KONSULTACIJŲ SU VIETOS BENDRUOMENE, NEVYRIAUSYBINĖMIS ORGANIZACIJOMIS,
ĮMONĖMIS, KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR ORGANIZACIJOMIS REZULTATŲ SUVESTINĖ

Pasiūlymai
Viešųjų erdvių tvarkymas
1. Viešosios erdvės sutvarkymas teritorijoje, esančioje tarp Vytauto Didžiojo g.,
Žemaitės g., V. Grybo g.
2. Sutvarkyti Žemaičio ir Nepriklausomybės gynėjų aikštes
3. Renovuoti turgaus aikštę arba aikštę panaudoti kitai veiklai
4. Žibuoklių g. (prie Raseinių specialiosios mokyklos) įrengti vaikų žaidimų aikštelę,
poilsio zoną, skverą
5. Liuteronų skvere įrengti poilsio zoną
6. Prabaudos parko poilsio zonos, piliakalnio sutvarkymas
7. Raseinių mieste įrengti rekreacinę teritoriją su paplūdimiu prie vandens telkinio
(esamo ar planuojamo)
8. Pušyno g. žaliųjų kvartalų įrengimas
9. Apželdinti miesto gatves ir viešąsias erdves
10. Sklypą Nr. 418 sujungti su sklypu Nr. 417(prie Vaižganto g. 20a, 20b, 22 namų) ir
juose įrengti sveikatingumo takus pėstiesiems, įrengti dviračių takus, pasodinti
medžių, pastatyti treniruoklius, sūpynes, įrengti apšvietimą, įrengti aikštelę
pabėgioti, pažaisti šunims
11. Sutvarkyti pėsčiųjų takus, įrengti bėgimo takus esamame parkelyje prie V. Grybo
g.
Tvaraus transporto, pagrindinių tinklų infrastruktūros skatinimas
1. Suplanuoti ir įrengti miesto dviračių takų infrastruktūrą
2. Atnaujinti pėsčiųjų taką prie Jono Žemaičio gimnazijos
3. Sutvarkyti centrinį kapinių taką, šaligatvius prie Raseinių m. Civilinių kapinių
gatvių (Sodų g., Rytų g. – Algirdo g. atkarpa)
4. Turgaus g. šaligatvių sutvarkymas
5. Įrengti šaligatvį nuo Vaižganto g. 22 namo iki ĮĮ M. Tamaliūno šeimos klinikos
Gatvių rekonstravimas, įrengimas
1. Vilniaus g. rekonstruoti siūloma iki Nemakščių g. (iki hipodromo)
2. Vilniaus g. rekonstravimas, numatant ir gatvės apželdinimo galimybes
3. Trumposios g. Raseinių mieste rekonstravimas
4. Laukų g., Mokyklos g. rekonstravimas
Užimtumo, sporto centrų įkūrimas
1. Įkurti užimtumo, pramogų centrą (baseinai, sporto kompleksas, boulingas)
2. Sporto komplekso statyba su baseinu prie Raseinių m. sporto mokyklos
Pastatų rekonstravimas
1. Rekonstruoti miesto Švč. Trejybės cerkvę
Vandens nuotekų sistemos įrengimas
1. Raseinių m. Stonų kaimo SB „Dubysa“ ir SB „Reizgupis“ vandens ir nuotekų
sistemos sutvarkymas
Lietaus nuotekų sistemos tvarkymas
1. Įrengti vandens nutekėjimo sistemą Dubysos g., Vytauto Didžiojo g.
Apšvietimo įrengimas
1. Apšviesti miestą (pasiūlymas neišjungti anksti šviesų, o kur nėra apšvietimo
stulpų – juos įrengti)
2. Žvyryno g. apšvietimo įrengimas (nuo sankryžos su Stoties gatve link Stonų
gatvės nėra apšvietimo stulpų)

Daugiabučių renovacija
1. Raseinių miesto daugiabučių renovacija
Daugiabučių namų kiemų tvarkymas
1. Atitinkamais sprendimais įpareigoti daugiabučių namų gyventojus įsiteisinti
sklypus, esant būtinybei numatyti lėšas automobilių aikštelių įrengimui ir sklypų
tiksliesiems matavimams
2. Atnaujinti Vaižganto g. 22 namo kiemo dangą
3. V. Grybo g. 4 kiemo automobilių stovėjimo aikštelės padidinimas ir sutvarkymas
Kiti pasiūlymai
1. Pasiūlymas dėl morgo privatizavimo – neskubėti privatizuoti morgo pastato, jį
būtų galima pritaikyti visuomenės reikmėms
2. Raseinių m. morgo pastate būtų galima įrengti bendruomenės namus
3. Uždrausti į Prabaudos pušyną važiuoti motorinėms transporto priemonėms
4. Eismą nukreipti į Vilniaus gatvę, kad automobiliai nevažiuotų pro Vaižganto g. 22
namą (gyventojai skundžiasi dėl automobilių keliamo triukšmo)
5. Aptverti Šaltinio mokyklos teritoriją
6. Įrengti pėsčiųjų perėją ties Vilkupio upelio tilteliu

