti tikslines
auditorijas (politikus, žurnalistus, verslininkus,
nuomon s lyderius) ir perteikti jiems laisvos
rinkos žinias.

II. Laisvos rinkos ekonomin politika
(policy advocacy)

Bendroji ekonomin politika

Tikslas – si lyti ekonomin s politikos sprendimus,
siekiant žmoni laisv s ir gerov s, analizuoti
Lietuvos konkurencingumo, investicin s aplinkos
vertinimus ir bendr ekonomin politik , j
steb ti ir vertinti, parodyti etinius ir ekonominius
laisvosios rinkos privalumus.
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LLRI pirmas inicijuos rinkos reformas srityse,
kuriose rinkos santykiai vis dar yra suvaržyti –
sveikatos bei valstybinio socialinio draudimo
srityse. LLRI steb s, kaip vykdomos prad tos
reformos – švietimo, pensij , valiut valdybos
ir skatins vykdom reform t stinum , teiks
savo pozicij ir pasi lymus.

LLRI reaguos tarptautinius ekonomin s laisv s
bei šali konkurencingumo tyrimus, o taip pat
steb s, ar rinkoje atsiranda nauj ir patikim
laisv s ir konkurencingumo tyrim .

LLRI t s unikal Lietuvos ekonomikos tyrim ,
gr st racionali l kes i teorija bei rinkos
dalyvi vertinimais.

LLRI nuolat si lys valstyb s funkcij bei turto
( skaitant žem ) privatizavim , kaip
efektyviausi ekonomin s politikos sprendim .

LLRI vertins Seimo, Vyriausyb s vykdom
ekonomin politik bei strateginius
dokumentus (programas, raidos strategijas ir
pan.).

Valstyb s finansin s naštos mažinimas

Tikslas – siekti, kad Lietuva tapt mažiausi
mokes i šalimi bent jau Europoje, pagr sti
mokes i mažinimo b tinyb bei pasi lyti kelius;
parodyti subalansuoto biudžeto galimyb bei
biudžeto išlaid tikslingo ir taupaus naudojimo
b dus.

LLRI priešinsis naujiems mokes iams, mokes i
tarifo didinimui ar baz s pl timui, ir pasisakys už
mokes i konkurencij ES.

LLRI nuosekliai si lys panaikinti pelno mokest ,
kaip vien ydingiausi Lietuvoje taikom
mokes i .

LLRI si lys mokes i administravimo skaidrum ,
mokes i taisykli paprastum bei lygias
mokes i mok toj bei administratori teises.

LLRI si lys mažinti valstyb s išlaidas ir taip
subalansuoti viešuosius finansus.

LLRI bendradarbiaus su partneriais koalicijoje
„Už laisv Europ “ (laisvosios rinkos
ekonomin politika Europai) mokes i
konkurencijos, ES biudžeto panaudojimo
efektyvumo bei energetikos vieningoje rinkoje
srityse, siekdamas kelti viešum svarbius
Europos viešosios politikos klausimus europiniu
ir nacionaliniu lygiu bei teikti visuomenei
sprendimus, paremtus ribotos valdžios ir
asmens laisv s ir atsakomyb s id jomis.

Reguliavimo naštos mažinimas

Tikslas – atskleisti ekonomin s veiklos laisvi
išpl timo naud , pasi lyti sprendimus gr stus
laisvos konkurencijos, nuosavyb s apsaugos,
laisv main ir priva ios atsakomyb s
argumentais.

LLRI nuolat teiks pasi lymus didžiausi reikšm
ekonominiam gyvenimui turin iose darbo
santyki , konkurencijos reguliavimo ir
nuosavyb s apsaugos srityse. LLRI si lys
poky ius infrastrukt riniuose sektoriuose,
siekdamas sumažinti j veiklos reguliavim .

Sekdamas pasaulines aktualijas aplinkosaugos ir
vartotoj apsaugos srityse, bei reaguodamas
atgarsius Lietuvoje, LLRI teiks pasi lymus,
siekdamas, kad šie siauri tikslai nepamint
fundamentali nuosavyb s bei laisv s pamat .

LLRI si lys sumažinti žem s rinkos (žem s
naudojimo, paskirties keitimo, statyb , teritorij
planavimo ir kt.) reguliavimus, siekiant laisviau
naudotis priva ia nuosavybe.

LLRI pagal poreik argumentuotai reaguos
si lomus naujus reguliavimus ar galiojan i
suvaržym išpl tim , jei jie pažeis priva i
nuosavyb , laisv konkurencij bei rinkos
d snius.
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III. Patirties sklaida

Tikslas – pasidalinti LLRI sukaupta „think tank“
valdymo patirtimi, siekiant išpl toti laisvosios
rinkos jud jim Europoje ir pasaulyje.

LLRI vykdydamas intelektin s verslininkyst s
projekt , suras iniciatyvius asmenis, kurie
neabejingi laisv s id joms, suteiks jiems
pagrindines žinias apie laisvarinkiškos
organizacijos veikl ir paskatins juos
savarankiškai karjerai, skirtai laisv s id j
propagavimui.

LLRI sieks pasidalinti sukaupta patirtimi apie
organizacijos valdym , l š telkim ir
komunikacij .
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LLRI TARYBA

Kaip patariamasis organas nuo 2002 m. rugs jo 20 d. veikia Lietuvos laisvosios rinkos instituto
taryba. Ji sudaroma iš asmen , pritarian i instituto misijai ir savo id jomis aktyviai prisidedan i
prie jos gyvendinimo.

LLRI tarybos pirminink – Elena Leontjeva, buvusi LLRI prezident

LLRI tarybos nariai:

dr. K stutis Bagdonavi ius, ERGO Baltijos šali draudimo bendrovi valdybos pirmininkas

Gintautas Bartkus, Advokat profesin s bendrijos „Baltic Legal Solutions Lietuva“ partneris

Vytautas Bu as, AB „Invalda“ valdybos pirmininkas

Giedrius Dusevi ius, „Swedbank“ grup s Baltijos bankininkyst s Verslo pl tros tarnybos vadovas

Arturas Feiferas

Juozas Kabašinskas, UAB „JK g rim namai“ generalinis direktorius

kun. dr. K stutis K valas, Kauno arkikatedra bazilika, Kauno kunig seminarijos studij dekanas,

VDU KTF d stytojas, „Marijos radijo“ program direktorius

dr. Virginijus Kundrotas, Baltijos vadybos pl tros asociacijos prezidentas, ISM vadybos ir

ekonomikos universiteto docentas

Dainius Pupkevi ius, UAB „KPMG Baltics“ Rizikos konsultacij skyriaus vadovas

doc. dr. Paulius Suba ius, Lietuvos katalik mokslo akademijos Centro valdybos pirmininkas

Egidija Vaicekauskien , Ž B „Nematekas“ direktor
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SIGITAS GROBLYS

MATEUSZ MACHAJ

EGL MACKUVIEN

DR. RAM NAS VILPIŠAUSKAS

ALMINAS ŽALDOKAS



PRISIDĖKITE PRIE 2011 m. DARBŲ – 
TAPKITE LLRI RĖMĖJU!

Kiekvieno palaikymas 
mums labai svarbus ir reikalingas!

 
Daugiau informacijos: www.lrinka.lt 

arba žemiau nurodytais kontaktais

LIETUVOS LAISVOSIOS RINKOS INSTITUTAS
 J. Jasinskio g. 16A, 01112 Vilnius

Tel. (8  5) 252 6255, faksas (8  5) 252 6258,
el. p. llri@lrinka.lt

www.lrinka.lt, www.blogas.lt/LLRI




