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„Esu prieš mokymo, ugdymo įstaigų uždary-
mą. Senovės išminčiai sakydavo, kad ten, kur už-
darinėjamos mokyklos, atidarinėjami kalėjimai. 
Kuo daugiau mokyklų uždarysim, tuo daugiau 
vaikų priglaus gatvė. O gatvės universitetai ti-
krai negailestingi. Mokyklas reikia uždaryti tik 
tuo atveju, kai jau nėra jokių kitų sprendimų“.

„Šiaulių miesto valdžia paskelbė ekonominį 
karą vaikų ugdymo įstaigoms. Tai yra vaikų iš-
varymo į gatves planas, nes didžiąja dalimi tau-
pymas perkeliamas ant vaikų mokslo ir ugdymo 
įstaigų. Maža to, naštą dar stengiamasi perkelti 
ant vaikų tėvų pečių. Bet juk ne visi gali mokėti 
vis daugiau ir daugiau“. 

„Miestas buvo ir yra šokdinamas pagal kelių milijonierių dūdelę. Taip sakant, tegul 
varguoliai pataupo, o paskui mes vėl nustumsim Savivaldybę į banką skolintis, vėl pinigus 
mesim į projektavimą, statybas, statybines medžiagas. Tų iškilių ponų, kurie kritikuoja 
mane ir kalba, kad švietimo sąskaita galima labai daug sutaupyti, noriu paklausti – iš kur 
tos miesto skolos atsirado? Patraukit rankas nuo vaikų, mokytojų, nuo valytojų ir sargų, 
nebetaškykit lėšų nereikalingiems investiciniams projektams“. 

„Man, ne vienerius metus dirbusiam mokytojo darbą, skauda širdį, kad švietimas šian-
dien prilyginamas paslaugai, o mokytojai – paslaugos teikėjams. Tai didžiulė valstybės 
klaida. Juk švietimas – ne tik žinios, bet ir asmenybės, piliečio ugdymas. Dažnai tenka gir-
dėti, kad švietimo sistema – nerentabili. Supraskite – brangi, neatsiperkanti. Taip kalban-
tiems politikams, vadovams atsakau: švietimas niekada neatsipirks, visada bus nuostolin-
gas, maža to, ką šiandien įdėsi į jauno žmogaus, vaiko širdį ir galvą, rezultatą pamatysi 
po 15-20 metų“. 

„Kiekvienam mokytojui, streikavusiam praėjusį mėnesį, noriu paspausti dešinę. Už 
drąsą. Už pasipriešinimą absurdui. Dvigubi standartai, įsigalėję aukščiausiuose valstybės 
elito sluoksniuose, pilnu tempu įžengė į švietimo sistemą: mokyklų tinklo optimizavimo 
sistema pagrįsta dviguba logika, veidmainiška argumentacija. Mokykloje apsigyveno 
BAIMĖ: jei ne taip ką nors pasakysi – išmes iš darbo“. 

„Po mokytojo darbo kepure slepiasi labai daug darbų, už kuriuos mokytojams nemo-
kama. Mokytojas turi tokį darbo krūvį, kad jam nelieka nei laiko, nei jėgų užsiimti papil-
domais darbais. Mokytojo darbo diena yra visiškai neapibrėžta nei laiko, nei darbo krūvių 
atžvilgiu. Siekiau ir siekiu, kad mokytojas, turintis 30 metų pedagoginio darbo stažą, ga-
lėtų išeiti į pensiją“. 

„Didžiosios partijos susitarė per ketverius metus išlaidas gynybai padidinti du kartus. 
Kur kas labiau sveikinčiau politinių partijų susitarimą lėšas vaikų švietimui padidinti du 
kartus. Susitarimą dėl lėšų gynybai skubėta pasirašyti iki NATO viršūnių susitikimo Čika-
goje, nes, kaip sako krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė, „Lietuva Čikagos susi-
tikime atsidurtų prie gėdos stulpo“. Man, mokytojui, dėl šalies švietimo, dėl šalies vaikų 
ugdymo nesunku būtų pastovėti prie gėdos stulpo Čikagoje“.

Valerijaus Simulik pozicija:  
„Švietimas svarbiau už milijonierių dūdeles“

Iš pranešimų žiniasklaidoje

2009-ųjų kovas. Šiaulių universiteto gimnazijoje a� daromas renovuotas fi zikos 
kabinetas, kurio atnaujinimą rėmė Valerijus Simulik. Valerijus – pirmasis iš 
mecenatų, įgyvendinusių gimnazijos projekto „Atei� s kuriama dabar“ idėją. 
„Esu dirbęs fi zikos mokytoju, vadovavęs mokyklai, todėl visuomet stengiuosi 
ska� n�  jaunus žmones domė� s fi zikos, astronomijos mokslais, padė�  
mokytojams perteik�  savo žinias jaunimui“, - teigia Valerijus Simulik.

2011-ųjų vasara, Šiaulių universiteto gimnazijos renovacija. Gimnazijos direktorius 
Juvitas Ginio� s (kairėje) teigia, kad gimnazija pateko į renovuojamų mokyklų 
sąrašą dėka aktyvios Valerijaus Simulik veiklos. „Nebuvo lengva, bet į 2011 metų 
renovuojamų mokyklų sąrašą buvo įtrauktos Šiaulių universiteto gimnazija ir Romuvos 
pagrindinė mokykla. Pagaliau bendromis jėgomis pavyko pasiek� , kad pie� nėje 
Šiaulių miesto dalyje nebeliks nerenovuotų mokyklų“, - tuomet teigė V. Simulik.

2012-ieji, Šiaulių „Romuvos“ gimnazija,  tradicinis T. Grotuso gamtos mokslų 
eksperimentų konkursas. Vienas iš konkurso rėmėjų bei globėjas – Valerijus Simulik. 
„Visada ska� nau ir ska� nu mokinių smalsumą, norą gilin�  savo žinias. Džiaugiuosi, 
kad ir Šiauliuose, ir visoje Lietuvoje yra daug gabaus jaunimo. Ir tokie konkursai 
– puiki proga atsiskleis�  jauniesiems mokslo talentams“, - teigia Valerijus.

2011-ųjų mokslo metų pradžia, „Saulėtekio“ gimnazija. Valerijus Simulik dovanoja 
kompiuterį Irmantui Mogilai, miesto, šalies chemijos ir biologijos olimpiadų nugalėtojui 
ir prizininkui. 2011-ųjų liepą Taivano sos� nėje Taipėjuje tarptau� nėje biologijos 
olimpiadoje Irmantas atstovavo Lietuvai ir buvo apdovanotas sidabro medaliu.

Švietimą – ginklu gerbk!
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