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Mirtingumo šuoliai rajone: laidotuvėms nebeišlaidaujama

Pastaraisiais mėnesiais Ra-
dviliškio rajone, kaip ir viso-
je Lietuvoje, smarkiai išau-
go žmonių mirtingumas. Ly-
ginant 2019 metų duomenis 
su 2020 metais, mirtingumas 
rajone išaugo 15,25 procen-
tais. Nedžiugina ir gimstamu-
mo statistika, nes praėjusiais 
metais rajone gimė 18,13 
procentų mažiau kūdikių, nei 
ankstesniais metais.

Kas septintą mirtį tyrė 
policija

Pasak Radviliškio rajono savi-
valdybės administracijos atsto-
vės spaudai Eligijos Zoltnerie-
nės, 2019 metais rajone mirė 567 
žmonės, o praėjusiais metais – 
669. 2019 metais rajone gimė 331 
kūdikis, kai 2020 metais – 271 
naujagimis.

Anot Statistikos departamen-
to, iki 2020 m. gruodžio 30 die-
nos, mirusiųjų nuo COVID-19 
buvo vienuolika, o baigiantis 
metams – jau 15. Užsikrėtusių-
jų COVID-19 liga, bet mirusių 
dėl kitų priežasčių yra 32 žmo-
nės. Kai kuriais atvejais gyven-
tojų mirties priežastys iki šiol 
dar nėra aiškios.

„Mirties priežasčiai nustaty-
ti Radviliškio mieste ir rajone 

2019 m. buvo pradėti  66 ikiteis-
miniai tyrimai, 2020 metais – 82 
tyrimai“, - teigia Šiaulių apskri-
ties vyriausiojo policijos komi-
sariato atstovė spaudai Gailutė 
Smagriūnienė.

„Radviliškio ritualinės 
paslaugos“: situacija 
prasta

Aiškėja, kad dažnesnės žmo-
nių mirtys nebūtinai reiškia di-
desnį pelną laidojimo verslu 
užsiimančioms įmonėms.

„Pandemijos įtaka jaučiasi ne 
tik didesniu mirčių skaičiumi, 
tačiau kaip laidojimo namai tuo 
labai pasigirti negalime. Lap-
kritį buvome šiek tiek užsiėmę, 
tačiau gruodį neturėjome nė 
vieno kliento. Skamba labai jau 
keistai, tačiau daugiau nei mė-
nesį mūsų laidojimo namų salės 
buvo tuščios, o darbuotojai ne-
palaidojo nei vieno mirusiojo. 
Nežinau, kas ką galėjo padary-
ti, bet kai tik Covid-19 sergan-
čius perkėlė į Radviliškį, mano 
vadovaujama įmonė kaip ir di-
džioji dalis Lietuvos smulkaus 
verslo, visiškai sustojo. Kaip 
bus toliau, dar negaliu pasaky-
ti, bet tokia situacija labai pras-
ta“, - teigė įmonės „Radviliškio 
ritualinės paslaugos“ direkto-
rius Arūnas Janavičius.

Paminklus gaminančios įmo-
nės „Akrolita“ atstovas Pau-

lius teigė, kad pastaruoju metu 
paminklų užsakymų nebuvo 
daugiau sulaukta, nei įpras-
tai. „Žmonės neskuba užsaky-
ti paminklų, nes tai laikoma ne 
pirmo būtinumo prekes“, - tei-
gė įmonės atstovas. Pastebima, 
kad net ir tie, kurie užsisako 
paminklus, neretai paprašo at-
siskaityti už jį dalimis.

Laidotuvės skurdesnės
Visgi kai kurių įmonių dar-

buotojams teko suktis kaip vi-
jurkams. „Dabar tikrai nelen-
gvas metas. Lapkritį ir pusę 
gruodžio darbo turėjome labai 
daug, vos spėjome suktis, dabar 
gerokai sumažėjo. Jei ankstes-
niais metais per vieną mėnesį 
palaidodavome 15-20 mirusių-
jų, tai lapkritį, jei gerai atsi-
menu, net 42. Gruodį šiek tiek 
mažiau, gal apie 35 žmones“, - 
teigė Radviliškyje veikiančio 
įmonės „Atjauta“ direktorius 
Liudvikas Matuzevičius. Jis ne-
slėpė, kad dėl karantino taisy-
klių žmonėms sunkiau atlikti 
savo darbą.

„Reikia saugoti darbuoto-
jus.  Žinoma, kaip įmonė tu-
rime saugoti darbuotojus, kai 
reikia palaidoti nuo Covid-19 
mirusius arba tuos, kurie mi-
rė nuo kitų ligų, bet buvo už-
sikrėtę virusine infekcija. O tai 
papildomai kainuoja apie 20 eu-

rų, nes reikia pirkti apsaugines 
priemones darbuotojams. Kie-
kvieną kartą dezinfekuojame, 
purškiame, valome katafalkus, 
sales ir panašiai. Dedame vi-
sas pastangas ir rimtai žiūrime 
į šią grėsmę, tad kol kas ji mū-
sų nepalietė – iš mano įmonės 
dar nei vienas darbuotojas nė-
ra užsikrėtęs“, - pasakojo įmo-
nės vadovas. Jis neslėpė, kad 
pastaruoju metu įmonės paja-
mos šiek tiek išaugo. Visgi, jei 
lyginant žmonių išlaidas vie-
nam velioniui, išleidžiamos pi-
nigų sumos stipriai susitraukė, 
žmonės laidotuvėms nebeišlai-
dauja.

„Neretai kūnus iš karto ve-
ža į krematoriumą ar į kapines. 
Nuo vieno mirusiojo kažkur 

apie trečdalį mažiau sumoka-
ma, nes žmonės rečiau perka 
drabužius, geresnius karstus 
ir panašiai. Salėse taip pat ilgai 
nebegalima būti, todėl visa tai 
ir susideda“, - teigė Radvilišky-
je veikiančio įmonės „Atjauta“ 
direktorius Liudvikas Matuze-
vičius.

Demografas iš Makso Planko 
instituto Vokietijoje Žinių radi-
jo laidoje „Dienos klausimas“ 
patikino, kad mirčių statisti-
ka atspindi globalius procesus 
ir globalias problemas. Pasak 
demografo, pasaulis jau anks-
čiau susidūrė su įspėjamaisiais 
signalais, informavusiais apie 
epidemiologinius iššūkius, ta-
čiau šiems iššūkiams nebuvo 
tinkamai pasiruošta.

Asta VOLKOVAITĖ 
visuomenesbalsas@gmail.com

❏❏ Mirusieji amžinojo poilsio palydimi ne tik be šermenų, bet ir be ilges-
nių atsisveikinimų – šarvojimo salės ne visada užsakomos, taip pat 
perkami ir pigesni karstai.

Asociatyvi nuotrauka

Po to, kai rašėme
Paskutiniame numeryje ap-

rašėme Radviliškio rajono sa-
vivaldybės administracijai va-
dovaujančios konservatorės 
Jolantos Margaitienės šeimos 
verslo užkulisius.

„Džiaugiuosi, kad vis daž-
niau keliame klausimus apie  
verslo ir politikų santykį - ar 
viskas pakankamai aišku ir 
skaidru. Manau, kad tai paro-
do mūsų visuomenės brandą. 

Tvarūs sprendimai pasižy-
mi aiškumu ir pagrįstumu, tad 
šiuo atveju labai norėtųsi su-
laukti detalesnės informacijos 
iš savivaldybės atstovų, kad jie 
proaktyviai išsklaidytų visas 
turimas abejones dėl galimai 

neefektyvaus savivaldybės gy-
ventojų lėšų leidimo.

Labai svarbu, kad savivaldo-
je dirbtų nepriekaištingos re-
putacijos darbuotojai, kurie 
priimtų sprendimus kuo pa-
grįsčiau, žinotų, kuriuo metu 
turi nusišalinti dėl galimo in-
teresų konflikto. Juk „saulės 
šviesa – geriausia dezinfekci-
nė priemonė“, o vienas iš prieš-
nuodžių prieš galimą korupciją 
– didesnis skaidrumas ir atskai-
tingumas“, - komentavo Ingri-
da Kalinauskienė, tarptautinės 
organizacijos, kovojančios prieš 
korupciją, „Transparency Inter-
national" Lietuvos skyriaus ats-
tovė.

V.Simulik tapo Šiaulių regiono 
plėtros tarybos direktoriumi
Pirmadienį Šiaulių apskrities ra-
jonų vadovai ir kiti deleguoti as-
menys rinko naujai įsteigtos 
Šiaulių regiono plėtros tarybos 
direktorių. Juo tapo 55 metų Va-
lerijus Simulik, kuris 2016-2020 
metais buvo išrinktas į Seimą. Į 
parlamentą ilgametis Šiaulių po-
litikas pateko su Lietuvos vals-
tiečių ir žaliųjų sąjunga. 

Konkurse dalyvavo trys pre-
tendentai. Komisiją sudarė An-
tanas Bezaras, Šiaulių rajono 
savivaldybės meras, Jolanta 
Margaitienė, Radviliškio rajo-
no savivaldybės administraci-
jos direktorė, Saulius Margis, 
Pakruojo rajono savivaldybės 
meras, Rimas Milkintas, Kel-
mės rajono savivaldybės admi-
nistracijos Teisės ir personalo 
skyriaus specialistas; Vitalijus 

Mitrofanovas, Akmenės rajono 
savivaldybės meras.

Komisijai vadovavo Joniškio 
rajono savivaldybės meras Vi-
talijus Gailius, o komisijos se-
kretorės pareigas ėjo Danutė 
Kuprienė, Šiaulių miesto savi-

valdybės administracijos Ben-
drųjų reikalų skyriaus Perso-
nalo ir vidaus administravimo 
poskyrio vedėja. 

Šioje taryboje bus skirstomos 
lėšos projektams, kuriuos aps-
krities 

UŽSIPRENUOMERUOK SAVAITRAŠTĮ 2021 METAMS 
NEIŠĖJĘS IŠ NAMŲ!

Prenumerata Radviliškio mieste priimama telefonu: 
8 682 38 020

Dėl prenumeratos mieste ir rajone skambinkite:
8 602 71 165

(platintojai atvyks į namus)
arba rašykite el. paštu: visuomenesbalsas@gmail.com


