
Pats svarbiausias Seimo narių darbas – kurti įsta-
tymus. Per trejus metus registravote 120 teisės 
aktų projektų. Kaip vertinate pats savo darbą? 
Jeigu žiūrėtume tik į skaičius, tai 120 per maž-
daug tūkstantį du šimtus dienų gal nėra labai 
daug. Kita vertus, skaičiuojame jau trečiąjį Ne-
priklausomos Lietuvos dešimtmetį, tad teisės 
aktų nebereikia „kepti“ kuo daugiau, svarbu, 
kad jie būtų tikrai svarbūs ir reikalingi. Žinoma, 
galima stengtis registruoti kuo daugiau teisės 
aktų, bet nuo to žmonėms tikrai nedidės pen-
sijos ar atlyginimai. Valdininkai bus apkrauti 
bereikalingu darbu, toks „darbas“ tik gadins po-
pierių ir tiek. Todėl noriu atkreipti dėmesį, kad 
iš minėtų 120 teisės aktų buvo priimti 46, o tai 
yra beveik 40 proc. visų registruotų. Vadinasi, 
mano iniciatyvos nebuvo bergždžios. Ir, savai-
me suprantama, noriu padėkoti visiems tiems, 
kurie nepatingėjo ir atėjo su siūlymais, idėjomis 
pas mane, nes turiu nemažą būrį bendraautorių 
įstatymų projektams. Suprantu, kad ne viskas 
pavyko, kaip buvo kurta, siūlyta, registruota. 

O tiems, kurie domisi tik statistika, - tai iš 
141 Seimo nario pagal tai, kiek procentų mano 
siūlytų teisės aktų buvo priimta, esu pirmame 
dvidešimtuke. 

Žmones piktina Seimo narių „turistavimas“ už 
mokesčių mokėtojų pinigus. Ar teko daug ke-
liauti per šituos beveik ketverius metus?
Komandiruotėse per šios kadencijos metus 
buvau apie 20 kartų. Daugiausia tai darbas su 
šalies kaimynais Baltijos Asamblėjoje, kurios 
delegacijos narys esu. Taip pat dirbu Užsienio 
reikalų komitete, o tai jau savaime reiškia, kad 
keliauti tenka dažniau nei kitų komitetų na-
riams. Nuo pat darbo Seime pradžios neslėpiau, 
kad mieliau savo pedagoginio darbo patirtį pa-
naudočiau Švietimo ir mokslo komitete, bet 
gyvenimas diktuoja savo sąlygas, teko gilintis 
į užsienio politikos subtilybes. 

Artėjant rinkimams perskirstytos rinkimų apy-
gardos. Dainų apygarda, kurioje keturis kartus 
buvote išrinktas, išdraskyta. Ką ketinate daryti?
Šiauliuose iš buvusių trijų padarytos dvi rin-
kimų apygardos. Viešai buvo sakoma, kad tai 
daroma dėl per mažo rinkėjų skaičiaus, tačiau 
buvo bandymų skaičiuoti ir neatsakytų klau-
simų šioje srityje liko labai daug. Keistas su-
tapimas, bet naikinama ta rinkimų apygarda, 
kurioje man patikėjo mandatą šiauliečiai bei 
Šiaulių rajono žmonės. Turiu pripažinti, kad 

toks sprendimas tikrai skaudus, bet tikrai ne-
ketinu nuleisti rankų. Jokiu būdu likimo valiai 
nepaliksiu Dainų apygardos žmonių – tikrai 
pabaigsime spręsti pradėtus klausimus ir toliau 
palaikysime ryšius, nes tai jau ne tik darbas. Per 
tiek metų susiklostė nuoširdūs žmogiški san-
tykiai, todėl pasibaigus formaliems įsipareigo-
jimams tikrai nebėgsiu šalin. Mes su komanda 
kaip dirbome „Už Šiaulius“, taip ir dirbsime.

Kalbate – „ komanda“... Ar didelė  
ta Jūsų komanda?
Visuomeninis judėjimas „Už Šiaulius“ vienija 
daugiau kaip 250 žmonių. Yra ir daugiau žmo-
nių, su kuriais bendradarbiaujame savanoriš-
kuose saugos būriuose, organizuojame bendrus 
renginius, vieni kitiems padedame dirbdami 
vaikų užimtumo klausimais, kasmet ruošdami 
tradicinius renginius. Tie žmonės yra aktyvūs ir 
dirbantys, bet nenori tiesiogiai dalyvauti politi-
koje. Gaila, kad Lietuvoje politika tapatinama su 
kažkokiais nešvariais dalykais, o ne su būdu pa-
tiems tvarkytis gyvenimą. Todėl noriu padėkoti 
visai savo komandai, kuri daug metų dirba kartu. 
Be jos aš būčiau tiesiog vienišas daug minčių ir 
planų turintis žmogus. Su jais kartu nudirbame 
daug įvairiausių darbų, kurie svarbūs Šiauliams 
bei šiauliečiams. Nereikia būti didelės partijos 
nariu, kad pats galėtum nulemti savo miesto 
ateitį. Pakanka noro dirbti ir supratimo, kad iš 
pirmo karto gali ir ne viskas pavykti. 

Kokius svarbiausius savo darbus įvardintumėte?
Manau, svarbiausia tai, ką matomo pavyko nu-
veikti Šiauliuose. Džiaugiuosi galėjęs prisidėti 
organizuojant švietimo, medicinos įstaigų reno-
vacijoms bei kitokį projektinį finansavimą. Taip 
pat svarbu, kad Šiauliuose aktyviai palaikome 
vaikų ir jaunimo sporto, meno veiklą. Džiau-
giuosi, kad man prisidedant moksleiviai jau 
daug metų turi savo Moksleivių mėgėjų krep-
šinio lygą, Šiauliuose pagaliau atsirado Šiaulių 
taurės pirmenybės. Tai skatina vaikus judėti, 
tikiuosi, jie dėl to auga sveikesni, tvirtesni, o tai 
jau labai daug. Auginame jaunuosius lyderius, 

Neretai mėgstame pakeiksnoti Seimo narius, kad šie Seime 
nieko neveikia, nesirūpina savo rinkėjais. Vienas iš kelių 

Šiaulių vienmandatėse apygardose išrinktų parlamentarų – 
Valerijus Simulik, kurį ir pamėginome pakalbinti praėjus 
beveik visai 2012-2016 metų Seimo kadencijai.

V. SIMULIK - APIE TEISĖS AKTŲ „KEPIMĄ“, 
„MEŠKINUS“ IR „RUSKĮ“

skatiname „Paukščių“ festivalio, „Giesmių pynė 
Marijai“ šventės dalyvius. Menas, kūryba, lyde-
rystė – bendrosios kultūros, dvasinio tobulėjimo 
daigai, kurie gyvenime vaidina išskirtinį vaidme-
nį. Džiugu, kad bendrai dirbant išlaikytas Šiau-
lių, kaip universitetinio miesto, statusas, gautos 
lėšos, reikalingos mokslinės įrangos įsigijimui. 
Patruliuojame su savanoriškais saugos būriais, 
skatiname žmones pačius rūpintis savo aplinka, 
bendruomenės ateitimi, saugumu. Su „meški-
nais“ (taip savanorius vadina mieste) padedame 
sunkiai gyvenantiems senjorams bei jaunoms 
šeimoms - tiems, kurie turi finansinių proble-
mų. Mūsų pavyzdžiu užsikrėtė ir kitų miestų 
aktyvistai - tuo mes džiaugiamės.

Pameluočiau, jei sakyčiau, kad padariau tai 
vienas. Džiaugiuosi, kad turiu bendraminčių ir 
Šiauliuose, ir Seime. Tariamės, kalbamės, eina-
me ir darome. Ne viskas pavyksta, bet tikrai yra 
ir dėl ko pasidžiaugti. 

Politiniai oponentai kuluaruose Jūsų atžvilgiu 
kartais nepasivaržo mestelėti rieboką epitetą– 
„ruskis“. Ar nėra sunku Šiauliuose su nelietu-
viška pavarde?
Jei politiniai oponentai griebiasi tokių oponavi-
mo būdų, vadinasi, normalių argumentų nebe-
turi ir tai mane džiugina – vadinasi, su komanda 
einame teisingu keliu. Už slavišką pavardę esu 
dėkingas tėvui ukrainiečiui ir to tikrai neslepiu. 
Bet gimiau, augau, brendau ir gyvenu Šiauliuo-
se, esu šiaulietis iki kaulų čiulpų, taip pat ir lie-
tuvis. Galiu tik pasidžiaugti, kad šiauliečiai yra 
tolerantiški žmonės, tikrai niekuomet dėl savo 
pavardės nesulaukiau jokios diskriminacijos. O 
politiniams oponentams galiu tik padėkoti už 
mano išskirtinumo paryškinimą ir palinkėti iš-
mokti garbingai konkuruoti nuveiktais darbais, 
o ne pavardėmis. Šiais laikais labai populiaru iš-
sitraukti „rusišką“ kortą, kaltinti kolaboravimu, 
propaganda, bet aš žinau, kad mūsų žmonės 
protingi ir atsirenka grūdus nuo pelų. 

Ačiū už pokalbį.
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Trumpai apie 
Valerijų Simulik:
 » Nepartinis
 » Seime - ketvirtą kadenciją
 » Dirba Seimo Užsienio reikalų 

komitete, Seimo Etikos ir 
procedūrų komisijoje bei 
Jaunimo ir sporto reikalų 
komisijoje

 » Šiaulių krašto bičiulių parla-
mentinės grupės narys

 » Seimo delegacijos Baltijos   
Asamblėjoje narys 

 » Nuo kadencijos pradžios 
registravo 120 teisės aktų, 
iš jų priimta 46 (t. y. 39 proc. 
registruotų teisės aktų)

2016 vasara www.simulik.lt16-ieji darbo metai Seime  Nemokamas leidinys

Seimo nario VALERIJAUS SIMULIK veiklos ataskaita šiauliečiams (2016 m.)

Uz Siaulius!



Palaikančių ir pasitikinčių šiauliečių valia ši kadencija Seime 
Valerijui Simulik buvo jau ketvirtoji. Pastaruosius ketverius 

metus jis dirba Užsienio reikalų komitete, yra Seimo Etikos ir 
procedūrų komisijos narys, Jaunimo ir sporto reikalų   
komisijos pirmininko pavaduotojas. 

Pagrindinis darbas –   
teisės aktai
Per 16 metų darbo Seime V. Simulik sukaupė 
daug parlamentinio darbo patirties. Jo pasiūly-
ti teisės aktai dažniausiai būna palaikomi kitų 
Seimo narių, todėl šią kadenciją iš jo pateiktų 
teisės aktų priimta beveik 40 proc. Pagal šį rodi-
klį jis patenka į pirmąjį Seimo narių dešimtuką. 
Tai rodo, jog teisės aktų projektai registruojami 
ne tam, kad būtų geresni statistiniai rodikliai 
ar galimybė viešumui, o tam, kad teisės aktų 
bazė būtų tobulinama ir pritaikoma gyventojų 
gerovei kurti. Iniciatyvos keisti ar sukurti naujas 
pataisas ar siūlymus gimsta ir gyventojų priėmi-
mo metu gautų pasiūlymų ar skundų pagrindu.

Per visas kadencijas nuosekliai daugėjo 
V. Simulik pateikiamų teisės aktų projektų. Jei 
pirmojoje kadencijoje Seimo darbo patirties 
dar nebuvo daug, tai šią kadenciją Seimo narys 
nagrinėjo pačius įvairiausius klausimus – švie-
timo, mokslo, mokesčių, valstybės tarnybos, 
Civilinio kodekso, sporto, jaunimo užimtumo 
klausimus. Visus V. Simulik registruotus teisės 
aktus galima rasti Seimo interneto svetainėje.

Šiaulių bičiuliai Seime
Valerijus Simulik buvo Šiaulių krašto bičiulių 
parlamentinės grupės iniciatorius. Ši grupė buvo 
įkurta 2005 metais ir gyvuoja iki šiol, nors jos 
sudėtis nuolat keičiasi. Šiandien parlamentinei 
grupei priklauso 14 Seimo narių. V. Simulik 
sako, jog tokią parlamentinę grupę su kolegomis 
kūrė tam, kad būtų sustiprintas Šiaulių regiono 
atstovavimas, nes tik susivienijus bendromis 
jėgomis galima priimti reikalingus sprendimus 

ar nuveikti tokius darbus, kurių pavieniai Sei-
mo nariai neįstengia atlikti. Komandinis darbas 
nesvarbu, kokiai partijai priklauso seimo nariai, 
duoda pridėtinę vertę visam regionui. 

„Grupėje dirbame su svarbiausiais klau-
simais  – tai pirmiausia Šiaulių miesto (kaip 
regiono centro) bei kitų regiono miestų pro-
blematika – Joniškio, Radviliškio, Kelmės, Šiau-
lių rajono, Akmenės bei Pakruojo. Ypatingas 
dėmesys skiriamas bendriems, regioniniams 
klausimams, problemoms. Džiugu, kad dau-
guma grupės narių yra aktyvūs, konstruktyvūs 
sprendžiant klausimus,“  - sako parlamentinės 
grupės iniciatorius. 
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VALERIJAUS SIMULIK
DARBAS SEIME: 

DĖL ŠIAULIEČIŲ IR ŠIAULIŲ
Surastas finansavimas,   
teikta parama
Nors pagrindinis Seimo nario darbas yra teisės 
aktų leidyba, labai dažnai į Seimo narius žmo-
nės kreipiasi ne tik patarimo, bet ir pagalbos ar 
paramos. Per 16 metų V. Simulik prisidėjo prie 
daugybės projektų organizavimo, švietimo ar gy-
dymo įstaigų sąlygų gerinimo, kultūros bei spor-
to renginių, taip pat padėjo privatiems asmenims. 
Jo paramos projektus galima suskirstyti į keletą 
grupių – paramą vaikų užimtumui, sveikatai, kul-
tūrai, švietimui, sportui, savanorystės projektus.

Vaikų užimtumas
V. Simulik nuolat puoselėja Moksleivių Mėgėjų 
krepšinio lygą (MMKL) – čempionatai vyksta jau 
19 metų, 5 sezonus vyko Šiaulių miesto Moks-
leivių Boulingo čempionatas, 5 metus padėta 
vykdyti Šiaulių m. Moksleivių mėgėjų futbolo 
čempionatą, nuolat bendradarbiauja su Šiau-
lių krepšinio teisėjų klubu, susiformavo nauja 
tradicija - Šiaulių dienų proga vyksta sporto 
žaidynės „Šiaulių taurė“. 

Futbolo akademijai, „Dubysos“ bei „Saulės“ 
sporto mokykloms padėta įsigyti futbolo, ran-
kinio bei tinklinio komandų aprangas, smulkų 
inventorių. Seimo narys prisidėjo prie Talkšos 
baidarių-kanojų regatos organizavimo, rėmė 
Sporto mokyklos renginius, padėjo surengti 
žmonių su negalia renginius, pagelbėjo neįga-
liųjų festivaliui „Nenusigręžk“,  prisidėjo prie 
Jaunųjų Lietuvos telegrafistų čempionatų.

V. Simulik prisideda prie vaikų aktyvaus 
gyvenimo būdo, užimtumo skatinimo –  „Ro-
muvos“, Janonio, „Saulėtekio“ bei „Lieporių“ 
gimnazijų, taip pat „Romuvos“, „Dainų“, „San-
daros“, „Juventos“ bei „Rėkyvos“ progimnazijų 

bei Šiaulių profesinio rengimo centro renginių, 
iniciatyvų palaikytojas bei dalyvis. Jis yra jau 
tradiciniu renginiu tapusio Šiaulių miesto ben-
druomenių  krepšinio 3×3 turnyro globėjas, 
taip pat pagelbėjo Šiaulių Katinų muziejui.

Švietimas
Parlamentaras nuolat rūpinasi jam svarbia sriti-
mi – švietimu. Todėl neatsitiktinai jo paramos 
sulaukia ne viena Šiaulių švietimo ir mokymo 
įstaiga. Juliaus Janonio gimnazijai padėta surasti 
lėšų stogui, Didždvario gimnazijoje – kabineto 
remontui. Taip pat surastos lėšos Romuvos pro-
gimnazijos, Šiaulių Universiteto gimnazijai re-
novacijai (čia Seimo narys sako ypatingai didelį 
ačiū tuometiniam ūkio ministrui D. Kreiviui). 

metai
2000-2004 2004-2008 2008-2012 2012-2016

STATISTIKOS MĖGĖJAMS

Pateikti teisės 
aktų projektai

Pateikti teisės aktų projektai ir užimama 
vieta tarp Seimo narių

22

38

111

121

39

27

17
11

Nukelta į 3 psl.

Pedagogas, lituanistas, humanitarinių 
mokslų daktaras, Šiaulių miesto tarybos 

narys Juozas Pabrėža:

„Tiek, kiek jis, Šiauliams nedaro niekas“

Jis, kaip retai kas, dirba savo gimtajam miestui Šiau-
liams. Tai visas keturias jo kadencijas Seime labai jau-
tėsi. Ir jei lygini su kitais miestais ar kitų parlamentarų 
darbu, tai jo veikloje matau ryškią persvarą. Jis organi-
zuoja ir dalyvauja renginiuose, pats imasi iniciatyvų, 
tikrai daug dėmesio skiria mūsų miestui. 

Kodėl aš pats atėjau į Valerijaus vadovaujamą judė-
jimą? Todėl, kad man buvo svarbus dėmesys švietimui, 
mokslui ir kultūrai. Tai yra Valerijaus ir jo judėjimo 
veiklos prioritetai ir tai ypač svarbu. Jis pats yra dirbęs 
mokyklos direktoriumi, todėl šią sritį žino ne iš pasa-
kojimų, o iš vidaus. Esu ne kartą sakęs savo poziciją, 
kad valstybės pakilimas nebūtinai turi prasidėti nuo 
ekonomikos, gali prasidėti nuo kultūros ir mokslo, lai-
komės tokios nuostatos ir dabar. Gal todėl jo judėjime 
yra nemažai žmonių iš kultūros ir mokslo sričių. 

Mes su Valerijumi priklausome vienam krepšinio 
klubui „Sekmadienis“, todėl su juo bendraujame ne tik 
apie politiką ar švietimą ir mokslą. Su juo tenka ir krepši-
nio aikštelėje alkūnėmis pasistumdyti. Ir čia jis - lengvai 
bendraujantis su klubo nariais, stebėtinai taikliai mė-
tantis tritaškius, vertinantis judėjimą ir sportą žmogus, 
todėl su juo smagu ne tik dirbti, bet ir leisti laisvalaikį. 

Lietuvos radijo mėgėjų draugijos valdybos 
narys Rolandas Mikalauskas:

„Šiaulių radijo mėgėjams jis - tvirtas ramstis“

R. Mikalauskas sako, kad Valerijus gerai žinomas radijo 
mėgėjų bendruomenėje – nuolatos aktyviai ir noriai 
prisideda organizuojant radijo mėgėjų renginius bei 
varžybas. Jį taip pat dažnai galima išgirsti užmezgant 
ryšius radijo eteryje su kitų šalių radijo mėgėjais. Šiaulių 
radijo mėgėjams Valerijus yra labai didelis ramstis, o 
kitiems – draugiškas ir aktyvus kolega.

Lietuvos radijo mėgėjų 
draugijos valdybos narys 
Rolandas Mikalauskas:
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Šiaulių miesto tarybos narė
 Visuomeninio judėjimo 

„Už Šiaulius“ atstovė
Regina Kvedarienė:

„Jis nelenda „į kadrą“

Seimo rinkimų V. Simulik štabo vadovė 
Regina Kvedarienė parlamentaro koman-

doje dirba jau daugiau kaip 10 metų. Per tą lai-
ką spėjo šį politiką pamatyti įvairiose situaci-
jose. Regina kaip vieną stipriausių V.  Simulik 
savybių išskiria gebėjimą bendrauti su įvairiais 
žmonėmis - nesvarbu, ar tai būtų moksleivis, 
ar studentas, ar senjoras, ar aukštas pareigas 
užimantis valdininkas, ar bedarbis – su visais 
jis randa kalbą, visų išklauso, visada randa 
būdų iškilusioms problemoms išspręsti.

„Svarbiausia yra jo pagarba ir noras padėti 
žmonėms“, - sako R. Kvedarienė.

Dar viena savybė, kuri Valerijui ypač pa-
deda politiniame gyvenime, – gebėjimas 
dirbti komandoje. Anot R.  Kvedarienės, 
V. Simulik yra geras ir įkvepiantis pavyzdys 
visai komandai, kaip reikia dirbti, ją nuo-
lat stiprina, buria aplink save, rūpinasi jais. 
Pašnekovės manymu, vienas iš geriausių jo 
komandinės veiklos pavyzdžių yra Šiaulių 
krašto bičiulių parlamentinės grupės sukūri-
mas Seime. V. Simulik buvo šios idėjos auto-
rius ir varančioji jėga, nes matė, kad dirbant 
komandoje galima kur kas daugiau nuveikti 
ir atlikti darbų visam Šiaulių regionui. 

Regina atkreipia dėmesį, kad per 16 darbo 
metų Seime šis žmogus sukaupė pakankamai 
politinės patirties ir neprarado rinkėjų pasi-
tikėjimo bei pagarbos.

„Per bendro darbo metus pamačiau, kad 
šitas žmogus nesiekia dėmesio, jis dirba dar-
bą. Juosteles tegul karpo kiti, o jis dirba“, - 
sako R. Kvedarienė.

Labai geras V.Simulik bruožas – jis ne-
bijo pripažinti savo klaidų. Jei jau suklydo, 
išdrįsta apie tai kalbėti viešai, tarp politikų 
šiandien tai pakankamai reta savybė.

skiria savo komandai, bendravimui, bendrų 
sprendimų priėmimui. Jis tikrai nėra tas, ku-
ris vienas priima sprendimus, o kitiems juos 
tenka įgyvendinti. Todėl judėjimas „Už Šiau-
lius“ yra komanda, o ne vieno žmogaus šou. 

„Valerijumi galima pasitikėti – davęs žodį 
jis neišduos, neapgaus, nepaliks likimo va-
liai“, - sako Denis Michelenko.

Jis norėjo pabrėžti vieną iš svarbiausių Va-
lerijaus savybių – tai yra Šiaulių patriotas, šį 
miestą myli, rūpinasi jo ateitimi, daro viską, 
ką tik gali, kad gyventi čia būtų gera.

Denis pasidžiaugė, jog Valerijaus gautas 
Kūno kultūros ir sporto departamento atmi-
nimo ženklas už vaikų sporto plėtojimą yra 
paskata ir toliau domėtis bei rūpintis vaikų 
ir jaunimo sportu bei užimtumu.

Šiaulių miesto tarybos narys
Visuomeninio judėjimo 

„Už Šiaulius“ frakcijos seniūnas 
Denis Michalenko:

„Valerijus – paprastas ir 
konkretus žmogus“

Denis Michalenko jau keturiolika metų 
dirba kartu su Valerijumi Simulik. 

Denis sako, kad Valerijus yra paprastas ir 
konkretus žmogus, su juo nesudėtinga ben-
drauti. Labai daug dėmesio darbe Valerijus 

Ansamblio „Jonis“ vadovas 
ir muzikantas, Šiaulių miesto 

tarybos narys 
Pranciškus Trijonis:

„Žmogus, kuris serga už 
Šiaulius“

Muzikantas P. Trijonis sako Valerijų 
kaip politiką pažįstąs senokai - teko 

bendrauti renginiuose, įvairiuose šiauliečių 
susiėjimuose. Rimtesnė pažintis užsimezgė 
P. Trijoniui įsiliejus į visuomeninį judėjimą 
„Už Šiaulius“.

„Jonio“ vadovas atkreipė dėmesį, kad 
V. Simulik yra patyręs politikas, nuolat ieš-
kantis sprendimų. Nors dirba jis Seime ir 
dėl to jam dažnai tenka būti Vilniuje, bet 
labai daug dirba Šiaulių labui, sprendžia 
miestui aktualius klausimus, nuolat kelia 
klausimą, kas iš vieno ar kito veiksmo bus 
gero Šiauliams. Valerijus atidžiai seka įvykius 
Šiauliuose, žino visas aktualijas kartais net 
geriau negu tie, kurie praleidžia visą laiką 
Šiauliuose. Jis turi savo nuomonę ir labai aiš-
kiai žino, ką reikia daryti, o užsibrėžęs tikslą, 
jį įgyvendina iki galo.

„Tai yra tas žmogus, kuris tikrai labai serga 
už Šiaulius“, - sako R. Trijonis. 

parlamėntaru darbo, ta anuo veikluo iveizo 
rīškė parsvara. Ons organizou ėr dalīvau rė-
nginiūs, pats jēmas iniciatīvu, tėkrā velnėškā 
daug diemesė skėr mūsa miestou.

Diel kuo aš pats atējau i Valiaus vaduo-
vaujama judiejėma? Diel tuo, ka mon bova 
svarbos diemesīs švėitėmou, muokslou, kul-
tūrā. Tėi dalīkā īr Valiaus ėr anuo judiejėma 
veikluos priuoritetā ėr tas īr īpatingā svarbē. 
Ons pats īr dėrbės muokīklas daraktuorio, 
diel tuo tus dalīkus žėna ne ėš pasakuojėmu, 
vuo ėš vėdaus. Eso ne vėina karta sakės sava 
nuostata, ka valstībės pakėlėms nebūtėnā 
tor prasidietė nu ekuonuomėkas, gal pra-
sidietė nu kultūras ėr muoksla, laikuomies 
tuokė sopratėma ėr dabar. Gal diel tuo anuo 
judiejėmė īr nemažā žmuoniū iš švėitėma, 
kultūras ėr muoksla pasaulė.

Vēdo so Valio priklausuov vėinam krepšė-
nė klubou „Sekmadėinis“, diel tuo so anou 
torio galimībė pasėrokoutė ne tik aplė puo-
litėka, švėitėma ar muoksla. So anou tenk 
alkūniems pasėstumdītė ėr krepšėnė aikšte-
lie. Bet ėr če ons lėngvē ėr maluonē bėndrau 
so kluba prietelēs, stebietėnā taiklē svaida 
trėtaškius, īpatingā vertėn judiejėma, svē-
kata ėr spuorta. Diel tuo so tou vīro īr dėdlē 
maluonē ne tik dėrbtė, bet ėr lēstė laisvalaiki.

Pedaguogs, homanitariniu 
muokslu daktars, taribas naris 

Pabrieža Jūzaps:

„Tėik, kėik ons, Šiaulems 
nedara nieks“

Valios, kāp retā kas, dėrb sava gimtājem 
miestou Šiaulems. Tas dėdlē gerā ma-

ties ėr jauties vėsas ketorės anuo kadėncėjės 
Seimė. Jēgo līgini so kėtās miestās ar kėtū 

Moksleivių mėgėjų krepšinio 
lygos teisėjas 

Antanas Ramanauskas:

„Jis yra žodžio žmogus“

Teisėjas A. Ramanauskas su Valerijumi 
pažįstamas nuo studijų Šiaulių peda-

goginiame institute laikų, vėliau nuo 1991 
metų jo kvietimu dirbo Šventupio moky-
kloje, kol Valerijus tapo Šiaulių Gytarių 
mokyklos direktoriumi. A. Ramanausko ir 
V. Simulik bendravimas tęsėsi Moksleivių 
mėgėjų krepšinio lygoje (MMKL), kurios ini-
ciatorius ir įkūrėjas buvo Valerijus, o Antanas 
nuo pat pradžių teisėjavo rungtynėms. 
„Kartu nudirbome daug gerų darbų“, - mielai 
prisimena A. Ramanauskas, Šiaulių krepši-
nio teisėjų asociaciją įkūręs dėl to, kad MMKL 
varžyboms trūko teisėjų - iš pradžių tekdavo 
teisėjauti patiems treneriams.

„Jis visada buvo MMKL rėmėjas, globėjas, 
mecenatas – kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. 
Visada rūpinosi, padėjo ir noriai pats dalyva-
vo organizuojant“, - sako A. Ramanauskas.

„Labiausiai krenta į akis tai, kad jis ne-
žiūri naudos sau, o daro viską, kad vaikams 
būtų gerai. Būtent vaikams. Ne suaugusiems, 
ne verslininkams, o vaikams. Jis labai daug 
padarė, kad vaikai Šiauliuose galėtų žaisti 
krepšinį. Ir galėtų ne tik tie, kurie gali su-
simokėti už būrelius, bet ir tie, kurie dau-
giausia laiko praleidžia gatvėse,“ - pasakoja 
A. Ramanauskas. 

Prisimindamas bendrą darbą A. Rama-
nauskas sako, jog dirbti kartu buvo ir yra 
gerai - Valerijus visada turi savo nuomonę ir 
yra žodžio žmogus. Ir iš kitų jis reikalauja to 
paties - jei jau nuspręsta kažką daryti, jis nori, 
kad būtų daroma. 

„Jam neužtenka užsidėti pliusą, jis nori, 
kad viskas būtų padaryta iki galo. Valerijus 
palaiko geras idėjas, padeda jas įgyvendinti, 
jei tik mato, kad žmogus stengiasi, kad nuo-
širdžiai dirba“, - sako teisėjas.

VERTIMAI

Pateikiami duomenys - 2016 m. pavasario
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Lietuvos Respublikos Seime vyko Leono Karaliūno knygos „Krepšinio legendų muziejus“ pristatymas
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SVAJONĖS APIE
EUROPINĮ ATLYGINIMĄ
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nesumažins

DAINŲ PARKAS BUS ŠVARESNIS

Ginamas viešas interesas

Savivaldybės iš skolų pačios neišsivaduos

Savivaldybės iš skolų pačios neišsivaduos

Darželiams buvo perkamas sporto inventorius. 
Kartu su kolega E. Žakariu pavyko prisidėti prie 
Lieporių gimnazijos sporto salės kapitalinio re-
monto. Čia Seimo narys nepamiršta padėkoti 
tuometiniam merui J. Sartauskui, nes pritrūkus 
lėšų, prisidėjo savivaldybė. Centro pradinei mo-
kyklai gautos lėšos langų keitimui.

Centro pradinei mokyklai gautos lėšos lan-
gų keitimui, Jovaro progimnazijos stadiono re-
konstrukcija buvo įtraukta į Švietimo ir mokslo 
ministerijos sąrašus, suplanuota St. Šalkauskio 
gimnazijos pastato rekonstrukcija, pasirūpinta 
Romuvos progimnazijos avarinės būklės nuote-
kų šalinimo sistemos rekonstrukcija, lopšelio - 
darželio „Ežerėlis“ stogo kapitaliniu remontu, 
Romuvos gimnazijos stadiono rekonstrukcija.

Sveikata
V. Simulik kartu su kolegomis Seimo nariais 
prisidėjo prie Respublikinės Šiaulių ligoninės 
sąlygų gerinimo. Jų rūpesčiu ligoninėje buvo 
gauta onkologinė įranga, pakeisti langai On-
kologijos klinikoje, tarpininkauta ligoninės 
priimamojo statybos bei rekonstrukcijos fi-
nansavimui, padedant tuometiniam sveikatos 
ministrui R. Šukiui. Pakovota ir už papildomą 
finansavimą Kauno klinikoms. Po didelių dis-

kusijų su sveikatos ministrais (nes buvo keli 
atvejai) gauti vaistai nuo vėžio, nepatenkantys 
į registruotų bei kompensuojamų sąrašus; pa-
dėta 4 šeimoms.

2015 m. bendradarbiauta su Tarptautinės 
jogos dienos Šiauliuose organizatoriais.

Kultūra
Ne vienerius metus V. Simulik remia literatūros 
almanacho „Varpai“ leidybą, prisideda prie fo-
tomenininko Aleksandro Ostašenkovo parodų 
organizavimo. Pagelbėta tarptautiniam folkloro 
konkurso-festivalio „Saulės žiedas“ organizato-
riams. Prisidėta prie įvairių knygų atsiradimo – 
tai Joniškio Krepšinio legendų muziejaus kūrėjo 
Leono Karaliūno darbai kaip pvz. „Krepšinio 
legendų muziejus“.

Remta tokių knygų ar leidinių leidyba: Le-
ono Peleckio – Kaktavičiaus „Vytauto Osval-
do  Virkau meno vizija“, Broniaus Prėskienio 
„Šiaulių krašto literatūros panorama“, Janinos 
Parutienės „Lediniai laiptai“, Zitos Katkienės 
„Šiauliečiai laikraščio puslapiuose“, Jono Bara-
nausko „Ilgesys“, Solveigos Markauskaitės „Aš 
viena“, Janinos Čiomenienės „Širdies atodūsiai“, 
Vidutės Rožės Grigaitienės „Senolių roman-

sai“, Bronislovo Sauliaus Tarabildos, Žilvino 
Skačkausko „Legendinį „Vairą“ mačiau iš arti: 
klubo vedėjo užrašai“.

Renginiai
V.  Simulik prisideda organizuojant nemažai 
tradicinių renginių. Jam dėkingi giesmių šventės  
„Giesmių pynė Marijai“( jau 9 metai), dainų 
konkurso „Paukščiai“, projekto „Aš – lyderis“ 
(jau 12 metų) iniciatoriai. Neapsieta be pagal-
bos Jaunimo mokyklos Turizmo šventei, „Fi-
zikiukų šou“ (ŠPRC), sausio 11-osios ir vasario 

16-osios minėjimai. Kartu su Šiaulių „Chamele-
ono“ choru kovojo prieš konkurentus iš kitų 
miestų konkurse „Chorų karai“. V. Simulik buvo 
2016 m. “Juventos” progimnazijoje vykusių pir-
mųjų VEX robotų varžybų Lietuvoje globėjas, 
bei Šiaulių ,,Saulėtekio“ gimnazijos surengtų 
pirmųjų Šiaulių regione „Saulės robotų mūšyje“ 
varžybų draugas.

Savanorystė
V. Simulik ne tik prisideda organizuojant, ne tik 
suranda lėšų arba remia savo pinigais, bet ir pats 
aktyviai dalyvauja ten, kur tik gali būti naudin-
gas. Jis kartu su savo komanda „Už Šiaulius“ da-
lyvauja aplinkosaugos projekte „Darom“, prieš 
Kalėdas kartu su Savanoriškų saugos būrių 

komanda dalyvauja aiškinant vaikams ir jauni-
mui apie pirotechnikos keliamus pavojus, dali-
ja atšvaitus rudenį į mokyklas susirinkusiems 
vaikams, kartu su šiauliečiais sodino rožes arba 
gelbėjo kaštonus. Kartu su bendraminčiais jis 
patruliuoja su Savanoriškų saugos būriu, da-
lyvauja būtiniausių maisto produktų dalijimo 
sunkiai besiverčiantiems akcijose. Dainų ben-
druomenei pagelbėta šventėse „Skambantys 
Dainai“, „Žolinės“, senjorų kelionei į Tytuvėnus, 
labdaros akcijos Beržynėlyje.

Dalyvauta E. Mildažytės „Bėdų Turgus“ 
labdaros-paramos renginyje remiant sunkiai 
gyvenančius Šiaulių regiono žmones.

Kartu mes galime daugiau..! 

Atkelta iš 2 psl.

Rašytojas, literatūros 
almanacho „Varpai“ 

vyriausiasis redaktorius 
Leonas Peleckis-Kaktavičius:

„Pirmas rėmėjas, kuris 
paramą pasiūlė pats“

Rašytojas Leonas Peleckis - Kaktavičius, 
literatūros almanacho „Varpai“ leidybą 

atnaujinęs 1989 metais, ne kartą susidūrė 
su finansavimo klausimu, tačiau bendravi-
mas su Valerijumi Simulik prasidėjo ne nuo 
pinigų prašymo.

„Valerijus į mus kreipėsi, nes jį sudomino 
Šiauliuose leidžiamas literatūros almanachas 
ir jis pats pasiūlė paramą. Tai turbūt vieninte-
lis mūsų rėmėjas, kurio nereikėjo prašyti pa-
ramos,“ – prisimena L. Peleckis - Kaktavičius.

Dabar jau devyneri metai, kai Valerijus 
nuolatos remia „Varpų“ leidybą. Nors su-
mos nėra didžiulės, tačiau L.  Peleckis - 
Kaktavičius pripažįsta, kad jo parama labai 
reikalinga ir svarbi, nes kultūros finansavi-
mas Lietuvoje skaudi tema, o Spaudos, radi-
jo ir televizijos rėmimo fondo skiriamų lėšų 
almanacho leidybai nepakanka.

„Valerijus ne tik remia pagal savo išgales 
leidybą, bet ir yra įdomus pašnekovas, ak-
tyviai domisi tuo, kas literatūros almanache 
spausdinama, dalyvauja Lietuvos rašytojų 
sąjungos klube vykstančiuose „Varpų“ va-
karuose, niekada nepamiršta pasveikinti 
varpininkų sukakčių, jubiliejų progomis“, - 
pažymi vyriausiasis redaktorius.

Kai 2015 metais svarsčiau, ar imtis tele-
vizijos projekto „Chorų karai“ Šiaulių choro 
„Chameleonas“ generolės pareigų, su daug 
kuo tariausi, į daug ką kreipiausi pagalbos, 
nes žinojau, kad reikės ne tik daug kūrybinės 
sėkmės ir jėgų, bet ir materialinio pagrin-
do – transporto, rūbų, batų ar pan. Daug kur 
buvau ir daug kur man atsakė, kad padės tik 
tada, jei chorui seksis. O pagalbos reikėjo 
tada, iš karto, kai televizija kvietė į projektą 
„Chorų karai“.

Kadangi Valerijus buvo mano senų laikų 
bičiulis, nuėjau ir pas jį. Jis pirmiausia labai 
palaikė moraliai, ragino eiti vadovauti Šiaulių 
chorui, populiarinti miestą savo dainomis 
ir dalyvavimu. Jis padėjo surasti transportą, 
išspręsti įvairius kitus materialius klausimus. 
Jis kartu su mumis buvo nuo pat choro gy-
vavimo pradžios iki pabaigos, buvo mūsų 
pagalbininkas, patarėjas ir ramstis įvairiais 
klausimais. Ir dabar mūsų ryšiai nėra nutrū-
kę – bendraujame, susitinkame, koncertuo-
jame, vieni kitus kviečiame į renginius.

Nepriklausau jokiai partijai, ir kalbu ne 
apie Valerijaus politinę veiklą. Politinių parti-
jų pavadinimai kelia įvairių minčių ir jos ne vi-
sada yra teigiamos. Kalbėdama apie Valerijų, 
kalbu tiesiog apie paprastą normalų žmogiš-
kumą. Valerijus yra žmogus, išlikęs žmogumi.“

Pedagogė, Šiaulių choro
„Chameleonas“ vadovė, 
muzikos ir dainų autorė 

Laura Remeikienė:

„Žmogus, išlikęs žmogumi“

„Prieš daug metų su Valerijumi Simulik 
dirbome Šventupio vidurinėje moky-

kloje. Ten jis buvo direktoriaus pavaduotojas, 
tad pirmiausia jį pažinau kaip puikiausią va-
dovą, kuris rodė gerą pavyzdį savo darbuoto-
jams. Jis pirmas ateidavo į darbą ir paskutinis 
iš jo išeidavo, buvo griežtas ir reiklus, bet nie-
kada nepajutome spaudimo ar kitokių blogų 
dalykų. Tada mokykloje buvo susiformavusi 
labai gera atmosfera, mes ne tik dirbome kar-
tu, bet ir kartu leidome laisvalaikį.

Respublikinio vaikų ir jaunimo 
muzikos festivalio „Paukščiai“ 

organizatorė 
Aušra Kardašienė:

„Padėjo užaugti „Paukščių“ 
sparnams“

Jau tradiciniu Šiaulių miesto ir regiono 
renginiu tapusio respublikinio vaikų ir 

jaunimo muzikos festivalio „Paukščiai“ orga-
nizatorė Aušra Kardašienė dėkoja Valerijui 
Simulik už paramą jau trečiam jos organi-
zuojamam festivaliui.

2016 metais festivalį „Paukščiai“ 
„Romuvos“ progimnazija organizavo ketvir-
tą kartą, o „Romuvos“ gimnazija - pirmą. Jo 
tema – dainos apie paukščius. Šiuo renginiu 
siekiama skatinti dainininkus domėtis lie-
tuvių kalendorinėmis šventėmis, puoselėti 
dainavimo tradicijas, skatinti gabių vaikų 
meninę saviraišką. 

„Pirmąjį renginį organizavau gavusi lėšų iš 
chorą lankančių vaikų tėvelių, mūsų bandy-
mas buvo sėkmingas, festivalis pavyko, todėl 
„Paukščiams“ užaugo sparnai ir norėjosi dar. 
Po metų išdrįsau nuvykti pas Valerijų Simulik 
paprašyti pagalbos festivalio organizavimui, 
nes mačiau, kad Seimo narys remia kitus ren-
ginius. Nuvykau ir gavau paramą“, - prisimena 
bendravimo pradžią A. Kardašienė. 

Anot festivalio organizatorės, Seimo na-
rys ne tik išklausė, bet ir palaikė jos idėjas.

„Man patinka su V. Simulik bendrauti, 
nes jis labai konkretus. Kai mane pamato, 
iš karto klausia – kiek reikia, ko reikia? Jis, 
ko gero, nei vienam menininkui neužtrenkė 
durų“, - sako „Romuvos“ choro vadovė. 

Katalikiškos „Sandoros“ 
progimnazijos direktorius

Kęstutis Šaltis:

„Jis nuosekliai dirba, o ne 
daro šou prieš rinkimus“

Valerijus Simulik jau devynerius metus 
remia Šiaulių vaikų ir jaunimo gies-

mių šventę “Giesmių pynė Marijai”. Šventę 
nuo pat pradžių organizuojantis katalikiš-
kos „Sandoros“ progimnazijos direktorius 
Kęstutis Šaltis sako, jog pirmą kartą į Seimo 
narį kreipėsi, nes negavo finansavimo šventei 
organizuoti. Jie buvo pažįstami dar nuo tų lai-
kų, kai abu Šiauliuose dirbo mokyklų direk-
toriais, tad kreiptis pagalbos nebuvo sunku.

„Tada mes su juo pabendravom, papa-
sakojau savo viziją. Jis geranoriškai pagal 
galimybes sutiko prisidėti prie šventės or-
ganizavimo išlaidų padengimo, o kai pamatė, 
koks mūsų renginys, - jame dalyvavo apie 
500 dalyvių, - Valerijus pareiškė norą būti 
nuolatiniu rėmėju. Ir taip mus remia devy-
nerius metus“, - pasakoja K. Šaltis. 

Progimnazijos direktorius sako taip apie 
Valerijų Simulik kalbėjęs ir ekselencijai 
Šiaulių vyskupui – tai yra tas žmogus, kuris 
ne tik prieš rinkimus padaro kažkokį šou, bet 
iš tikro nuolat ir nuosekliai dirba. 

„Žinau, kad su Valerijumi galiu pasitarti, 
nes žmogus turi daug patirties. Jis konkre-
tus - jei mato, kad nevykęs reikalas ar negali 
pagelbėti - taip tiesiai ir pasako. O jei paža-
dėjo savo pagalbą, gali būti tikras – padarys 
viską, ką gali“, - kalba K. Šaltis. 

Buvęs Lietuvos policijos 
vadovas ir vidaus reikalų

ministras Saulius Skvernelis:

„Saugos būriai suformuoti 
Valerijaus iniciatyva“

„Su Valerijumi susipažinau dar tuomet, 
kai buvau Lietuvos policijos generali-

nis komisaras. Visų pirma dėl aktyvios jo vei-
klos padedant policijai, ženkliai prisidedant 
prie viešojo saugumo: kalbu apie Savano-
riškus saugos būrius (SSB), kurie Valerijaus 
iniciatyva buvo suformuoti Šiauliuose.

SSB nariai iki šiol prižiūri viešąją tvarką 
per įvairius renginius, budi kartu su policijos 
patruliais, kitaip prisideda prie to, kad Šiau-

IŠ PIRMŲ LŪPŲ

Seimo narė Rima Baškienė: 

„Valerijus nesiekia dėmesio 
sau, jis nuosekliai dirba“

„Nuo 2004 metų su Valerijumi dir-
bame LR Seime, tad apie jo veiklą 

galiu kalbėti, vertindama 12 metų pažintį. 
2005 m. Valerijaus Simulik iniciatyva Seime 
buvo įkurta ir iki šiol aktyviai veikia Šiaulių 
krašto bičiulių parlamentinė grupė, į kurią 
įsijungėme tie, kurie tame krašte esame iš-
rinkti Seimo nariais, kurie darbu ar gimimu 
susiję su Šauliais. Dirbdami šioje parlamen-
tinėje grupėje nuveikėme gana daug darbų. 
Valerijus buvo išrinktas primininku, paskui 
jo siūlymu pirmininkai keitėsi. Ne taip svar-
bu buvo kas vadovauja šiai grupei – svarbu, 
kad mūsų teikiami projektai, pasiūlymai biu-
džetui dėl Šiaulių krašto problemų sprendi-
mo būtų įgyvendinti. Organizavome daug 
susitikimų su ministerijų, kitų institucijų 
atstovais, regiono savivaldybių merais, nes 
Šiaulių krašto rūpesčiai tapo mūsų rūpesčiu 
ir sprendimų ieškojimu. Keičiantis Seimo 
kadencijoms – keitėsi šioje parlamentinėje 
grupėje dirbantys Seimo nariai, bet idėja ir 
tikslas, – padėti spręsti Šiaulių krašto žmonių 
problemas, – išliko tas pats, kurį Valerijus 
visada inicijavo ir nuosekliai tęsia. 

Valerijus yra iš nedaugelio Seimo narių, 
kurie tame pačiame krašte vienmandatėje 
apygardoje būtų renkami net keturis kartus 
iš eilės. Valerijaus šūkis: „Už Šiaulius“ yra ne 
tik skambus pavadinimas, bet ir pagrindinė 
jo visos veiklos ašis. Jis buvo ir yra aktyvus 
Seimo narys komitetuose ar komisijose, ku-
riuose jam teko dirbti – Švietimo, mokslo ir 
kultūros, Užsienio reikalų, Etikos ir proce-
dūrų ir t. t., - bet jam visada svarbiausia yra 
Šiauliai.

Kartu su Valerijumi teko dirbti Baltijos 
Asamblėjoje, atstovaujant Lietuvos par-
lamentą šioje tarptautinėje veikloje. Ir čia 
Valerijus Simulik buvo tinkamai įvertin-
tas – jis apdovanotas Baltijos Asamblėjos 
medaliu už vienybės ir bendradarbiavimo 
puoselėjimą. 

Valerijus nėra tas politikas, kuris repli-
kuotų kiekvienu klausimu ar emocingai 
reikštų savo poziciją Seimo posėdžių metu, 
jis dirba nuosekliai, išmintingai reiškia savo 
mintis, nebijodamas pasakyti savo nuomonę 
ir prisiimti atsakomybę.“ 

liai ir šiauliečiai būtų saugesni. Manau, tai 
tikrai svarbus ir svarus indėlis miesto vardan.

Be to, Valerijus buvo vienas iš tų aktyvių 
Seimo narių, kurių padedami rengėme Po-
licijos rėmėjų įstatymo pataisas. Jos suteikė 
kur kas didesnes teises ir galimybes policijos 
rėmėjams, kurių veikla tapo nebe simboliš-
ka, o juntama ir duodanti rezultatus.

Džiaugiuosi, jog Valerijui iš tiesų rūpi 
mūsų visuomenės saugumas ir jis daro 
konkrečius darbus tam, kad jį pagerintų bei 
sustiprintų.“
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Nuoširdų ačiū noriu tarti savo komandai, kuri visą laiką 

buvo kartu, negailėjo savo jėgų, laiko ir išmanymo. Ačiū 

jiems už tai, kad galėjau dirbti produktyviai, nes be savo  

žmonių niekuomet nebūčiau nuveikęs net dalies tų darbų, 

kurie buvo padaryti.

Kartu mes galime daug!
Nuoširdžiai –

Valerijus Simulik

Baigiantis ketvirtajai kadencijai Seime noriu padėkoti  
šiauliečiams už parodytą pasitikėjimą ir sudarytą galimybę 

nuveikti nemažai darbų Šiauliams. Ačiū visiems, kurie  
išreiškė man paramą, taip pat ir tiems, kurie tiesiog mane 
palaikė savo mintimis ir darbais. Visiems šiauliečiams  
ačiū už nuolatinę pagalbą ir idėjas. 

AČIŪ!

Teisingai išsprendę kryžiažodį, užpildę kuponą ir išsikirpę jį, kvie-
čiami atvykti į V. Simulik būstinę Tilžės g. 148. Taip pat teisingų 
nuskanuotų ar nufotografuotų atsakymų kuponų laukiame el. paštu 
v.simulik@splius.lt.


