
 

 

  

ŽINIASKLAIDOS ŠALTINIAI 

1) Informacija apie tai, kaip sudaromas valstybės biudžetas. 

2) Naujienų agentūros BNS Pranešimas apie „Sodros“ biudžeto priėmimą Seime 

„Seimas patvirtino deficitinį kitų metų „Sodros“ biudžetą patvirtintas “. 

3)  Žurnalistės R. Slušnytės straipsnis „„Bloomberg“: Lietuvos biudžetas 

– 2008-ųjų krizės „deja vu““. 

4) Ekonomistės R. Vainienės komentaras „Valdžia su finansais elgiasi kaip 

su greitaisiais kreditais“  

5) Ekonomisto S. Jakeliūno komentaras „Pasaulinė krizė Lietuvoje: 

priežastys, padariniai ir pamokos “. 

6) Žinių radijo laida “Pozicija” su Lietuvos Respublikos Prezidentės 

patarėju Mindaugu Linge. 

 

 

 

A K T U A L I J O S! O ką manai Tu? 

II. 2016-ųjų metų valstybės biudžetas 

 

Skaitykite daugiau: http://www.delfi.lt/news/daily/world/prestizines-premijos-pretendentu-sarase-b-nemcovas-ir-n-savcenko.d?id=68970710 

 

SOCIALINĖS MEDIJOS 

Ekonomistas G. Nausėda savo „Facebook“ paskyroje rašo (kalba 

netaisyta):  

AB „Lietuvos valstybė" 2016 m. jau dvidešimt kažkelintą kartą 

planuoja turėti deficitinį biudžetą. Privatūs akcininkai įmonės 

vadovus, kurie dešimtmečiais generuoja nuostolius ir skolą, būtų 

jau keletą kartų atleidę iš darbo. Tačiau „Lietuvos valstybė" yra 

specialiosios paskirties įmonė, kurioje yra bemaž trys milijonai 

akcininkų, o visuotiniai akcininkų susirinkimai vyksta kartą į 

ketverius metus. Artėjant visuotiniam susirinkimui akcininkams 

pažeriama sausainių ir kitokių saldumynų, todėl jie vis pamiršta 

paklausti, vardan ko tas pinigų srautų deficitas, ar tai 

investicija į ateitį, ar elementarus lėšų pravalgymas? 

Užhipnotizuoti magiškų skaičių - 1509 Lt, 1111 dienų ir pan., jie 

neklausia, kodėl statomi nauji įmonės administraciniai pastatai 

ir didėja juose esantis personalas, nors akcininkų skaičius 

mažėja, kodėl žadant sumažinti kai kuriuos mokesčius, kiti 

padidėja dar labiau, kodėl vegetuoja smulkusis verslas ir pan.? 

Kai kurie akcininkai taip apsvaigsta, kad apskritai nebesugeba 

nieko paklausti ir tik pasiima dividendus už parduotą balsą. Ar 

netrukus šaukiamas akcininkų susirinkimas vėl vyks pagal įmonės 

vadovų surežisuotą ir jiems naudingą scenarijų? Vėl bus skaitomos 

ataskaitos apie nuveiktus darbus ir mosuojama pažadų programomis? 

O gal akcininkams metas pareikšti, kad jie nebesileis mulkinami 

ir laukia iš valdybos strategijos, kaip užtikrinti ilgalaikį AB 

„Lietuvos valstybė" tvarumą ir konkurencingumą? Kitaip žmonės 

toliau pardavinės savo akcijas ir investuos į kitas bendroves... 

http://zebra.15min.lt/lt/naujienos/verslas/kaip-sudaromas-valstybes-biudzetas-131504.html
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/seimas-patvirtino-deficitini-kitu-metu-sodros-biudzeta.d?id=69818492
http://vz.lt/verslo-aplinka/politika/2015/12/09/bloomberg-lietuvos-biudzetas--2008-uju-krizes-dej-vu
http://vz.lt/verslo-aplinka/politika/2015/12/09/bloomberg-lietuvos-biudzetas--2008-uju-krizes-dej-vu
http://www.delfi.lt/verslas/verslas/r-vainiene-valdzia-su-finansais-elgiasi-kaip-su-greitaisiais-kreditais.d?id=69908406
http://www.delfi.lt/verslas/verslas/r-vainiene-valdzia-su-finansais-elgiasi-kaip-su-greitaisiais-kreditais.d?id=69908406
http://lietuvosdiena.lrytas.lt/-12972277971295941289-pasaulin%C4%97-kriz%C4%97-lietuvoje-prie%C5%BEastys-padariniai-ir-pamokos.htm
http://lietuvosdiena.lrytas.lt/-12972277971295941289-pasaulin%C4%97-kriz%C4%97-lietuvoje-prie%C5%BEastys-padariniai-ir-pamokos.htm
http://www.ziniuradijas.lt/naujiena/2015/12/15/prezidentura-studentiskas-valstybes-biudzetas/52051
http://www.delfi.lt/news/daily/world/prestizines-premijos-pretendentu-sarase-b-nemcovas-ir-n-savcenko.d?id=68970710


KLAUSIMAI DISKUSIJAI 

 

? Ar domėjotės šių metų biudžetu ir ką apie jį teko girdėti? 

? Ką reiškia sąvoka „deficitinis biudžetas“? 

? Kuo valstybės biudžetas ir jo sudarymas skiriasi nuo 

asmeninio biudžeto ir jo planavimo? 

? Ar tai, kad Lietuva net ir kylant ekonomikai nesugeba 

subalansuoti biudžeto išlaidų ir pajamų jums kelia nerimą? 

Kokios to gali būti pasekmės? 

? Kaip vertinate stipriai išaugusias išlaidas šalies gynybai? 

? Kam Jūs skirtumėte prioritetus formuodami biudžetą? Jūsų 

nuomone, kokiai sričiai dėmesio trūksta šiuo metu 

labiausiai? 

 

 

 

 

  

 

   

 
 

TEMOS KONTEKSTAS 

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto 

direktoriaus Prof. R. Vilpišausko komentaras: 

2016 m. Lietuvos biudžetas yra smarkiai paveiktas artėjančių Seimo 

rinkimų. Būtent tai yra svarbiausia priežastis, kodėl nepaisant jau 

penkerius metu augančios ekonomikos Lietuvos politikai nesugeba nustoti 

didinti skolas ateities kartoms ir subalansuoti viešuosius finansus. Prieš 

porą metų buvo planuojama biudžetą subalansuoti jau 2016 m. Tačiau ir 

ruošiant šių metų, ir kitų metų biudžetus, šis ketinimas buvo du kartus 

atidėtas, nepaisant Valstybės kontrolės ir Europos Komisijos kritikos. Tai 

reiškia, kad ateityje teks arba didinti mokesčius, arba mažinti išlaidas. 

Toks Lietuvos Seimo elgesys, kurį, deja, toleruoja ir Prezidentė, 

iliustruoja daugelio analitikų teiginį apie tai, kad politikai dažnai į 

pirmą vietą iškelia trumpalaikius savo interesus, ypač norą būti 

populiariais ir perrinktais, o ne ilgalaikius visuomenės poreikius. 

Išliekantis biudžeto deficitas Lietuvos viešuosius finansus daro 

pažeidžiamesnius bet kokiam netikėtam ekonomikos augimo 

sulėtėjimui.  Galima tik pasidžiaugti, kad didinamos išlaidos krašto 

apsaugai, nes ilgą laiką šioje srityje politinės kalbos nebuvo paremtos 

finansiniais ištekliais. Tačiau šių išlaidų didinimas galėjo būti 

finansuojamas vien iš didesnių biudžeto įplaukų, augant ekonomikai ir 

gerėjant mokesčių surinkimui, ir suderinamas su biudžeto subalansavimo. 

Tokių svarbių sričių kaip švietimas finansavimas galėjo būti pertvarkytas, 

mažinant švietimo įstaigų skaičių ir skiriant daugiau lėšų toms, kurių 

veikla labiausiai orientuota į kokybę ir efektyvumą. Tačiau tokiems 

sprendimams būtina drąsa ir politinė lyderystė. 

 

 


