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Raimondas 
ŠUKYS, 
sveikatos 
apsaugos 
ministras:

„Valerijus išties nuoširdžiai, nuo-
sekliai stengiasi, kad Šiaulių ligoninė 
nuolat modernėtų, kad šiauliečiams 
būtų teikiamos vis kokybiškesnės 
paslaugos“

Remigijus 
ŽALIŪNAS, 
Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto rektorius, 
Lietuvos universitetų rektorių 
konferencijos prezidentas:

„Valerijų pažįstu seniai. Ir visada, 
nuolat jis stebina savo užsidegimu 
konkrečiais darbais stiprinti ir švie-
timo, ir sveikatos sistemas. Ne kartą 
įsitikinau, kad jam Šiaulių problemos 
– kaip visos Lietuvos problemos“.

Valerijaus Simulik kvietimu 2012-
ųjų žiemą Šiauliuose lankėsi Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto (LSMU) 
vadovai, profesoriai, habilituoti dakta-
rai – universiteto rektorius Remigijus 
Žaliūnas, universiteto studijų prorek-
torius Renaldas Jurkevičius bei Veteri-
narijos akademijos kancleris Henrikas 
Žilinskas. ,,Saulėtekio“, Šiaulių univer-
siteto, S.Daukanto ir J.Janonio gimna-

zijų mokiniai turėjo retą progą akis į 
akį bendrauti su Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto profesoriais. 

„Tikiuosi, kad šie susitikimai gim-
nazijų mokiniams padės apsispręsti, 
kur studijuoti. Ir tikiu, kad dalis Šiau-
lių jaunimo savo gyvenimą susies su 
sveikatos mokslais bei grįš dirbti į 
gimtuosius Šiaulius“, – teigė šiaulietis 
Seimo narys V. Simulik.

Modernėjanti Respublikinė Šiaulių ligoninė
Didžiausia ir svarbiausia gydymo 

įstaiga Šiaurės Lietuvos regione – Res-
publikinė Šiaulių ligoninė – sparčiai 
modernėja: perkama nauja medicinos 
įranga, renovuojami pastatai, ligoninės 
skyriai – modernizuojami. Projektai 
	inansuojami Europos Sąjungos struk-
tūrinių fondų, Valstybės investicijų 
programos ir biudžeto lėšomis.

Prasidėjęs naujo Priėmimo sky-
riaus projekto įgyvendinimas. Projek-
tui įgyvendinti skirta 11,85 milijono 
litų. Numatoma pastatyti ir įrengti 
naują dviejų aukštų su rūsiu priestatą 

šalia esamo Priėmimo skyriaus, sure-
montuoti dabartinį Priėmimo skyrių.

Pajudėjo ir  ne vienerius metus 
laukti Onkologijos klinikos, Suaugu-
siųjų infekcinių ligų skyriaus rekons-
trukcijų projektai. Visi paskutiniųjų 
metų naujieji projektai siejami ne tik 
su ligoninės administracijos gebėjimu 
profesionaliai parengti investicinius 
projektus, bet ir su Šiauliuose išrinktų 
Seimo narių veikla bei konstruktyviu 
dialogu su Sveikatos apsaugos minis-
terija.

2011-ųjų vasara. 
A� daromas 
Respublikinės Šiaulių 
ligoninės fi lialo 
Psichiatrijos ligoninės 
renovuotas skyrius.

2011-ųjų vasara. 
Ligoninės Chirurgijos 
korpusas netrukus 
išsivaduos iš 
pastolių. Baigiami 
įgyvendin�  Europos 
Sąjungos fi nansuo�  
trijų ligoninės 
korpusų efektyvaus 
energijos vartojimo 
bei rekonstrukcijos 
projektai.

Respublikinės Šiaulių ligoninės vykdyti  ir 
vykdomi investiciniai projektai (litais)

2006 m. – 5,59 milijono

2007 m. – 15,46 milijono

2008 m. – 20,3 milijono

2009 m. – 2,9 milijono

2010 m. – 0,4 milijono

2011 m. – 22,56 milijono

2012 m. – 2,05 milijono

Valerijus Simulik yra nuola� nis svarbių ligoninės 
generalinio direktoriaus P.Simavičiaus  (kairėje) ir ministro 
R.Šukio (centre) susi� kimų dalyvis. Ministras Šiaulių 
ligoninėje ne kartą lankėsi V. Simulik kvie� mu.

Valerijus Simulik: 
„Neslėpsiu – atliktas didžiulis darbas“

Džiugu, kad bendras ligoninės va-
dovų, Šiaulių krašto bičiulių parlamen-
tinės grupės, kuriai priklausau, narių 
darbas, konstruktyvus dialogas su 
sveikatos apsaugos ministru R.Šukiu 
duoda apčiuopiamos naudos šiaulie-
čiams, regiono gyventojams. Ligoninė 
modernėja, o tai reiškia kokybiškesnes 
paslaugas ligoninės pacientams. 

Už viso to slypi didžiulis darbas, 

kad visame tame yra tikrai 
nemenkas ministro nuopel-
nas. Ne kartą teko dalyvauti 
diskusijose dėl Šiaulių ligo-
ninės investicinių projektų. 
Neslėpsiu – atliktas didžiulis 
darbas: esu vienas iš tų, kurie 
aktyviai rūpinasi, kad Šiaulių 
ligoninė taptų modernia gy-
dymo įstaiga.

Sveikatos mokslų universiteto vadovai – gimnazijų svečiai

Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto rektorius 

Remigijus Žaliūnas 
(dešinėje): „Šiauliuose 
iš� es yra daug gabaus 

jaunimo. Neabejoju, 
kad dalis iš jų pasirinks 

sveikatos mokslų studijas“

2012-ųjų žiema. Po susi� kimo su 
mokiniais. Iš dešinės – šiauliečiai 
Seimo nariai Valerijus Simulik, 
Edvardas Žakaris ir Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto 
rektorius Remigijus Žaliūnas.

Apie Valerijų
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