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Seime – vienas iš aktyviausių
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Statistika
2008-2012 m. V. Simulik, vienas ar kartu su kolegomis, pateikė daugiau kaip 120 įstatymų projektų, 240 pasiūlymų įstatymų projektams, 53 Seimo nutarimų projektus.
• Lietuvos socialdemokratų frakcijos narys
• Žmogaus teisių komiteto pirmininko pavaduotojas
• Jaunimo ir sporto reikalų komisijos narys
• Šiaulių krašto bičiulių parlamentinės grupės pirmininko pavaduotojas
• Parlamentinės grupės ,,Už tradicinę šeimą“ narys
• Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje narys, Baltijos Asamblėjos
nuolatinio Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas

Seimo Žmogaus teisių komitete
V. Simulik iniciatyva svarstyta:
• Gyventojų skundai dėl vogtų automobilių įsigijimo legaliai veikiančiose automobilių stovėjimo
aikštelėse.

Valerijus Simulik (kairėje): „Būdamas Seimo opozicijoje kiek įmanydamas
stengiausi dėl Šiaulių. Dalį kenimų pavyko įgyvendin“.

• Diskriminavimo atvejai dėl socialinės padėties. Butų, esančių daugiabučiuose namuose, savininkai
naudojasi lengvatiniu PVM tarifu už
šildymą, todėl galimai atsiduria palankesnėje padėtyje nei individualių
namų savininkai, kuriems teisės aktais tokia galimybė nenumatyta.
• Dėl valstybės numatytos socialinės
paramos studentams iki 24 metų.
Kai kurių specialybių dieninės studijos trunka ilgiau negu penkerius
metus, o 25 metų studentai jau
negali tikėtis valstybės socialinės
paramos.
• Kreiptasi į Švietimo ir mokslo ministeriją su pasiūlymais parengti
Švietimo įstatymo pataisas apibrėžiant patyčių sąvoką ir nustatant
mokyklos pareigą įgyvendinti patyčių ir smurto prevenciją.

Naujausi V. Simulik įregistruoti teisės aktų projektai
• Dėl daugiabučių šilumos punktų. Daugiabučių bendrijoms leisti pačioms nuspręsti, kaip prižiūrėti šilumos punktus.
• Dėl kelių sodininkų bendrijose. Vidaus keliai yra valstybinė žemė, todėl sodininkai savo lėšomis neprivalo jos tvarkyti.
• Dėl pensinio amžiaus paankstinimo daugiavaikėms motinoms. Paankstinti
senatvės pensijos amžių moterims, kurios susilaukė ir užaugino nuo trijų iki
devynių vaikų, jų pensinis amžius – 60 metų. Moterims, kurios susilaukė ir
užaugino dešimt ir daugiau vaikų, jų pensinis amžius – 55 metai.
• Dėl išmokų vaikams. Ekonominėmis priemonėmis siekti, kad kuo daugiau
tėvų globos netekusių vaikų būtų apgyvendinta šeimose.
• Papildyti Atmintinų dienų sąrašą: Balandžio 23-iąja – Lietuvos krepšinio diena
ir Gruodžio 3-iąja – Lietuvos advokatūros diena.
• Dėl gyventojų pajamų mokesčio. Panaikinti šeimos narių diskriminaciją, sudaryti galimybę ne tik tėvams (įtėviams), globėjams (rūpintojams), bet ir tėvų
sutuoktiniams susigrąžinti iš sumokėto pajamų mokesčio dalį patirtų išlaidų.
• Dėl šilumos ir karšto vandens. Pratęsti galimybę gyventojams 2013 metais
mokėti mažesnę kainą už šilumą ir karštą vandenį.

• Dėl vaistų. Pratęsti galimybę gyventojams 2013 metais mažesnėmis kainomis
įsigyti vaistus ir medicinos pagalbos priemones, kurių išlaidos visiškai ar iš
dalies kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto
lėšų.
• Dėl žemės mokesčio sporto bazėms. Neapmokestinti žemės mokesčiu sporto
bazių ir kitų sporto įrenginių užimamą žemę, tuo padedant įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, iziniams asmenims investuojantiems lėšas į kūno kultūrą ir sportą. Sporto bazės nuo žemės nuomos mokesčio būtų atleidžiamos
centralizuotai.
• Dėl socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo. Panaikinti didžiausią negalią turinčių asmenų diskriminavimą dėl amžiaus. Priėmus įstatymo projektą,
didžiausią negalią turintiems asmenims pensijos nebūtų mažinamos ir sukakusiems senatvės pensijos amžių.
• Dėl mokytojų darbo stažo sutrumpinimo. Siūloma mokytojų darbo stažą sutrumpinti nuo 30 iki 25 metų.
• Dėl galimybės pareigūnams dirbti po darbo. Sudaryti įstatymines galimybes
pareigūnams ne darbo metu užsidirbti papildomų pajamų. Priėmus šį įstatymą pagerės policijos pareigūnų socialinė-materialinė padėtis.

Iš pranešimų žiniasklaidoje
Išsaugotos mokesčio lengvatos
šildymui ir vaistams
Dar vasaros pradžioje V. Simulik
kartu su kolegomis pateikė Seimui siūlymus ir kitais metais išsaugoti lengvatinį pridėtinės vertės mokestį (PVM)
šildymui ir kompensuojamiems vaistams bei medicinos pagalbos priemonėms.

Papildomi milijonai Šiauliams
V. Simulik pateikė dar vieną įstatymo pataisą, kad savivaldybėms tektų 63
procentai gyventojų pajamų mokesčio.
Tokiu būdu Šiaulių miesto savivaldybės
biudžetas pasipildytų dar 2,3 milijono
litų. Žinoma, būtina, kad tokiam siūlymui pritartų Seimas. „Tai ir bandymas
gelbėti skylėtą Šiaulių miesto biudžetą.
Papildomi milijonai leistų švelninti taupymą“, - teigia V. Simulik.
(2011 m. gruodis)

Kaip išgelbėti ugniagesius?
Kartu su ugniagesiais parengiau
įstatymo pataisas, kad savivaldybių
ugniagesių tarnybos pereitų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento žinion, o pagal darbo
sutartį dirbantys ugniagesiai taptų
statutiniais pareigūnais. Galų gale,
juk ugnis vienodai kaitri ir dirbančiam pagal darbo sutartį ugniagesiui,
ir statutiniam ugniagesiui. Vienodai
kaitri ir Vilniuje, ir Balbieriškyje.
(2012 m. vasaris)

Tęsiamas projektų
inansavimas
V. Simulik kartu su kolegomis
stengėsi, kad ir kitais metais būtų inansuojami anksčiau pradėti vykdyti Šiaulių miesto mokyklų, kultūros
įstaigų renovavimo projektai. Visi

anksčiau pradėti projektai bus
inansuojami. Bus tęsiami projektai J. Janonio, St. Šalkauskio
gimnazijose, V. Kudirkos pagrindinėje mokykloje, bus tvarkomas
Romuvos gimnazijos stadionas,
Fotogra ijos muziejus, Šiaulių
apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka.
„Bandėme, kad būtų skirta
lėšų ir naujam projektui – Jovaro progimnazijos stadionui.
Nepavyko. Bet pasiekėme, kad ir
kitais metais būtų tęsiama stadionų renovacijos programa, todėl
tikimės, kad Jovaro progimnazija paklius į sąrašą. Yra vilties,
kad bus lėšų Medelyno pagrindinės mokyklos avariniam stogui
bei „Del ino“ sporto mokyklai
remontuoti“, - teigia V. Simulik.
(2011 m. gruodis)
2008-ieji. V. Simulik priesaika Seime.

