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Valerijus Simulik, Savano-
riškų saugos būrių (SSB) inici-
atorius: 

Mes, šiauliečiai, pirmieji šalyje 
įkūrėme tokią organizaciją. Kol 
kas tai vienintelė tokia organiza-
cija šalyje. Ir šiandien Savanoriš-
ki saugos būriai – didelis būrys 
įvairaus amžiaus šiauliečių, nuo 
moksleivių iki garbaus amžiaus 
žmonių, savo laisvalaikį, energiją, 
net savo asmenines lėšas savano-
riškai aukojančių vardan Šiaulių. 

Aš ir pats aktyviai dalyvauju SSB 
veikloje. Nuolat teikiame ir teiksime 
visokeriopą paramą sunkiai gyvenan-
tiems, vienišiems šiauliečiams, padėsi-
me palaikyti viešąją tvarką Šiauliuose. 

Malonu, kad Savanoriškų saugos 
būrių veiklą palankiai vertina Šiaulių 
gyventojai. Mus, SSB narius, jau atpa-
žįsta gatvėse. Esu girdėjęs, kad šiaulie-
čiai mus vadina meškinais. 

Savanoriški Saugos Būriai (SSB)

Rimvydas Šlekys, 
Šiaulių miesto 
vyriausiojo poli-
cijos komisariato 
viršininkas:

SSB vertinu tik 
iš gerosios pusės, 
nes ir pati inicia-
tyva kurti būrius 

– pagelbėti kitiems, užtikrinti savo ir 
kitų šiauliečių saugumą – kilo iš pa-
čių šiauliečių. 

SSB veikia kaip didžiulis, draus-
mingas ir gerai organizuotas polici-
jos rėmėjų būrys. Policijos rėmėjų 
veikla, statusas yra numatyti įstaty-
mu. Norintieji tapti policijos rėmė-

jais privalo išklausyti kursus, susipa-
žinti su savo teisėmis ir pareigomis, 
patikrinama kandidatų reputacija ir 
tik tada suteikiamas policijos rėmėjo 
statusas.

Džiugu, kad SSB veikloje dalyvau-
ja nemažas būrys jaunųjų policijos 
rėmėjų. Tikiu, kad ne vienas iš jų už-
augęs taps policijos pareigūnu. Ma-
nau, kad bendradarbiavimas su SSB 
ateityje turėtų tik stiprėti. 

Paketai su maisto produktais tuoj pasieks 
vargingai gyvenančius šiauliečius. SSB nuolat 
vykdo paramos akcijas ir maisto paketus 
jau išdalijo šimtams gyventojų: pensinio 
amžiaus žmonėms, vienišiems šiauliečiams, 
mažamečius vaikus auginančioms šeimoms. 
Šiauliečiai, kuriems reikalinga parama, gali kreip� s 
į Savanoriškus saugos būrius tel. 8616 19485.

Valerijaus Simulik iniciatyva 2009-
ųjų pabaigoje Šiauliuose įsteigti Sava-
noriški saugos būriai – asociacija, ku-
rios tikslas – teikti visokeriopą paramą 
sunkiai gyvenantiesiems, palaikyti 
viešąją tvarką, vykdyti nusikaltimų 
prevenciją tarp jaunimo. 

Šiuo metu SSB vienija 150 narių, 
dauguma iš jų – policijos rėmėjai. SSB 
nariai neatlygintinai dalį savo laiko 

skiria Šiauliams ir šiauliečiams.
SSB turi savo vėliavą, ženklą, kurio 

pagrindinis akcentas – Šiaulių herbe 
esanti meškos galva, jėgos simbolis. 
SSB nariai vilki juodos spalvos apran-
ga, kurią taip pat puošia ženklas su 
meškos galva.

Daugiau informacijos – 
www.siauliai-ssb.lt

Savanoriški saugos būriai – už saugų ir 
draugišką miestą

2010-ųjų vasara. SSB nariai pasirengę vyk�  į budėjimą Šiaulių miesto stadione, kuriame vyks tarptau� nės futbolo rungtynės.

2010-ieji. Angelų 
sargų diena. Šiauliečiai 

SSB narius jau 
atpažįsta gatvėse. 

Šiauliečiai mus vadina meškinais

SSB nariai – nuola� niai talkų, švaros akcijų dalyviai.  
Centre – Valerijus Simulik.

Bendradarbiavimas turėtų tik stiprėti

SSB nariai kartu su policijos pareigūnais 
palaiko viešąją tvarką Šiaulių gatvėse, 
renginių ir švenčių metu.

2011-ųjų pavasaris. SSB kartu su Dainų bendruomenės centru ir Šiaulių miesto savivaldybės Viešosios 
bibliotekos „Aido“ fi lialu organizavo talką – pie� nio rajono pėsčiųjų gatvėje pradėjo tvarky�  gėlynus.

Šiaulių profesinio rengimo centro Technologijų 
skyriaus socialinė pedagogė Virginija Pikelienė 
džiaugiasi, kad maisto paketai pasieks moksleivius, 
kurie gyvena sunkiai besiverčiančiose šeimose.
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