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Vizija Nr. 2
Raseinių rajono savivaldybė – konkurencingo ir modernaus žemės ūkio
ir turizmo kraštas su patogia gyvenimui ir poilsiui aplinka bei stipria,
sveika ir aktyvia bendruomene.
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Vizija Nr. 3
Raseinija – patrauklus, atviras Lietuvos vidurio kraštas su išvystyta
sveika gyvenimo ir poilsio aplinka.
Vizija Nr. 4
Raseinių kraštas – už Raseinių ant Dubysos tekančios saulės kraštas,
patogus ir saugus gyventi, viliojantis svečiuotis, patrauklus investuoti

322

269

53

456

397

59

Vizija Nr. 5
Raseinių kraštas – modernus Lietuvos piligrimystės centras, kuriame
ekonominė, švietimo ir socialinė plėtra suderinta su gyventojams ir
svečiams išsaugota švaria, saugia ir sveika aplinka
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Vizija Nr.1
Raseinių kraštas – plėtojamas regioninis centras, išnaudojantis rajono
padėties šalyje privalumus, turtingą gamtos-kultūros vertybių paveldą,
užtikrinant darnią ir tausojančią urbanistinę plėtrą

Pasiūlytos vizijos:
1. Raseinių rajono savivaldybė –Lietuvos vidurio kraštas, turintis turtingą gamtos ir kultūros vertybių paveldą,
patrauklu gyventi ir investuoti.
2. Raseinių rajono savivaldybė – konkurencingo ir modernaus žemės ūkio ir turizmo kraštas su patogia
gyvenimui, poilsiui ir investavimui aplinka bei stipria, sveika ir aktyvia bendruomene.
3. Raseinių kraštas – užtikrinantis urbanistinę plėtrą, sveiką ir aktyvią bendruomenę. Su išvystyta sveika
gyvenimo ir poilsio aplinka. Viliojantis svečiuotis centras, su ekonomine, švietimo ir socialine plėtra. Kraštas,
viliojantis jaunimą įsijungti (apsigyventi) į Raseinių bendruomenę.
4. Raseinių raj. savivaldybė – modernus žemės ūkio ir turizmo kraštas, kuriame visa veikla tarnauja kiekvienam
žmogui.
5. Raseinių kraštas – plėtojamas turistinis pažintinis parkas. Lengvas susisiekimas, žmonės aktyvūs, sportiški,
bendraujantys. Šiame krašte daug apdainuotų upių ir ežerų, piliakalnių ir lygumų, kurios turi būti
neužmirštamos ir plėtojamos.
6. Raseinių rajono savivaldybė – Lietuvos vidurio kraštas, turintis turtingą gamtos ir kultūros vertybių paveldą,
patrauklus gyventi ir investuoti.
7. Raseinių kraštas – modernus gyventojams ir svečiams vasarą atostogauti prie Dubysos, ten sukurti saugią ir
sveiką aplinką.
Gyventojų pateikti pasiūlymai, komentarai vizijų formavimo metu:
1. Raseinių miesto savivaldybė turi sukurti stiprią ir aktyvią miesto bendruomenę.
2. Reikėtų branginti tai, ką turim - Šiluvą ir tuo išsiskirti.
3. Reikia daugiau dėmesio skirti Ariogalos krašto puoselėjimui, gražinimui ir galimybių išnaudojimui.
4. Sutvarkyti Raseinių aplinką, miškus ir teritorijas prie vandens telkinių. Sudėti daugiau kamerų į pagrindines
Raseinių vietas, kad būtų mažiau muštynių ir nelaimingų atsitikimų.
5. Norėčiau rajoną matyti kiekvienam saugų, turintį daugiau kultūros centrų, kur jaunimas turėtų praleisti
laisvalaikį.
6. Raseinių krašte padaugėtų vandens telkinių, atsirastų daugiau prekybos centrų ir pan. kad būtų ką veikti
aktyviems žmonėms iš kitur ir Raseinių krašto gyventojams.
7. Kad kuo daugiau būtų bendruomenių, kurios ruoštų ekskursijų apie mūsų kraštą. Kad Raseiniuose būtų švari
aplinka ir kad galėtume žavėtis miesteliu.
8. Noriu, kad kur nors būtų galima pašokti, kad pačiuose Raseiniuose būtų futbolo aikštė, baseinas, noriu, kad
Dubysos pakrantės būtų švarios ir labiau pritaikytos poilsiavimui. Noriu, kad Raseiniuose vasarą būtų
rengiamos stovyklavietės.
9. Nestatyti prekybos centrų miesto centre, nes tai gadina miesto vaizdą, sudaro automobilių spūstis ir pan.
10. Kad įrengtų Kaulakiuose normalų paplūdimį ir kad būtų galima normaliai šokti.
11. Atrestauruoti dangą ar dar mokyklos stadioną (antros vidurinės), kad nebūtų žemių, smėlio bėgimo take.
12. Reikėtų daugiau ambicijų vizijai Nr. 5 – Raseinių rajono savivaldybė – Rytų ir vidurio Europos piligrimystės
centras.

