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Už Šiaulius!
Šiauliams ir šiauliečiams

Per savo amžių esu sukaupęs įvairios patirties – teko dirbti su moksleiviais, vadovauti mokytojų kolektyvui, vėliau patirtį kaupiau Seime.
Kad ir kur bebūtų tekę dirbti, kad ir kokiomis
aplinkybėmis teko siekti užsibrėžtų tikslų, visada buvo akivaizdu – be darbo su žmonėmis,
be stiprios komandos gerų rezultatų pasiekti
praktiškai neįmanoma.
Džiaugiuosi, kad Seime turiu galimybę dirbti su pačiais įvairiausiais žmonėmis. Jie buvo ir

yra man pavyzdys. Kartais - kaip reikia dirbti ir
elgtis, kartais – kaip geriau nedaryti.... Visokie
pavyzdžiai gyvenime praverčia ir pamoko, svarbu atsirinkti, kokiu keliu nori eiti.
Dėkoju už galimybę prisidėti prie svarbių
darbų ir projektų. Šią kadenciją Seime tenka
vadovauti Žmogaus teisių komitetui, todėl turiu galimybę įsigilinti į šią sritį. Pajutau, kaip
kartais dar toli esame nuo skambių deklaracijų
apie pagrindinių žmogaus teisių įgyvendinimą.
Tačiau kartu ir pamačiau, kaip stengiamasi situaciją pagerinti. Tegul ir nedideliais žingsneliais,
bet judame į priekį. Link didesnės pagarbos
žmogui, link lygiateisiškumo.
Didžiuojuosi, jog šią Seimo kadenciją teko
labai aktyviai padirbėti Baltijos Asamblėjoje
(BA). Būdamas BA prezidentu turėjau galimybę
prisidėti prie svarbių sprendimų Baltijos valstybėms. Priėmėme nemažai sprendimų, kurie
nors ir pamažu, bet priartina mus prie teisinės
valstybės ir patogaus gyvenimo.
Žinau, kad žiūrėdami į Seimo narius žmonės
neretai reiškia norą pamatyti darbo rezultatą
čia ir dabar. Realybė yra tokia, jog siekiant bet
kokio rezultato reikia daug ir labai sunkiai dirbti, kad pasiektum, atrodo, tokių paprastų dalykų. Dažnai jaučiuosi kaip sportininkas – sie-

kiant rezultato turi treniruotis kasdien ir ilgus
metus. Nes per televiziją atrodo labai paprasta
įmesti į krepšį, nušokti į tolį ar nustumti rutulį.
Tačiau tik sportininkai žino, kiek sunkaus darbo kainuoja kiekvienas tikslus judesys, kiekvienas centimetras ar net milimetras.
Noriu padėkoti visiems žmonėms, su kuriais
teko kartu dirbti, su kuriais dirbu dabar. Mačiau
daugybę žmonių, kurių noras pasiekti rezultato,
noras sukurti patogesnę, geresnę aplinką uždega darbui ir kitus, paskatina ieškoti sprendimo.
Visiems ir kiekvienam turiu pasakyti – jei ne
jūs, tikrai niekuomet nebūčiau nuveikęs tiek,
kiek nuveikiau iki šiol. Jūsų palaikymas ir bendras darbas leido nenuleisti rankų net tada, kai
tikrai buvo sunku.
Dėkoju visiems Šiaulių žmonėms, kurie ne
vieną ir ne du kartus manimi pasitikėjo. Jūsų valia dirbu Seime ir noriu tikėti, kad mano darbas
prisideda prie mūsų miesto kūrimo. Kiekvienas
iš mūsų yra svarbus ir reikšmingas, kiekvienas
darbas miesto labui daro savo darbą. Gal ne visuomet rezultatais galime džiaugtis šiandien,
bet tikiu, kad kartu mes galime daug daugiau,
negu po vieną.

Jūsų – Valerijus Simulik

Seimo kadencijos

2016-2020
2000-2004
Ši Seimo kadencija – pažintis su Seimo darbu. V. Simulik dirbo Užsienio reikalų komitete,
vėliau vadovavo Švietimo ir mokslo komitetui.
Darbas Etikos ir procedūrų komisijoje leido susipažinti su Seimo nario darbo specifika.

2004-2008
Visą kadenciją nuosekliai dirbo Švietimo ir
mokslo komitete – toje srityje, kurią gerai išmanė dar dirbdamas Šiaulių Gytarių mokyklos
direktoriumi.

2008-2012
Ši kadencija skirta gilinimuisi į žmogaus teisių
sritį – Seimo Žmogaus teisių komitete kartu su
kitais kolegomis nagrinėjo žmogaus teisių klausimus

2012-2016
Užsienio reikalų komitete V. Simulik dirbo formuojant ir įgyvendinant Lietuvos užsienio politiką.

Vadovauja Seimo Žmogaus teisių komitetui.
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Darbas Seime
Šiaulietis mokytojas ir mokyklos vadovas Valerijus
Simulik jau penktą kadenciją Šiaulių labui dirba Seime.
Šią kadenciją (nuo 2016 metų) jis dirba Žmogaus teisių
komiteto pirmininku, taip pat dirba Jaunimo ir sporto
reikalų komisijoje. V. Simulik nuo pirmos kadencijos yra
Seimo delegacijos Baltijos Asamblejoje nariu, 2018 m.
V. Simulik turėjo garbės dirbti Baltijos Asamblėjos
Prezidentu.

Svarbus darbas – teisės aktai
Per 18 metų darbo Seime V. Simulik sukaupė daug parlamentinio
darbo patirties. Jo pasiūlyti teisės
aktai dažniausiai būna palaikomi kitų Seimo narių. Šią kadenciją
jis vienas arba kartu su kitais Seimo nariais jis pateikė 39 įstatymų
projektus. Jo pateikti teisės aktai
niekuomet nebūna populistiniai
ar skirti tik dėmesio atkreipimui –
jie skirti konkretiems klausimams
spręsti, todėl V. Simulik pateikimi
teisės aktai būna labai dažnai priimami Seime. Iniciatyvos keisti ar
sukurti naujas pataisas ar siūlymus
gimsta ir gyventojų priėmimo metu
gautų pasiūlymų ar skundų pagrindu.
Per visas kadencijas V. Simulik pateikiamų teisės aktų projektų daugė-

jo. Jei pirmojoje kadencijoje Seimo
darbo patirties dar nebuvo daug, tai
vėliau Seimo narys nagrinėjo pačius
įvairiausius klausimus – žmogaus
teisių, švietimo, mokslo, mokesčių,
valstybės tarnybos, Civilinio kodekso, sporto, jaunimo užimtumo klausimus. Visus V. Simulik registruotus
teisės aktus galima rasti Seimo interneto svetainėje www.lrs.lt.

Vaikų užimtumas

Šiaulių bičiuliai Seime
Valerijus Simulik buvo Šiaulių krašto bičiulių parlamentinės
grupės iniciatorius. Ši grupė buvo
įkurta 2005 metais ir gyvuoja
iki šiol, nors jos sudėtis nuolat
keičiasi. Šiandien parlamentinei
grupei priklauso 12 Seimo narių.
V. Simulik sako, jog tokią parlamentinę grupę su kolegomis kūrė
tam, kad būtų sustiprintas Šiaulių regiono atstovavimas, nes tik
susivienijus bendromis jėgomis
galima priimti reikalingus sprendimus ar nuveikti tokius darbus,
kurių pavieniai Seimo nariai neįstengia atlikti. Komandinis dar-

bas nepriklausomai nuo partinės
priklausomybės duoda pridėtinę
vertę visam regionui.
„Grupėje dirbame su svarbiausiais klausimais – tai pirmiausia
Šiaulių miesto (kaip regiono centro) bei kitų regiono miestų problematika – Joniškio, Radviliškio,
Kelmės, Šiaulių rajono, Akmenės
bei Pakruojo. Ypatingas dėmesys
skiriamas bendriems, regioniniams klausimams, problemoms.
Džiugu, kad dauguma grupės narių
yra aktyvūs, konstruktyvūs sprendžiant klausimus,“ - sako parlamentinės grupės iniciatorius.

Nors pagrindinis Seimo nario
darbas yra teisės aktų leidyba, labai
dažnai į Seimo narius žmonės kreipiasi ne tik patarimo, bet ir pagalbos
ar paramos. Per 18 metų V. Simulik
prisidėjo prie daugybės projektų
organizavimo, švietimo ar gydymo

įstaigų sąlygų gerinimo, kultūros
bei sporto renginių, taip pat padėjo
privatiems asmenims. Jo paramos
projektus galima suskirstyti į keletą
grupių – paramą vaikų užimtumui,
sveikatai, kultūrai, švietimui, sportui, savanorystės projektus.

Ne vienerius metus V. Simulik
remia literatūros almanacho „Varpai“ leidybą, prisideda prie fotomenininko Aleksandro Ostašenkovo
parodų organizavimo. Pagelbėta
tarptautiniam folkloro konkursofestivalio „Saulės žiedas“ organizatoriams. Prisidėta prie įvairių knygų
atsiradimo – tai Joniškio Krepšinio
legendų muziejaus kūrėjo Leono
Karaliūno darbai kaip pvz. „Krepšinio legendų muziejus“, Juozo Pabrėžos monografijos „Žemaičių kalba ir
rašyba“ leidybos.
Remta tokių knygų ar leidinių
leidyba: Leono Peleckio – Kaktavičiaus „Vytauto Osvaldo Virkau
meno vizija“, Broniaus Prėskienio „Šiaulių krašto literatūros

panorama“, Janinos Parutienės
„Lediniai laiptai“, Zitos Katkienės
„Šiauliečiai laikraščio puslapiuose“,
Jono Baranausko „Ilgesys“, Solveigos Markauskaitės „Aš viena“,
Janinos Čiomenienės „Širdies
atodūsiai“, Vidutės Rožės Grigaitienės „Senolių romansai“, Bronislovo
Sauliaus Tarabildos, Žilvino Skačkausko „Legendinį „Vairą“ mačiau iš
arti: klubo vedėjo užrašai“.

Surastas finansavimas, teikta parama

Kultūra

V. Simulik nuolat puoselėja
Moksleivių Mėgėjų Krepšinio Lygą
(MMKL) – čempionatai vyksta jau
daugiau kaip 20 metų, keletą sezonų vyko jo remiamas Šiaulių miesto
Moksleivių Boulingo čempionatas.
Taip pat V. Simulik nuolat bendradarbiauja su Šiaulių krepšinio teisėjų klubu, susiformavo nauja tradicija - Šiaulių dienų proga vyksta
sporto žaidynės „Šiaulių Taurė“.
Futbolo akademijai, Dubysos bei
Saulės sporto mokykloms padėta
įsigyti futbolo, rankinio bei tinklinio
komandų aprangas, smulkų inventorių. Seimo narys prisidėjo prie

Talkšos baidarių-kanojų regatos organizavimo, rėmė Sporto mokyklos
renginius, padėjo surengti žmonių
su negalia renginius, pagelbėjo neįgaliųjų festivaliui „Nenusigręžk“,
prisidėjo prie Jaunųjų Lietuvos telegrafistų čempionatų.
V. Simulik prisideda prie vaikų
aktyvaus gyvenimo būdo, užimtumo skatinimo – Romuvos, Janonio,
Saulėtekio bei Lieporių gimnazijų,
taip pat Romuvos, Dainų, „Sandaros“, „Juventos“ bei Rėkyvos progimnazijų bei Šiaulių Profesinio
Rengimo Centro renginių, iniciatyvų palaikytojas bei dalyvis.
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Sveikata
V. Simulik kartu su kolegomis Seimo nariais prisidėjo prie Respublikinės Šiaulių ligoninės sąlygų gerinimo. Jų rūpesčiu ligoninėje buvo gauta
onkologinė įranga, pakeisti langai
Onkologijos klinikoje, tarpininkauta
ligoninės priimamojo statybos bei
rekonstrukcijos finansavimui, pade-

dant tuometiniam sveikatos ministrui R.Šukiui. Pakovota ir už papildomą finansavimą Kauno klinikoms. Po
didelių diskusijų su sveikatos ministrais (buvo keli atvejai) gauti vaistai
nuo vėžio, nepatenkantys į registruotų bei kompensuojamų sąrašus;
padėta 4 šeimoms.

Lėšos, skirtos įvairiems Šiaulių respublikinės ligoninės padaliniams atnaujinti, pastatyti, įrengti
Priimamojo priestato statybai bei medicinos įrangai

3,8 mln. eurų

Suaugusiųjų infekcijų skyriaus kapitalinis remontas

490 tūkst. eurų

Onkologijos klinikos atnaujinimas

1,25 mln. eurų

Psichiatrijos ligoninės Krizių intervencijos centro pastatymas ir
įkūrimas

780 tūkst. eurų

Švietimas

Savanorystė
V. Simulik ne tik prisideda organizuojant, ne tik suranda lėšų arba remia savo pinigais, bet ir pats aktyviai
dalyvauja ten, kur tik gali būti naudingas. Jis kartu su savo komanda
„Už Šiaulius“ dalyvauja aplinkosaugos projekte „Darom“, prieš Kalėdas
kartu su Savanoriškų saugos būrių
komanda dalyvauja aiškinant vaikams ir jaunimui apie pirotechnikos
keliamus pavojus, dalija atšvaitus
rudenį į mokyklas susirinkusiems
vaikams. Kartu su bendraminčiais
jis patruliuoja su Savanoriškų saugos būriu, dalyvauja būtiniausių
maisto produktų dalijimo sunkiai
besiverčiantiems akcijose. Dainų
bendruomenei pagelbėta šventėse
„Skambantys Dainai“, „Žolinės“, senjorų kelionei į Tytuvėnus, labdaros
akcijos Beržynėlyje.
Kartu mes galime daugiau..!

Parlamentaras nuolat rūpinasi
jam svarbia sritimi – švietimu. Todėl
neatsitiktinai jo paramos sulaukia
ne viena Šiaulių švietimo ir mokymo
įstaiga. Juliaus Janonio gimnazijai
padėta surasti lėšų stogui, Didždvario gimnazijoje – kabineto remontui.
Taip pat surastos lėšos Romuvos
progimnazijos, Šiaulių Universiteto
gimnazijai renovacijai (ačiū tuometiniam ministrui D. Kreiviui). Darželiams buvo perkamas sporto inventorius. Kartu su kolegomis pavyko
prisidėti prie Lieporių gimnazijos
sporto salės kapitalinio remonto. Čia
Seimo narys nepamiršta padėkoti
savivaldos atstovams, nes pritrūkus
lėšų, prisidėjo savivaldybė.

„Tokios situacijos parodo, kad
rezultato galima pasiekti tik dirbant komandoje, galvojant ne apie
politinius dividendus, o apie rezultatus, apie miestiečius“, - sako Seimo narys.
Jo ir kolegų pastangomis Centro pradinei mokyklai gautos lėšos
langų keitimui, Jovaro progimnazijos stadiono rekonstrukcijai, St.
Šalkauskio gimnazijos pastato rekonstrukcija, pasirūpinta Romuvos progimnazijos avarinės būklės
nuotekų šalinimo sistemos rekonstrukcija, lopšelio - darželio „Ežerėlis“ stogo kapitaliniu remontu,
Romuvos gimnazijos stadiono rekonstrukcija.

Renginiai

V. Simulik prisideda organi
zuojant nemažai tradicinių renginių. Jam dėkingi giesmių šventės „Giesmių pynė Marijai“, dainų
konkurso „Paukščiai“, projekto
„Aš – lyderis“ iniciatoriai. Neapsieta be pagalbos Jaunimo mokyklos Turizmo šventei, „Fizikiukų šou“ (ŠPRC), sausio 11-osios
ir vasario 16-osios minėjimai.
Kartu su Šiaulių „Chameleono“
choru kovojo prieš konkurentus
iš kitų miestų konkurse „Chorų
karai“. V. Simulik buvo 2016 m.
“Juventos” progimnazijoje vykusių pirmųjų VEX robotų varžybų
Lietuvoje globėjas, bei Šiaulių
,,Saulėtekio“ gimnazijos surengtų
pirmųjų Šiaulių regione „Saulės
robotų mūšyje“ varžybų draugas.
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2016 metų Šiaulių miesto jaunasis lyderis

Ainius Pikūnas
Dainų progimnazija

LR Seimo narys

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vedėja

Violeta Damskienė

Valerijus Simulik

Konkurso rëmëjai
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Laisvalaikio pomėgis – radijo sportas
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Pastebi ir vertina
Sakoma, kad savame kieme pranašu nebūsi. Galbūt dėl to, gal dėl kitų priežasčių Valerijus Simulik savo veiklos palaikymo sulaukia ne tiek Šiauliuose,
kiek visos Lietuvos mastu. Jūrų skautija „Divytis“ įvertino V. Simuliko pilietinę ir patriotinę veiklą. Seimo narys taip pat buvo apdovanotas Augustino
Valdemaro atminimo medaliu, Tado Kosciuškos kryžiumi bei kitais apdovanojimais.

Nors Seimo narys Valerijus Simulik buvo neretai matomas krepšinio
aikštelėje, tačiau širdžiai mieliausias laisvalaikis yra... radijo sportas.
Kitaip dar vadinamas HAM-RADIO
savo populiarumu tikrai nesiekia
krepšinio aukštumų, tačiau V. Simulik sako, jog tai pats geriausias
laisvalaikis ir atsipalaidavimas.
Seimo narys radijo sportu susidomėjau dar studijuodamas. Dabartiniame Šiaulių universitete įkurtoje
radijo stotyje V. Simulik praleisdavo
beveik visą savo laisvalaikį.
„Man labai pasisekė, kad čia sutikau nuostabius žmones, atsidavusius radijui - E.Stankų (LY2CT)
ir E.Stankienę (LY2GA)“, – pasakoja
parlamentaras. Galbūt dėl šių žmonių atsidavimo radijo sportas iš pasirenkamojo dalyko pirmame kurse

pavirto visą laisvalaikį užimančiu
pomėgiu.
V. Simulik yra radijo klubo „Vytis“ narys. Jis apgailestauja, kad
radijo mėgėjų yra nedaug, valstybė
šio sporto neremia, nors pati sporto šaka yra pakankamai brangus
malonumas. Todėl skiria nemažai
laiko tam, kad radijo mėgėjų klubas
gyvuotų, kad vyktų jų renginiai.
Norėdami daugiau sužinoti (gal
pasidarė smalsu?) apie tai, kas yra
mėgėjiškas radijas arba kas yra
tas HAM-RADIO, siūlau apsilankyti
šiuose puslapiuose:
Jei susidomėjote radijo sportu,
daugiau informacijos galima rasti
čia:
http://www.qrz.lt/varpas/hradio.htm
http://lrmd.lt/
http://www.lrsf.lt/lt/

Lietuvos Respublikos Seimo narys
Valerijus Simulik
priima rinkėjus
pirmadieniais nuo 11 iki 13 val., Tilžės g. 148
(įėjimas iš kiemo pusės),
registruotis mob. tel. 861619485.
Elektroninis adresas: Valerijus.Simulik@lrs.lt
Leidinyje naudojamos Olgos Posaškovos (LRS) ir asmeninio archyvo nuotraukos.

