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„Jo nereikia prašyti“

Leonas Peleckis-Kaktavičius, literatū-

ros almanacho „Varpai“ vyriausiasis 

redaktorius:

Valerijus remia literatūros alma-
nacho „Varpai“ leidybą. Ir šitoje mūsų 
draugystėje labiausiai patinka, kad šito 
žmogaus nereikia prašyti. Labai lengvas 
tas mūsų bendradarbiavimas, nes iš Va-
lerijaus sklinda pagarba ir supratimas 
kultūrai, kultūros žmonėms. Mes ne-
same labai gerai pažįstami – dalykiški, 
trumpi tie mūsų susitikimai. Žinau, kad 
jis padeda ir kitiems kultūros žmonėms. 
Džiaugiuosi, kad Valerijus yra.

Jauniesiems fizikams – 
prizai ir dovanos

Šiaulių profesinio rengimo centre vyko 
respublikinė 8-12 klasių moksleivių ir �zi-
kos mokytojų metodinė-praktinė konfe-
rencija „Karjeros planavimas ir �zika“. Šiuo 
renginiu paminėta �ziko diena.

Metodinėje-praktinėje konferencijoje 
dalyvavo moksleiviai, studentai, mokytojai 
ir dėstytojai iš Šiaulių, Panevėžio, Mažeikių 
ir Akmenės rajono. Visoms jaunųjų �zikų 
komandoms įteikti konferencijos rėmėjo 
V. Simulik prizai ir dovanos. 

2009-ųjų pabaigoje pradėjo veikti V.Simulik inici-
atyva įsteigti Savanoriški saugos būriai (SSB). Visi SSB 
nariai savo laisvalaikį neatlygintinai aukoja vienam 
tikslui – saugesniems ir draugiškesniems Šiauliams. 
Veiklos kryptys – viešosios tvarkos palaikymas; pa-
rama neįgaliems, vienišiems, vargstantiems žmo-
nėms; nusikaltimų prevencija. Kol kas tai vienintelė 
tokia organizacija šalyje. SSB šiuo metu vienija 145 
narius, 96 iš jų – policijos rėmėjai.

Festivalyje „Paukščiai“ – 
dainos apie paukščius

„Romuvos“ pagrindinėje mokykloje 
vyko respublikinis vaikų ir jaunimo muzi-
kos festivalis „Paukščiai“. Festivalyje daly-
vavo 47 vaikų kolektyvai iš visos Lietuvos. 
Iš viso – apie 500 dainuojančių, grojančių 
ir šokančių vaikų. Festivalyje visi dainorė-
liai rinkosi skirtingas lietuviškas pavasario 
pranašus apdainuojančias dainas. Festiva-
lio globėjas V. Simulik ne tik suteikė �nan-
sinę paramą festivaliui, bet ir pats dalyva-
vo festivalyje, bendravo su moksleiviais.

2009-aisiais 
Šiaulių 
univesiteto 
gimnazijoje 
atidarytas 
modernus �zikos 
kabinetas. Šių 
darbų mecenatas 
– V.Simulik, 
nemažą savo 
veiklos dalį 
skiriantis švietimo 
įstaigoms.

2011 pavasarį vyko jau 14-oji Šiau-
lių moksleivių mėgėjų krepšinio lygos 
(MMKL) Žvaigždžių diena. 

Kasmet MMKL dalyvauja 
300-400 Šiaulių miesto mokyklų 
moksleivių.

„Idėja steigti Moksleivių mė-
gėjų krepšinio lygą kilo dar man 
dirbant Gytarių vidurinės moky-
klos direktoriumi, - teigia lygos 
įkūrėjas V.Simulik. – Tikslas buvo 
labai konkretus: pasiūlyti kuo 
didesniam būriui miesto moks-
leivių (ne sporto mokyklų auklė-
tinių) prasmingai praleisti savo laisvalaikį. 

Šiuo metu tokia MMKL yra vienintelė viso-
je Lietuvoje“.

„Dirbau mokytoju, 
mokyklos direktoriumi. 
Todėl švietimo, moks-
lo, vaikų užimtumo 
reikalai man artimi ir 
jiems skiriu daug laiko 
bei darbų. Džiaugiuo-
si, kad veiklą stiprina ir Savanoriški 
saugos būriai, kurių viena iš krypčių 
– nusikalstamumo prevencija tarp 
jaunų žmonių, moksleivių“.
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