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Labiausiai &ndash; 26 proc. &ndash; turÄ—tÅ³ maÅ¾Ä—tÅ³ i&scaron;laidos Seimo kanceliarijai. Tokios nuomonÄ—s laikosi D
skaitytojai, kurie antrus metus i&scaron; eilÄ—s turÄ—jo galimybÄ™ savo nuoÅ¾iÅ«ra perdÄ—lioti kitÅ³ metÅ³ biudÅ¾eto proje
VienintelÄ— eilutÄ—, kuriai Å¾monÄ—s siÅ«lytÅ³ numatyti daugiau pinigÅ³ &ndash; statutiniÅ³ pareigÅ«nÅ³ (policininkÅ³, gaisri
ir kitÅ³) atlyginimai.

Jeigu bÅ«tÅ³ atsiÅ¾velgta Ä¯ &scaron;ias rekomendacijas, Seimo kanceliarijai finansavimas maÅ¾Ä—tÅ³ 22 mln. Lt iki 60 ml
Lt, o statutiniÅ³ pareigÅ«nÅ³ atlyginimams pinigÅ³ padaugÄ—tÅ³ 12 mln. Lt iki 1,059 mlrd. Lt.
I&scaron; viso po daugiau nei 3 tÅ«kst. skaitytojÅ³ perÅ¾iÅ«ros kitÅ³ metÅ³ valdÅ¾ios sektoriaus biudÅ¾etas su Europos
SÄ…jungos lÄ—&scaron;omis sulyso 1,38 mlrd. Lt iki 34,6 mlrd. Lt.
Lengvesne ranka skaitytojai braukÄ— pinigus nuo valdÅ¾ios institucijÅ³ valdymo i&scaron;laidÅ³, gynybos, taÄ•iau kur kas
jautriau paÅ¾iÅ«rÄ—jo Ä¯ mokytojÅ³, kultÅ«ros darbuotojÅ³ atlyginimus, pensijas, gydymo i&scaron;laidas.
DELFI skaitytojÅ³ nuomone, po Seimo kanceliarijos procentine i&scaron;rai&scaron;ka labiausiai turÄ—tÅ³ maÅ¾Ä—ti
i&scaron;laidos Ministro pirmininko tarnybai &ndash; 22 proc. nuo 19 mln. Lt iki 15 mln. Lt.
20 proc. i&scaron;laidas maÅ¾inti siÅ«loma ir &bdquo;Sodros&ldquo; administracijai, 18 proc. &ndash; Prezidento
kanceliarijai, 17 proc. &ndash; Kra&scaron;to apsaugos programoms.
Tuo metu biudÅ¾etÄ… perÅ¾iÅ«rÄ—jÄ™ skaitytojai finansavimo beveik nekeistÅ³ gydymo paslaugoms ir paliktÅ³ 99 proc.
suplanuotÅ³ i&scaron;laidÅ³ &ndash; 1,5 mlrd. Lt.
Jei bÅ«tÅ³ DELFI skaitytojÅ³ valia, tiek pat keistÅ³si ir i&scaron;laidos bendrojo lavinimo mokykloms bei ikimokyklinÄ—ms
Ä¯staigoms.
98 proc. kitiems metams VyriausybÄ—s suplanuotÅ³ lÄ—&scaron;Å³ dalÄ¯ jie paliktÅ³ ir pensijoms, vaikÅ³, suaugusiÅ³,
pagyvenusiÅ³, Å¾moniÅ³ su negalia globos Ä¯staigoms, pedagogÅ³, sveikatos prieÅ¾iÅ«ros Ä¯staigÅ³, kultÅ«ros darbuotojÅ³
atlyginimams, energetikos programoms.
Lemia poÅ¾iÅ«ris Ä¯ sritis
VisuomenÄ—s nuomonÄ—s ir rinkos tyrimÅ³ centro &bdquo;Vilmorus&ldquo; direktorius Vladas Gaidys mano, kad tokius
gyventojÅ³ sprendimus lemia poÅ¾iÅ«ris Ä¯ institucijas.

&Scaron;iuo metu yra pasiektas nepasitikÄ—jimo Seimu rekordas, pusÄ— Å¾moniÅ³ norÄ—tÅ³ sumaÅ¾inti Seimo nariÅ³ sk
taigi nors valstybÄ—s mastu i&scaron;laidos &scaron;iai institucijai nÄ—ra didelÄ—s, taÄ•iau Å¾monÄ—ms, anot jo, vis tiek tai
dideli pinigai.

&bdquo;Psichologi&scaron;kai Å¾monÄ—ms tai kainuoja daug kiekvienÄ… dienÄ… matant jÅ³ Ä¯vairiausius nuotykius, susij
su finansais: tai tu&scaron;inukai, tai automobiliai. Psichologi&scaron;kai Å¾monÄ—ms yra sunku Å¾iÅ«rÄ—ti. Taip pat yra
pasiektas ir nepasitikÄ—jimo Vyriausybe rekordas. Taigi, atrodytÅ³, kad Å¾monÄ—s valdymui nenorÄ—tÅ³ skirti daugiau
lÄ—&scaron;Å³&ldquo;, &ndash; DELFI kalbÄ—jo sociologas.
Tuo paÄ•iu galima bÅ«tÅ³ paai&scaron;kinti ir norÄ… daugiau pinigÅ³ skirti statutiniÅ³ pareigÅ«nÅ³ atlyginimams &ndash;
pasitikÄ—jimas ugniagesiais artÄ—ja prie 100 proc. Jis yra auk&scaron;tesnis ir uÅ¾ baÅ¾nyÄ•ios.
&bdquo;PasitikÄ—jimas policija taip pat yra su pliuso Å¾enklu&ldquo;, &ndash; sakÄ— V. Gaidys.
MaÅ¾iau nei 17 proc. pasiryÅ¾Ä™ patys nedalyvauti &scaron;e&scaron;Ä—lyje
Geriausias bÅ«das maÅ¾inti biudÅ¾eto deficitÄ… &ndash; efektyviau valdyti valstybÄ—s Ä¯mones. Taip mano 36,2 proc.
i&scaron; daugiau nei 16,5 tÅ«kst. DELFI skaitytojÅ³, atsakiusiÅ³ Ä¯ kartu su biudÅ¾eto projektu pateiktÄ… apklausÄ….

Ketvirtadalis apklaustÅ³jÅ³ pasisakÄ—, kad geriausia i&scaron;eitis bÅ«tÅ³ grieÅ¾tinti bausmes uÅ¾ kontrabandÄ… ir mokes
vengimÄ…, 16,7 proc. atsakÄ—, kad patys yra pasirengÄ™ nedalyvauti &scaron;e&scaron;Ä—lyje &ndash; nedirbti nelegaliai,
nevartoti kontrabandiniÅ³ prekiÅ³, visuomet pra&scaron;yti bilieto, kasos Ä•ekio ir sÄ…skaitos.

MaÅ¾iausiai patrauklios i&scaron;eitys skaitytojams pasirodÄ— nekilnojamojo turto ir automobiliÅ³ mokesÄ•iÅ³ Ä¯vedimas, uÅ
kuriuos pasisakÄ— 13,2 proc., ir dalies vie&scaron;Å³jÅ³ paslaugÅ³ privatizavimas. &Scaron;Ä¯ atsakymo variantÄ… pasirinko
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8,7 proc.

FinansÅ³ ministrÄ— Ingrida &Scaron;imonytÄ—, komentuodama apklausos rezultatus, sakÄ—, kad Å¾moniÅ³ ir valdÅ¾ios n
dÄ—l efektyvesnio valstybÄ—s Ä¯moniÅ³ valdymo sutampa &ndash; kitÄ…met Ä¯ biudÅ¾etÄ… planuojama gauti papildomus 30
Lt efektyviau valdant &scaron;ias Ä¯mones.

&bdquo;ValstybÄ—s valdomos Ä¯monÄ—s tai ne kas kita kaip visÅ³ Lietuvos gyventojÅ³ turtas, kuris turi duoti maksimaliÄ…
galimÄ… grÄ…Å¾Ä… patiems gyventojams, o ne siauram ratui tokiÅ³ Ä¯moniÅ³ vadovÅ³ ar jÅ³ valdyme dalyvaujanÄ•iÅ³jÅ³&ldq
&ndash; DELFI sakÄ— ji.
TaÄ•iau ministrÄ™ kiek nuliÅ«dino, kad tik kiek daugiau nei 16 proc. skaitytojÅ³ pasisakÄ— patys pasiryÅ¾Ä™ nedalyvauti
&scaron;e&scaron;Ä—lyje.

&bdquo;Juk &bdquo;&scaron;e&scaron;Ä—line&ldquo; ekonomika neatskiriama nuo jos dalyviÅ³ &ndash; paÄ•iÅ³ gyventojÅ³
dalyvavimo ir tolerancijos jai. Tikiuosi kad Å¾monÄ—s, suÅ¾inodami daugiau apie tai, kam naudojamos mokesÄ•iÅ³ pavidalu Ä
biudÅ¾etus sumokÄ—tos lÄ—&scaron;os, pamaÅ¾u supras, kad nesumokami mokesÄ•iai skurdina juos paÄ•ius ir kitus Ä•ia
gyvenanÄ•ius Å¾mones&ldquo;, &ndash; teigÄ— I. &Scaron;imonytÄ—.
Rasa LukaitytÄ—, Delfi inf.
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