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Rinkimų ruletė apsuko pirmą ratą

Antanas MATULAS Neringa TRINSKIENĖ
31,21 %    (4858 balsai) 15,32 %    (2385 balsai)

Virginijus KACILEVIČIUS

Audrius KAZLAUSKAS

Liudvikas LIAUGMINAS Valdemaras MISEVIČIUS Vitalija ŠIMKIENĖ

Stasys VAINAUSKAS Simona KARINAUSKAITĖ

Igoris MALINAUSKAS Saulius GEGIECKAS
11,80 %  (1836 balsai)

5,92%  (921 balsas)

2,93%  (456 balsai) 1,86%  (290 balsų) 0,68%  (106 balsai)

4,02%  (625 balsai) 3,74%  (582 balsai)

11,51 %  1792 balsai 6,62%  (1030 balsų)

Praeitą savaitę VSAT Pagė-
gių rinktinės Šiaulių pasienio 
užkardos pareigūnai Lietuvos 
ir Latvijos pasienyje, Pasvalio 
rajone, magistraliniame kelyje 
Panevėžys – Pasvalys – Ryga, 
patikrinti sustabdė automobi-
lį „Chlysler Voyager“. Estijoje 
registruotą transporto priemonę 
vairavo 52-ejų šios šalies pilietis. 
Vyras vyko į Lietuvos teritorijos 
gilumą.

Patikros metu pasieniečiai ke-
lioniniame krepšyje aptiko gali-
mai šaunamąjį ginklą, kuriam ga-

Šiaulių pasieniečiams 
įkliuvo galimai ginklą
neteisėtai gabenęs estas

Pasvalio rajone Valstybės sienos apsaugos tarnybos 
(VSAT) pareigūnai sulaikė estą, kuris neturėdamas lei-
dimo gabeno galimai šaunamąjį ginklą per valstybės 
sieną. Už tai jam gresia laisvės atėmimas nuo trejų iki 
dešimties metų.

benti per sieną „Chlysler Voyager“ 
automobilio vairuotojas leidimo 
neturėjo. Vyras, kaip skelbiama 
VSAT pranešime, po apklausos 
uždarytas į areštinę.

Dėl šaunamojo ginklo gabeni-
mo per valstybės sieną neturint tam 
leidimo Pagėgių pasienio rinktinėje 
pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tai 
estui gresia laisvės atėmimas nuo 
trejų iki dešimties metų. Radinį dar 
tirs ekspertai.

Automobilis ir ginklas laikinai 
saugomi Šiaulių pasienio užkardoje.

„Eltos“ inf.

Antrajame rinkimų ture 
kausis Antanas Matulas 
ir Neringa Trinskienė

Kaip įprasta, pirmieji su balsais į apygardos rinkimų komisiją 
atvyko Gulbinėnų rinkimų apylinkės komisijos pirmininkas Juozas 
Mačiukas ir sekretorė Rima Mačiukienė.

Laukia intriguojanti kova
Naktį iš sekmadienio į pirmadienį, suskaičiavus 

visų 57-ių Žiemgalos rytinės apygardos apylinkių 
balsus, paaiškėjo, kad antrajame ture spalio 25 dieną 
dėl Seimo nario mandato kovos Antanas Matulas ir 
Neringa Trinskienė. 

Iš 32 tūkst. 793 apygardos 
rinkėjų rinkimuose dalyvavo 15 
tūkst. 565 (47,46 proc.). Negalio-
jančiais pripažinti 684 biuleteniai 
(4,39 proc.). Prieš ketverius metus 
per pirmą Seimo rinkimų turą savo 
valią išreiškė 49,97 proc. apygar-
dos rinkėjų.

Politikos senbuvis, šeštą kar-
tą į parlamentą kandidatuojan-

tis Tėvynės Sąjungos-Lietuvos 
krikščionių demokratų partijos 
narys A. Matulas gavo 4 tūkst. 
858 (31,21 proc.) rinkėjų palaiky-
mą. Antrą vietą užėmusi po Lietu-
vos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
vėliava kandidatuojanti nepartinė 
N. Trinskienė sulaukė 2 tūkst. 
385 (15,32 proc.) rinkėjų balsų.

Aidos GARASTAITĖS nuotr.
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Lietuvos žemdirbiams naujuoju 
finansiniu laikotarpiu bus skirta 4,1 
milijardo eurų tiesioginių išmokų. 
Kaip jos bus skirstomos, numatoma 
Žemės ūkio ministerijos užsaky-
mu Agrarinės ekonomikos institu-
to parengtame projekte, su kuriuo 
susipažino ir socialiniai partneriai. 

Skaičiuojama, kad dabar vidu-
tiniškai už ha ūkininkai gauna 177 
eurus, o 2022 m. išmokos padidėtų 
iki 200 eurų, 2027 m. – iki 215 
eurų už hektarą. Bet tai nereiškia, 
kad kiekvienam ūkininkaujančiam 
tiek ir teks.

Lietuvoje dar nėra apsispręsta 
dėl galimų išmokų lubų stambiems 
ūkiams. Daugiau paremti smulkius 
ir vidutinius ūkius bei jaunuosius 

Augalininkystė – podukros vietoje
ūkininkus pagal Žemės ūkio mi-
nisterijos scenarijų numatoma per-
skirstant tiesiogines išmokas.

Tačiau didelį žemdirbių neri-
mą kelia siūlymai mažinti paramą 
augalininkystei. Pasak Grūdų au-
gintojų asociacijos administracijos 
vadovo Igno Jankausko, dabar au-
ginantiems javus už hektarą vidu-
tiniškai tenka 128 eurai tiesioginių 
išmokų, tačiau kasmet gamybos 
išlaidos auga, ypač brangsta žemės 
nuoma. Šiomis dienomis atlikta 
Grūdų augintojų asociacijos narių 
apklausa rodo, kad per pastaruosius 
penkerius metus žemės nuomos 
kainos pakilo beveik trečdaliu. Da-
bar už hektarą, priklausomai nuo 
derlingumo, mokama nuo 100 iki 

250 eurų per metus. O itin derlingų 
žemių rajonuose tenka pakloti ir 
300 ar net 350 eurų už hektarą. Tad 
neretai jau dabar tiesioginių išmo-
kų gaunama mažiau nei išleidžiama 
vien žemės nuomai. 

Todėl siūlymas neberemti išmo-
komis javų iš sertifikuotos sėklos 
auginimo, – dabar išmoka siekia 
14,2 euro hektarui, ir mažinti para-
mą auginantiems baltyminius auga-
lus, – augalininkystės žlugdymas. 
Už baltymingų augalų, kaupiančių 
azotą, hektarą dabar mokama be-
veik 62 eurai, 2022 m. siūloma 
išmoka – 55 eurai.

„Čia mes matome neteisybę. 
Pastaraisiais metais grūdų augin-
tojai daug darė, kad būtų didesnės 

tiesioginės išmokos Lietuvos žem-
dirbiams, o čia jau toks akibrokš-
tas“, – sako Grūdų augintojų aso-
ciacijos administracijos direktorius 
Ignas Jankauskas. Pasak jo, nesu-
prantama, kodėl siekiama mažinti 
tiesiogines išmokas už vertingus, 
dirvožemį gerinančius baltyminius 
augalus. O sėjant sertifikuotą javų 
sėklą, reikia mažiau tręšti, kas yra 
palankiau aplinkai, išauginamas 
didesnis derlius. 

Projekto rengėjai teigia, kad 
naudoti sertifikuotą javų sėklą ir 
taip ekonomiškai naudinga, tad 
toliau remti neracionalu. Jeigu 
siūlymai dėl tiesioginių išmokų 
mažinimo bus įgyvendinti, tai 2022 
m. grūdų augintojai už ha gautų tik 

apie 108 eurus tiesioginių išmokų. 
Pasak Grūdų augintojų asociacijos 
administracijos vadovo, augalinin-
kystei mažinama investicinė-tech-
nologinė parama, o dabar užsimota 
nukirpti ir tiesiogines išmokas, taip 
vis labiau bloginant sąlygas augali-
ninkystės ūkiams. Todėl asociacija 
gins jų interesus.

Žemės ūkio ministerijos pa-
teiktas planas, kaip bus dalijamos 
tiesioginės išmokos nauju finan-
siniu laikotarpiu, dar negalutinis, 
dar vyks diskusijos su žemdirbiais, 
tad ir minėti išmokų dydžiai gali 
keistis.

Lietuvos grūdų
augintojų asociacija

Žvelgiant į balsavimo rezultatų 
suvestinę, atkreipėme dėmesį, kad 
už A. Matulą labai daug rinkėjų 
– net 1 tūkst. 765 – balsavo ne rin-
kimų dieną – išankstinio balsavimo 
vietose, ligoninėse ir globos įstai-
gose įrengtuose spec. punktuose bei 
namuose. Tuo tarpu už jo varžovę 
N. Trinskienę pirmajame ture iš 
anksto balsavo 740 rinkimų teisę 
turinčių piliečių. 

N. Trinskienė antrą kartą ban-
do patekti į Seimą. Prieš ketverius 
metus ji tik „per plauką“ liko nuo 
antrosios vietos pirmajame ture. 
Apygardos rinkimų komisija turėjo 
perskaičiuoti balsus, tačiau tai re-
zultatų nepakeitė – antrajame ture 
A. Matulas kovojo ir nežymia balsų 
persvara įveikė socialdemokratą, 
dabartinį Pakruojo rajono merą 
Saulių Margį, kuris po pirmo turo 
buvo užėmęs antrąją vietą.

Iš tolesnės kovos dėl Seimo 
kėdės pasitraukė socialdemokra-
tas Virginijus Kacilevičius (11,80 
proc.), Igoris Malinauskas (11,51 
proc.), partijos „Laisvė ir teisin-
gumas“ atstovas Saulius Gegiec-
kas (6,62 proc.), Liberalų sąjūdžiui 

atstovaujantis Audrius Kazlauskas 
(5,92 proc.), socialdemokratų darbo 
partijos narys Stasys Vainauskas 
(4,02 proc.), Centro partijos-tauti-
ninkų narė Simona Karinauskaitė 
(3,74 proc.), Nacionalinio susivie-
nijimo atstovas Liudvikas Liaugmi-
nas (2,93 proc.), Žaliųjų partijos 

Antrajame rinkimų ture kausis
Antanas Matulas ir Neringa Trinskienė

narys Valdemaras Misevičius (1,86 
proc.) ir Krikščionių sąjungai ats-
tovaujanti Vitalija Šimkienė (0,68 
proc.). 

Iš 17-kos partijų Žiemgalos 
rytinėje apygardoje pirmąją vietą 
užėmė Tėvynės sąjunga-Lietuvos 
krikščionys demokratai (22, 35 
proc.), nuo jų nežymiai atsiliko 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų są-
junga (21,65 proc.), trečioje vietoje 
liko Darbo partija (14,06 proc.), 
ketvirtoje – socialdemokratai (11,48 
proc.). Penkių procentų barjerą apy-
gardoje taip pat peržengė Laisvės 
partija (5,22 proc.).

 
Išrinkta daugiau
nei pusė Seimo

Iš 141 Seimo nariams skirtos 
vietos jau aiškios 73 parlamenta-
rų pavardės. Pirmojo rinkimų turo 
nugalėtojų laurai atiteko Tėvynės 
sąjungai-Lietuvos krikščionims de-
mokratams (24, 80 proc.). Iš 70-ies 
vietų daugiamandatėje apygardoje 
jie laimėjo 23. Pagal paskelbtus 
pirminius reitingavimo rezultatus, 
A. Matulas iš 17-tos vietos smuk-
telėjo į 26-ąją.

 Įspūdingą pergalę vienmanda-
tėje Vilniaus Antakalnio rinkimų 
apygardoje iškovojo šios partijos 
sąrašo lyderė Ingrida Šimonytė. Ji 
nurungė 13 konkurentų, gavusi net 

60,72 proc. rinkimuose dalyvavusių 
piliečių palaikymą. Antroje vietoje 
likęs Nacionalinio susivienijimo 
vedlys filosofas Vytautas Radžvilas 
turėjo tenkintis tik 6,35 proc. balsų.

Po pirmojo turo Valstiečių ir 
žaliųjų sąjunga (17, 50 proc.) parla-
mente gavo 16 vietų, Darbo partija 

(9,47 proc.) – 9, Socialdemokratų 
partija (9,26 proc.) ir Laisvės par-
tija (9, 02 proc.) – po 8 ir Liberalų 
sąjūdis (6, 79 proc.) – 6. 

Antrojo rinkimų turo neprireiks 
vienmandatėse Šalčininkų-Vilniaus 
ir Medininkų rinkimų apygardo-
se, kuriose nugalėjo Lenkų rinki-
mų akcijos-Krikščioniškų šeimų 
sąjungos atstovai Beata Petkevič 
(59 proc.) bei Česlavas Olševskis 
(52,77 proc.).

Daugelis politologų kaip vie-
ną didžiausių šių Seimo rinkimų 
staigmenų įvardina pernai susi-
kūrusios parlamentarės Aušrinės 
Armonaitės vadovaujamos Lais-
vės partijos sėkmę. Antrajame ture 
vienmandatėse apygardose grumsis 
12-ka partijos atstovų. Beje, visi 
jų konkurentai bus konservato-
riai-krikščionys demokratai. Ypač 
didelio palaikymo ši jaunatviška 
liberali partija sulaukė Vilniuje, tad 
turbūt ne iš piršto laužti samprota-
vimai apie dvi Lietuvas – sostinės 
ir likusiąją.

Taip pat pažymima neblėstanti 
Darbo partijos lyderio Viktoro Us-
paskich charizma, labai daug pri-
sidėjusi prie „darbiečių“ sėkmės 
daugiamandatėje apygardoje.

 Tuo tarpu kol kas tik aštuonias 
vietas gavusiems socialdemokra-
tams politologai šią nesėkmę įvar-

dina kaip rimtą įspėji-
mą ieškoti kitų kelių ir 
būdų į rinkėjų širdis.

Galutinis 13-ojo 
Seimo vaizdas ir val-
dančiųjų partijų koali-
cijos dėlionė paaiškės 
vėlyvą spalio 25-osios 
vakarą. Antrasis rin-
kimų turas bus orga-
nizuojamas 68-iose 
vienmandatėse apy-
gardose iš 71-os. Tėvy-
nės sąjungos-Lietuvos 
krikščionių demokratų 
kandidatai rungsis net 
54-iose apygardose, 
iš kurių po pirmo turo 
36-iose pirmauja. Jų 
pagrindiniai varžovai 
bus Valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos atstovai. Abie-

jų partijų kandidatai ietis surems 
26-iose vienmandatėse apygardo-
se. Iš viso antrajame ture rungsis 
32 Valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
atstovai. 

Aidos
GARASTAITĖS

nuotrauka 

Balsavimo rezultatai atsispindėjo demonstracinėje lentoje. 

Panevėžio apskrities Vyriausiojo 
policijos komisariato spalio 11 d. re-
gistruotų įvykių suvestinėje yra prane-
šimas apie, kaip įtariama, savižudybę. 
Paskelbta, kad apie 10 val. Pasvalyje, 
Gėlių g. buto balkone, rastas miręs 

Įtariama savižudybė
vyras (g. 1978 m.). Ant jo kūno buvo 
matyti pjautinės-durtinės žaizdos. 

Rajono policijos komisariate 
pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties 
priežasčiai nustatyti.

„Darbo“ inf.

Rajono savivaldybės taryba pri-
tarė, kad Savivaldybės Visuomenės 
sveikatos biuras teiktų paraišką ir 
įgyvendintų projektą „Adaptuoto ir 
išplėsto jaunimui palankių sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo modelio 
įdiegimas Pasvalio ir Joniškio rajonų 
bei Palangos miesto savivaldybėse“. 
Šis projektas bus įgyvendintas pagal 
2014–21 metų Europos ekonominės 
erdvės finansinio mechanizmo pro-
gramą „Sveikata“.

Pagrindiniai projekto uždaviniai 
– koordinuoti ir užtikrinti jaunimui 
palankių, jo poreikius atitinkan-
čių, kokybiškų sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimą trijose minėtose 
savivaldybėse: stiprinti specialistų 
ir jaunimo sveikatos koordinatorių  
kompetencijas, jaunimui paslaugas 
teikiančių institucijų veiklą, gerinti 
14–29 metų jaunimui teikiamas kon-
fidencialas paslaugas, padedančias 
stiprinti fizinę ir psichinę sveikatą, 
mažinti jaunų žmonių sergamumą. 
Kiti svarbūs projekto tikslai – padėti 
spręsti jaunimui rūpinčias problemas, 
skatinti jaunus žmones rinktis svei-
kesnį gyvenimo būdą.

Bus taikomos kompleksinės pa-

Projektą įgyvendins
trys savivaldybės

galbos priemonės pagal finansavimo 
taisyklėse nurodytus aštuonis algo-
ritmus: lytiškai plintančių infekcijų 
ir neplanuoto nėštumo prevencija, 
psichiką veikiančių medžiagų bei 
alkoholio vartojimo prevencija, de-
presijos, savižudybių ir savižalos pre-
vencija, sveikatos sutrikimų, susijusių 
su antsvoriu ir nutukimu prevencija, 
seksualinio smurto prevencija.

Planuojama projekto pradžia – 
2021 metų kovo mėn., pabaiga – 2023 
metai. Projektas 100 proc. bus finan-
suojamas iš Europos ekonominės 
erdvės programos „Sveikata“. Pla-
nuojama bendra projekto vertė – 240 
tūkst. eurų. Mūsų rajono savivaldybei 
tenkanti dalis – apie 80 tūkst. eurų.

Projektą kartu įgyvendins Pas-
valio ir Joniškio rajonų bei Palan-
gos miesto savivaldybės. Partneriais 
kiekvienoje savivaldybėje bus pir-
minės asmens sveikatos priežiūros, 
švietimo įstaigos, nevyriausybinės 
organizacijos.

Savivaldybė taip pat privalės už-
tikrinti projekto veiklos tęstinumą ne 
mažiau kaip penkerius metus nuo jo 
pabaigos.

„Darbo“ inf.

Kaimo plėtros programos dalyviai 
turėtų suskubti ir padengti skolas vals-
tybei, jei tokių esama. Nuo spalio 16 d. 
planuojama mokėti paramos pagal kelias 
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 
programos (KPP) priemones avansines 
dalis. Tačiau avansas pasieks tik tuos 
pareiškėjus, kurie neturi įsiskolinimų 
Valstybiniam socialiniam draudimo 
fondui („Sodrai“) bei Valstybinei mo-
kesčių inspekcijai (VMI).

Žemės ūkio ministro įsakymo 
paskelbtame projekte numatyta, kad 
avansas bus mokamas nuo spalio 16 d. 
iki lapkričio 30 d. Planuojama, kad pa-
ramos avansinės dalies turėtų sulaukti 
ūkininkaujantys nederlingose žemėse 
(pagal KPP priemonę „Išmokos už vie-
toves, kuriose esama gamtinių ar kitų 
specifinių kliūčių“) bei ekologinių ūkių 
valdytojai (pagal KPP priemonę „Eko-
loginis ūkininkavimas“). Nacionalinė 
mokėjimo agentūra, pervesdama para-
mos lėšas į kaimo plėtros programos 

Svarbu neturėti įsiskolinimų
dalyvių sąskaitas, atsižvelgia į tai, ar 
pareiškėjai neturi įsiskolinimų valsty-
bės biudžetui.

Fiziniai asmenys, pateikusieji pa-
raiškas pagal su plotu susijusias kaimo 
plėtros programų priemones, gali gauti 
išmokas tik tuo atveju, jei neturi įsisko-
linimų „Sodrai“, išskyrus tik tada, jei 
šiems asmenims Lietuvos Respublikos 
teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti 
mokesčių ar socialinio draudimo įmo-
kų mokėjimo terminai.

Tuo tarpu juridiniams asmenims 
paramos lėšos gali būti mokamos tik 
tada, jei šie asmenys neturi įsiskolini-
mų „Sodrai“ ir VMI. Tiesa, ši nuostata 
netaikoma įstaigoms, kurių veikla yra 
finansuojama iš valstybės ar savival-
dybės biudžeto, bei juridiniams asme-
nims, kuriems Lietuvos Respublikos 
teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti 
mokesčių ar socialinio draudimo įmo-
kų mokėjimo terminai.

Parengta pagal NMA inf.
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