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Šiauliai – mano gimtasis miestas
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 gyvenime, 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, nesitikėjau 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 – projektavimas, statyba ir statybinės medžiagos. Toks yra valdančiųjų verslas. Svarbiausia 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 ugdymui, stabdoma miesto plėtra, skubotai uždarinėjamos mokyklos.
Patinka ar nepatinka kai kuriems miesto ponams, bet netoleravau neskaidrių Šiaulių miesto valdžios sprendimų neteisėtai pasipelnyti iš visų
mūsų kišenės ir netoleruosiu.
Nuoširdžiai
Valerijus Simulik

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 planą vadinu vaikų išvarymo į gatves
planu, nes didžiąja dalimi taupymas
perkeliamas ant vaikų mokslo ir ugdymo įstaigų. Neįsivaizduoju, kaip
kokybiškai gali teikti vaikams paslaugas įstaiga, jei jos biudžetas mažinamas 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 Šimonytė padėkojo Seimo nariams šiauliečiams Valerijui Simulik ir Edvardui
Žakariui už pasiūlymą, kaip iš šešėlio
ištraukti nemokamus mokesčius.
Seimo nariai ministerijai pateikė
Šiaulių miesto savivaldybės kontrolieriaus tarnybos ataskaitą, kurioje
matyti, kad vien tik Šiauliuose buvo
nuslėpta nekilnojamojo turto daugiau 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 nereikėtų iš darbo atleidinėti žmonių.
(2011 m. gruodis)

Po Seimo narių prašymo – vėl
tyrimas dėl Daušiškių kapinių
Generalinė prokuratūra 2011
metų rugsėjo 1-ąją priėmė nutarimą tęsti tyrimą dėl Daušiškių kapinių. Toks nutarimas priimtas po to,
kai į Generalinę prokuratūrą kreipėsi šiauliečių išrinkti Seimo nariai

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

Edvardas Žakaris ir Valerijus Simulik.
Generalinė prokuratūra nurodė
kreiptis į teismą dėl restitucijos galimybės – 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 tarnautojų galimo piktnaudžiavimo
vykdant Menų inkubatoriaus projektą. 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 pasirenkant Menų inkubatoriaus Šiauliuose projekto rengėjus. Viešųjų
pirkimų tarnyba konstatavo, kad
savivaldybės sandoris su projekto
rengėjais yra niekinis ir negaliojantis. Praėjusių metų gruodžio viduryje E.Žakaris ir V. Simulik kreipėsi į

Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl Menų
inkubatoriaus projekto skaidrumo.
(2012 m. sausis)

Krepšinio akademija
kuriama be krepšinio?
Valerijus Simulik, Šiaulių moksleivių mėgėjų krepšinio lygos kūrėjas,
mano, jog Šiaulių savivaldybėje kvepia dar viena afera.
„Kodėl nepasitelkiamas toks autoritetas kaip Antanas Sireika? Jo vardu galima būtų pavadinti akademiją.
Toks vardas pritrauktų ir verslą,– siūlo V. Simulik. – Ir kodėl verslas dabar
negali remti sporto mokyklos? Pagal
įstatymus turėtų mokesčių nuolaidų.
Dabar tik tvirtinama: jeigu pasikeis
sporto mokyklos valdymo forma, tai
įvyks kone stebuklas.“
Politiko nuomone, reikia apsispręsti, ar ugdome kuo daugiau vaikų, ar rengiame aukšto meistriškumo sportininkus ir kuriame olimpinį
centrą.
(2012 m. birželis)

Dėl šilumos punktų tegul
sprendžia patys daugiabučiai
Parėjusiais metais Prezidentės

D. Grybauskaitės pateiktos, o Seimo
priimtos Šilumos ūkio įstatymo pataisos 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 gyventojus – 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 bendrija – samdo irmą šilumos punktui
prižiūrėti, nori – samdo šilumos tiekėją. Šiuo atveju – „Šiaulių energiją“,
- teigia Valerijus Simulik.

Galvos skausmas, o ne
mokyklos rekonstrukcija
Dar 2011-ųjų spalio pabaigoje rekonstruojamoje Šiaulių „Romuvos“
progimnazijoje lankėsi Seimo nariai
Valerijus Simulik ir Edvardas Žakaris, Savivaldybės atstovai ir spaudė
statybininkus kuo greičiau baigti
darbus. Pagalbos į Seimo narius kreipėsi moksleivių tėveliai, kad būtų paspartinta rekonstrukcija.
„Tenka tik apgailestauti, kad
moksleiviai ir mokytojai į savo mokyklą sugrįš gerokai vėliau, nei žadėjo statybininkai. Savivaldybės Statybos skyrius informavo, kad statybos
bendrovei bus skirta 147 tūkstančių
litų bauda, skaičiuojami delspinigiai.
Įmonės, nesugebančios vykdyti įsipareigojimų, neturi gauti Šiauliuose
užsakymų“, - teigė V. Simulik.

