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Iš pranešimų žiniasklaidoje

Tokio plano nepasirašyčiau

Miestas šokdinamas pagal kelių 
milijonierių dūdelę. Taupyti reikia, 
bet save gerbiantis žmogus tokio 
taupymo plano pasirašyti neturėtų. 

Pirmiausia, aš tokį taupymo pla-
ną vadinu vaikų išvarymo į gatves 
planu, nes didžiąja dalimi taupymas 
perkeliamas ant vaikų mokslo ir ug-
dymo įstaigų. Neįsivaizduoju, kaip 
kokybiškai gali teikti vaikams pas-
laugas įstaiga, jei jos biudžetas maži-
namas 30 procentų ir daugiau. Naštą 
siekiama perkelti ant tėvų pečių. Bet 
juk ne visi gali mokėti vis daugiau ir 
daugiau. 

 (2011 m. gruodis)

Ministrės padėka

Finansų ministrė Ingrida Šimony-
tė padėkojo Seimo nariams šiaulie-
čiams Valerijui Simulik ir Edvardui 
Žakariui už pasiūlymą, kaip iš šešėlio 
ištraukti nemokamus mokesčius.

Seimo nariai ministerijai pateikė 
Šiaulių miesto savivaldybės kontro-
lieriaus tarnybos ataskaitą, kurioje 
matyti, kad vien tik Šiauliuose buvo 
nuslėpta nekilnojamojo turto dau-
giau kaip už pusę milijardo litų ir 
nesumokėti mokesčiai. Seimo nariai 
ministerijai pasiūlė nekilnojamojo 
turto mokesčių mokėtojus patikrinti 
visoje Lietuvoje.

V. Simulik manymu, šis pavyzdys 
rodo, jog ir Šiaulių savivaldybė gali 
padidinti biudžeto pajamas, kad ne-
reikėtų iš darbo atleidinėti žmonių. 

(2011 m. gruodis)

Po Seimo narių prašymo – vėl 
tyrimas dėl Daušiškių kapinių

Generalinė prokuratūra 2011 
metų rugsėjo 1-ąją priėmė nutari-
mą tęsti tyrimą dėl Daušiškių kapi-
nių. Toks nutarimas priimtas po to, 
kai į Generalinę prokuratūrą krei-
pėsi šiauliečių išrinkti Seimo nariai 

Edvardas Žakaris ir Valerijus Simu-
lik.

Generalinė prokuratūra nurodė 
kreiptis į teismą dėl restitucijos gali-
mybės – visų sandorių panaikinimo. 
Tai reikštų, kad visos lėšos – apie 9 
milijonai litų – būtų grąžinti į Šiaulių 
miesto biudžetą.

(2011 m. rugsėjis)

Prokuratūra ir STT pradeda 
tyrimą dėl Menų inkubatoriaus

Šiaulių apygardos prokuratūra 
nutarė pradėti ikiteisminį tyrimą  
dėl Šiaulių miesto savivaldybės tar-
nautojų galimo piktnaudžiavimo 
vykdant Menų inkubatoriaus projek-
tą. Tyrimą pavesta atlikti Specialiųjų 
tyrimų tarnybos Šiaulių valdybai.

Praėjusių metų lapkričio mėnesį 
šiauliečiai socialdemokratai Seimo 
nariai Valerijus Simulik ir Edvardas 
Žakaris kreipėsi į Viešųjų pirkimų 
tarnybą dėl galimų pažeidimų pasi-
renkant Menų inkubatoriaus Šiau-
liuose projekto rengėjus. Viešųjų 
pirkimų tarnyba konstatavo, kad 
savivaldybės sandoris su projekto 
rengėjais yra niekinis ir negaliojan-
tis. Praėjusių metų gruodžio vidu-
ryje E.Žakaris ir V. Simulik kreipėsi į 

Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl Menų 
inkubatoriaus projekto skaidrumo.

(2012 m. sausis)

Krepšinio akademija 
kuriama be krepšinio?

Va le ri jus Si mu lik, Šiaulių moks lei-
vių mėgėjų krep ši nio ly gos kū rė jas, 
ma no, jog Šiau lių sa vi val dy bė je kve-
pia dar vie na afe ra.

„Ko dėl ne pa si tel kia mas toks au to-
ri te tas kaip An ta nas Si rei ka? Jo var-
du ga li ma bū tų pa va din ti aka de mi ją. 
Toks var das pri trauk tų ir vers lą,– siū-
lo V. Simulik. – Ir ko dėl vers las da bar 
ne ga li rem ti spor to mo kyk los? Pa gal 
įsta ty mus tu rė tų mo kes čių nuo lai dų. 
Da bar tik tvir ti na ma: jei gu pa si keis 
spor to mo kyk los val dy mo for ma, tai 
įvyks ko ne ste buk las.“

Po li ti ko nuo mo ne, rei kia ap si-
spręs ti, ar ug do me kuo dau giau vai-
kų, ar ren gia me aukš to meist riš ku-
mo spor ti nin kus ir ku ria me olim pi nį 
cent rą. 

(2012 m. birželis)

Dėl šilumos punktų tegul 
sprendžia patys daugiabučiai

Parėjusiais metais Prezidentės 

D. Grybauskaitės pateiktos, o Seimo 
priimtos Šilumos ūkio įstatymo pa-
taisos sukėlė sumaištį ir problemų 
kai kurių miestų, tarp jų ir Šiaulių, 
daugiabučių gyventojams. Įstatyme 
numatyta, kad daugiabučių šilumos 
punktų negali prižiūrėti šilumos 
tiekėjas, kad šilumos punktai turi 
priklausyti butų savininkams – kaip 
bendroji dalinė nuosavybė.

Padėtį taisyti ėmėsi 6 Seimo narių 
grupė, kurioje aktyviai dalyvavo ir 
Valerijus Simulik.

„Susitikimuose su šiauliečiais, 
daugiabučių bendrijų atstovais ne 
kartą nuskambėjo mintis, kad gy-
ventojus – centralizuotai tiekiamos 
šilumos vartotojus – tenkino mieste 
buvusi tvarka, kai šilumos punktai 
nuosavybės teise priklausė (ir kol 
kas dar tebepriklauso) bendrovei 
„Šiaulių energija“, - teigia V. Simulik.

Pasiūlyta, kad teisė apsispręsti 
dėl šilumos punktų būtų palikta bent 
daugiabučių bendrijoms. „Nori ben-
drija – samdo 
irmą šilumos punktui 
prižiūrėti, nori – samdo šilumos tie-
kėją. Šiuo atveju – „Šiaulių energiją“, 
- teigia Valerijus Simulik. 

Galvos skausmas, o ne 
mokyklos rekonstrukcija 

Dar 2011-ųjų spalio pabaigoje re-
konstruojamoje Šiaulių „Romuvos“ 
progimnazijoje lankėsi Seimo nariai 
Valerijus Simulik ir Edvardas Žaka-
ris, Savivaldybės atstovai ir spaudė 
statybininkus kuo greičiau baigti 
darbus. Pagalbos į Seimo narius krei-
pėsi moksleivių tėveliai, kad būtų pa-
spartinta rekonstrukcija.

„Tenka tik apgailestauti, kad 
moksleiviai ir mokytojai į savo mo-
kyklą sugrįš gerokai vėliau, nei žadė-
jo statybininkai. Savivaldybės Staty-
bos skyrius informavo, kad statybos 
bendrovei bus skirta 147 tūkstančių 
litų bauda, skaičiuojami delspinigiai. 
Įmonės, nesugebančios vykdyti įsi-
pareigojimų, neturi gauti Šiauliuose 
užsakymų“, - teigė V. Simulik.

Esu šiaulietis, čia gimiau, užaugau, gyvenu ir nesiruošiu iš Šiaulių niekur 
išvykti gyventi kitur. Man nereikia aiškintis ar meluoti, kad esu šiaulietis, kad 
esu buvęs šiaulietis. Gyvenu Šiauliuose, ir tuo viskas pasakyta. Man rūpi, kas 
vyksta mieste, kaip mes gyvename čia ir kaip atrodys Šiauliai po penkerių, 
dešimties ar dvidešimties metų. Todėl aktyviai dalyvauju Šiaulių miesto gy-
venime, prisidedu prie įvairių renginių, visuomeninių organizacijų veiklos.

Kai praėjusiais metais kartu su kolega E.Žakariu kreipiausi į specialiąsias 
tarnybas dėl Daušiškių kapinių, Šiaulių arenos, Menų fabriko reikalų, nesiti-
kėjau ramybės. Juk užkabinome tuos, kurie nebaudžiami taškė ir nori taškyti 
miesto milijonus. Tikiuosi, kad iššvaistyti milijonai teismo sprendimais bus 
grąžinti į miesto biudžetą, o neteisėtus sprendimus priėmę asmenys sulauks 
pelnytos atsakomybės.

Deja, miesto valdžios veikla pažymėta riebia raudona linija – projekta-
vimas, statyba ir statybinės medžiagos. Toks yra valdančiųjų verslas. Svar-
biausia buvo visus pinigus skubiai sudėti į betoną – milžiniškas lėšas išleisti 
abejotinos vertės ir abejotinos paskirties projektams.

Skaudžias tokių veiksmų pasekmes anksčiau ar vėliau pajunta dauguma 
šiauliečių: darbuotojai atleidinėjami iš darbo, mažinamos lėšos vaikų ugdy-
mui, stabdoma miesto plėtra, skubotai uždarinėjamos mokyklos. 

Patinka ar nepatinka kai kuriems miesto ponams, bet netoleravau ne-
skaidrių Šiaulių miesto valdžios sprendimų neteisėtai pasipelnyti iš visų 
mūsų kišenės ir netoleruosiu. 

Nuoširdžiai
Valerijus Simulik

Šiauliai – mano gimtasis miestas

2011-ųjų spalis. V. Simulik kartu su kolega E. Žakariu susi� nka su statybininkų vadovais. 
Iš statybininkų reikalaujama vykdy�  pažadus – laiku rekonstruo�  mokyklą.
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