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MIELI ŠIAULIEČIAI,

Iki pasimatymo!
Seimo narys Valerijus Simulik

Šiauliai

Miesto plotas
81,13 kv. km

Žalieji plotai 

18,87 kv. km Vandens plotai
12,78 kv. km

Iš viso gyventojų
106,4 tūkst.

ŠIAULIAI

Štai jau dveji metai, kai esu išrinktas Seimo nariu Šiaulių miesto Dainų rinkimų apygardoje. Tai jau ketvirta mano kadencija 
Seime, todėl pakankamai sunku atskirti tuos darbus, kuriuos pavyko nuveikti per pastaruosius dvejus metus. Dalis darbų, 
kurių rezultatus matome šiandien, pradėti net ne prieš dvejus metus, o gerokai anksčiau.
Savo dvejų metų ataskaitoje nesistengsiu suskaičiuoti savo pasisakymų Seimo salėje ar užregistruotų teisės aktų skaičiaus. 
Tokią statistiką bet kuris besidomintis nesunkiai gali surasti internete. Manau, kad ne nuo teisės aktų skaičiaus gerėja 
šiauliečių gyvenimas. Svarbu, kaip mūsų mieste jaučiasi žmonės, su kokiomis problemomis susiduria, ką norėtų pakeisti. 
Svarbu, kad miestiečiai jaustųsi saugūs, patenkinti gaunamomis paslaugomis, galėtų turiningai ir sveikai organizuoti savo 
laisvalaikį. 

Esu tikras, kad dirbant tokius darbus labai svarbu turėti patikimą komandą. Todėl labai 
džiaugiuosi žinodamas, kad siekdamas gerovės Šiauliams galiu remtis tiek į kolegas Seime, 
su kuriais esame subūrę  Šiaulių krašto bičiulių parlamentinę grupę, tiek į savo 
pagalbininkus Šiauliuose. Smagu, kad tų pagalbininkų ratas laikui bėgant tikrai nemažėja.
Galiu pasidžiaugti, kad šie dveji metai leido padaryti svarbius sprendimus savo, kaip 
politiko, gyvenime. Šiuo metu nepriklausau jokiai politinei partijai, nes matau, kad 
partiškumas tikrai nėra pagrindinis veiksnys atliekant įvairius darbus. Tie, kas mane 
vertina, manimi pasitiki, vertina ne partiją, vertina žmogaus asmenybę ir jo nuveiktus 
darbus. 
Norėčiau, kad mano ataskaita nebūtų vien formalumas. Stengsiuosi, kad joje rastumėte 
naudingos informacijos. O tų, kurie turi rūpesčių ar klausimų, aš ir mano komanda laukia 
Šiauliuose, Tilžės g. 148, mano priimamajame.

Šiaulių miesto biudžetas kasmet po truputį auga, 2014 metais 
surinkta daugiau mokesčių, nei 2013 metais. Tačiau iki šiol 
miestui vis nepavyksta atsikratyti skolų, nors šios tendencijos 
būdingos ir kitiems Lietuvos miestams. 
Uždirbti ir tinkamai suplanuoti pinigus nėra paprasta, tačiau kol 
kas trūksta glaudesnio Šiaulių miesto bendradarbiavimo su 
miestą atstovaujančiais Seimo nariais. Pozityvus lobizmas 
formuojant valstybės biudžetą leistų išspręsti kai kuriuos 
klausimus kur kas sparčiau, nei buvo sprendžiama iki šiol. 
Kryptingas, nuoseklus darbas šia linkme leistų miestą paversti 
gražesniu ir patogesniu. 
Tinkamai atstovaujant Šiaulius, miesto viešųjų erdvių   
tvarkymui būtų galima atrasti daugiau lėšų. Ūkiškai panaudojus 
gaunamas lėšas, „įdarbinus“ privatų kapitalą, būtų galima 
sukurti ne tik jaukias miesto erdves sveikam laisvalaikiui, bet ir 
verslui palankią  aplinką. Tam įvairios miesto institucijos ir 
Šiaulius atstovaujantys Seimo nariai turėtų suvienyti jėgas, 
pamiršdami partines rietenas ir ambicijas. 

PINIGAI
2013 IR 2014 METŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ

PALYGINIMAS (TŪKST.LT)

VIENAM GYVENTOJUI TENKANČIOS ES REGIONINIŲ FONDŲ LĖŠOS (APSKRITIMIS)
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Sakysite, 2+2 negali būti 5? 
Gali, jei dirbsime ūkiškai ir ieškosime geriausių sprendimų.

Šaltinis – Vidaus reikalų ministerija.
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saugumas

Šiemet sukako jau penkeri metai, kai šiauliečių saugumu rūpinasi nes tik policija, bet ir asociacija „Savanoriški saugos 
būriai“ (SSB), liaudiškai dėl logotipe pavaizduoto lokio vadinami „meškinais“. Ir jei iš pradžių tiek policija, tiek šiauliečiai į 
„meškinus“ žiūrėjo atsargiai, tai dabar ne vienas miestas domisi jų patirtimi, svarstydami panašią struktūrą įkurti pas save.
Seimo narys Valerijus Simulik buvo šio būrio iniciatorius, aktyviai dalyvavo jį kuriant ir pats budėjo viešose vietose per 
renginius ar patruliavo naktimis kartu su kitais savanoriais, už savo darbą negaunančiais jokio atlygio. 
„Deja, reikia pripažinti, kad ne visada ir visi gali jaustis saugiai. Pasitaiko labai skaudžių pavyzdžių, kurie liudija, kad tikrai ne 
viskas padaroma tam, kad būtų užtikrintas vaikų, jaunimo, ar vyresnio amžiaus žmonių saugumas. Nesu iš tų žmonių, kurie 
laukia, kol už juos ką padarys kiti. Todėl prieš penkerius metus ir ėmėmės patys saugoti savo vaikus, savo šeimas, savo 
miestą“, - sako parlamentaras. 
SSB Šiauliuose vienija apie 100 aktyvių žmonių, maždaug 70 iš jų yra policijos rėmėjai. SSB būrys turi savo uniformas, su 
kuriomis patruliuoja renginiuose, miesto gatvėse, rugsėjį padeda užtikrinti didesnį eismo saugumą, padeda neįgaliems ir 
vienišiems žmonėms. Šiemet SSB nariai rūpinosi moksleivių saugumu Vilniuje vykusioje dainų šventėje „ Čia  - mano 
namai“.  Jie kartu su Šiaulių miesto meno kolektyvais vyko į Vilnių ir budėjo keturiose mokyklose, kur buvo apsistoję Dainų 
šventės dalyviai. Tokia pagalba Dainų šventės dalyviams teikiama ne pirmus metus. Saugos būrio nariai šiemet taip pat 
budėjo Salduvėje vykstančioje vaikų stovykloje „Vasara Salduvėje“. 12 savanorių budėdavo naktimis, taip pasirūpindami 
vaikų saugumu ir kartu užtikrindami tvarką stovykloje. Neapsieina be savanorių ir vieši renginiai - pernai kartu su policijos 
pareigūnais teko palaikyti viešąją tvarką Naisių festivalyje, užpernai ir šiemet - Žagarės vyšnių festivalyje. Šiaulių bulvare 
birželio mėnesį SSB palaikė tvarką per Lietuvos kaimo muzikantų ir kapelijų festivalį „Ant rubežiaus“. Jau tapo tradicija ir tai, 
kad per Naujųjų metų sutiktuves nariai budi prie mieste pastatytų kalėdinių eglučių (Rėkyvoje, Prisikėlimo aikštėje, Prie 
Šiaurės kolegijos, Višinskio aikštėje).

švietimas

Vienas ar kartu su kitais Seimo nariais 
Valerijus Simulik pasirūpino dėl šių švietimo įstaigų problemų sprendimo

„Visus „meškinus“ noriu dar kartą pasveikinti su penkerių metų sukaktimi 
ir jiems padėkoti už tarnybą miestui, o kitus kviečiu prisijungti prie mūsų. 
Kuo mūsų bus daugiau, tuo saugesnis ir ramesnis bus mūsų miestas“, 

ŠIAULIUOSE TVARKĄ DARO „MEŠKĖNAI“ Daugiau apie SSB: http://siauliai-ssb.lt/

- sako V.Simulik

Seimo narys Valerijus Simulik iki darbo parlamente ne vienerius metus dirbo mokytoju ir mokyklos 
direktoriumi, todėl švietimo sistemos problemos jam niekuomet nebuvo ir nebus svetimos. 

ŠIUO METU  ANT VALERIJAUS SIMULIK DARBO STALO 

Parlamentaro manymu, egzaminams turi paruošti mokykla, o ne repetitoriai. Egzaminavimo 
tvarką būtina sutvarkyti taip, kad ji nebūtų sveikatos išbandymas ar net priežastis atsisveikinti su 
gyvenimu, o įgytų žinių patikrinimas. Egzaminas tai neturi būti priežastis išleisti daugybę pinigų 
papildomiems užsiėmimas ar net vaistams. Vaikai egzaminams turi pasiruošti mokykloje, be to ten 
pat turi rasti laiko kūno bei dvasios lavinimui. 

Šiai sričiai kitais metais biudžete numatytas finansavimas. Dabar būrelius po pamokų gali lankyti 
tik tie vaikai, kurių tėvai išgali mokėti pinigus, tuo tarpu visuomenei ne mažiau svarbu ne tik vaikų 
žinios, bet ir jų kiti gebėjimai bei užimtumas. Dėl to V.Simulik visada siūlė įteisinti „mokinio 
krepšelio“ vaikų popamokiniam ugdymui sistemą. Didindami vaikų užimtumą, ne tik lavinsime 
būsimus visapusiškus valstybės piliečius, bet ir  išvengsime daugybės problemų. Mėgstama veikla 
užsiėmę vaikai nestoviniuoja tarpuvartėse, neuosto klijų. Jiems tiesiog nelieka laiko niekams. 
Vadinasi, dėl to laimėsime visi – tiek patys vaikai, tiek mokytojai, tiek visuomenė. 

Seime inicijuojamos teisės aktų pataisos dėl stažinės pedagogų pensijos, kokia dabar naudojasi 
policijos pareigūnai, įteisinimo. 25 ar 30 metų mokykloje dirbęs žmogus tikrai turi turėti galimybę 
pasitraukti į užtarnautą poilsį. Visą save mokyklai atidavęs pedagogas, atsižvelgdamas į savo 
situaciją, turėtų pats nuspręsti, ar jam tęsti darbą, kai sukanka 55 ar 60 metų. Geras pavyzdys yra 
Japonijoje – ten sukakus nustatytam amžiui mokytojui mokama pensija tuo atveju, jei jis nedirba 
pedagoginio darbo. 

EGZAMINAVIMO 
SISTEMA 

NEFORMALUS 
UGDYMAS

STAŽINĖS 
PEDAGOGŲ PENSIJOS

Šiaulių Jovaro progimnazija (sporto aikštyno rekonstrukcija)

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos pastato rekonstrukcija ( mln. litų)0,5 

Šiaulių Medelyno progimnazijos pastato rekonstrukcija ( tūkst. litų)200 

Šiaulių Lieporių gimnazijos sporto salės kapitalinis remontas (  tūkst. litų)350

Šiaulių Romuvos progimnazijos avarinės būklės nuotekų šalinimo sistemos rekonstrukcija (  tūkst. litų)350

Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ stogo kapitalinis remontas (  tūkst. litų)300

Šiaulių Centro pradinės mokyklos langų keitimas (  tūkst. litų)200

Šiaulių J.Janonio gimnazijos pastato rekonstrukcija (  mln. litų)0,5



darbas seime
Seimo narys Valerijus Simulik ne pirmus metus dirba Seimo Užsienio reikalų ir Europos reikalų komitetuose, yra Lietuvos 
delegacijos Baltijos Asamblėjoje narys. Jo veikla neapsiriboja Šiauliais, neretai tenka atstovauti oficialią Lietuvos poziciją 
įvairiuose renginiuose, susitikimuose. Pasitaiko, kad oficiali valstybės pozicija skiriasi nuo asmeninės, tačiau šalies 
atstovavimas – labai rimtas ir atsakingas darbas.
Tačiau net ir tokiuose susitikimuose Seimo narys nepamiršta populiarinti  visos Lietuvos bei pačių Šiaulių.

sveikata

LĖŠOS SKIRIAMOS ĮVAIRIEMS ŠIAULIŲ RESPUBLIKINĖS LIGONINĖS PADALINIAMS 
ATNAUJINTI, PASTATYTI, ĮRENGTI

„Sveikata labai svarbi kiekvienam iš mūsų, todėl reikia žinoti, jog prireikus kvalifikuotos, greitos 
pagalbos, jos sulauksi. Tam reikalingi kompetentingi medikai, kuriems turi būti užtikrintos 
kokybiškos darbo sąlygos, galimybė padėti žmonėms“, 

„Kai prasideda privatūs pokalbiai, visuomet 
domiuosi viskuo, kas gali būti naudinga 
šiauliečiams – įdomios patirtys ,  geri 
sprendimai, verslo kontaktai“, 

Sveikata – brangiausias turtas. Siekiant užtikrinti kokybišką sveikatos priežiūrą, reikia ne tik gerų specialistų kompetencijos 
bei žmogiškumo, bet ir sukurti tinkamą infrastruktūrą. Juk jei ligoninėje per kiaurus langus švilpaus vėjai, sunegalavusiems 
nebus sąlygų gydytis. 
Seimo narys Valerijus Simulik kartu su Šiaulių krašto bičiulių parlamentine grupe ne vienerius metus rūpinasi Šiaulių 
miesto įstaigų būkle, prisideda užtikrinant finansavimą iš įvairių šaltinių.
Šiaulių respublikinėje ligoninėje ne vienerius metus vyksta rekonstrukcijos, atnaujinimo darbai, perkama nauja medicininė 
įranga. Taip siekiama, kad Šiaulių gyventojams būtų teikiamos kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos.

Per keletą metų vien šioje ligoninėje panaudota, dar naudojama ar iki projektų pabaigos bus panaudota 153 mln. litų. 
Projektai finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Valstybės investicijų programos ir biudžeto lėšomis, tačiau 
skirstant lėšas pozityvus lobizmas padeda įvertinti įvairių projektų svarbą, todėl čia ypač svarbus parlamentarų darbas su 
įvairiomis ministerijomis, įstaigomis ir kt.

Baltijos jūros valstybių parlamentinėje konferencijoje 
B a l t i j o s  A s a m b l ė j o s  n a r i a i  š i e m e t  a p t a r ė 
bendradarbiavimą Baltijos jūros regione, taip pat 
aplinkosauginį palikimą, Baltijos jūros kultūrinį 
paveldą, tvarią Baltijos jūros regiono ateitį bei 
socialinės ir sveikatos priežiūros naujoves. Žinoma, 
buvo išreikštas susirūpinimas dėl krizės Ukrainoje.

- sako V.Simulik.
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ONKOLOGIJOS KLINIKOS 
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PASTATYMUI IR ĮKŪRIMUI

NUMATYTA  KONSULTACIJŲ 
POLIKLINIKOS PASTATUI PASTATYTI, 

DARBAI TURĖTŲ BŪTI PRADĖTI 
KITAIS METAIS

- sako V.Simulik.
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V.Simulik Seime nuo šią kadenciją pateikė 
daugiau kaip 100 teisės aktų projektų 

Baltijos Asamblėjoje aptartas 
bendradarbiavimas Baltijos jūros regione 

 Seime organizuota Lietuvos radijo mėgėjų 
draugijos paroda, skirta Tarptautinei radijo 

dienai

V.Simulik sveikina Šiaulių Universiteto 
rektorių prof. dr. D.Jurgaitį gavus Baltijos 
Asamblėjos medalį


