Visuomeninio rinkiminio komiteto „Valerijaus Simulik judėjimo „ Už Šiaulius“
programos gairės
„Šiauliai – modernu, europietiškas, pritraukiantis investicijas, klestintis regiono
centras“
Penkių kadencijų darbas Lietuvos Respublikos Seime davė naudingų
nacionalinių kontaktų, tačiau ir Vilniuje dirbau vardan Šiaulių . Tai miestas, kuriame
mokiausi ir dirbau, kuriame gimė mano svajonės, laisvės troškimas ir gyvenimo
tikslai, kuriuos pasiekiau kartu su Šiaulių žmonėmis,
bendraminčiais ir
bendražygiais. Dabar kartu su jais noriu įrodyti, kad Šiauliai gali daug geriau negu
iki šiol, nes miestas turi didžiulį potencialą, kurį būtina atskleisti.

Sieksime modernaus ir efektyvaus valdymo
Nuo viešo administravimo kokybės priklauso miesto gyventojų gerovė.
Administracija turi dirbti piliečių patogumui viename pastate. Spartinsime
savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų perkėlimą į interneto erdvę. Plėsime
elektronines viešąsias paslaugas, jos bus greitesnės, geresnės, efektyvesnės.
Peržiūrėsime savivaldybės departamentų direktorių pareigybių būtinybę. Visiems
savivaldybės administracijos ir pavaldžių įstaigų vadovams, formuluosime aiškius
tikslus, reikalaudami kompetencijos ir atsakomybės už rezultatus. Sutaupytas lėšas
skirsime miesto valdymo efektyvumui gerinti.
Skatinsime verslumą ir naujų investicijų pritraukimą
Pagal viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės modelį mieste bus
įrengtas modernus su visa reikalinga įranga pastatas, kuriame bus sudarytos
galimybės informacinių technologijų specialistams sukurti didelę pridėtinę vertę
turinčias darbo vietas. Kartu su specialistais dirbs to norintys Šiaulių aukštųjų
mokyklų informacinių technologijų studijų studentai. Mes galėsime pasiūlyti
geresnes sąlygas nei kiti miestai. Sieksime, kad šiauliečių vidutinis darbo užmokestis
nebūtų mažesnis nei kitų didžiųjų Lietuvos miestų gyventojų. Antra, garsių ir žinomų
kompanijų specialistų sutelkimas ne tik atgaivins miesto paslaugų sektorių, bet ir
užtikrins pajamas per mokesčių srautus.
Sieksime, kad Šiauliuose jaunuomenė gautų kokybišką išsilavinimą
Universitetas – yra ir bus ypač svarbus ne tik miesto, bet ir viso regiono
vystymuisi. Be aukštojo universitetinio mokslo įstaigos Šiauliai negalės būti
visavertis regiono centras, kuris trauktų kvalifikuotus specialistus savo ateitį kurti čia.
Dėsime visas pastangas tam, kad Šiaulių aukštoji universitetinė mokykla taptų

pirmiausia miesto ir regiono poreikius atliepianti viso regiono studentus traukiant,
inovatyvi ir ateities visuomenės poreikius atitinkanti švietimo ir mokslo vieta.
Šiaulių savivaldybė skatins nuolatinius ryšius tarp Šiaulių kolegijos, Šiaulių
profesinio rengimo centro ir asocijuotų verslo struktūrų ruošiant specialistus.
Šiaulių regiono merai, verslo, pramonės atstovai kartu su Šiaulių
Universiteto atstovais privalo artimiausiu laiku vykti į vyriausybę ir kartu teikti
paskaičiavimus, argumentus dėl Universiteto reikalingumo ruošiant regionui
reikalingus darbuotojus artimiausiems 5-7 metams ir kuo tiek savivalda, tiek verslas
prisidės prie Universiteto pertvarkos ir plėtros.
Skatinsime sveiką gyvenseną plėsdami dviračių takų tinklą ir parkų
infrastruktūrą
Šiauliai nuo seno didžiavosi dviračių miesto vardu, todėl būtina atgaivinti
šią tradiciją. Tam reikia išvystyti dviračių takų tinklą, įskaitant ir dviratininkams
patrauklias Talkšos ežero apylinkes. Reikia sutvarkyti Salduvės parką, įkurti
dviratininkams reikalingus aptarnavimo taškus – stovėjimo vietas, poilsio zonas,
maitinimo įstaigas, pramogų vietas. Kartu kompleksiškai tvarkyti miesto aikštes,
švietimo, kultūros ir sporto įstaigų, daugiabučių kiemus, įrengiant naujas dviračių
stovėjimo vietas. Visi parkai turi tapti patraukliais daugiafunkciniais kultūros
centrais. Sieksime subalansuoto miesto tvarkymo. Architektūriniai sprendiniai bei
„žalio“ miesto vizija turi būti kuriama vientisai, pagrįsta specialistų išvadomis bei
bendruomenių interesais.

Turizmo skatinimas
Šiaulių regionas įdomus ne tik Lietuvos miestų gyventojams, bet ir
užsieniečiams. Bus dirbama tiek su nacionalinėmis institucijomis, tiek su
tarptautinėmis agentūromis tam, kad Šiaulių miestas būtų identifikuotas ir
traktuojamas kaip patraukli ir unikali lankytina vieta. Atnaujinsime turizmo objektų
žymėjimą mieste, pasitelkdami inovatyvias priemones. Remsime tarptautinius
renginius, čempionatus, varžybas, kurios didina Šiaulių žinomumą.

Gerinsime švietimo įstaigų darbo kokybę
Visus švietimo įstaigų darbuotojus, nepaisydami politinių pažiūrų ar
įsitikinimų, gerbsime ir skatinsime vienodai, suteiksime jiems kūrybinę laisvę. Nuolat

palaikysime ryšį su švietimo bendruomenėmis. Sieksime, kad būtų atnaujintos visos
ugdymosi erdvės. Informacija apie švietimo paslaugas mieste bus aiški ir lengvai
prieinama pradedant nuo registracijos į mokyklas / darželius, baigiant neformaliojo
švietimo veiklomis. Mokyklose veiks prailgintos grupės, kuriose vyks kokybiški
užsiėmimai vaikams, kol jų tėvai dirba. Įgyvendinus investicijų pritraukimo
programas, bus finansuojamos neformaliojo ugdymo ir užimtumo programos, kurios
leis Šiaulius paversti atsinaujinančiu, jaunimui patraukliu miestu.

Puoselėsime kultūrinį identitetą
Šiauliečiai turi daugybę savitų, unikalių, išskirtinių pomėgių, tradicijų,
gebėjimų ir veiklų, kurias būtina skatinti, puoselėti bei ugdyti. Žmonėms bus
sudarytos galimybės ne tik kurti, bet ir dalintis, eksponuoti, rinktis kartu, rodyti savo
kūrybinius darbus kitiems. Skatinsime tautinių bendrijų integraciją į miesto kultūrinę
erdvę puoselėjant šių bendrijų kultūrinį paveldą. Ypatingą dėmesį skirsime
kultūriniams renginiams mikrorajonuose – kiekvienas Šiaulių mikrorajonas turės
savo šventę!

Sveikata ir socialinė apsauga
Sieksime, kad būtų stiprinama sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų
įstaigų materialinė bazė. Planuosime modernių senjorų globos namų plėtrą.
Rūpinsimės sveikatos ir socialinės priežiūros teikiamų paslaugų kokybe. Ypatingą
dėmesį skirsime ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų sveikatos priežiūrai.
Svarbu numatyti priemones ir išteklius sprendžiant žmonių su negalia problemas.

Rūpinsimės visomis sporto šakomis
Skirsime vienodą dėmesį visoms sporto šakoms. Sieksime, kad visi
mokyklų lauko sporto aikštynai bei sporto salės būtų sutvarkytos šiuolaikiškai ir
moderniai. Visi žino, kad reguliarus fizinis krūvis yra naudingas ir palaiko gerą fizinę
sveikatą. Sukursime internetinę svetainę, kurioje bus matomos visos mieste esančios
sporto įstaigos ir jų užimtumas. Kiekvienam norinčiam sportuoti bus galima
užsisakyti norimą paslaugą internetu. Sporto infrastruktūra turi būti prieinama
visiems šiauliečiams.

Modernūs, europietiški gyvūnų prieglaudos namai
Siekdami užtikrinti „valkataujančių“, neprižiurimų gyvūnų kontrolę kartu su
privačiomis, veikiančiomis organizacijomis steigti modernius gyvūnų prieglaudos
namus, kurie turėtų atlikti ir ugdomąją misiją siekiant mokyti tiek vaikus, tiek
vyreniuosius mokėti pasirinkti, auginti ir rūpintis norimais globotiniais.
Glaudus bendradarbiavimas su sodų bendrijomis
Numatyti priemones ir išteklius siekiant užtikrinti sodų bendrijų infrastruktūros
priežiūrą bei plėtrą.

Dirbdami kartu galime įrodyti, kad Šiauliai gali daug geriau
negu iki šiol, nes miestas turi didžiulį potencialą, kurį būtina atskleisti.

