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Klesti pinigų padirbinėj imas Lietuvoje ES lėšos negrobstomos 

Lietuvoje daugiausia padirbinėjama 100 litų banknotų. 

Vilnius, vasario 1 d. (BNS) — 
Lietuvos nusikaltėliai šiemet jau pa
dirbo beveik tiek pat litų, kiek pernai 
per visus metus. 

Šiemet vien per operaciją sausio 
pabaigoje Šiauliuose teisėsaugos pa
reigūnai konfiskavo tūkstantį 100 li
tų nominalo banknotų. 

Tuo tarpu pernai per visus me
tus iš apyvartos išimta apie 1,300 pa
dirbtų litų banknotų. 

Lietuvos banko valdybos pirmi
ninkas Reinoldijus Šarkinas spaudos 
konferencijoje ketvirtadienį sakė ma
nąs, kad Lietuvos nacionalinė valiuta 
yra kokybiška, su gerom apsaugos 
priemonėmis ir ją ne taip lengva pa
dirbti, todėl padirbinėjimo kiekiai nė
ra dideli. 

Palyginimui jis pateikė Europos 
centrinio banko statistiką — per mė
nesi šis bankas išima apie 50,000 pa-
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dirbtų euro banknotų. 
Šiemet kovą apyvartoje turėtų 

pasirodyti nauji 20 litų banknotai. 
Jie turės geresnę apsaugą nei dabar 
apyvartoje esantys tokio nominalo 
banknotai. 

Skirtingo dizaino ir palaipsniui 
didinto apsaugos lygio 20 litų nomi
nalo banknotų laidos buvo išleistos j 
apyvartą 1991, 1993, 1997 ir 2001 
metais. 20 litų nominalo banknotas 
per pastaruosius trejus metus buvo 
vienas dažniausiai padirbinėjamų. 

Pastaraisiasis metais Lietuvos 
teisėsaugos pareigūnai demaskavo ne 
vieną litus ir eurus padirbinėjančią 
nusikalstamą grupuotę. 

Lietuvos kriminalinės policijos 
biuro (LKPB) pareigūnai praėjusį sa
vaitgalį Šiauliuose surengė operaciją, 
kurios metu rado didelį kiekį pa
dirbtų šimtinių. 

Didmiesčių gyventojai nepersidirba 
Vilnius, vasario 1 d. (BNS) — 

Dauguma didžiųjų Lietuvos miestų 
gyventojų teigia dirbantys ne dau
giau, nei nustatytas dienos darbo lai
kas — 8 valandas. 

Tai parodė savaitraščio ,,Veidas" 
užsakymu skambučių centro „Foni-
tel" sausio 13-15 dienomis atlikta ap
klausa, kurioje dalyvavo 500 Vil
niaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir 
Panevėžio gyventojų. 

Pasak apklausos, 73,1 proc. di
džiųjų Lietuvos miestų gyventojų tei
gia dirbantys ne daugiau, nei nusta
tytas dienos darbo laikas — 8 valan
das. Bet 26,1 proc. sako dirbantys po 
8-10 valandų per parą. 

Daug dirbančių yra daugiau tarp 
vyresnio amžiaus apklausos dalyvių, 
vadovaujančių darbuotojų ir ypač 

verslininkų. 
Dar apie 6 proc. apklaustųjų dir

ba daugiau nei po 10 valandų per die
ną — tokių daugiausiai tarp versli
ninkų ir labai mažai tarp žemesnį iš
silavinimą turinčių respondentų, 
gaunančių mažas pajamas. 

Save darbomanais įvardijo ke
turiasdešimt nuošimčių apklausos 
dalyvių. 

Dauguma (84,8 proc.) didžiųjų 
Lietuvos miestų gyventojų dirba vie
name darbe vienu etatu. O dviem pil
nais etatais dirba 14 proc. visų ap
klausos dalyvių. 

Keletu etatų dirbančių žmonių 
daugiausiai tarp vyresnio amžiaus 
apklausos dalyvių, taip pat tarp že
miausią išsilavinimą turinčių ap
klaustųjų. 

* Sezonui besirengianti Vil
n iaus „Žalgirio" futbolo koman
da treč iadieni kontrolinį mačą 
Baltarusijos sostinėje ant dirbtinės 
dangos su Soligorsko ,,Sachtior" ko
manda baigė lygiosiomis 1:1. Praėju
siame sezone vilniečiai Lietuvos A ly
goje užėmė ketvirtąją vietą, o „Sach
tior" komanda Baltarusijos čempio
nate iškovojo bronzos medalius. 

* Likus v i enam ratui iki 
Gibral taro šachmatų festivalio 
d idmeis tr ių turnyro pabaigos, iš 
23-čiosios vietos į tryliktąją pakilo 
Šarūnas Šulskis. Trečiadienį lietuvis 
aštuntojo rato partijoje 1:0 nugalėjo 
Indijos atstovą Nish Mohot bei turi 6 
taškus iš 8 galimų 

* Antrą nesėkmę iš ei lės NBA 
reguliariojo sezono rungtynėse 
patyrė Šarūno Jas ikevič iaus 
„Golden State Warriors" ko
manda, trečiadienį svečiuose 94:115 
nusileidusi Atlanta ,,Hawks" krep
šininkams. Lietuvis per mažiau nei 
12 žaidimo minučių pelnė 3 taškus, 
atliko rezultatyvų perdavimą bei pe

r ė m ė vieną kamuolį. 
* Ketvirtą nesėkmę iš e i lės 

NBA reguliariojo sezono rungty
nėse patyrė Lino Kleizos Denver 
, ,Nuggets" komanda, svečiuose 
91:100 turėjusi pripažinti Portland 
,,Trail Blazers" krepšininkų prana
šumą. Lietuvis per 23 sekundes nė 
Karto nemetė į varžovų krepšį. 

Vilnius, vasario 1 d. (BNS) — 
Paskirstant Europos Sąjungos para
mą Lietuva nėra laikoma išskirtine 
valstybe, kurioje veiktų korupcinė ES 
pinigų panaudojimo schema. Europos 
Komisijos atstovybės Lietuvoje vado
vas sako, kad kol kas Lietuva nėra 
priskirta prie neskaidriai ar neteisin
gai fondų lėšas panaudojančių valsty
bių. 

„Lietuva yra kažkur per vidurį 
tiek pagal pinigų panaudojimo tem
pus, tiek pagal dėl to iškylančias 
problemas ir jų sprendimą", — inter
viu „Kauno dienai" sakė EK atstovy
bės Lietuvoje vadovas Kęstutis Sa
dauskas. 

Anot jo, šiandien dar nėra gali
mybių tiksliai pasakyti, kaip Lietuva 
panaudojo nuo narystės pradžios 
2004 metais iki praėjusių metų pabai
gos gautus ar numatytus gauti euro-
pietiškus pinigus. 

„Dabar pradeda plaukti informa
cija, kaip buvo panaudotos praėjusio 
finansinio laikotarpio metu skirtos 
lėšos. Šis procesas dar kurį laiką už
truks. Tuos rezultatus matysime tik 
kitąmet. Tik tada ir bus daromi api
bendrinimai, galutinė analizė ir pa
teiktos išvados", — sakė K. Sadaus
kas. 

Jo žodžiais, nėra faktų, kad Lie
tuvoje ES pinigai būtų iššvaistomi, iš-
grobstomi ar kažkaip kitaip netinka
mai panaudojami. 

„Girdėti įtarimų, yra spaudos ap
rašomų istorijų, kuriose keliami 
klausimai dėl europietiškų pinigų pa
naudojimo skaidrumo. Labai gerai, 
kad tokie klausimai keliami, nes tai 
nebloga preventyvi viešumo priemo
nė. Bet visa tai, kas buvo iki šiol ke
liama, tėra viešos abejonės. Bylų dėl 
neteisėto ar neteisingo pinigų panau
dojimo nėra", — teigė EK atstovas. 

Škotijoje lietuvis išgarsėjo atkaklumu 
Vilnius, vasario 1 d. (ELTA) — 

26 metų emigrantas iš Lietuvos taip 
stipriai degė noru susirasti darbą 
Škotijos Aberdeen mieste, kad apsi
gyveno palapinėje netoli naftos pra
monėje dirbančios įmonės, siekda
mas atkreipti į save jos vadovų dėme
sį. Ir tai jam puikiai pavyko. 

Romanas Romasovas laikinai ap
sigyveno RBG kompanijos kaimy
nystėje. Jo atkaklumas nenuėjo vel
tui lietuviui buvo pasiūlytas darbas 
sandėliuose. 

,,Esu tikrai laimingas, kad gavau 
darbą. Nemanau, kad man būtų pa

sisekę, jei nebūčiau pastatęs palapi
nės", — Glasgow dienraščiui „The 
Daily Record" įspūdžiais dalijosi at
vykėlis iš Lietuvos. 

Prieš tai R. Romasovas dirbo 
viename prekybos centre Bristol 
mieste, tačiau vėliau nusprendė su 
palapine, kurią nusipirko už 15 sva
rų, patraukti Siaurės jūros pakrantė
je įsikūrusio Aberdeen link. 

,,R. Romasovas parodė puikią 
iniciatyvą. Gerbiame jo išradingumą. 
Tačiau jo paties saugumui rekomen
duojame susirasti kitą pastogę", — 
sakė kompanijos atstovė spaudai. 

Pranciškonų centras perkeliamas į Vilnių 
Vilnius, vasario 1 d. (BNS) — 

Lietuvos vienuolių pranciškonų — 
Mažesniųjų brolių ordino — Sv. Ka
zimiero provincijos centras iš Kre
tingos vienuolyno perkeliamas į Vil
nių. 

Tai nuspręsta sausio viduryje 
Kretingoje vykusioje Lietuvos pran
ciškonų kapituloje. 

Lietuvos pranciškonų provincijos 
vadovu tapęs kunigas Astijus Kungys 
ketvirtadienį spaudos konferencijoje 
sakė, kad nors jo gyvenimo vieta liks 
Vilnius, jo užduotis dabar — rūpintis 
visos provincijos broliais. 

„Tačiau retkarčiais, jeigu nauja
sis klebonas pakvies, mes tikrai daly
vausime šventose mišiose ir Bernar

dinų parapijoje", — sakė A. Kungys. 
Naujuoju Bernardinų parapijos 

Vilniuje klebonu, tikimasi, bus pa
tvirtintas kunigas Arūnas Peškaitis. 
Tai turėtų paaiškėti po to, kai jo kan
didatūrą įvertins Vilniaus arkivys
kupas metropolitas kardinolas Aud
rys Juozas Bačkis. 

Pranciškonai yra gausiausia vy
rų vienuolių bendruomenė Lietuvoje. 
Tai ir viena seniausių vienuolių ben
druomenių Lietuvoje — pirmieji 
pranciškonai Lietuvoje įsikūrė 13 
amžiuje. Po karo ši bendruomenė 
Lietuvoje atsikūrė 1989 metais ir 
šiuo metu turi penkis vienuolynus: 
Vilniuje, Kaune, Kretingoje, Kryžių 
kalne ir Pakūtuvėnuose. 

Į savivaldybes veržiasi teisti asmenys 
Vilnius, vasario 1 d. (ELTA) — 

Vyriausioji rinkimų komisija iš Vi
daus reikalų ministerijos gavo duo
menis apie kandidatų į savivaldybių 
tarybas teistumą. Po išsamaus patik
rinimo kelias į politiką gali būti už
kirstas maždaug 100 žmonių. 

VRK pirmininko Zenono Vai-
gausko teigimu, komisija iš ministe
rijos yra gavusi pirminę informaciją 
apie savivaldos rinkimuose dalyvau
jančių kandidatų teistumą. Tarp be
veik 14,000 asmenų teistų kol kas 
rasta 133. 

„Šį sąrašą turime patikrinti ir 
dar kartą pertikrinti", — sakė Z. Vai-
gauskas. Jo teigimu, 77 kandidatai 
savo anketose patys nurodė, kad teis
mas juos yra pripažinęs kaltais bau
džiamosiose bylose. Tokiems asme
nims bus leista dalyvauti rinkimuose, 
jeigu jie jau atliko teismo paskirtą 
hiuisrno 

Tačiau VRK pirmininkas mano, 
jog šiemet, kaip ir per praėjusius savi
valdos rinkimus, gali būti apie šimtą 
kandidatų, „užmiršusių" nurodyti 
teistumą. Jie bus išbraukti iš kandi
datų sąrašo. „Nuslėpusių teistumą 
kandidatų dar gali rasti ir ministeri
ja", — sakė Z. Vaigauskas. 

Savivaldybių tarybų rinkimų 
įstatymas numato, kad kiekvienas 
kandidatas privalo viešai paskelbti, 
jeigu jis po 1990 m. kovo 11d. teismo 
buvo pripažintas kaltu dėl nusikals
tamos veikos. 

Jei kandidatas sovietmečiu buvo 
baustas už labai sunkų nusikaltimą, 
jis taip pat turi apie tai paskelbti. Si 
informacija bus nurodyta reklami
niuose plakatuose . 

VRK pirmininkas nesiryžo spė
lioti, ar teisti asmenys kandidatuo
dami ieško būdų daryti neigiamą Įta
ką politiniams procesams. 


