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Įminti sunkiausią pasaulio mįslę būtų vienas juokas, palyginus su atsakymu į klausimą - kiek gi
kainavo privačios „Siemens arenos“ statyba, mums, mokesčių mokėtojams?

Daugelis galvoja, - Vilniaus valdžia yra šaunuoliai! Pastatė savo miesto gyventojams nebrangiai
kainavusią areną, o Kaunas vis dar suka ratais ir niekaip neįkasa statybų pradžią ženklinančios
kapsulės.

Niekas nekalba apie tai, kad daug triukšmo sukėlęs „prancūzų arenos“ projektas bent jau būtų
buvusi Kauno miesto nuosavybė!

Vilniaus valdžia išleido mokesčių mokėtojų milijonus, kad miestas turėtų privačią areną.

Mokesčių mokėtojai taip ir nežino, kiek jie sumokėjo už jiems nepriklausančios „Siemens
arenos“ statybą.

Mokesčių mokėtojai rūpestingai saugomi nuo tikrosios informacijos.

Galim eiti lažybų, kad taip ir nesužinosim, kiek iš tikrųjų mums kainavo „Siemens arena“.

Pabandykim suskaičiuoti iš internete rastos informacijos.

Vyriausybė perdavė Vilniaus miesto savivaldybei patikėjimo teise valdyti 60,8 ha ploto žemės
sklypą. Nutarime nurodyta, kad žemės sklypas yra kitos paskirties žemė, naudojama Vilniaus
pramogų parkui ir universaliai arenai statyti ir eksploatuoti.

Vilniaus miesto savivaldybė pasirašė sutartį su „Rubicon“, pagal kurią 60,8 ha žemės sklypą
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perdavė terminuotai iki 2099m. pramogų parkui ir universaliai arenai statyti.

Toje vietoje žemės 1a. kaina yra ne mažesnė nei 50.000lt. Vilniaus miesto valdžia išleido
milijonines sumas privačios arenos statybai, tai: (VIP garažams ), kelių tiesimui, aprūpinimui
vandeniu ir nuotekų nuvedimui, įrangos pirkimui ir taip toliau. Sudėjus išleistas pinigus galima
drąsiai skelbti arenos kainą.

Privati „Siemens arena“ mokesčių mokėtojams kainavo ne mažiau kaip 400 mln. lt!

O kam dabar priklauso tie 60,8ha žemės?

Ar tikrai žemė dar yra Vilniaus miesto nuosavybė, ar 2099 m. ji tikrai bus sugrąžinta miestui?

Klaidžiojant dvišalių, trišalių sutarčių apie žemę labirintuose – pasimeti.

Tai kokia galutinė privačios „Siemens arenos“ kaina?

Tai, kiek gi mes, mokesčių mokėtojai, sumokėjom už ją?

Valdžiai parūpo mūsų sveikata

Mokesčių mokėtojai sumaniai apsaugoti nuo žinios, kiek jiems kainavo privačios „Siemens
arenos“ statyba.

Valdžia rūpinasi mokesčių mokėtojų sveikata, nes, „jei sužinotume tikrą kainą - tai dar nemigą
prisišauktume“.
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Tačiau geriau jau valdžia pasirūpintų efektyviu mūsų pinigų naudojimu - pensijų didinimu,
gydymu, mokslu, saugumu, socialinėm garantijom.

Gal net pagaliau išdrįstų pradėti visų paminėtų sričių reformas.

Nuo šitų veiksmų mūsų sveikata ir gyvenimas tikrai pagražėtų.

Taip „efektingai“ naudojant mūsų pinigus finalas aiškėja - teks didinti mokesčius.

Mokesčių mokėtojams reikalinga aiški, visiems lengvai prieinama informacija apie pinigų
naudojimą. Savalaikės informacijos pateikimas visuomenei iš valdžios išmuštų polinkį
neatsakingai švaistyti mūsų pinigus.

Pavyzdys - kaip panaudoti mūsų pinigai privataus objekto statybai parodo, kokia yra
neįkainuojamai svarbi informacija apie konkrečius projektus.

Kai mokesčių mokėtojų pinigus valdžia pradės naudoti ne „efektingai“, o efektyviai, atsiras
galimybė mokesčius mažinti, ne nuolat didinti.
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