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DA R BA S S E I M E
320 įstatymų projektų ir pasiūlymų
V.Simulik yra vienas iš aktyviausių Seimo narių: per 2,5 kadencijos metus
pateikė 320 įstatymų projektų ir pasiūlymų. Pagal šį rodiklį V.Simulik patenka
į aktyviausių Seimo narių penkioliktuką.

Įstatymų projektai

(dalis svarbių įstatymų projektų, kuriuos rengė V.Simulik - vienas ir kartu su kolegomis)
Dėl socialinių išmokų perskaičiavimo
ir mokėjimo. Projekto tikslas – panaikinti didžiausią negalią turinčių asmenų diskriminavimą dėl amžiaus. Priėmus įstatymo projektą, didžiausią negalią turintiems asmenims
pensijos nebūtų mažinamos ir sukakusiems
senatvės pensijos amžių.
Dėl mokytojų darbo stažo sutrumpinimo. Siūloma mokytojų darbo stažo sutrumpinti nuo30 iki 25 metų.
Dėl verslo liudijimų. Nuo 2011 metų
asmenys, įsigiję verslo liudijimus trumpesniam nei 1 mėnesio laikotarpiui, Privalomojo
sveikatos draudimo įmokas moka ne už visą
mėnesį, o tik už tas dienas, kurioms įsigytas
verslo liudijimas.
Dėl mažesnio pajamų mokesčio įstatymo. Projekto tikslas – suteikti galimybę
savivaldybių taryboms nustatyti mažesnį
fiksuoto dydžio pajamų mokestį atskiroms
veiklos rūšims. Priėmus įstatymo projektą,
gerėja smulkaus verslo sąlygos, gyventojams
suteikiama daugiau reikalingų paslaugų.
Dėl dvigubo apmokestinimo panaikinimo. Projekto tikslas – panaikinti fizinių

asmenų aukojamų piniginių lėšų dvigubą
apmokestinimą. Priėmus įstatymo projektą,
būtų išvengta dvigubo apmokestinimo, ir
visa paaukota suma atitektų paramos prašiusiam asmeniui.
Dėl galimybės pareigūnams dirbti po
darbo. Projektu siekiama sudaryti įstatymines galimybes pareigūnams ne darbo metu
užsidirbti papildomų pajamų. Priėmus šį įstatymą pagerės policijos pareigūnų socialinėmaterialinė padėtis.
Dėl aukštųjų mokyklų pelno mokesčio. Projekto tikslas - aukštojo mokslo įstaigas
priskirti prie nemokančiųjų pelno mokesčio
ir tokiu būdu sudaryti sąlygas kuo daugiau
asmenų įgyti aukštąjį išsilavinimą. Priėmus
šį projektą, būtų sudarytos palankesnės finansinės galimybės specialybę įgyti savame
mieste.
Dėl Sveikatos draudimo įstatymo. Projekto tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas
pensinio amžiaus ir neįgaliems asmenims
įsidarbinti. Kuo daugiau asmenų dirbs, tuo
mažiau reikės mokėti socialinių išmokų ir
kompensacijų.

„Nesu iš tų Seimo
narių, kurie, pirmai progai pasitaikius, puola
prie mikrofono ir rėkia. Dirbu nuosekliai,
kruopščiai, įsigilindamas į problemų esmę.
Kritika turi būti paremta argumentais,
pasiūlymai – konstruktyvūs“.
Valerijus SIMULIK

Mano veiklos principai. Žmogiškumas, paprastumas, pareigingumas, atsakomybė. Visada teigiu, kad
reikia dirbti protingai, be kvailysčių ir
sąžiningai. Visos problemos – vieno
žmogaus ar viso miesto – yra labai
svarbios.
Veiklos sritys. Švietimas, žmogaus
teisės, socialiniai reikalai. Nuo valstybinių problemų, įstatymų, miesto reikalų
iki atskirų žmonių asmeninių gyvenimiškų klausimų. Esu Seimo Žmogaus
teisių komiteto pirmininko pavaduotojas, Šiaulių krašto bičiulių parlamentinės grupės pirmininko pavaduotojas, 16 tarpparlamentinių grupių su
užsienio valstybėmis narys. Esu dirbęs
Europos reikalų komitete, Jaunimo ir
sporto reikalų komisijoje. Esu Baltijos
Asablėjos Švietimo, kultūros ir mokslo
komiteto pirmininko pavaduotojas.
Partneriai. Didieji mano partneriai –
Šiaulių vaikai ir jaunimas. Nemaža dalis
organizacijų, su kuriomis tenka bendradarbiauti, vienaip ar kitaip susiję su jaunąja šiauliečių karta, su miesto ateitimi.

Už mažesnius mokesčius šilumai, vaistams, maistui
2009 metais V.Simulik su kolegomis siūlė nenutraukti lengvatinio PVM tarifo taikymą 2010-aisias, o jį pratęsti:
1) iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. taikyti lengvatinį 9 procentų PVM tarifą
šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti;
2) iki 2012 m. gruodžio 31 d. taikyti lengvatinį 5 procentų PVM tarifą vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kai šių prekių
įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos
Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka.
Taip pat V.Simulik siūlė taikyti lengvatinį 5 procentų PVM tarifą:

1) ekologiškai švariems maisto produktams;
2) šviežiai atšaldytai mėsai ir valgomiems subproduktams (išskyrus
naminių paukščių mėsą ir jų valgomus subproduktus);
3) šviežiai atšaldytai, užšaldytai, giliai užšaldytai naminių paukščių
mėsai ir jų valgomiems subproduktams;
4) duonos gaminiams, pieno, žuvies produktams;
5) šviežiems produktams (be perdirbtų produktų) – bulvėms bei
toms daržovių, vaisių ir uogų rūšims, kurios tradiciškai auginamos Lietuvoje.

Nemokami vadovėliai – visiems mokiniams
V.Simulik yra vienas iš pagrindinių Švietimo įstatymo pakeitimo bendraautorių, siekiančių palengvinti moksleivių mokymosi,
pedagogų darbo sąlygas, Pasiūlymams iš esmės pritarė Seimo
švietimo, mokslo ir kultūros komitetas. Reikšmingiausi V.Simulik
siūlymai:
1. Visiems, besimokantiems nuo pirmos iki dvyliktos klasės, vadovėliai turi būti nemokami.
2. Mokykla negali atsisakyti šalia gyvenančių vaikų. Iš mokyklai
priskirtos teritorijos vaikai privalo būti priimami į mokyklą.
3. Mokyklos nuo pirmos iki aštuntos klasės arba mokyklos nuo
penktos iki aštuntos tampa progimnazijomis. Išimties tvarka

gali būti steigiamos gimnazijos
nuo pirmos iki dvyliktos klasės.
Tokiomis galėtų tapti sporto,
menų, kaimo, miesto pakraščio
ir kitokios mokyklos.
4. Valstybė privalo skirti mokykloms ne tik mokinio krepšelį
ugdymui, bet ir krepšelį ūkio išlaidoms.
Valerijaus Simulik priesaika Seime.

