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Kodėl?

Saulės apygarda 

Valerijus SIMULIK
Kandidatas į LR Seimą vienmandatėje Saulės rinkimų apygardoje; 
numeris LVŽS sąraše – 16

S a u l ė s  a p y g a r d o s  ž m o n ė m s ,  
pristatau savo nuveiktus darbus, ir 
kalbamės, tariamės kaip sekasi, kas 
blogai, kas gerai, kaip reikėtų keisti 
valstybės filosofiją įvairiausiose 
gyvenimo srityse. Ir čia sulaukiame 
š m e i ž t o,  a p k a l b ų ,  s k u n d ų  i š  
gerbiamų oponentų. Bet tai man ir 
mano komandai ne naujiena. Tiek aš 
p a t s  a s m e n i š k a i ,  t i e k  m a n o  
komandos žmonės pasistengsime 
aplankyti visus apygardos žmones ir 
išgirsti jų nuomonę.

Na, o baigdamas noriu pateikti dar 
vieną „saliamonišką“ VRK sprendimą – 
visi gerai žinome Ginkūnų gyvenvietę 

– tai nuo šių rinkimų ginkūniečiai 
rinks Seimo narį iš Joniškio. 

Ir pabaigai visus, visus kviečiu 
atvykti š. m. spalio 9 dieną ateiti į 
rinkimus ir patiems pasirinkti savo 
Seimo narį, kuris artimiausius 
keturis metus atstovaus Jus visur ir 
visada. Ir Jūsų pasirinkimas bus pats 
teisingiausias.

Pagarbiai  Valerijus

Pradėti norėčiau nuo nuošir-
daus AČIŪ už nuolatinį ir ištiki-
mą palaikymą visiems šiaulie-
čiams.

Šešiolika metų dirbau Šiaulių Dainų 
rinkimų apygardoje, keturis kartus jo-
je kandidatavau į Seimo narius ir ga-
vau žmonių pasitikėjimą, todėl su šios 
apygardos gyventojais mane sieja 
tamprūs ryšiai – čia sprendėme pro-
blemas, bendravome su žmonėmis, 
organizacijomis bei įstaigomis, 
ieškojome geriausių sprendimų įvai-
riais klausimais. Prieš šiuos rinkimus ši 
apygarda dėl neaiškių priežasčių bu-
vo perdalinta net į keturias dalis – 
dalis teko Aušros apygardai, kita dalis 
– Saulės apygardai, viena apylinkė 
priskirta Kelmės apygardai, na ir 
ketvirtoji dalis sujungta su Kuršėnais 
ir „pagimdyta“ nauja apygarda – 
Kuršėnų-Dainų. Taigi apygarda buvo 
ketvirčiuota, nors nebuvo pati 
mažiausia.

Būtų galima be galo ilgai diskutuoti 
apie rinkimų apygardų ribų pakeiti-
mus ir tokių sprendimų motyvus, bet 
neketinu gaišti laiko kalboms. Dirbau, 
dirbu ir dirbsiu kiek galima konstruk-
tyviau visame Šiaulių mieste bei 
Šiaulių regione. Nesiruošiu užmiršti 
Gytarių, Dainų, Lieporių bei kaimiš-
kųjų – Voveriškių, Aukštelkės bei Ge-
gužių – teritorijų žmonių, nuolat vyk-
davau ten, įsipareigoju ir ateityje ten 
būti nuolatiniu dalyviu renginių, 
susitikimų bei pagalbininku. Bet gy-
venimas daro savo pataisas – nuošir-
džiai džiaugiuosi, kad naujoje apy-
gardoje į Seimą kandidatuoja mano 
ilgametė kolegė Rima Baškienė, tai 
patikimas, nuoširdus, atsakingas 
žmogus. 

Kadangi esu tikras (grync) šiaulietis, 

dėl to ir planuoju kandidatuoti 
Šiauliuose. Kadangi jau yra paskelbta, 
kas ir kur kandidatuoja, tai kyla 
klausimas – KODĖL ATEINU Į 
ŠIAULIŲ SAULĖS APYGARDĄ? 
Istorija byloja, kad 1966 metų 
rugpjūčio 2 dieną Šiauliuose tarp 
gimusių buvo ir toks Valerijus Simulik, 
kurio tėvai gyveno Pabaliuose, 
Durpynų 2-oje gatvėje (dabar – Ievų 
gatvė). Po antrosios klasės baigimo su 
šeima persikėlėme gyventi į Lieporių 
mikrorajoną, Krymo 16-ąjį namą ir 
mokslus tęsiau 14-oje vidurinėje 
mokykloje (dabar – Lieporių gimna-
zija). Toliau mokslus tęsiau Šiaulių 
pedagoginiame Institute (dabar – 
Šiaulių universitetas) ir įgijau fizikos 
mokytojo specialybę ir pradėjau savo 
profesinę veiklą laborantu bei 0,25 
etato lektoriaus. Po to sekė direkto-
riaus pavaduotojo ugdymui darbas 
Šiaulių 21-oje vidurinėje mokykloje ir 
nuo 1994 metų buvau paskirtas dirbti 
direktoriumi Gytarių vidurinėje mo-
kykloje. Taigi mano visa vaikystė, pa-
auglystė bei studijų pradžia tiesiogiai 
susijusi su Saulės apygardos teritorija. 
Na, o dabar vėl grįžau nuo 2000 metų 
į Pabalius, kur ir šiandien gyvenu. Čia 
mano senelio ir jo protėvių žemė.

Po to, kai VRK priėmė politinį 
sprendimą naikinti Dainų rinkiminę 
apygardą, teko nusivilti kai kurių 
kolegų pastabomis, nes buvo man 
išsakyta, kad „nejaugi tu kandidatuosi 
vieno iš kolegų apygardoje.“ Pirmą 
kartą sužinojau, kad kažkas tai iš 
Seimo narių turi savo asmenines – 
vardines apygardas. Keista, kad 
Konstitucijoje to nėra parašyta. Todėl 
pirmiausia aš ir mano komanda 
pradėjome klausti žmonių, ar būtų 
palaikymas kandidatuojant. Sulau-
kiau 6012 žmonių palaikymo. Todėl, 
atsiskaitydamas Dainų apygardos ir 



Baltijos Asamblėjos medalis. 2003 m.

 Lietuvos nacionalinio olimpinio komiteto Olimpinė žvaigždė. 2012 m. 
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės atminimo medalis. 2006 m. 

LR Prezidento Valdo Adamkaus atminimo ženklas už asmeninį indėlį 
plėtojant Lietuvos transatlantinius ryšius. 2002 m.

Apdovanojimai

Lietuvos kūno kultūros akademijos ženklas. 2009 m. 
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Suprantama, kad kiekviename darbe pirmiausia yra savo 
pareigų vykdymas. Bet visada malonu prisiminti akimirkas, 
kai tavo darbas būna įvertintas. 

Apdovanojimai: 

Už darbą Užsienio Reikalų komitete įvertintas LR 
Prezidento Valdo Adamkaus atminimo ženklu už asmeninį 
indėlį plėtojant Lietuvos transatlantinius ryšius;

Nuo pat pirmosios kadencijos priklausau Baltijos 
Asamblėjos Lietuvos delegacijai ir už darbą bei Baltijos 
valstybių atstovavimą apdovanotas Baltijos Asamblėjos 
medaliu; 

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės atminimo ženklas už indėlį 
plėtojant vaikų sportą;

Lietuvos nacionalinio olimpinio komiteto Olimpinė 
žvaigždė už nuopelnus olimpiniam sportui Lietuvoje;

Lietuvos kūno kultūros akademijos ženklas už nuopelnus 
akademijai.
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Kaip ne kartą jau sakiau, bendradarbiavimas su visuomeniniais 
rinkimų komitetais – LVŽS išskirtinumas ir stiprybė. Tuo negali 
pasigirti jokia kita partija. Man malonu, kad bendraminčių, kuriems 
rūpi tos pačios idėjos bei vertybės, radome ir Šiauliuose.

Visuomeninis judėjimas „Už Šiaulius“ 
turi tvirtas pozicijas ir didelį šiauliečių 
pasitikėjimą. Tai galima pasiekti tik 
nuoširdžiai ir daug dirbant bei realiai, o ne 
deklaracijomis, atstovaujant gyventojus, jų 
interesus tiek savivaldos, tiek ir nacionaliniu 
lygmeniu. Džiaugiuosi, kad visuomeninio 
judėjimo „Už Šiaulius“ nariai tai daro nuolat. 
Vienas iš geriausių to pavyzdžių – suburti, 
įkurti, gyvuojantys ir dirbantys „Savanoriški 
saugos būriai“, kurie realiai, o ne teoriškai 
prisideda prie viso miesto, visų šiauliečių 
saugumo.

Visuomeninio judėjimo „Už Šiaulius“ 
lyderį  Valeri jų  Simuliką pažįstu 
asmeniškai. Tai veiklus, iniciatyvus 
žmogus, atkakliai siekiantis tikslo. Tai 
politikas, kuriam iš tikrųjų rūpi Šiauliai ir čia 
gyvenančių žmonių gerovė.  Nieko 
nuostabaus – juk jis ir pats gyvena 
Šiauliuose.  

Faktas, kad šiauliečiai jau keturis kartus 
patikėjo Valerijui Seimo nario mandatą, 
kalba pats už save. Nedaug Lietuvoje yra 
parlamentarų, kurie galėtų pasigirti tokiu 
didžiuliu žmonių pasitikėjimu. Net jei 
vienas kartas gali būti atsitiktinis, tai keturi 
k ar ta i  sako t ik  v iena:  Valer i jus  –  
tinkamiausias kandidatas, geriausias 
šiauliečių ir Šiaulių atstovas Seime. Todėl 
raginu šiauliečius aktyviai dalyvauti 
rinkimuose ir balsuoti už Valerijų Simuliką, 
kuris kartu su LVŽS profesionalų komanda 
yra pasirengęs kurti stiprią valstybę, kurioje 
gyvena orūs žmonės...

Ramūnas Karbauskis

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas 

bei kviečiu visus šiauliečius balsuoti už jį. Jei norite Seimo nario, kuris 
dirbtų savo darbą, kuris dirbtų jums, kuris stengtųsi dėl jūsų – rinkitės 
LVŽS sąrašą ir Valerijų Simulik.

Valerijus Simulik yra vienas darbščiausių Seimo 
narių. Ir tai ne emocijos – apie tai kalba statistika. Jis – vienas 
aktyviausių teisės aktų rengėjų ir teikėjų. O tai byloja tik viena, kad 
Valerijus – ne iš tų Seimo narių, kurie mėgaujasi mandatu, alga ar 
menamomis privilegijomis. Jis – vienas iš tų, kurie suvokia, jog 
parlamentaro mandatas įpareigoja dirbti Lietuvai, Šiauliams – ką 
Valerijus ir daro.

Man imponuoja Valerijaus aktyvumas, pastangos 
ir ryžtas vardan saugesnių Šiaulių – kalbu apie jo įkurtus 
„Savanoriškus saugos būrius“, kurie patruliuoja kartu su policijos 
pareigūnais. Imponuoja ir jo dėmesys mūsų jaunajai kartai, kas ypač 
svarbu – kalbu apie jo įkurtą, globojamą ir jau dvidešimtus metus 
skaičiuojančią Moksleivių mėgėjų krepšinio lygą. Šaunu, kad ji kaip 
magnetas traukia jaunimą, kuris priešingu atveju galėjo pasukti į 
gatves, o ten nieko gero nelauk.

Tiek bendraudamas su Valerijumi pats pastebiu, 
tiek kiti žmonės sako, kad jis – grync šiaulietis. Kalbu 
ne tik apie tarmę, bet ir kitus dalykus. Valerijui iš tikrųjų visų pirma rūpi 
šiauliečiai ir jų miestas. Yra tik keletas Seimo narių, kurie taip dažnai 
lankytųsi mieste, kur yra išrinktas. Juk visgi atstumas nemažas – 
daugiau kaip 200 kilometrų. Kiek žinau, Valerijus kas savaitę, o dažnai 
ir po kelis kartus, kursuoja maršrutu Šiauliai–Vilnius–Šiauliai. Pagaliau 
Šiauliuose jis pats gyvena, o tai geriausias įrodymas, kas jam svarbu.

Nepriims pro duris – įlys per langą. Taip sakoma apie 
žmones – ir šis posakis labai tinka būtent Valerijui. Labai aktyvus, 
energingas žmogus, kurio kelyje link tikslo niekas nesustabdys.

Aš, kaip LVŽS sąrašo lyderis, tvirtai sakau, 
kad Valerijumi Simulik tikiu ir pasitikiu – 

Saulius Skvernelis
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos sąrašo lyderis, buvęs 
Lietuvos policijos generalinis komisaras ir vidaus reikalų ministras 
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Buvau ir esu įsitikinęs, kad gyvenu 
laisvoje, demokratinėje valstybėje. 
Ilgą laiką dirbau darbą, kur žodis, 
garbė, pareiga buvo aukščiau už 
viską. Dirbau mokytoju, direktoriaus 
pavaduotoju bei direktoriumi.

Vėliau patekau į „kitą“ pasaulį – 
politiką. Šiandien esu politikas ir 
nuolat girdžiu fantazijas, melą bei 
šmeižtą. Suprantama, tai daroma 
tyliai, paslapčia, per tarpininkus – nes 
gandų skleidėjai to tiesiai pasakyti 
nedrįsta!

V i s i e m s  š i a u l i e č i a m s  n o r i u  
pakomentuoti bene dažniausiai 
sklandančią LEGENDĄ apie tai, kaip 
„V. Simulik partijas keitė“.

1999 m. spalio mėn. įstojau į 
t u o m e t i n ę  N a u j ą j ą  S ą j u n g ą  
(socialliberalai) ir 2000, 2004, 2008 m. 
dalyvavau LR Seimo rinkimuose bei 
2000, 2003, 2007, 2011 m. dalyvavau 
Šiaulių savivaldos rinkimuose po šios 
politinės jėgos vėliava.

Po 2008 metų LR Seimo rinkimų 
likau vienintelis NS atstovas. Niekur 

nepabėgau, neparsidaviau nei vienai 
partijai. Likau NS (socialliberalai) 
nariu. 

2011 m. liepos 9 d. NS suvažiavimas 
priėmė sprendimą likviduoti NS 
(socialliberalai) partiją ir prisijungti 
prie Darbo partijos. Viskas, taškas. NS 
kaip tokios nebeliko.

Buvęs NS Šiaulių skyrius (223 nariai) 
priėmė sprendimą eiti savo keliu. 
Mūsų komanda gavo kelių partijų 
pasiūlymus dirbti kartu. Pasirinkome 
LSDP Šiaulių skyriaus komandą ir 
rugsėjo 9 d. 223 nariai įstojo LSDP 
Šiaulių skyrių. Kodėl?  Daug metų 
kartu su gerb. Edvardu Žakariu 
dirbome ranka rankon, tad pas-
irinkimas buvo logiškas.

2012 metais jungtinės LSDP ir 
buvusių NS pajėgos laimėjo Seimo 
rinkimus. Šiauliečiai patikėjo 3 
vienmandates apygardas ir sąraše 
gavo 2 papildomus Seimo narių 
mandatus, taigi Šiaulių skyrius 
„uždirbo“ 5 mandatus.

Nuo pat pirmų minučių buvome 

lojalūs LSDP vadovybei. Bet. Gal 
stuburas nebe toks lankstus, gal 
naiviai tikėjomės abipusės pagarbos 
– bet sulaukėme apkalbų, šmeižto, 
intrigų, o galiausiai – kaltinimų 
partijos skaldymu. Supratome, kad 
e s a m e  n e p a g e i d a u j a m i .  K a i p  
atėjome – taip ir išėjome, visi drauge.

Žiūrėdamas į praeitį matau ir tikiu, 
kad tai buvo teisingas sprendimas. 

Išėję iš LSDP 2014 m. lapkričio 17 d. 
sukūrėme visuomeninį judėjimą „Už 
Šiaulius“. 2015 m. jis dalyvavo Šiaulių 
miesto savivaldybės Tarybos bei 
m e r o  r i n k i m u o s e  k a i p  N E -
P R I K L AU S O M I  Ž M O N Ė S ,  a t s -
tovaujantys miestą ir miestiečius. 
G avęs  š iaul ieč ių  pas i t ikėj imą 
nepr ik lausomas v isuomeninis  
judėjimas „Už Šiaulius“ suformavo 5 
Tarybos narių frakciją – „Už Šiaulius“.

Seimo valdančiosios par ti jos 
n e l e i d o  n e p r i k l a u s o m i e m s  
komitetams dalyvauti 2016 metų 

Seimo rinkimuose. Turbūt tikrai ne iš 
baimės – sakykime, kad tiesiog iš 
nemei lės.  Tada v isuomeninių  
komitetų atstovus iš Kauno, Šiaulių 
bei Panevėžio pakvietė – be jokių 
sąlygų ar įpareigojimų – Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Eiti į 
Seimo rinkimus LVŽS sąraše, kuriame 
– ir savo sričių profesionalai, ir įvairių 
visuomeninių judėjimų atstovai.

Ta i g i ,  e s u  n e p r i k l a u s o m a s  
visuomeninio judėjimo „Už Šiaulius“ 
atstovas LVŽS sąraše. Mano ir LVŽS 
pozicijos žmogaus teisių, švietimo, 
kultūros, regionų, aplinkosaugos, 
a s m e n s  ( ž m o g a u s ,  p i l i e č i o )   
klausimais sutampa, todėl ir esu 
šios komandos narys.

Ir, skirtingai nuo konkurentų, man 
rūpi darbas ne partijos labui, ne pagal 
partijos įgeidžius, nurodymus ar 
dūdelę – o darbas vardan šiauliečių ir 
Šiaulių. Aš, skirtingai nei jie, galiu sau 
tai leisti.

Šiaulių Dainų vienmandatinėje 
rinkimų apygardoje keturis kartus 
Seimo nariu buvo renkamas Valerijus 
Simulik. Kaip kolegė Seime, turėjau 
galimybę matyti jo darbą: Valerijus – 
aktyvus, turintis savo nuomonę ir 
gebantis ją apginti. Atsakingas ir 
pareigingas. Labiausiai mane žavi 
Valerijaus nuoširdus rūpinimasis 
Šiaulių problemų sprendimu. Jam 
rūpi, kaip įstatymai, kurie buvo 
priimami  Seime, palies regionus, 
kokią naudą turės to krašto žmonėms. 
Neatitrūkimas nuo realaus gyvenimo 
– štai, kas svarbu Seimo darbe ir 
Valerijus tai nuolat primindavo. 
Juokaujama, kad lengviausiai Seime 
dirbti tiems, kurie gyvena Vilniuje ir 
yra išrinkti pagal partijos sąrašą. 
Vienmandatinėje apygardoje išrin-
ktam ir sąžiningai savo rinkėjus 
atstovaujančiam Seimo nariui – yra ką 
veikti. Vienmandatėje apygardoje 
išrinktas Valerijus nuolat skubėdavo į 
Šiaulius, kur kiekvieną savaitgalį jo 
laukdavo susitikimai, gyventojų 
priėmimai. 

Valerijaus iniciatyva buvo įkurta 
Šiaulių krašto bičiulių parlamentinė 
grupė. Šios grupės veik la yra 
orientuota į savo krašto problemų 
žinojimą ir jų sprendimą, kartu su 

skirtingoms partijoms priklausančiais 
Seimo nariais, kurie gimimu ar darbine 
veikla susiję su Šiaulių kraštu. Ši 
parlamentinė grupė – priminimas, kad 
visada turime būti dėmesingi tam 
kraštui, kuriame gimėme, augome, 
dirbome, kurio žmonės išreiškė 
pasitikėjimą, išrinkdami į Seimą.

Visuomeninių komitetų pakvietimas 
dalyvauti Seimo rinkimuose Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjungos sąraše 
turėjo pagrindinį tikslą: kad aktyvūs, 
savo kraštą ir jo žmones mylintys, 
turintys politinio darbo patirtį 
bendraminčiai galėtų realizuoti 
kilnius tikslus, tęsti pradėtus darbus. 
Valerijui yra ką tęsti, tiek įstatymų 
leidyboje, tiek rūpinantis Šiauliais. 
Tikiu, kad šiauliečiai deramai įvertins 
jo jau padarytus darbus ir suteiks 
galimybę toliau aktyviai dirbti 
Lietuvos Respublikos Seime. Vyriau-
siajai rinkimų komisijai perdalinus 
rinkimų apygardas, įnešta daug 
sumaišties. Šiaulių rajonas su-
draskytas į tris dalis, Dainų rinkimų 
apygarda padalinta net į keturias dalis. 
Tikiu, kad rinkėjai susigaudys šio 
sudraskymo tikruosius t ikslus.  
Valerijus pasirinko kandidatuoti toje 
rinkimų apygardoje, kurioje ir gyvena.  
Kviečiu Saulės rinkimų apygardoje 

balsuoti už Seimo darbą išmanantį, 
veiklų politiką Valerijų Simuliką. Kartu 
mes galime padaryti daug gerų darbų 
Šiauliams ir Lietuvai. 

Kaip ne pirmą kadenciją dirbanti 
Lietuvos Respublikos Seime, galiu 
atsakingai teigti, kad politinio darbo 
patirtis tokia pat svarbi, kaip ir patirtis 
bet kuriame kitame darbe. Būtų 
tikslinga įvesti tam tikrus kva-
lifikacinius reikalavimus, kaip tai yra 
valstybės tarnyboje, kad kandidatuoti 
į Seimo narius galėtų tik tam tikrą 
išsilavinimą ir pasirengimą tam darbui 
turintys asmenys. Manau, kad tada 
mažiau būtų to, ką neretai stebime 
Seime, kai Seimo nariais išrenkami 
(dažniau – pagal partijų sąrašus) šiam 
d a r b u i  n e p a s i re n g ę  a s m e nys.  
Siūlėme, kad visi Seimo nariai būtų 
re n k a m i  t i k  v i e n m a n d at i n ė s e  
apygardose, bet tam pasipriešinus 

didžiosioms partijoms, mūsų siūlymui 
nebuvo pritarta. Noriu atkreipti 
dėmesį, kad balsuojant už vieną ar kitą 
par t i jos  sąrašą ,  yra  gal imybė 
reitinguoti, tai yra, tam skirtuose 
rinkimų biuletenio langeliuose 
pažymėti penkis sąrašo numerius, kas 
suteiks rinkėjui galimybę skirti 
papildomą balsą konkrečiam to 
sąrašo kandidatui. Pagal gautus 
reitingavimo balsus bus sudaromas 
porinkiminis partijų sąrašas. Kviečiu, 
būkite aktyvūs ir atsakingai pasirinkite 
tuos, kuriais pasitikite, kurie Jums 
sąžiningai dirbs ateinančius ketverius 
metus.

Pagarbiai
LR Seimo narė, kandidatė į naująjį  

Seimą Kuršėnų-Dainų vienmanda-
tinėje rinkimų apygardoje 

Rima Baškienė

Patirtį turintis 
politikas gali 
nuveikti daugiau

„Šiame rinkiminiame leidinyje apie Valerijų privalu 
rašyti tik gerai arba nieko. Kaip apie velionį.  O juk jis – ne 
„politinis nabašnikas“, jis – „bravo vyras“, nes tuščiai 
nešneka. Kas su juo turėjo reikalų – nenudegė nagų. 
Tas ir suvedė mudu abudu...“ – šypsosi dizaineris Vilius 
Puronas.

Nukelta į 6 psl.

„VILIUS APIE VALERIJŲ“

Kodėl esu 
NEPRIKLAUSOMAS
Valerijus Simulik: 

LR Seimo nariai
Rima Baškienė ir Valerijus Simulik
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Gerai prisimenu Valerijų Simuliką iš tų laikų, kai vadovavau Švietimo 
ir mokslo ministerijai. Jis, turėdamas švietimietišką patirtį, labai 
atkakliai mynė mano kabineto slenkstį, rūpinosi Jovaro progimnazija, 
Sporto mokykla, kitomis švietimo įstaigomis. Jis tikrai nuoširdžiai 
rūpinosi savo miesto mokyklų pertvarka, todėl ir rezultatą bendromis 
jėgomis pasiekėme visai neblogą.

Galiu pasakyti, kad šis žmogus greitai nenuleidžia rankų ir labai 
rūpinasi savo miestu. Darbštumo ir atkaklumo iš jo tikrai neatimsi. 
Manau, kad tokie žmonės reikalingi ne tik Šiauliams, bet ir visai 
valstybei.

Su V. Simulik yra tekę dirbti vienoje komandoje, todėl turiu savo patirtimi pagrįstą 
nuomonę apie šį politiką. Man atrodo, kad Valerijus niekada nebuvo atitrūkęs nuo švietimo 
reikalų, nuolat dalyvauja įvairiuose procesuose. Jis turi visų lygmenų patirtį – jis yra buvęs 
tiek mokytoju, tiek mokyklos vadovu, yra vadovavęs Seimo Švietimo komitetui, todėl 
visuose lygmenyse turi unikalią ir tikrą patirtį. Jis yra tas, kuris iš vidaus žino mokyklos 
gyvenimą ir pats dalyvavo tobulinant švietimo politiką.

Antras labai svarbus aspektas kalbant apie Valerijų – mano galva, jis yra mokantis siektis 
tikslo, labai atkaklus, kantrus ir gebantis išklausyti kitų nuomones. Bet kartu šis politikas 
nepamiršta savo tikslų ir geba sutelkti kitus tų tikslų siekimui. 

Buvęs švietimo ir mokslo ministras, 
dabar - Mykolo Romerio universiteto rektorius 
doc. dr. Algirdas Monkevičius:

V. Simulik – visų lygių 
švietimo specialistas

V. Simulik – 
atkaklus šiaulietis
Buvęs švietimo ir mokslo ministras, 
dabar – eurokomisaro Carlos Moedas
patarėjas prof. Dainius Pavalkis:

„Su Valerijumi susipažinau dirbdamas Šiaulių miesto 
taryboje – tada dažnai susitikdavome, nemažai laiko 
teko kartu dirbti, keistis nuomonėmis dėl bendrų 
sprendimų. 

Kaip politikas jis turi tikslą ir jo siekia, turi savo 
nuomonę, stengiasi ją apginti. Galima ilgai diskutuoti, 
kokia iš nuomonių yra teisingesnė, tačiau man labai 
imponuoja Valerijaus gebėjimas siekti savo 
užsibrėžtų tikslų. Daugiausia dėmesio jis skiria darbui 
su jaunimu, švietimo klausimams, šiose srityse jis 
dirba efektyviai, kryptingai. Gaila, kad Šiauliuose iki 
šiol nėra susiformavę pakankamai tvirtų politikų 
diskusijų tradicijų, dar neturime erdvės, kur galėtume 
kartu ieškoti miestui palankių sprendimų, nes miestui 
reikalinga tolygesnė plėtra, o jos negalima užtikrinti be 
politikų diskusijos ir bendrų tikslų apsibrėžimo. 

Be abejo, su Valerijumi yra vietos platesniam 
bendravimui, nes jis yra konstruktyvus politikas, su juo 

galima diskutuoti, šnekėti. Mums keletą kartų 
teko susidurti formuojant bendrus tikslus ir 
sutarti pavykdavo sėkmingai. Jis paprastai turi  
savo nuomonę, bet nesilaiko jos įsikibęs, su 
juo galima kalbėti argumentų kalba, jį galima 
įtikinti ir jis išgirsta. Jo pateikiami argumentai 
visuomet būna svarūs, turintys pagrindą. 
Blogiau su tais, kurie greitai keičia savo 
nuomonę, nes tai trukdo pasitikėjimui. Su 

Šiaulių prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų prezidentas 
Vidmantas Japertas:

Politikas su 
savo nuomone

Valerijum taip nėra, jo nuomonę pakeisti 
pakankamai sunku, bet jis tikrai girdi 
a r g u m e n t u s  i r  a n a l i z u o j a  p a t e i k t ą  
informaciją. 

Pasinaudodamas proga tiek Valerijui, tiek 
visiems, kurie atstovaus Šiaulių regioną Seime, 
palinkėčiau pragmatiško ir efektyvaus 
bendradarbiavimo, kad Šiauliams jų darbas 
atneštų kuo daugiau naudos“.

VALERIJUS SIMULIK kandidatas į LR Seimą vienmandatėje Saulės rinkimų apygardoje;
numeris LVŽS sąraše  – 16
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Su menininku, žinomu Šiaulių 
miesto kultūros ir visuomenės 
veikėju, dizaineriu Viliumi Puronu 
kalbamės apie gyvenimą ir politikus, 
kuriuos aktyviai keiksnojame, kai 
priartėjus rinkimams, jie užtvindo 
pašto dėžutes, visus skelbimų stulpus 
ir visus renginius. 

– Viliau, ar sutiktumėte su teiginiu, 
kad „valdžia – tai teisė į kitų teises“?

– Iliuzija! Valdžia – tai sunkus 
intelektinis, kūrybinis ir organizacinis 
darbas. Atsakomybė prieš save, prieš 
tautą, prieš istoriją, – žinau, ką sakau... 

O ir Seimas – ne valdžia ir ne alga! Tai – 
LR įstatymų leidyba, kad gyvi 
išliktume istorijos vėjuose. Apie tai 
m a ž a i  š n e k a m e ,  o  k l a i d a s  
skausmingai pajuntame ant tautos 
kailio, jos demografijoje, savimo-
nėje...

– Bet visiems juk įgriso politikų 
pažadai....

– ...štai todėl žalieji pas save ir 
pasikvietė Valerijų. Natūralu. Juk 
karbauskininkai pas save kviečiasi 
specialistus. Tuos, kurie dirba, o ne 
plepa. 

Keista ir nekeista, kad Valerijus yra 
populiarus ne tiek tarp politikų, kiek 
tarp rinkėjų. Tai – atsakymas, kodėl 
Valerijų visada kvietėsi įvairios 
partijos. Juk ir ankstesnių rinkimų 
pergales lėmė būtent jo asmenybė, o 
ne prik lausymas konkrečioms 
partijoms. Todėl, kad jis – toks 
partinis, kaip ir dauguma... 

Beje, kiekviena politinė partija – tai 
atvira akcinė bendrovė rinkimams. Tą 
dabar akivaizdžiai užuodžiame, kai 
d a l i s  t ų  b e n d rov i ų  p a š v i n k o  
moraliniais bankrotais. 

Už kurią balsuosite? 
Che!

– Beje, kodėl žmonės juo pasitiki, 
savu laiko? 

– Turbūt dėl gražių akių už jo akinių... 
Juk ne iš piršto buvo laužtos net 
keturios kadencijos. Dabar – bus 
penktoji, žinant, kad niekas niekada 

nerinks, jei buvai niekalas, trynęs 
Seimo kėdę... 

Kai Valerijus buvo Dainų apygardos 
deputatas, jo duris tyliai varstė ir kitų 
apygardų šiauliečiai. Ne tik miestie-
čiai, bet ir „rajoniečiai“. Ne protingų 
kalbų porinti, ar dar protingesnių 
atsakymų klausytis. Reikalų spręsti 
ėjo. Neteko jiems nei nusvilti, nei 
nusivilti. 

Tegu kiti plačiai trimituoja jo šaunios 
veiklos ataskaitas. Man džiugu apie jį 
klausytis dejonių iš jo konkurentų, 
oponentų ir tinginių. Tokios žinios – 
jėga!

– Reiškia Jūs, Viliau, už Simuliką 
bei žaliuosius?

– Žinoma. Tam tikslui jie mane ir 
nusipirko, žinodami, kad už milijoną 
eurų aš neparsiduodu, nes kainuoju 

daugiau. 
Kokia valiuta? Būtinai aplankykite 

Naisius, kuriuose įsikūrė manoji 
„Karališkųjų Žalčių Šeima“, emi-
gravusi iš Šiaulių. Šis skulptūrinis 
plieno lankstinių kompleksas tyliai 
agituos už žaliuosius karbauski-
ninkus, kurie darbais garsina Tėvynę. 
Ne tuščiais pažadais, o konkrečia ir 
sisteminga veikla. Geriausia to 
iliustracija – Naisiai. Iš vargano 
lietuviško užkaborio padaryta viena 
iš įdomiausių Lietuvos gyvenviečių, 
kurioje mes reikalingi, nes... 

Kūryba – tai karyba! Kaip ir mūsų 
kalba, tradicija, moralė, dorumas, 
tapę globalistų „diskusijų objektais“ 
XX I - o j o  a m ž i a u s  m a ž ų  t a u t ų  
naikinimo sistemoje. 

Vilius Puronas:
VILIUS APIE VALERIJŲ

„Karališkųjų Žalčių Šeima“, emigravusi iš Šiaulių

Su Valerijumi Simulik susipažinome 
tada, kai vienu užsienio politikos 
klausimu kreipiausi į visą Seimą. 
Tuomet, pamatęs mano kreipimąsi ir 
sužinojęs, kad esu iš Šiaulių, V. Simulik 
mane pasikvietė į priėmimą. Susitikę 
mes ilgai diskutavome ir man patiko 
šio politiko požiūris į žmones, į 
Šiaulius, į tautinių mažumų pro-
blemas. 

Tai yra politikas, kuris tikrai 
daug dirba ir padeda tiems, 
kuriems labiausiai reikia. Jis 
atstovauja ne tik turtingus 
verslininkus, bet ir paprastus 
rūpesčių turinčius žmones. 

Žinau, kad į jį dažnai kreipiasi 
paprasti žmonės, ir pats ne kartą esu 

pataręs kreiptis į šį Seimo narį 
patarimo ar pagalbos. Jis mūsų 
bendruomenėje yra žinomas kaip 
padedantis, besirūpinantis paprastų 
šiauliečių klausimais. 

Man dar patinka tai, kad V. Simulik 
niekada nesisavina svetimų nuo-
pelnų. Jei jis kažko nedarė, tai niekada 
sau nepriskirs to darbo, nesigirs 
nepadarytais darbais. Deja, tarp kitų 
politikų tokių dalykų pasitaiko 
neretai, o tai neleidžia pasitikėti 
tokiais politikais. Visai neseniai 
turėjau tokį pavyzdį – gavau vienos 
partijos laikraštį, jame surašyti neva 
atlikti darbai, bet susidūrę su realia 
situacija tiksliai žino, kad minimi 
darbai atlikti savivaldybės ar kitų 
politikų. Tokie pavyzdžiai menkina tų 

Rūpinasi tautinėmis 
mažumomis
Zoknių daugiabučių namų bendrijos 
pirmininkas Bachremas Zeinalovas:

politikų autoritetą. O Valerijaus elgesys leidžia juo pasitikėti ir tikėti 
kiekvienu jo žodžiu. Gerbiu šį žmogų už tai, kad jis elgiasi 
padoriai ir atsako už savo elgesį.

Valerijus žada nedaug, bet savo pažadus visada išpildo. Tai 
leidžia juo pasitikėti. 

Atkelta iš 4 psl.

2016 m. spalio 9 d. rinkimai į LR Seimą     



7

Bankų apetito sumažinimas – 
misija įmanoma

Lupikautojai, skriaudėjai, plėšikai – 
tokiais ir dar baisesniais žodžiais 
žmonės vadina komercinius bankus. 
Aš tuos žmones puikiai suprantu. Nes 
ir pats žinau, kaip bankai čiulpia 
pinigus už menkiausią krustelėjimą. 
Tačiau žinau ir tai, kad bankų 
lupikavimą įmanoma sustabdyti.

Mokėk. Už viską mokėk

Kam naudingas atsiskaitinėjimas 
banko kortele, pinigų laikymas banko 
sąskaitose, atlyginimo pervedi-
nėjimas į banko sąskaitą? Žinoma, kad 
patiems bankams. Jie susirenka 
sąskaitų administravimo mokestį, 
apmokestina man nelabai aiškią 
„saugumo programą“, įveda naują 
banko telefonu mokestį ir taiko 
daugybę kitų mokesčių įmantriais 
pavadinimais, kurių esmė yra labai 
paprasta – „susimokėk už tai, kad 
legaliai uždirbai pinigus“. 

Susimokėk „komisinius“ mokesčius 
kelis kartus – įdėdamas, išimdamas, 
atsiskaitinėdamas, nieko neda-
r ydamas. Susimokėk už tuščią 
sąskaitą, už kortelės atnaujinimą, už 
aptarnavimą,  už saugumą,  už 

pavedimą, už įskaitymą. Susimokėk. 
Dar kartą susimokėk.

Esu skaičiavęs, jog lietuvis, gaunantis 
vidutinį atlyginimą į banko sąskaitą, o 
mokesčius mokantis internetu, per 
metus sumoka apie 40 eurų. Mokestis 
už vandenį, dujas, šiukšlių išvežimą, 
laiptinės apšvietimą, už darželį – ir taip 
toliau. Kapt, kapt, kapt – bankams į 
kišenę. O jei trūksta finansinio 
išprusimo ar pasirinkimo galimybių, 
tai net viena vienintelė operacija gali 
kainuoti 2–3 eurus. Kaip jums?

Taigi, bankui per metus vidutiniškai 
„nukapsi“ vidutiniai 40 eurų. Jei namų 
ūkis susideda iš dviejų suaugusių 
asmenų – jau 80 eurų... O jei dar 
paskaičiuotume mokesčius, kuriuos 
prekybininkai įskaičiuoja mums į 
batono arba pieno kainą, nes bankas 
iš jų reikalauja užmokesčio už 
atsiskaitymą banko kortele? Kiek 
tada?

Klausimas: ką gauname už tuos 
sumokėtus 40 eurų per metus? Jei 
atsakyti mandagiai – tai sąskaitos 
numerį ir elektroninį sveikinimą per 
Kalėdas. Jei kalbėčiau tiesiai šviesiai – 
už tuos savo pinigus negauname 
nieko. Kitaip tariant, mokame mokestį 
už tai, kad esame. Kaip senoje geroje 
Krylovo pasakėčioje – tu kaltas vien 
dėl to, kad aš noriu valgyti. 

Nebebūkime įkaitais

Apie tai esu kalbėjęs ne kartą ir ne du. 
Lygiai taip pat esu ne kartą ir ne du 
siūlęs išeitį ,  ką reikėtų daryti.  
Registravęs atitinkamas teisės aktų 
pataisas – deja. Kai kolegoms trūksta 
drąsos, politinės valios ir ryžto, vienas 
pats ar su keliais bendraminčiais nieko 
nepadarysi.

Išeitis yra paprasta ir reali: valstybė 
privalo užtikrinti savo žmonėms 
galimybę rinktis. Tai reiškia, kad reikia 
steigti valstybinį-komercinį banką. 
Manau, kad teisinga būtų sukurti 
alternatyvą dabar egzistuojančiai 
bankinei sistemai, kad žmogus, vien 
tapęs piliečiu ar pradėjęs legaliai dirbti 
bei mokėti valstybei mokesčius, 
netaptų komercinių bankų sistemos 
įkaitu. Arba, sakykime atvirai, vergu.

Save gerbianti valstybė turėtų 
rūpintis savo piliečiais ir sudaryti jiems 
galimybę rinktis valstybinį banką, 

kuris savo veiklą reguliuotų taip, kad ji 
būtų palanki gyventojams, o ne kitų 
šalių verslininkams. Bent jau socialiai 
jautriausioms visuomenės grupėms – 
pensininkams, neįgaliems asmenims 
– turėtų būti užtikrintas nemokamas 
uždirbtų ar gaunamų pajamų ar 
išmokų gavimas. Lygiai taip pat – ir 
nemokamos operacijos sumokant 
mokesčius.

Lietuvos bankų sistemoje atėjo 
laikas rimtoms permainoms, nes 
Lietuva negali būti šalimi, kurioje trys 
milijonai bankų vergų.

Tą padaryti galima. Tereikia politinės 
valios ir atitinkamų sprendimų. 
Komanda, su kuria einu į rinkimus, 
puikiai supranta, kad stipri valstybė 
gali būti tik tuomet, kai užtikrinsime 
orų jos žmonių gyvenimą. Komercinių 
bankų sutramdymas – vienas iš 
žingsnių to orumo link. Galime tai 
padaryti. Su jūsų parama ir pagalba.

Gal jau metas 
sutramdyti 
bankų apetitą

Šiauliuose jau septintus metus veikiantys „Savanoriški saugos būriai“ (SSB) yra geras 
pavyzdys, kaip aktyvi bendruomenė gali spręsti savo problemas. 

Kriminalinės žinios kasdien rėkia apie pačius baisiausius nusikaltimus – 
nužudymus, apiplėšimus, išprievartavimus. Apie kitus nusikaltimus, labiau 
kasdieniškus, išgirstame iš kaimynų ar kolegų – vieną apvogė, kitą apgavo ir išviliojo 
nemažą sumą pinigų, trečią sumušė. Tokioje aplinkoje bandome rūpintis savo 
saugumu kiekvienas skirtingai – vieni stato aukštas tvoras, kiti įsirenginėja 
sudėtingas ir brangias signalizacijas, treti draudžiasi draudimo bendrovėse.

 Tuo tarpu Seimo narys Valerijus Simulik prieš septynerius metus nusprendė 
pasirūpinti ne tik savo, bet ir visų šiauliečių saugumu – jis kartu su bendraminčiais 
inicijavo asociaciją „Savanoriški saugos būrai“ (SSB), kurie dalyvauja palaikant tvarką 
įvairiuose renginiuose, patruliuoja gatvėse, rūpinasi tais, kuriems reikia pagalbos.

„Džiaugiuosi, kad prieš septynerius metus mano bendraminčiams užteko 
pasiryžimo ir noro rūpintis artimų žmonių ir visų šiauliečių saugumu. Dabar jau 
esame sukaupę nemažai patirties, savo veiklą plėtojame, ieškome bendraminčių ir už 
Lietuvos ribų. Labai malonu, kad mūsų patirtis domina ne tik kaimynus iš Tryškių, 
Žagarės, Naisių, Panevėžio, bet ir Latvijos, Italijos bendruomenes, kurios ketina pagal 
mūsų būrių modelį kažką panašaus kurti ar tobulinti ir pas save“, – pasakoja SSB 
iniciatorius Valerijus. 

Seimo narys prisimena, kad iniciatyva kilo iš noro apsaugoti save ir savo šeimas. 
„Norėjome, kad mūsų vaikams Šiauliuose būtų kuo saugiau“, – pasakoja V. 
Simulik.

O kas man už tai?

Valerijus Simulik SSB budėjime Nukelta į 8 psl.

VALERIJUS SIMULIK kandidatas į LR Seimą vienmandatėje Saulės rinkimų apygardoje;
numeris LVŽS sąraše  – 16

Valerijus Simulik: 

Valerijus Simulik: 
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Per septynerius metus pasiekta 
nemažai – SSB būriai ne tik turi 
užmezgę ryšius su policija, yra tapę 
policijos rėmėjais, budi viešuose 
renginiuose, padeda užtikrinti tvarką 
masinių susibūrimų metu – per Vėlines, 
Naujuosius, Rugsėjo 1-ąją, miesto 
šventes, Naisių bei Žagarės vyšnių 
festivaliuose. Būrių savanoriai turi 
uniformas, pagal kurias juos galima 
atskirti renginių metu ir kreiptis į juos 
pagalbos. Už savo darbą jokio atlygio 
negaunantys būrio nariai prisideda 
prie įvairių projektų, akcijų, turi 
Šiauliuose savo pareigų. Ne vienerius 
metus būrių savanoriai palydi vaikus iš 
Šiaulių į Dainų šventę, kur padeda 
palaikyti tvarką ir saugumą. Pa-
grindiniai oficialiai nustatyti SSB tikslai 
– viešosios tvarkos palaikymas, parama 
neįgaliesiems bei vienišiems žmonėms 
ir nusikaltimų prevencija.

„Nori nenori reikia sutikti, kad kol kas 
mūsų valstybė dar neturi galimybių 
užtikrinti žmonių saugumą, o kuo 

daugiau patruliuojančių, aktyvių 
asmenų, tuo mažesnė tikimybė, kad 
įvyks nusikaltimas“, – SSB būrių veikimo 
principus aišk ina V.Simulik .  J is  
pripažįsta, kad iš pradžių į SSB daugelis 
žiūrėjo įtariai, matyt, galvojo, kad tai 
bus trumpalaikis projektas. Plečiasi ir 
bendradarbiavimo laukas su įvairiomis 
organizacijomis – pasirašytos ir jau 
veikia bendradarbiavimo sutartys su 
Saugios kaimynystės grupių (Vilnius) ir 
Tautos skydo (Panevėž ys)  aso-
ciacijomis. 

 „Dabar mus tikrai palankiai vertina 
tiek policija, tiek gyventojai“, – sako 
parlamentaras, pats nevengiantis 
kartu su visais savanoriais patruliuoti 
gatvėse.

SSB Šiauliuose vienija apie 100 
aktyvių žmonių, maždaug 40 iš jų yra 
policijos rėmėjai, gali dalyvauti 
budėjimuose, kiti daugiau rūpinasi 
vyresnio amžiaus ir kitais žmonėmis, 
kuriems reikia pagalbos. Tarp narių yra 
nemažai jaunimo, kuris savo ateitį sieja 
su darbu policijoje, taip pat buvusių 
pareigūnų. Būrio veikloje noriai 

Atkelta iš 7 psl.

dalyvauja moterys – jos aktyvios saugos būrių narės, šią kadenciją SSB būrių 
prezidente išrinkta Regina Kvedarienė. 

„Gal tas mūsų indėlis nėra be galo didelis, bet jei kiekvienas pradėtų nuo 
savęs, gyvenimas būtų šviesesnis“, – tvirtina SSB iniciatorius parlamentaras 
Valerijus Simulik. 

Nuo 2005-ųjų, pasibaigus mokslo metams, Šiauliuose vyksta 
konkurso „Aš – lyderis“ nugalėtojų apdovanojimas. 

Dvylika metų – ypatinga data, patvirtinanti, jog tai, kas buvo 
sumanyta, tikra ir reikalinga. Tapo tradicija, pasibaigus 
pirmajam mokslo metų pusmečiui ,  gimnazijose,  
progimnazijose, vidurinėse, pagrindinėse ir kitose mokyklose 
surengti mokyklų lyderių konkursus. Tarybai, seimui ar 
parlamentui aktyviausi mokyklos gyvenimo dalyviai ir 
kūrėjai, atstovavę mokyklą ar miestą olimpiadose, 
konkursuose, varžybose, teikia savo pasiekimus ir laimėjimus, 
o mokinių savivaldos atstovai, padedant mokyklos 

Valerijus Simulik patruliuoja kartu su bendraminčiais

DVYLIKA METŲ – 
YPATINGA SUKAKTIS
Leonas Peleckis-Kaktavičius

Savanoriškų saugos būrių komanda

Konkurso „Aš – lyderis“ nugalėtojų apdovanojimai. 2015 m.
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V. Simulik aistra 
slepiasi už 
uždarų durų

Tie, kas bent kiek daugiau pažįsta Valerijų, žino apie jo 
pakankamai retą pomėgį – radijo spor tą. Nors 
pavadinimas skamba labai aktyviai ir veržliai, Valerijaus 
aplinka žino, kad tai reiškia, jog Valerijaus keletą valandų 
niekam „nebus“ – sportu vadinama beveik visiška tyla už 
uždarų durų. Todėl nusprendėme pasidomėti, kas už tų 
uždarų durų vyksta.

Nukelta į 10 psl.

VALERIJUS SIMULIK kandidatas į LR Seimą vienmandatėje Saulės rinkimų apygardoje;
numeris LVŽS sąraše  – 16

– Konkursas „Aš – lyderis“ ir ateityje turi būti puoselėjamas, – įsitikinęs jo iniciatorius Lietuvos 
Respublikos Seimo narys Valerijus Simulik. – Juk tai toks gražus tikslas – paskatinti, įvertinti, 
parodyti dėmesį jauniems žmonėms, kurie ne tik gerai mokosi, bet ir yra labai aktyvūs.

vadovams, vertina dalyvių paraiškas ir išrenka 
mokinius, surinkusius   daugiausiai taškų 8-9 ir 10-11 
klasių grupėse.

Vertinama pagal miesto savivaldybės admi-
nistracijos Švietimo skyriaus vedėjos Violetos 
Damskienės patvirtintus nuostatus, kuriuose daug 
veiklos sričių: mokymosi rezultatai, dalyvavimas 
Lietuvos dalykiniuose renginiuose, taipogi ne 
Švietimo ir mokslo ministerijos organizuotuose 
tarptautiniuose, šalies, apskrities bei kituose 
konkursuose, olimpiadose, varžybose, pasiekimai 
Šiaulių mieste, aktyvumas Lietuvos mokinių 
parlamento (LMP), Lietuvos moksleivių sąjungos 
(LMS), mokyklos tarybos veikloje, vadovavimas 
mokyklos mokinių savivaldai, iniciatyvumas 
organizuojant renginius, socialinė veikla, aktyvus 
dalyvavimas neformaliojo ugdymo programose ir kt.

Konkurso tikslas – skatinti mokymosi motyvaciją, 
pilietinį aktyvumą, nuteikti sėkmingam mokymuisi, 
aktyviam ir kūrybingam dalyvavimui miesto 
pilietiniame, kultūriniame bei sportiniame 
gyvenime.

Lyderiai apdovanojami konkurso organizatorių ir 
rėmėjų padėkomis bei prizais.

Konkursą organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės 
administracijos Švietimo skyrius ir Lietuvos 
Respublikos Seimo narys Valerijus Simulik. 

 – Radijo sportas. Kas tai yra?

– Tai yra galimybė bendrauti su 
tokiais pačiais radijo mėgėjais bet kur 
pasaulyje, pasitelkiant tam radijo 
bangas. Tai yra būdas susipažinti ir 
bendrauti su žmonėmis radijo bangų 
pagalba. Galiu pajuokauti, kad tai yra 
tam tikras anų laikų facebookas. 

– Kada Jus įtraukė tas „anų laikų 
facebookas“?

– Dar 1984 metais, studijuojant 
Šiaulių Pedagoginiame Institute ir 
bandant susiorientuoti f izikos 
mokslų  labi r intuose v iena i š  
pasirenkamųjų disciplinų buvo radijo 
sportas. Manau, kad tai daugiau buvo 
pragmatinis sprendimas siekiant būti 
užsiėmusiam plius avantiūrizmas 
išmokti to, ko kiti, tikėtina, nelabai 
moka. Turiu pripažinti, kad pati 
pradžia buvo labai sunki, bet kai 
persilaužiau, radijo sportas tapo 
n u o l a t i n i u  m a n o  p o m ė g i u .  
Universitete įkurtoje radijo stotyje 

praleisdavau beveik visą savo 
laisvalaikį. Pirmus dvejus metus 
dirbau kolektyviniu  šaukiniu, po 
poros metų gavau savo asmeninį 
šaukinį, su kuriuo radijo eteryje dirbu 
jau trisdešimt metų. Šiemet švenčiu 
jubiliejų, galite pasveikinti (juokiasi). 

– Ko reikia, kad galėtum būti  
radijo mėgėju?

– Tikrai  neužtenka atsisiųsti  
programėlę iš interneto. Reikalinga 
speciali įranga, nemažai žinių. 
Daugelis mūsų gerai ir net puikiai 
išmano elektroniką, radiotechniką ir 
viską, kas su tuo susiję. Tokiems, kurie, 
kaip ir aš, dirba eteryje pirmenybę 
skirdami naudojant Morzės abėcėlę, 
neabejotinai reikia puikiai mokėti ir tą 
Morzės abėcėlę. Radijo mėgėjų nėra 
daug, valstybė jų neremia, o ši sporto 
šaka yra gana brangi. Žodžiu, radijo 
sportas šiek tiek sudėtingesnis negu 
facebookas. 

– Kuo paviliojo Jus toks retas 
pomėgis?

– Mus visus iš pradžių viliojo 
romantika. Radijo ryšys, Morzės 
abėcėlė visuomet asocijavosi su 
karine romantika, galbūt kalnais, 
l a i va i s  –  to k i o m i s  i š s k i r t i n a i  
vyriškomis sritimis, apie kurias buvo 
kuriami filmai susiję su sunkiai 
s u p r a n t a m a i s  d a l y k a i s ,  b e t  
intriguojančiais – šnipai, žvalgai, 

tolimieji plaukiojimai laivuose, SOS 
signalo reikšmės supratimas, Arktinės 
ar Antarktinės mokslinės stotys ir kita 
nesuplanuojama gyvenimo intriga.  
Jei yra prisimenančių seną filmą 
„Septyniolika balandžio akimirkų“, tai 
turbūt prisimena Morzės abėcėlės 
stuksėjimą.

Dar jaunas...

Kartu su treneriu E. Stankumi (LY2CT) 1985 m. ant Šiaulių pedagoginio instituto (dabar 
Šiaulių universitetas) pagrindinių rūmų stogo tvarkome antenas
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Vėliau, iš arčiau susipažinus su radijo 
sportu, viliojo galimybė bendrauti su 
žmonėmis iš įvairių pasaulio šalių. 
Tuomet dar nebuvo tiek daug 
galimybių laisvai keliauti, laisvai 
susirašinėti, kad bendravimas su 
žmonėmis iš kitų šalių taip pat viliojo. 
Todėl visas laisvalaikis būdavo 
skiriamas radijo sportui, prie įrangos 
prasėdėdavom ištisomis naktimis. 
Man labai pasisekė, kad su mumis 
buvo nuostabūs žmonės, atsidavę 
radijo sportui – E. Stankus (LY2CT) ir E. 
Stankienė (LY2GA). Jie, negailėdami 
nei laiko, nei sveikatos, vargo su 
studentais aiškindami šio mokslo ir 

sporto subtilybes. Beje, noriu 
atkreipti dėmesį, kad šis pomėgis – 
beveik išskirtinai vyriškas, moterų 
radijo sporte labai mažai.

Radijo sportas yra tam tikra 
galimybė trumpam atsiriboti nuo 
kasdienybės rūpesčių. Dirbant Seime 
pasitaiko įvairių situacijų, tenka 
bendrauti su didžiulių kiekiu žmonių, 
todėl kartais reikia tiesiog pabūti su 
savimi. Radijo sportas sudaro tokią 
galimybę. 

– Ar daug bendraminčių turite? 

– Nepasakyčiau, kad mūsų daug. 
Bet, kaip ir bet kur gyvenime, taip ir 
čia – vienminčiai renkasi ir buriasi į 

organizacijas. Dalis šiauliečių radistų 
yra susijungę į radijo klubą „VYTIS“, 
kuriam ir aš priklausau. Radijo sportas 
– dar viena sritis, prie kurios gyvavimo 
mielai prisidedu. Kitas niuansas – 
nedaug yra specialistų, kurie galėtų 
mokyti kitus šio pomėgio. Stengiuosi, 
kad radijo mėgėjų klubas gyvuotų, 
kad vyktų renginiai. Suprantama, 
turime ir nacionalinę organizaciją, 
kuri atstovauja radijo mėgėjus. Tenka 
ir čia kartais pagelbėti, nes tai mūsų 
b e n d r a s  r e i k a l a s .  G a i l a ,  b e t  
pasigendu valstybinio požiūrio į šią 
sritį, nes daugelyje pasaulio valstybių 
radistai yra labai svarbi grandis 
nacionalinio saugumo sr ityje,  
ypatingai planuojant partizaninio, 

pogrindinio pasipriešinimo tinklą, 
organizavimą bei ruošiantis stichinių 
nelaimių prevencijai ar koordinacijai 
tam atvejui.

S m a g u,  k a i  te n k a  d a l y va u t i  
tarptautiniuose renginiuose, kai yra 
galimybės susipažinti su radijo 
entuziastais iš įvairių šalių. Pomėgis 
nėra nei paprastas, nei pigus, tad 
sutikęs radijo mėgėją tikrai gali būti 
tikras, kad jis yra savotiškai pamišęs 
dėl savo laisvalaikio praleidimo 
formos. Tokie dalykai vienija, padeda 
surasti bendrą kalbą, net jei nemoki 
tos kalbos, kuria geriausiai kalba tavo 
pašnekovas. 

– Ačiū už pokalbį.

Keletas pavyzdžių iš daugiau nei 300 gautų diplomų
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Lietuvos radijo mėgėjų 

Rolandas Mikalauskas:

draugijos 
valdybos narys 

„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:

Keletas QSL (patvirtinto ryšio kortelių) pavyzdžių.
Jų esu gavęs daugiau nei 50 tūkstančių, iš įvairių pasaulio šalių
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Rugpjūtį „Etaplius.lt“ užsakymu „Baltijos regiono tyrėjų asociacija“ vykdė tyrimą, kuriuo buvo siekiama sužinoti, 
kaip šiauliečiai vertina politikų, vietos valdžios atstovų, kandidatų į Seimą veiklą.

Rezultatai rodo, kokios partijos ir kurie politikai yra žinomiausi,
populiariausi Šiauliuose.

Aciuv -                                                       Gerbiamieji,

Nuoširdžiai dėkoju už pasitikėjimą ir palaikymą.

Problemos, sunkios akimirkos tirpsta, kai žinai, kad 

šalia yra žmonės, kuriais gali pasitikėti.

Dėkui, kad esame kartu, gyvename ir dirbame viename mieste.

Tebūnie ši trumpa padėka kaip pažadas, kad kartu su 

Jumis dirbsiu negailėdamas jėgų.

Nuoširdžiai                       Valerijus Simulik


