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Užsispyrimas ir darbas — lyg burtų lazdelė
Kas beatsitiktų, visuomet stengiuosi būti ten, vykti ten, kur esu reikalingiausias.
Esu atviras ir pasiekiamas. Kiekvieną pirmadienį mano Priimamasis atidarytas visiems, norintiems
susitikti ir bandyti spręsti problemas. Per nepilnus 4 metus mano Priimamajame apsilankė daugiau kaip
1000 šiauliečių.
Man visų žmonių problemos – didelės ar mažesnės – svarbios.
Visada džiaugiuosi, galėjęs padėti bent daliai į mane besikreipusių
žmonių. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad dažnai iš pirmo žvilgsnio
menka žmogaus problema, įsigilinus
į ją, tampa sunkiai išsprendžiamu
kryžiažodžiu. Kartais problemos
sprendimas užtrunka metus, dvejus.
Burtų lazdelės neturiu. Stengiuosi padėti žmonėms kuo galėdamas:
suteikiu konsultaciją (ar surandu

specialistą, kuris pakonsultuotų), padedu susigaudyti teisiniuose labirintuose ir kartu ieškoti sprendimo. Pagal galimybes padedu ir materialiai.
Mano burtų lazdelė – užsispyrimas ir
darbas.
Dažnai į mane kreipiasi meno,
kultūros žmonės. Stengiuosi jiems
padėti, paremti ar surasti rėmėjų
jų idėjoms įgyvendinti, renginiams,
knygoms, parodoms.
Labai svarbu, kad patys gyventojai siūlo keisti įstatymus. Didžioji dalis mano siūlytų įstatymų, jų pataisų
atsirado Seime, nes jas, spręsdami
savo problemas, siūlėte Jūs, šiauliečiai. Aš tik išklausiau, supratau, padėjau, pateikiau įstatymo pataisas ir
už jas kovojau.
Kviečiu šiauliečius drąsiai kreiptis
į mane. Sprendimų ieškosime kartu.
Visada Jūsų – Valerijus Simulik
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Kartu su „Bėdų turgumi“
Į V. Simulik kreipėsi LTV laidos
„Bėdų turgus“ vedėja Edita Mildažytė:
reikia pagalbos Šiauliuose gyvenančiai
Indrei, anksti praradusiai tėvus: tėvas
žuvo per avariją, mama – nuskendo.
Būdama 7-erių Indrė liko visiška našlaitė. Indrę užaugino dėdienė, kurią ji
ir vadina savo mama.
Indrė nori suremontuoti apleistą
savo tėvų butą Šiaulių priemiestyje ir

apsigyventi ten, kur prabėgo jos ankstyva vaikystė. Kapitalinis buto remontas būtinas, o pinigėlių nėra.
V. Simulik nė nedvejodamas Indrei
skyrė 1000 litų ir pažadėjo, kad Indrė
sulauks ir kitokios pagalbos bei pagalbininkų.
„Bėdų turgus“ apie Indrę rodytas
2011-ųjų pavasarį.

„Jo nereikia prašyti“
Leonas Peleckis-Kaktavičius, literatūros almanacho „Varpai“ vyriausiasis redaktorius:
Valerijus kasmet remia literatūros
almanacho „Varpai“ leidybą. Ir šitoje
mūsų draugystėje labiausiai patinka,
kad šito žmogaus nereikia prašyti. Labai lengvas tas mūsų bendradarbiavimas, nes iš Valerijaus sklinda pagarba
ir supratimas kultūrai, jos žmonėms.
Mes nesame labai gerai pažįstami –
dalykiški, trumpi tie mūsų susitikimai.
Pradžia buvo paprasta: aš jam parašiau elektroninį laišką su prašymu. Jis
iškart atsakė, susitikom. Žinau, kad jis
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padeda ir kitiems kultūros žmonėms.
Džiaugiuosi, kad Valerijus yra.

Parama Širdžių klubui

Širdžių klubas sulaukė Valerijaus Simulik paramos.

Šiaulių socialinių paslaugų centre
įsikūręs Širdžių klubas, vienijantis
daugiau kaip 100 šiauliečių, jau gyvuoja 13 metų. Širdies veiklos sutrikimų turintys Šiaulių miesto gyventojai
muzikuoja, vyksta repeticijos, koncertai. Širdžių klubas turi savo ansamblį,
kapelą.
„Mūsų veikla – socialinė kultūrinė“, - 2011-aisiais teigė Širdžių klubo
prezidentė Genutė Čekatauskienė. Tokiai veiklai reikalinga nors ir nedidelė
inansinė parama. „Dabar mūsų tiks-

las – įsigyti nebrangią aparatūrą, kuri
mums suteiktų galimybę koncertuoti
išvykose, padėtų repetuoti, rengti programas“, - šypsosi klubo prezidentė.
Širdžių klubo moterys paramos
kreipėsi į Seimo narį Valerijų Simulik.
V. Simulik mielai sutiko padėti Širdžių
klubui. „Man išties buvo malonu prisidėti remiant šių veiklių, neprarandančių noro bendrauti žmonių klubą. Linkiu jiems geros nuotaikos, sveikatos,
gražių dainų ir prasmingų valandų,
praleistų drauge“, - teigia V. Simulik.

Stipendijos studentėms
iš daugiavaikių šeimų
2012-ųjų pradžioje
socialdemokratai Valerijus Simulik ir Edvardas
Žakaris dviems Šiaulių
universiteto
studentėms – ketvirtakursėms
Raimondai Pocevičiūtei
ir Deimantei Orintaitei
– įteikė vienkartines stipendijas, po 500 litų.
Abi studentės – iš daugiavaikių šeimų. Vardine
inansine parama siekiama skatinti studentus labai gerai mokytis, suteikti socialinę paramą, skatinti
kūrybinę veiklą, ugdyti pilietiškumą,

skleisti tarp studentų laisvės, lygybės,
solidarumo ir socialinio teisingumo
idėjas.
Zenono Ripinskio nuotr.

„Padėjo ir man, ir mano broliui“
Aleksandras Ostašenkovas, fotomenininkas:
Valerijus nuolat remia mano kūrybą, nuotraukų albumų leidybą, yra
parėmęs mano parodą Minske, padėjo surengti parodą Seime. Ir Valerijus
visada daro tai nuoširdžiai, geranoriškai.
Mano brolis po sunkios operacijos
patyrė dideles komplikacijas, buvo nuvežtas į Santariškes. Jau manėme, kad
mirs ligoninės koridoriuje. Iš nevilties
paskambinau Valerijui. Ir po kokių 15
minučių sukruto visi medikai. Žinote,
kokia ta medicina... Ir brolis visada
prisimena, man sako: „Jei ne tu, jei ne
Valerijus, nebūtumėt padėję, ko gero,
manęs jau nebebūtų“.

Valerijus toks – apie save negalvoja,
jei gali – padeda visada. Jautrus žmogus. Retai užeinu pas Valerijų, bet kai
užeinu, matau labai daug žmonių: tai
vienam vaistų reikia, tai kitam problemos...

