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2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Į Klaipėdos rajono Savivaldybės tarybą buvau išrinktas 2015 metų kovo 1 d. Tai jau 

antroji, mano, kaip tarybos nario kadencija. Atstovauju Žemaičių partiją kartu su kolegomis 

Egidijumi Skarbaliumi ir Vaclovu Macijausku, gavusiais Žemaičių partijos mandatus  Klaipėdos 

rajono savivaldybės taryboje.  

Priimdamas sprendimus nesu saistomas susitarimų, todėl visuomet balsuoju 

įsigilindamas į man pateikiamus sprendimo projektus. 

2017 metais įvyko 13 tarybos posėdžių, vienas iš jų vienas neeilinis posėdis, kuriuose 

buvo apsvarstyta 415 klausimų ir 53 su tarybos sprendimais susijusios informacijos.  

Per ataskaitinį laikotarpį dalyvavau 34 išvažiuojamuosiuose posėdžiuose, darbo 

grupėse ir kituose renginiuose, susijusiuose su tarybos nario veikla. 

2017 metais eidamas  Švietimo, kultūros ir sporto komiteto nario pareigas (pirmininku 

buvau  paskirtas 2018-05-21) stengiausi, kad Klaipėdos rajono savivaldybėje, priimant 

sprendimus, ypatingas dėmesys būtų skiriamas vaikų ugdymo ir mokymosi įstaigų plėtrai, ugdymo 

kokybės gerinimui, sportinei bei kultūrinei veiklai, saugumo didinimui. 

Mano stiprioji pusė – teisinė veikla. Reguliariai gilindamas teisines žinias, siekiu, kad 

Klaipėdos rajono gyventojai, besikreipiantys pagalbos į savivaldos institucijas, būtų greitai ir 

kokybiškai aptarnauti.  

Turėdamas aukštąjį teisinį išsilavinimą ir versdamasis advokato praktika, nuolat teikiu 

nemokamas teisines konsultacijas Klaipėdos rajono gyventojams, konsultuodamas juos rūpimais 

teisiniais klausimais. Kai klausimai aktualūs didesnei Klaipėdos rajono bendruomenės daliai, 

bendradarbiaujant su Klaipėdos rajono laikraščiu „Banga“, rengiu teisines publikacijas, atsakant į 

skaitytojų užduodamus klausimus. 

Kasdien susidurdamas su žmonių problemomis, lūkesčiais ir jų pastebėjimais, 

stengiuosi maksimaliai jiems padėti man Įstatymo suteiktomis galiomis.  

Noriu paminėti, kad mano pagrindinis prioritetas – stipri miesto ir kaimo gyvavimo 

vizija, kurios pagrindas aktyvūs gyventojai. Kuo daugiau Klaipėdos rajono gyventojų patikės ir 

pajaus, kad gali prisidėti prie savo gyvenamosios vietos puoselėjimo, tuo ji taps artimesnė ir 

gražesnė.  

  Noriu pažymėti, kad ypatingą dėmesį, priimant sprendimus, skiriu kelių ir šaligatvių 

infrastruktūrai, pėsčiųjų bei dviračių takų įrengimui, gyvenviečių plėtrai ir gyvenimo kokybės 

gerinimui. 

Atlikdamas tarybos nario pareigas ir toliau sieksiu veikti efektyviai ir skaidriai. 

Dirbdamas su atsakinga komanda – savivaldybės administracijos darbuotojais, seniūnais, 



bendruomenės pirmininkais, seniūnaičiais, bei pavieniais asmenimis, dar kartą kviečiu visus telktis 

bendram tikslui, kuriant saugią, jaukią ir prasmingą Klaipėdos rajono gyventojų gerovę. 

Visais aktualiais klausimais Klaipėdos rajono gyventojus kviečiu bendradarbiauti 

susisiekiant su manimi tel. Nr.: 8 615 39002; el. paštu: raimondas.simonavicius@klaipedos-r.lt; 

raimondas.simonavicius@gmail.com. arba socialiniame tinkle Facebook: 

https://www.facebook.com/raimondas.simonavicius.75 
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