
vivaldybė skubiai atsakytų, kas vyksta su 
šiuo sklypu ir ką numatoma jame statyti. 
Tegul niekas nesitiki, kad ateityje pavyks 
tyliai, už gyventojų nugarų pažeidinėti 
įstatymus ar statyboms keliamus reikala-
vimus“, – teigia šiauliečių išrinktas Seimo 
narys.

I Š  S E I M O  N AR I O  PR I I M A M OJ O

„Esu atviras ir pasie-
kiamas. Kiekvieną pir-
madienį nuo 11 iki 13 
valandos mano Priima-
masis (Tilžės g. 148) ati-
darytas visiems, norin-
tiems susitikti ir bandyti 
spręsti problemas. Per 2,5 metų mano 
Priimamajame apsilankė daugiau kaip 
penki šimtai šiauliečių. Džiaugiuosi, 
galėjęs padėti bent daliai į mane besi-
kreipusiųjų“. 

Valerijus SIMULIK

Daugiabučių Dainų g. 104 ir Aido g. 
31 gyventojai sunerimo, kai šalia namų 
esančiame parkelyje buvo išpjauti penki 
medžiai, neva papuvę, trukdantys gatvių 
apšvietimo stulpams. Gyventojai įtaria, 
kad taip, be jų žinios ir po jų langais, ren-
giamasi pradėti daugiaaukščio ar preky-
bos centro statybą.

Gyventojų problemos prasidėjo, kai 
teismo sprendimu sklypas su visu parkeliu 
grąžintas buvusiems žemės savininkams. 
Gyventojų pasipiktinimą sukėlė parengtas 
sklypo detalusis planas, kuriame numaty-
tas daugiaaukštis pastatas žymiai pablo-
gintų gyvenimo sąlygas. 

Gyventojai kreipėsi pagalbos į V. Simu-
lik: ar teismas, priimdamas sprendimą grą-
žinti žemės sklypą su parkeliu, nepažeidė 
įstatymų, ar valstybės ir savivaldybės įstai-
gos nepažeidžia viešojo intereso? Deta-
laus plano patvirtinimas buvo sustabdy-
tas, teritorijos planavimo organizatoriams 
buvo pasiūlyta daryti naują detalųjį planą. 

„Pareikalavau, kad Šiaulių miesto sa-

Kai namas – ant skardžio krašto

Piliečio V.P. sodybos gyvenamasis na-
mas Šiaulių rajone, Užkalnių kaime atsidū-
rė ant skardžio krašto: vos už 8 metrų nuo 
namo išraustas 15 metrų gylio smėlio kar-
jeras. Žmogus piktinasi verslininkais, kurie 
savavališkai išplėtė karjero ribas. 

Pilietis V.P. kreipėsi pagalbos į V. Simulik, 
nes su valstybės įstaigomis susikalbėti sekasi 
sunkiai, o dėl padarytų pažeidimų namas bei 
ūkio pastatai gali atsidurti karjero dugne.

„Išties kyla pagrįsti klausimai, ar vers-
lininkai nepažeidė geologų ir aplinkosau-
gininkų nustatytų normatyvų, ar nepa-
žeidžiami piliečio interesai, ar valstybės 
pareigūnai tinkamai atliko savo pareigas. 
Faktas juk akivaizdus: gyvenamasis namas 
gali nubildėti į karjero dugną. To tikrai jokie 
dokumentai neleidžia daryti“, - teigia Seimo 
narys V.Simulik.

Apie susidariusią situaciją ir būtinybę 
kuo skubiau spręsti problemą V.Simulik 
kreipėsi į Prezidentūrą, į aplinkos apsaugos 
ministrą. „Tikiu, kad piliečio ir valstybės inte-
resus pavyks apginti“, - įsitikinęs V.Simulik.

Į V.Simulik kreipėsi LTV laidos „Bėdų 
turgus“ vedėjos Editos Mildažytės ko-
manda: reikia pagalbos Šiauliuose gyve-
nančiai Indrei, anksti praradusiai tėvus: 
tėvas žuvo per avariją, mama – nuskendo. 
Būdama 7-erių Indrė liko visiška našlaitė. 
Indrę užaugino dėdienė, kurią ji ir vadina 
savo mama. 

Dabar Indrei – 24-eri. Indrė nori sure-

montuoti apleistą savo tėvų butą Šiaulių 
priemiestyje ir apsigyventi ten, kur pra-
bėgo jos ankstyva vaikystė. Kapitalinis 
buto remontas būtinas, o pinigėlių nėra.

V.Simulik nė nedvejodamas Indrei sky-
rė 1000 litų ir pažadėjo, kad Indrė sulauks 
ir kitokios pagalbos bei pagalbininkų. 

„Bėdų turgus“ apie Indrę rodytas šį 
pavasarį, gegužės 2 dieną.

Ar po gyventojų langais išdygs prekybos centras ir daugiabutis?

Į V.Simulik kreipėsi Lietuvos ugniagesių 
gelbėtojų profesinių sąjungų susivieniji-
mo nariai. Jie klausė: kodėl vieni ugniage-
siai priklauso savivaldybėms ir dirba pagal 
darbo sutartis, o kiti yra statutiniai valsty-
bės tarnautojai? Kodėl skiriasi ugniagesių 
statusas, atlyginimas, nors iš esmės visi 
dirba tą patį darbą?

Išklausęs ugniagesių atstovų pasiūly-
mus, V.Simulik parengė Valstybės tarnybos 
įstatymo pataisą,  kuria siūloma visiems 
ugniagesiams suteikti valstybės tarnauto-
jo statusą. Kartu su kitu šiauliečių išrinktu 
Seimo nariu E. Žakariu įstatymo projektas 
pateiktas svarstyti Seimui.

„Taip būtų užtikrintos lygios galimybės 
žmonių, dirbančių tą patį darbą, pateisinti 
savivaldybių priešgaisrinių tarnybų dar-
buotojų teisėti lūkesčiai, sustiprintas vi-
suomenės saugumas“, - teigia V.Simulik.

Šiuo metu pagal darbo sutartis dirban-
tys ugniagesiai gauna mažesnį atlyginimą 
už valstybės tarnyboje dirbančius ugnia-
gesius, negali naudotis Valstybės tarny-
bos įstatymo teikiamomis galimybėmis. 
Pakeitus įstatymą ir visiems ugniagesiams 
suteikus valstybės tarnautojo statusą, bū-
tinos papildomos lėšos atlyginimų skirtu-
mui padengti.

V.Simulik įsitikinęs, kad papildomų 
lėšų tokiam sprendimui galima gauti re-
organizuojant savivaldybių priešgaisrines 
tarnybas ir perduodant jas Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo departamentui. 
„Tokiu atveju visą valstybės priešgaisrinę 
apsaugą kontroliuotų, administruotų, ap-
rūpintų reikiama technika ir įranga vienas 
vadovas – Priešgaisrinės apsaugos ir gel-
bėjimo departamentas“, - teigia V.Simulik.

„Padėjo ir man, ir mano broliui“

Aleksandras Ostašenkovas, 

fotomenininkas:

Valerijus nuolat remia mano kūrybą, 
nuotraukų albumų leidybą, yra parėmęs 
mano parodą Minske, padėjo surengti 
parodą Seime. Ir Valerijus visada daro tai 
nuoširdžiai, geranoriškai.

Mano brolis po sunkios operacijos 
patyrė dideles komplikacijas, buvo nu-
vežtas į Santariškes. Jau manėme, kad 
mirs ligoninės koridoriuje. Iš nevilties 
paskambinau Valerijui. Ir po kokių 15 
minučių sukruto visi medikai. Žinote, 
kokia ta medicina... Ir brolis visada prisi-
mena, man sako: „Jei ne tu, jei ne Valeri-
jus, nebūtumėt padėję, ko gero, manęs 
jau nebebūtų“.

Valerijus toks – apie save negalvoja, 
jei gali – padeda visada. Jautrus žmogus. 
Retai užeinu pas Valerijų, bet kai užeinu, 
matau labai daug žmonių: tai vienam 
vaistų reikia, tai kitam problemos... 

Visiems  ugniagesiams – valstybės tarnautojo statusą

Kartu su „Bėdų turgumi“

www.simulik.lt


