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ĮVADAS
Raseinių miesto bendrasis planas rengiamas vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės
tarybos 2005 m. vasario 24 d. sprendimu Nr.(1.1)-TS-41 ,,Dėl rajono savivaldybės teritorijos ir
Raseinių miesto teritorijos bendrųjų planų sudarymo―. Bendrasis planas rengiamas kaip
privalomasis dokumentas Raseinių miesto teritorijai plėtoti. Šio plano rengimui skirtas dalinis ES
struktūrinių fondų finansavimas, pagal projektą „Raseinių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo
plano ir Raseinių miesto teritorijos bendrojo plano rengimas―.
RASEINIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO ORGANIZATORIUS:

Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius – Darius Ulickas.
Raseinių miesto bendrasis planas rengiamas pagal 2007-11-09 sutartį Nr. 503 Raseinių rajono
savivaldybės administracijos uţsakymu.
RASEINIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO RENGĖJAI:

UAB „Raseinių projektas― ir UAB „Nemuno deltos projektai―. Projekto vadovas – Vaidas
Mikalauskas. Darbo autoriai: Virgilijus Naujokaitis, Gintautas Natkevičius, Arimantas Račkauskas,
Laima Butkienė, Algirdas Daunora, Kristina Krikštanaitė, Mantas Daukšys.
Miesto bendrasis planas yra teritorijų kompleksinio planavimo dokumentas, kuriame,
atsiţvelgiant į teritorijos specifiką ir iškeltus planavimo uţdavinius, nustatyta planuojamos
teritorijos vystymo erdvinė koncepcija ir teritorijos naudojimo bei apsaugos principai. Raseinių
miesto bendrajame plane iki 2018 yra išspręsti šie bendrojo plano kompetencijai priskirti
uţdaviniai:
1) suformuota miesto tvarkymo, naudojimo ir apsaugos koncepcija;
2) optimizuota teritorijos urbanistinė struktūra ir infrastruktūros sistema;
3) numatytos priemonės ir apribojimai, uţtikrinantys gamtos išteklių racionalų naudojimą,
kraštovaizdţio ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo
vertybių išsaugojimą;
4) numatytos priemonės uţstatytų teritorijų urbanistinei erdvinei kompozicijai tobulinti,
gyvenimo ir aplinkos kokybei gerinti, bendrojo naudojimo ţeldynų sistemai formuoti;
5) nustatyti planuojamos teritorijos uţstatymo aukščio parametrai;
6) rezervuotos teritorijos, komunikaciniams koridoriams, inţinerinei bei susisiekimo
infrastruktūrai ir kitiems visuomenės poreikiams tenkinti reikalingiems objektams;
7) nustatytos teritorijų funkcinės zonos.
Miesto bendrasis planas - tai grafiškai ir raštu išreikštų sprendinių visuma. Pagal „Miestų ir
miestelių teritorijų bendrųjų planų rengimo taisykles―, bendrąjį planą sudaro esamos būklės
analizės brėţiniai, sprendiniai (aiškinamasis raštas ir brėţiniai). Aiškinamasis raštas susideda iš
bendrojo plano rengimo etapų aprašymo, esamos būklės analizės duomenų, planavimo tikslų,
planuojamos teritorijos plėtojimo prognozių, teritorijų naudojimo reglamentų ir kitų sprendinių.
Pagal Raseinių miesto bendrojo plano rengimo darbų programą (patvirtintą Raseinių rajono
savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 8 d. sprendimu Nr.(1.1)TS-8, rengiami tokie brėţiniai:
1. teritorinių reglamentų, kuriuose nurodomi ţemės naudojimo apribojimai planuojamai veiklai
M 1:5 000:
1.1. nustatyti ir pateikti pasiūlymus dėl ţemės naudojimo paskirties pakeitimo;
1.2. numatyti gyvenamąsias teritorijas, nustatyti urbanistinius reglamentus;
1.3. skirtingo naudojimo būdo ir (ar) pobūdţio (pobūdis paţymimas tais atvejais, kai jo turinys
įtakoja nustatomo teritorijos tvarkymo reglamento reikalavimus) teritorijų ribų ir jų tvarkymo
reikalavimų nustatymas;
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2. urbanistinio ir gamtinio karkasų formavimo:
2.1. numatyti teritorijas miesto galimai plėtrai, taip pat teritorijas, kur urbanizacija
nepageidautina;
3. architektūrinės erdvinės kompozicijos formavimo;
4. rekreacinės, pramonės, verslo ar kitokios paskirties teritorijų naudojimo ir tvarkymo:
4.1. numatyti zonas mieste, tinkamas pramonei, paslaugoms ir komercijai plėtoti;
5. socialinės, kultūrinės infrastruktūros teritorinio vystymo;
5.1. patikslinti Raseinių miesto visuomeninio naudojimo teritorijas, reikalingas švietimo,
sveikatos, visuomeniniams objektams statyti, ţaliesiems plotams įrengti, gatvėms ir tinklams
nutiesti;
5.2. nustatyti teritorijas, tinkamas kultūriniams renginiams ir šventėms rengti;
6. inţinerinės infrastruktūros vystymo, kuriame nurodomos esamos ir planuojamos geriamojo
ir vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, šilumos, dujų ir elektros tiekimo tinklų komunikacijų
trasos ir koridoriai, vandentiekio siurblinės, vandenvietės, vandens talpyklos, valymo įrenginiai,
nuotekų siurblinės ir pakėlimo stotys, elektrinės, katilinės, dujų skirstymo stotys, transformatorinės
pastotės ir kt. M 1:5 000:
6.1. apibrėţti centralizuotos ir vietinės inţinerinės infrastruktūros (vandentiekio ir nuotėkų)
plėtros zonas, paţymėti pagrindines trasas;
6.2. numatyti perspektyvines dujotiekio trasas;
6.3. parengti elektros energijos tiekimo schemą, išdėstant svarbiausias pastotes;
6.4. nuotekų valymo objektų esamos dislokacijos vietos, vandenvietės;
7. susisiekimo komunikacijų, kuriose nurodomos esamos ir planuojamos gatvės, jų
kategorijos, geleţinkelio stočių, oro, jūros uostų ir paviršinių vandens telkinių prieplaukų ir kitų
objektų išdėstymo M 1:5 000:
7.1. parengti principinę miesto dviračių takų schemą;
8. teritorijų rezervavimo valstybės poreikiams;
9. gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo;
10. ekologinės apsaugos zonų nustatymo;
11. kraštovaizdţio (ţeldynų – parkų, skverų, kapinių, ţeldinių grupių bei vandens telkinių ir kt.)
tvarkymo, biologinės įvairovės ir kultūros paveldo išsaugojimo M 1:5 000:
11.1. sukurti miesto ţaliųjų plotų sistemą, remiantis esamais kraštovaizdţio elementais parkais, pievomis, vandenimis, kultūrinio kraštovaizdţio, reljefo elementais. Nustatyti jų paskirtį,
tvarkymo ir naudojimo kryptis;
11.2. pateikti upių ir kitų vandens telkinių pakrančių raidos pasiūlymus, laikantis gamtinės ir
kultūrinės aplinkos gerinimo, taršos sumaţinimo, taršių objektų eliminavimo, viešųjų zonų kūrimo
principų;
11.3. numatyti visuomenės poreikiams naudojamas poilsio zonas prie vandens telkinių,
išsaugant būdingą kraštovaizdį ir biologinę įvairovę;
11.4. numatyti sveikatingumo didinimo priemones: sporto zonas, dviračių, pėsčiųjų trasas.
Bendrojo plano sprendinių brėţiniai parengti mastelyje 1:5000 ir į tikslesnį mastelį
netransformuojami. Rengiant kito lygmens ar rūšies teritorijų planavimo dokumentus, atitinkami
bendrojo plano sprendiniai – funkcinių zonų ribos, susisiekimo ir inţinerinės infrastruktūros trasos
tikslinami pagal specifinius gamtinius ir urbanistinius teritorijų poţymius.
Įgyvendinant BP sprendinius, techniškai negali būti ieškoma atitikmens tarp BP sprendinių ir
rengiamų detaliųjų planų dėl mastelių skirtumo (teritorijų veiklos apibūdinimo skiriamoji riba turi
būti konkretizuojama detaliuose planuose).
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1. BENDROJO PLANAVIMO PROCESAS
1.1. BENDROJO PLANO RENGIMO ETAPAI
Pagal „Miestų ir miestelių teritorijų bendrųjų planų rengimo taisykles― (Valstybės ţinios,
2006-12-30, Nr. 145-5559), miesto bendrojo plano rengimą sudaro šie etapai:
1. Parengiamasis;
2. Teritorijų planavimo dokumento rengimo;
3. Sprendinių pasekmių vertinimo;
4. Baigiamasis.
Parengiamojo etapo metu:
1. Parengtas Raseinių miesto topografinis pagrindas M 1:5000;
2. Nustatyti bendrojo planavimo tikslai ir uţdaviniai;
3. Parengtas planavimo sąlygų sąvadas;
4. Parengiama ir patvirtinama planavimo darbų programa;
5. Surinkta atliktų teritorijų planavimo dokumentų bei inţinerinės infrastruktūros projektų
medţiaga;
6. Gauti planuojamos teritorijos sklypų kadastrinių ribų duomenys;
7. Gauta informacija apie kultūros bei gamtos paveldą ir kt.;
8. Gauti planuojamos teritorijos inţinerinės geologijos duomenys;
9. Viešai paskelbta apie priimtą sprendimą dėl bendrojo plano rengimo pradţios ir planavimo
tikslų.
Rengimo etapą sudaro:
1. Esamos būklės analizės stadija;
2. Koncepcijos rengimo stadija;
3. Sprendinių konkretizavimo stadija.
Esamos būklės analizės stadijoje buvo atliktas svarbiausių aplinkos fizinių, socialinių bei
ekonominių komponentų bei ryšių tarp jų vertinimas:
1. Planuojamos teritorijos gamtinės ir antropogeninės aplinkos įvertinimas:
- urbanistinės struktūros bei architektūrinės erdvinės kompozicijos;
- kraštovaizdţio morfologinės bei vizualinės struktūros;
- gamtos ir kultūros paveldo objektų, ekologinės apsaugos ir konservacinio prioriteto
teritorijų;
- aplinkos kokybės (oro, vandenų, dirvoţemio ir fizikinės taršos lygių);
2. Demografinių tendencijų ir socialinės aplinkos būklės (kultūros, švietimo ir sporto,
sveikatos prieţiūros ir socialinės apsaugos infrastruktūros išvystymo) įvertinimas.
3. Teritorijos ekonominės būklės įvertinimas:
- prekybos ir paslaugų infrastruktūros;
- turizmo ir poilsio infrastruktūros;
- pramonės išvystymo ir išdėstymo;
- uţimtumo ir nedarbo lygio;
- investicijų lygio ir ypatumo.
Koncepcijos rengimo stadijoje buvo atlikti tokie veiksmai:
1. Parengti miesto teritorijos vystimosi koncepciniai pasiūlymai;
2. Nustatyti teritorijos planinės ir erdvinės struktūros vystimosi principai:
- parenkant teritorijos plėtros kryptis, zonų vystymo tipus, morfostruktūros elementų
formavimo modelius;
- nustatant teritorijos naudojimo funkcinius prioritetus (funkcinis zonavimas);
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- nustatant miesto įtakos zona bei uţ miesto teritorijos ribų esančių teritorijų tolesnio
vystymo ar naudojimo perspektyvas;
3. Parengti aplinkosauginių, paminklosauginių, vizualinių ir kitų teritorijos naudojimo
apribojimų pasiūlymai.
Koncepcijos rengimo stadijoje buvo atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.
Raseinių miesto teritorijos bendrojo plano koncepcija buvo patvirtinta 2008 m. vasario 14 d.
Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.(1.1)TS-35.

1.2. PLANAVIMO TIKSLAI
Pagrindinis Raseinių miesto bendrojo plano rengimo tikslas – numatyti ir suplanuoti miesto
ir besiribojančios su miestu teritorijos plėtrą, nustatyti ţemės naudojimo reglamentus 10 metų
perspektyvai. Bendrojo plano sprendiniai parodys, kurios teritorijos dalys bus vystomos ir kuria
kryptimi, pagal tai bus galima planuoti tolesnius ţemesnio lygmens (teritorijos dalių specialiojo ir
detaliojo planavimo) dokumentų rengimo darbus.
Kiti bendrojo plano rengimo tikslai buvo nustatyti Raseinių rajono savivaldybės administracijos
— planavimo organizatoriaus — Raseinių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo
darbų programoje, patvirtintoje Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 8 d.
sprendimu Nr.(1.1)TS-8. Šioje darbų programoje numatyti tikslai ir uţdaviniai yra:
1. Suformuoti Raseinių miesto vystymo erdvinę koncepciją, nustatyti teritorijų tvarkymo,
naudojimo ir apsaugos prioritetus, teritorijų funkcines zonas, nurodančias teritorijos integruotumą
ir (ar) jos ypatumus.
2. Tobulinti istoriškai susiklosčiusią Raseinių miesto urbanistinę struktūrą bei tūrinę erdvinę
kompoziciją.
3. Numatyti teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti bendrojo
naudojimo ţeldynų sistemą. Numatyti priemones uţstatytų teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybei
gerinti.
4. Plėtoti inţinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą
infrastruktūrą.
5. Nustatyti teritorijas, kurioms privaloma rengti ar keisti detaliuosius planus, nustatyti šių
teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos prioritetus ir veiklos juose apribojimus.
6. Numatyti priemones, uţtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdţio
tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų
išsaugojimą. Sudaryti prielaidas bendrojo plano sprendiniais nustatytoms saugomoms gamtinėms ir
nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoms įsteigti, įregistruoti, įteisinti jų reglamentus.
7. Rezervuoti teritorijas komunikacijų trasų ir kitų visuomenės poreikiams reikalingų objektų
statybai.
8. Nustatyti planuojamos teritorijos uţstatymo aukščio ir intensyvumo parametrus.
9. Pagal bendrus vyraujančius poţymius išdėstyti planuojamos teritorijos dalis, nurodant
pagrindinę tikslinę ţemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir/ar pobūdį (pobūdis paţymimas
tais atvejais, kai jo turinys įtakoja nustatomo teritorijos tvarkymo reglamento reikalavimus). Tuo
atveju, kai nustatomi keli teritorijos ar ţemės sklypo naudojimo būdai, juos būtina nurodyti.
10. Išryškinti ir panaudoti miesto privalumus, parodyti ekonominės ir socialinės plėtros
galimybes.
11. Sudaryti prielaidas patrauklaus, atviro, tinkamo investuoti, patogaus gyventi miesto
įvaizdţio suformavimui.
12. Pasiūlyti miesto konkurencingumo ir patrauklumo didinimo priemones, įvertinant erdvinių
sistemų su kitais miestais plėtros galimybes.
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1.3. PLANUOJAMOS TERITORIJOS PLĖTOJIMO PROGNOZĖS
Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimas turės padėti miestui tapti ne tik aplinkos ir
gyvenimo kokybės standartus atitinkančiu rajono savivaldybės centru, bet ir nauju Lietuvos
Respublikos regioniniu centru (atsiţvelgiant į Lietuvos Respublikos teritorijos ir Kauno apskrities
teritorijos bendruosius planus).
Prognozuojama, kad urbanistinės struktūros ir miesto erdvinės kompozicijos srityje miestas
plėtosis tolygiai, pagal kryptis, nustatytas bendrajame plane. Kartu, lygiagrečiai bus vystoma ir
miesto inţinerinė infrastruktūra. Taip bus išvengta chaotiško urbanizavimo, blogai inţineriškai
parengtų teritorijų atsiradimo.
Aplinkos kokybės srityje miestas išlaikys esamą daugeliu poţiūriu gerą aplinkos kokybės lygį
(lyginant su didesniais Lietuvos miestais). Inţinerinių komunikacijų modernizavimas ir plėtra leis
ţymiai pagerinti paviršinių vandens telkinių kokybę, kuri labiau atsilieka nuo kitų aplinkos
kokybės parametrų.
Miesto bendrojo plano sprendiniai ir reglamentai leis lengviau suderinti verslo ir visuomenės
interesus. Verslo, logistikos, pramonės plėtrai, o taip pat ir gyvenamosios statybos plėtotei bus
sudarytos palankesnės sąlygos.
Socialinės dalies sprendiniai padės spręsti gyventojų senėjimo bei emigracijos problemas.
Prognozuojamas geresnės socialinės aplinkos mieste sukūrimas, geresnis sveikatos paslaugų
prieinamumas, efektyvesnis švietimo įstaigų išnaudojimas.

2. URBANISTINĖ STRUKTŪRA
2.1. MIESTO IŠORINIAI RYŠIAI IR ĮTAKOS ZONOS
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane Raseiniai priskirtini C kategorijai –
miestas, siūlomas naujoms regioninių centrų funkcijoms atlikti. Jam būtinas esamo socialinio ir
ekonominio potencialo aktyvus stiprinimas bei renovacija. Įgyvendinant nustatytą metropolinės
ašies kryptingos plėtros ir tolygaus regioninių centrų išdėstymo urbanistiniame karkase
koncepciją, bendrasis strateginis prioritetas teikiamas silpnosioms urbanistinio karkaso dalims
aktyvinti bei stiprinti. Raseiniai priskiriami prie 1 lygmens (metropolinių) centrų ir I A lygmens
metropolinės urbanistinės integracijos ašies plėtojimo, todėl prioritetas būtų Raseinių, kaip naujo
regioninio centro, aktyvus palaikymas.
Palyginti nemaţai nutolęs nuo metropolinių miestų - Kauno (76 km), Klaipėdos (130 km) ir
Šiaulių (89 km), Raseinių miestas sugebėjo išlaikyti didţiąją dalį administracinio centro, ţemės
ūkio perdirbimo centro, kultūros-švietimo centro funkcijų. Tačiau, 5 km atstumas iki naujai
nutiesto greitkelio E-85 lėmė dalies funkcijų sunykimą.
Kitą išorės ryšių tinklą sudaro pietryčių-šiaurės vakarų, pietų-šiaurės, pietvakarių-šiaurės rytų
kryptimi praeinantys valstybinės reikšmės krašto ir rajoniniai keliai 196 Ariogala-RaseiniaiKryţkalnis, 146 Raseiniai-Šilinė, 148 Raseiniai-Tytuvėnai-Radviliškis, 225 Raseiniai-Baisogala.
Tokios transporto arterijos gerai integruoja Raseinių miestą į Lietuvos ir tarptautinį kelių tinklą.
Bendrasis miesto planas rengiamas visoje miesto įtakos zonoje. Ši zona be paties Raseinių
miesto apima Arškainių, Stonų, Ramonų, Gruzdiškės ir Norgėlų kaimus.
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Miesto ribų ir įtakos zonų nustatymas
Keičiant Raseinių miesto administracines ribas padidinant plotą, laikytis tokių nuostatų:
1. Prie miesto prijungiami tie uţstatyti plotai, kurie faktiškai jau tiesiogiai susiję su juo ir
gyventojai yra išreiškę tokį pageidavimą.
2. Kompleksinio išvystymo plotai, kuriuose numatytas naujas uţstatymas, susijęs su miesto
inţinerine ir transporto infrastruktūra arba ten ją reikia sukurti bei administruoti tinklus
eksploatuojančioms įmonėms.
3. Plotai, kuriuose numatytas miesto uţstatymas bei teritorijų konversija planuojamu
laikotarpiu.
4. Ribos nustatomos atsiţvelgiant į ţemėnaudas ir gamtinius elementus (neskaidant sklypų,
ribas nustatant upeliais, kanalais, miško ribomis, kelių apsaugos zonomis įjungiant aplinkkelius).
5. Įtakos zonos nustatomos pagal gamtinius elementus – upelių ir miškų ribomis, aplinkkelių
ir gatvių išorinėmis ribomis.

2.2. MIESTO ERDVINĖ KOMPOZICIJA
Raseinių miesto erdvinę kompoziciją apibūdina urbanizuotų (tarp jų gyvenamųjų ir
negyvenamųjų) bei neurbanizuotų teritorijų santykis, vidinių ryšių (gatvių) tinklas ir miesto
vizualinės dominantės. Bendrajame plane miesto plėtros poţiūriu išskiriamos trys svarbios zonos:
esamos urbanizuotos teritorijos, miesto centras ir naujos plėtros (urbanizuojamos ir
neurbanizuojamos) teritorijos. Visos šios zonos uţima 1227,2 ha plotą, kuriame rengiamas
bendrasis miesto planas. Esamos administracinės Raseinių miesto ribos apima 848,2 ha plotą.

Esamos urbanizuotos teritorijos
Esamos urbanizuotos Raseinių miesto teritorijos sudaro branduolį tarp Ţibuoklių gatvės
miesto šiaurės vakarų pusėje ir Prabaudos miško pietryčių pusėje. Pagrindinės neurbanizuotos
teritorijos šioje zonoje ir yra miškų ūkio paskirties ţemės (Prabaudos miškas) bei Raseikos ir
Prabaudos upelių slėniai, tvenkiniai. Šioje zonoje kardinalių erdvinės struktūros pokyčių
nenumatoma, tačiau planuojamas jos optimizavimas, saugant vertingus elementus,
modernizuojant viešosios ir inţinerinės infrastruktūros elementus, atliekant kai kurių
teritorijų konversiją. Modernizuojamose (ir konversinėse) teritorijose skatinama funkcijų
įvairovė.
Prabaudos rekreacinėje teritorijoje numatoma sveikatingumo centro statyba.
Saugomos kultūros paveldo objektų teritorijos bei iki 1940 m. susiklostęs centrinių gatvių
tinklas. Modernizuojama transporto ir inţinerinė infrastruktūra, esamoms pagrindinėms gatvėms
(Vilniaus, Vytauto Didţiojo, Maironio ir Kęstučio ir kt.) nustatoma C kategorija.
Gyvenamosios paskirties teritorijos (maţaaukščių gyvenamųjų namų) šioje zonoje uţima
didţiausią dalį. Esamose daugiaaukštės gyvenamosios statybos teritorijose skatinamas
gyvenamųjų namų ir teritorijų modernizavimas, socialinės infrastruktūros plėtra.
Daugiaaukščių gyvenamųjų namų statybos teritorija plečiama nedaug, tik jau šalia esamų
daugiaaukščių pastatų. Ten, kur galimas ir komercinės veiklos vystymas, paslaugų teikimas,
numatoma ir mišri gyvenamoji-komercinė paskirtis.
Komercinės paskirties teritorijos numatomos ir pačioje centrinėje miesto dalyje, ir kitoje
labiau nutolusioje nuo centro Raseinių dalyje - tose vietose, kur yra geras susisiekimas ir poreikis
verslui plėtoti.
Visuomeninės paskirties, pramonės ir sandėliavimo paskirties teritorijos lieka iš esmės tose
pačiose vietose. Neefektyviai naudojamose pramonės ir sandėlių teritorijose - konvertuojamos
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teritorijos. Svarbiausias pokytis yra nauja visuomeninės paskirties teritorija, kur numatoma vaikų
darţelio statyba netoli esamos daugiaaukščių gyvenamųjų namų teritorijos.
Bendrasis planas perima ir dar kartą uţtvirtina esamas Raseinių miesto ţeldynų teritorijas.
Vietinės reikšmės ţeldynai, esant galimybei, numatomi gyvenamuosiuose kvartaluose.
Esamose urbanizuotose teritorijose turi būti tvarkomos viešosios erdvės, renovuojami
visuomeniniai pastatai. Remiamas kompleksinis daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimas.
Į gyvenamąsias teritorijas pertvarkomos (konvertuojamos) sodininkų bendrijų sodų
teritorijos, plėtojant inţinerinę ir socialinę infrastruktūrą.

Miesto centras
Miesto architektūrinė visuma gerokai apgadinta sovietmečio gyvenamųjų ir pramoninių
monstrų, neturi aiškiai skaitomų senosios raidos puslapių (senamiesčio). Tačiau, vienkryptėmis
gatvėmis atribota miesto centrinė dalis, perauganti į parko zoną turi nemaţas galimybes
urbanistiniam praturtinimui, atgaivinimui. Norint suformuoti miesto centrą, vertą tokio dydţio
miesto, atliekančio savivaldybės centro funkcijas, ir stiprinant regioninio centro funkcijas
(vadovaujantis LR teritorijos bendruoju planu), būtina rekonstruoti esamus ar statyti naujus
kokybiškos architektūros pastatus, plėsti komercinę ir visuomeninę centro funkciją. Todėl
miesto centrinėje dalyje numatoma mišrios - gyvenamosios, komercinės, visuomeninės paskirties
teritorijos, daugiausia prie pagrindinių Vilniaus bei Maironio ir Vytauto Didţiojo gatvių. Šioje
teritorijoje keliami ypatingi reikalavimai pastatų ir viešųjų erdvių architektūros kokybei, kurie
nurodomi išduodant planavimo ir projektavimo sąlygas.
Ypatingo dėmesio vertas miesto architektūrinio silueto praturtinimas. Kaip jau buvo
pastebėta rengiant Raseinių rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, Raseiniams trūksta
ryškių vertikalių dominančių. Tai jaučiama ypač įvaţiuojant į miestą senuoju Ţemaičių plentu.
Neišraiškingas miesto siluetas ir nuo greitkelio. Šiai problemai išspręsti, plano rengėjai siūlo
negailėti lėšų ir surengti uţsakomąjį ar atvirą (gal net tarptautinį) architektūrinį konkursą. „Toks
būdas – pats pigiausias ir teisingiausias atkuriant, gal net sukuriant naują miesto identitetą. Naujais
miestovaizdţio akcentais galėtų tapti kariljono bokštas, gal naujos baţnyčios smailė ar varpinė,
bendruomenių centro bokštas ir kt.―.
Būtina naujai formuoti Raseinių miesto centrinę dalį, rekonstruoti miesto aikštę,
sumaţinant negatyvų didelio transporto srauto poveikį ir suteikiant kur kas aukštesnę
miestovaizdţio kokybę, atsisakant menkaverčių statinių. Po 20-30 metų, nusidėvėjus esamiems
Savivaldybės pastatams, juos reikėtų nugriauti. Jų nebuvimas leistų atverti abipus aikštės esančių
pastatų matomumą ir patrauklumą. Po miesto aikšte būtų galima įrengti poţemines automobilių
parkavimo aikšteles, kurių mieste labai trūksta. Įrengus miesto aikštę, atsirastų vieta, kur
bendruomenė galėtų susitikti, bendrauti, švęsti. Joje galėtų vykti koncertai, mitingai, miesto
šventės, atrakcionai, saviveiklininkų pasirodymai. Tokio pobūdţio aikštes turi maţieji vakarų
Europos miestai. Jose vieną dieną vyksta mobili prekyba, kitą dieną – koncertai, mugės, visą laiką
verda gyvenimas, tai padeda ţmonėms bendrauti. Aplinkiniai pastatai turėtų tapti visuomeniniais,
komerciniais, tai – kavinukės su lauko terasomis, parduotuvėlės, kirpyklos, groţio salonai,
advokatų ir notarų kontoros, bankai. Aikštė turėtų tapti traukos centru, viliojančiu ne tik
miestiečius, bet ir svečius, uţsienio turistus, piligrimus (Raseiniai yra artimiausias miestas, kur
maldininkai iš Šiluvos galėtų ne tik sugrįţti apsistoti, bet ir pailsėti, rasti kaţką įdomaus).
Išplėtus miesto aikštę, nugriovus Savivaldybės pastatus, būtų reikalinga statyti naują
miesto rotušę (liet. kalbos ţodyne: „rotušė― – miesto savivaldybės pastatas), kuri ir taptų miesto
vertikalia dominante. Jos aukštis galėtų būti iki 15 aukštų. Rotušėj galėtų įsikurti dabar mieste
išsibarsčiusios įstaigos: savivaldybės, ţemėtvarkos, seniūnijos, mokesčių inspekcijos, Sodros,
draudimo kompanijos ir kt. valstybinės, biudţetinės įstaigos, kad ţmonėms būtų patogiau, kad
visos įstaigos būtų vienoje vietoje. Šio tikslo įgyvendinimui reikia rengti miesto centrinės dalies
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išvystymo detalųjį planą ir miesto silueto praturtinimo architektūrinį konkursą, „WORKSHOP―ą
arba simpoziumą. Viena iš galimų miesto vizualinės dominantės vietų – Vaiţganto gatvėje,
blokuojant prie Kultūros rūmų pietvakarinio fasado (tik nugriovus esamus Savivaldybės pastatus).
Neatskiriama miesto centro dalis yra baţnyčios ir dominikonų vienuolyno ansamblis bei
Raseikos upelio tvenkiniai. Bendruoju planu šiems objektams numatoma konservacinė paskirtis,
siekiant uţtikrinti jų apsaugą bei tinkamą naudojimą (Raseikos upelio tvenkinius supančiai
teritorijai suteikiama bendro naudojimo paskirtis). Nustatytos panoramos, kuriose išryškėja
baţnyčios pastatas, ir saugoma jo vizualinė raiška, kad panoramos nebūtų iš esmės pakeistos naujų
statybų, uţgoţiančių pastatą.
Miesto centro ţeldynus sudaro esamas miesto parkas bei skverai, kurie tvarkomi taip,
kad galėtų atlikti ne tik poilsio bet ir reprezentacines funkcijas, taip pat bendruoju planu
numatomi ţeldynai Raseikos upelio tvenkinius supančioje teritorijoje. Patys svarbiausi miesto
ţeldynai yra išsidėstę Prabaudos upelio slėnyje, tai esamas Prabaudos miškas.

Naujos plėtros teritorijos
Urbanizuojamos teritorijos. Miesto naujos plėtros teritorijos formuojamos, keičiant ţemės
ūkio paskirties ţemę į kitos paskirties ţemę ir numatant reikalingus transportinius bei inţinerinius
ryšius su jau urbanizuota teritorija. Gyvenamosios paskirties teritorijos planuojamos Raseinių
šiaurinėje, rytinėje ir pietrytinėje dalyje.
Naujose gyvenamosiose teritorijose numatomi ir jų vietiniai centrai, kur ţemės paskirtis
suplanuota komercinė ir visuomeninė. Nauji ţeldynai taip pat numatomi šalia vietinių gyvenamųjų
teritorijų centrų.
Verslo bei pramonės poreikiams išlaikomos šios paskirties teritorijos senojoje Raseinių dalyje
bei skiriami nauji plotai plėtros teritorijoje. Naujosios pramoninės bei verslo teritorijos
aprūpinamos gerais transportiniais ryšiais su miesto išorine aplinka. Pagrindiniai šių teritorijų
branduoliai - pietvakarinėje miesto dalyje (abipus kelio į Erţvilką) bei šiaurės rytų dalyje
(Kęstučio-Maironio gatvių sankryţa).
Savivaldybė neįsipareigoja plėtoti neurbanizuotose zonose naujai uţstatomų teritorijų
techninę, inţinerinę ir socialinę infrastruktūrą tol, kol nebus išnaudotos prioritetinės plėtros
teritorijų galimybės ir nebus pagrįsti ir patvirtinti papildomi prioritetinės plėtros rajonai.
Neurbanizuojamos teritorijos. Į plečiamas Raseinių miesto ribas įeina ir nemaţai vertingų
gamtinių teritorijų - gamtinio karkaso elementų. Tai Šlynos, Šakos ir Vilkupio slėniai. Šiose
teritorijose ţemės ūkio paskirties ţemė keičiama į rekreacinę ir bendro naudojimo, kadangi
gamtinio karkaso teritorijose negali būti planuojami gyvenamieji kvartalai.
Neurbanizuojamose teritorijose nenumatomas naujų urbanistinių vienetų kūrimas. Nauja
statyba galima tik esamose namų valdose bei konversijos iš taršios veiklos srities į netaršią
atveju. Gali būti numatoma infrastruktūra (rekreacinė, inţinerinė ir pan.), reikalinga tokių teritorijų
patrauklumui uţtikrinti, nesusijusi su gyvenamąja paskirtimi.
Neurbanizuojamų teritorijų funkcinės zonos:
o ţeldynai - intensyviam (rekreaciniai, kultūriniai, memorialiniai ţeldynai) ir
ekstensyviam (ekstensyviai rekreacijai ar tik paţintiniam lankymui įrengiamos
gamtiniam karkasui priklausančios teritorijos) naudojimui;
o miškai ir miškingos teritorijos - ekosistemų apsaugai ir stabilizacijai, reljefo,
vandenų, visų gamtinių vertybių apsaugai bei miestiečių poilsiui skirtos teritorijos;
o vandenys - upeliai, tvenkiniai, kiti atviri vandens telkiniai.
Naujos plėtros teritorijos, nepriklausomai nuo to, ar jos patenka į plėtros prioritetus 2018
metų laikotarpiui, vystomos kompleksiškai, siekiant darnios plėtros. Planuojant numatomas
teritorinis rezervas komunikaciniams koridoriams: gatvėms, inţineriniams tinklams, socialinei
infrtastruktūrai.
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2.3. TERITORIJŲ STRUKTŪRA IR UŢSTATYMO REGLAMENTAI
Savivaldybės administracijos planavimo projektų prioritetas – viešųjų erdvių ir ţeldynų
rekreacinės teritorijos.
Formuoti gyvenamosios paskirties kvartalus reikia detaliaisiais planais numatant atitinkamą
planuojamų būstų kiekiui socialinę ir inţinerinę struktūras. Nustatant naujai statomų ar
modernizuojamų teritorijų struktūrą, rekomenduojama laikytis pateiktų gyvenamosios su
komunikaciniais koridoriais, socialinės ir viešo naudojimo ţeldynų infrastruktūros proporcijų.
Mokyklų ir vaikų darţelių, kitų švietimo objektų išdėstymas, jų aptarnavimo ir pasiekiamumo
pėsčiomis spinduliai turi būti nurodomi naujai rengiamuose detaliuosiuose planuose. Kvartalų
detaliuosiuose ir infrastruktūros specialiuosiuose planuose būtina nurodyti kas ir kada įrengs
komunikacijas, privaţiavimus, gatves, pėsčiųjų ir dviračių takus. Tokiu būdu investuotojai ir
gyventojai aiškiai ţinotų uţ ką yra atsakinga savivaldybė. Miesto centro, viešųjų erdvių ryšys su
naujai planuojamais gyvenamaisiais kvartalais turi turėti prioritetą dviračių ir pėsčiųjų takais, tai
numatyti detaliuose planuose, tvarkymo programose. Rekreacinės teritorijos ir ţeldynai planuojami
naudoti gyventojams suteikiant ryšio galimybę per upelių ir tvenkinių teritorijas iki gyvenamųjų
teritorijų dviračių ir pėsčiųjų takais.
Bendrajame plane reglamentuojami urbanizuojamų teritorijų uţstatymo reglamentai –
maksimalaus uţstatymo intensyvumo sklypuose, maksimalaus pastatų aukštingumo reikalavimai
(kontroliniai dydţiai, kurių reglamentai tikslinami kito lygmens planavimo stadijose).
Teritorijos uţstatymo reglamentus galima viršyti esant aiškiai deklaruotam viešam interesui,
ypatingai urbanistinei situacijai ir išskirtiniam pagrindimui bei pritarus savivaldybės tarybai.
Atsiţvelgiant į urbanistinę situaciją, uţstatymo reglamentai gali būti grieţtinami.

Aukštingumo reglamentavimas
Miesto aukštingumo reglamentavimas nustatomas remiantis metodika, išdėstyta Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2004 m. geguţės 5 d. įsakymu Nr. D1-246 patvirtintose Aukštybinių
pastatų išdėstymo specialiųjų planų rengimo taisyklėse.
Raseinių miesto kompozicinės struktūros modelį sudaro svarbiausi miesto urbanistinės ir
gamtinės morfostruktūros elementai, kompoziciniai branduoliai bei ašys, miesto centrinė dalis bei
kompaktiško uţstatymo teritorijos.
Pagrindiniais urbanistiniais plečiamo Raseinių miesto morfostruktūros elementais laikomi:
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų baţnyčios ir buv. dominikonų vienuolyno ansamblis.
Pagrindiniais gamtiniais Raseinių miesto morfostruktūros elementais laikomi: Raseikos,
Vilkupio upeliai su tvenkiniais, Prabaudos ir Šlynos slėniai, didieji miesto ţalieji masyvai.
Miesto svarbiausias kompozicinis branduolys apima jo centrinę dalį. Čia yra iki 1940 m.
susiklosčiusi gatvių struktūra, dominuoja maţaaukštis uţstatymas.
Raseiniuose dominuoja trys pagrindinės kompozicinės ašys, susikertančios pačiame miesto
centre ir sutampančios su senųjų kelių trasomis.
Miesto centrinę dalį sudaro teritorija, apribota Jaunimo, Vaiţganto, Vytauto Didţiojo, L.
Giros, T. Daugirdo, Kudirkos, Dominikonų, Gėlių, Sporto, Pasaţo ir Vilniaus gatvėmis (apie 28 ha
ploto).
Raseinių miesto vizualinio identiteto zona iš esmės sutampa su miesto centriniu kompoziciniu
branduoliu. Svarbiausi masinės apţvalgos taškai yra išsidėstę prie E-85 magistralės. Kiti apţvalgos
taškai yra šiuo metu neuţstatytose ir maţai lankomose ţemės ūkio teritorijose, tačiau įgyvendinant
bendrojo plano sprendinius, jų svarba išaugs.
Atsiţvelgiant į Raseinių miesto architektūrines charakteristikas, gyvenamųjų būstų bei verslo
poreikius, aukštybinis uţstatymas (pastatų, aukštesnių nei 30 m) nėra numatomas. Tačiau
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planuojama pavienių aukštybinių objektų statyba, išryškinant miesto centrą vertikalėmis miesto
siluete, atsisakant inţinerinių statinių dominavimo – kaminų, vandentiekio bokštų, antenų.
Aukštybinių pastatų projektai rengiami tarptautinių konkursų būdu, siekiant pastato
aukščiausios urbanistinės ir architektūrinės kokybės ir, esant reikalui, simbolinės prasmės.
Norint išsaugoti miesto teritorijos planinę ir erdvinę struktūrą, tobulinant uţstatymo
kompoziciją ir panoraminius vaizdus, siūlomi tokie aukštingumo apribojimai:
1. Miesto panoramų apsaugai - riboti pastatų aukštį iki ≤3 a. maţo uţstatymo intensyvumo
gyvenamosiose teritorijose (tarp jų – ir sodininkų bendrijų teritorijose, konvertuojamose į maţo
uţstatymo intensyvumo gyvenamąsias teritorijas), siekiant išlaikyti svarbiausių gamtinių ir
kultūrinių dominančių matomumą.
2. Miesto uţstatytų teritorijų charakterio išlaikymui - riboti pastatų aukštį iki ≤3 a. vidutinio
uţstatymo intensyvumo gyvenamosiose teritorijose ir iki ≤5 a. intensyvaus uţstatymo
gyvenamosiose teritorijose.
3. Miesto centro būdingo mastelio ir erdvių išsaugojimui - centrinėje zonoje siūloma riboti
aukštingumą iki 3 a. + mansarda.
4. Vertikalia dominante turėsiantis tapti miesto centro daugiaaukštis – iki 15 a.
5. Pramoninėse ir komercinėse teritorijose - riboti aukštingumą iki ≤3 a.

Didţiųjų prekybos įmonių išdėstymas
Didţiųjų prekybos įmonių išdėstymas planuojamas pagal Didţiųjų prekybos įmonių
išdėstymo Raseinių mieste specialųjį planą, patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2008-04-09 įsakymu Nr. (5.3)A1-300.
Specialiajame plane numatytos galimos didţiųjų prekybos įmonių plėtros zonos. Teritorijos
dalyse, nepatenkančiose į numatytas plėtros zonas, didesnių nei 1000 kv. m bendrojo ploto
prekybos objektų statyba negalima. Tai teritorijos, kuriose jau šiuo metu yra perteklinis prekybos
įmonių aptarnavimas, kultūros paveldo teritorijos, smulkaus uţstatymo mastelio gyvenamieji
rajonai, daugiabučių namų gyvenamųjų rajonų vidinės, baigtos formuoti erdvės.
Pasiūlymai galioja miesto teritorijoje, suskirstytoje į tris zonas, kuriose plėtra numatoma.
o Istorinio branduolio zona – ribojamas pastatų bendrasis plotas iki 1000 kv. m Pastatų
dydis ir kiti gabaritai neturi ţymiai skirtis nuo aplinkinio uţstatymo. Rekomenduojama
paslaugų ir pramogų sferų veikla, vengiant didelių prekybos salių.
o Centrinė zona - ribojamas pastatų bendrasis plotas iki 3000 kv. m specializuotiems ir
iki 5000 kv. m universaliesiems prekybos ir paslaugų centrams. Pastatai turi būti
aukštos architektūrinės ir urbanistinės kokybės, formuoti gatvių erdves, automobilių
parkavimą įrengiant sklypo gilumoje ar pastato tūryje. Rekomenduojama paslaugų ir
pramogų sferų veikla.
o Periferinės zonos – tai zonos daugiabučių namų rajonuose miesto pakraščiuose,
pramonės ir sandėlių teritorijos, kurioms gali būti taikoma konversija. Pastatų
bendrasis plotas ribojamas iki 20000 kv. m.
Išskirtos trijų rūšių įmonių plėtros zonos:
1. Universaliųjų prekybos įmonių plėtros zona – tai zona, kurioje leidţiama statyti tik
universaliuosius (maisto ir kt. kasdieninio poreikio prekių) prekybos centrus. Tokios zonos
numatomos gyvenamųjų rajonų apsuptyje, tankiausiai gyvenamose miesto teritorijose ir prie
pagrindinių magistralių su tikslu gerinti kasdieninio poreikio prekių tiekimo paslaugų
pasiekiamumą miesto gyventojams, ypatingai neįgaliesiems ir pagyvenusiems ţmonėms.
Kiekvienai vietai pagal tai kokį gyventojų skaičių ir automobilių srautą aptarnautų būsimas
prekybos centras, koks dabartinis teritorijos aptarnavimo lygis ir kokie yra apribojimai dėl
teritorijos dydţio ir vietos miesto struktūroje nustatytas optimalus prekybinio ploto dydis ir
automobilių stovėjimo aikštelių dydis.
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2. Specializuotųjų prekybos įmonių plėtros zona – tai zona, kurioje leidţiama statyti tik
specializuotos prekybos centrus (prekyba statybinėmis medţiagomis, baldais, automobiliais,
buitine technika, kita didmeninė prekyba). Tokios zonos numatomos miesto pakraščiuose prie
išvaţiuojamųjų magistralių, taip pat buvusiose pramonės įmonių teritorijose (kad sudaryti galimybę
teritorijų konversijai).
3. Universaliųjų ir specializuotųjų prekybos centrų plėtros zona – tai zona, kurioje leidţiama
statyti tiek universaliuosius, tiek specializuotuosius prekybos centrus. Tokios zonos numatomos
tose vietose, kur yra didelis judėjimas, tačiau nėra ypatingai didelio poreikio universaliesiems
prekybos centrams, ir zonose kur specializuotų centrų atsiradimas nesukeltų konflikto su aplinka.
Numatytos įmonių plėtros zonos ir reglamentai jose statomiems prekybos objektams.
Reglamentus sudaro:
1) leidţiamas prekybos centrų tipas (U - universalūs, S - specializuoti, M - mišrūs);
2) leistinas maksimalus prekybos centro bendras plotas (kv. m – nustatytas atsiţvelgiant į
aptarnaujamos teritorijos gyventojų skaičių, automobilių srautus ir esamą susisiekimo sistemos
mazgų ir elementų apkrovimą);
3) reikalavimai pastato urbanistinei ir architektūrinei išraiškai (šis reikalavimas taikomas
jautriose miesto vietose, tai – miesto centras, pagrindinės sankryţos, smulkaus mastelio aplinka).
Reikalavimai pastato urbanistinei išraiškai:
Ac – urbanistiniai akcentai;
Gf – gatvės formantai (pastatai turi formuoti gatvių erdves, automobilių parkavimą
įrengiant sklypo gilumoje ar pastato tūryje).
Reikalavimai pastato architektūrinei išraiškai:
Sm – prie smulkaus mastelio aplinkos deranti architektūrinė išraiška;
Mc – miesto centre deranti architektūrinė išraiška.

3. GYVENAMOJI APLINKA, SOCIALINĖ, KULTŪRINĖ
INFRASTRUKTŪRA
Demografinė padėtis. Esamose administracinėse ribose 2007 m. pradţioje Raseiniuose
gyveno 12328 ţmonės. Nuo 2001 m. iki 2007 m. mieste gyventojų sumaţėjo 246 (1,96 %). Ši
gyventojų maţėjimo tendencija buvo būdinga ir visai Lietuvai (2,37 %). Raseiniuose 2006 m.
natūralus gyventojų prieaugis buvo neigiamas ir siekė 26 ţmones. Migracijos saldo Raseinių
savivaldybėje 2003 m. buvo neigiamas, o jo reikšmė siekė 30 gyventojų. Gyventojų vidinė ir
tarptautinė migracija Raseinių mieste 2006 m jau buvo teigiama + 39 (atvyko 293, išvyko 254),
tačiau viso rajono mastu buvo neigiama - 42. Teigiamas metinis migracijos saldo rodo teigiamas
demografinės padėties perspektyvas Raseiniuose. Raseinių mieste 2006 m. tūkstančiui gyventojų
teko 23,76 atvykusiųjų ir 20,60 išvykusiųjų. Migracijos saldo 1000 gyventojų analizuojamais
metais Raseiniuose siekė - 3,16. Didţiausią neigiamą įtaką Raseinių demografinei padėčiai turi
maţas gimstamumas bei gyventojų senėjimas.
Uţimtumas. Vidutinis metinis bedarbių skaičius nuo darbingo amţiaus gyventojų procentais
Raseinių mieste 2007-09-01 sudarė 3,9 proc. Pastebimos ryškios šio rodiklio maţėjimo tendencijos
2003—2007 m. periodu. Darbdavių apklausa parodė, kad toliau didės kvalifikuotos darbo jėgos
poreikis. Kvalifikuotiems darbininkams bus įsteigta 68 proc. visų darbo vietų, 22 proc. įsteigtų
darbo vietų bus nekvalifikuotiems darbininkams, o specialistams – 10 proc. Bedarbių įdarbinimo ir
įregistruotų bedarbių pokyčio tendencijos leidţia teigti, jog Raseinių mieste jaučiamas ekonominio
aktyvumo pagyvėjimas.
Visuomeninis aptarnavimas. Raseinių mieste veikia 3 viešosios sveikatos prieţiūros įstaigos:
VšĮ Raseinių ligoninė, VšĮ Raseinių pirminės sveikatos prieţiūros centras, VšĮ Raseinių psichikos
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sveikatos centras. Visos jos pasiţymi geru pasiekiamumu bei prieinamumu, kadangi yra arti miesto
centro arba pačiame miesto centre. Darbuotojų skaičius šiose įstaigose maţėja ir tai vyksta
neproporcingai ligonių skaičiaus maţėjimui. Trūksta kvalifikuoto personalo bei darbo įrangos.
Raseinių mieste teikiamų socialinių paslaugų apimtis nėra pakankama. Raseiniuose yra tik
dvi
įstaigos, besispecializuojančios socialinių paslaugų teikime ir aptarnaujančios visos savivaldybės
teritoriją — BĮ Socialinių paslaugų tarnyba ir VšĮ Raseinių neįgaliųjų dienos uţimtumo centras. Jų
pasiekiamumas yra geras vertinant Raseinių miesto kontekste, kadangi jos yra miesto centre. Nuo
2002 metų socialinės rizikos šeimų skaičius Raseinių mieste nuolat auga, 2002 m. - 19, o 2006
metais 26. Dėl augančio senyvo amţiaus asmenų bei asmenų su negalia skaičiaus Raseinių mieste,
reikalinga teikti kompleksinę pagalbą socialinių paslaugų įstaigoje ar asmenų namuose.
Pagrindinės problemos su kuriomis susiduria Socialinių paslaugų tarnyba Raseinių rajone: ţmonių
su proto negalia apgyvendinimas socialinės globos įstaigose dėl vietų stygiaus, nakvynės namų
nebuvimas rajone, lėšų trūkumas neįgaliųjų aplinkos pritaikymui ir pan. Raseinių rajone pagal
paslaugų pobūdį prioritetine socialinių paslaugų kryptimi yra pagalbos namuose paslaugų plėtra.
Pagal socialinių paslaugų klientų grupes prioritetine socialinių paslaugų kryptimi yra socialinių
paslaugų seniems vienišiems asmenims plėtra. Socialinių paslaugų tarnyba kol kas neteikia
paslaugų šeimoms ir vaikams.
Raseinių miesto kultūros įstaigų tinklas yra pakankamai gerai išplėtotas. Raseinių miesto
kultūros įstaigų tinklą sudaro Raseinių kultūros centras, Raseinių viešoji biblioteka ir Raseinių
krašto istorijos muziejus. Nei viena įstaiga neturi teritorinės plėtros poreikių, pagrindinės
problemos yra teritorijos pritaikymas ir pastatų rekonstrukcija siekiant skatinti įstaigų veiklos
efektyvumą. Kultūros centre didėja kolektyvų, jų veikloje dalyvaujančių ţmonių, renginių ir
lankytojų skaičius. Iš esmės visoms kultūros įstaigoms reikalingas pastatų ir patalpų kokybės
gerinimas. Bibliotekoje 2006 m. buvo įregistruoti 6,6 proc. maţiau skaitytojų nei 2004 m.
Viešosios bibliotekos veikla pasiţymi daugiafunkciškumu - bibliotekoje organizuojami kultūros
renginiai - parodos, literatūros vakarai, knygų pristatymai ir kt. Raseinių krašto muziejuje didėja
eksponatų ir renginių skaičius. Lankytojų skaičius pastaraisiais metais taip pat didėja.
Švietimo įstaigų tinklą sudaro 11 švietimo įstaigų: 2 lopšeliai – darţeliai, 1 pradinė mokykla,
1 pagrindinė mokykla, 2 vidurinės mokyklos, 1 gimnazija, 1 profesinė mokykla ir 3 papildomo
ugdymo įstaigos (meno mokykla, kūno kultūros ir sporto centras, Raseinių specialioji mokykla).
Raseinių miesto mokyklų uţpildymas pagal projektinį pajėgumą nėra vienodas. Labiausiai
perpildyta Raseinių pagrindinė mokykla ir lopšeliai-darţeliai. Meno mokykloje vietų skaičius lygus
vaikų skaičiui. Kitos mokyklos pasiţymi resursų neišnaudojimu. Švietimo įstaigos pasiţymi geru
pasiekiamumu bei prieinamumu. Tačiau beveik visos švietimo įstaigos susiduria su pastatų
renovavimo bei naujos įrangos įsigijimo problemomis.
Būstas. Raseinių mieste 2006 m. sausio 1 d. gyvenamasis fondas sudarė 387,8 tūkst. m2.
Gyvenamųjų butų skaičius siekė 6419. Daugiabučių gyvenamųjų namų butai sudarė 38 proc. visų
(individualių ir daugiabučių) Raseinių miesto gyvenamųjų butų skaičiaus. Gyventojų apsirūpinimas
gyvenamuoju plotu 1000 gyventojų 2003 m buvo 396 butai, t.y. 23,6 m2 vienam gyventojui, 2006
m atitinkamai - 405 butai ir 24,5 m2 vienam gyventojui. Tai yra tiek pat, kiek visoje savivaldybėje.
Raseinių mieste yra 79 vnt. 3-5 a. daugiabučių namų, kuriuose yra 2441 butas, jų plotas -126050
m2. Vienam Raseinių gyventojui vidutiniškai tenka 10,22 m2 daugiabučių gyvenamųjų namų ploto.
Vidutinio buto naudingas plotas Raseiniuose siekia 83,5 m2.
Raseinių būsto struktūroje dominuoja vieno ir dviejų butų gyvenamieji namai: nors uţima
santykinai nedaug ţemės ploto, jie yra dideli, šimtui miesto gyventojų tenka ganėtinai daug tokio
tipo namų, vienam Raseinių gyventojui tenka nemaţai tokio tipo namų ploto, o jų skaičius ir
bendras plotas palyginti su daugiabučių yra labai didelis. Nors daugiabučiai namai nėra maţi,
uţima pakankamai daug ţemės, jų skaičius ir bendras plotas palyginti su vieno ar dviejų butų
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gyvenamaisiais namais yra maţas, šimtui miesto gyventojų tenka labai maţai daugiabučių, o
vienam gyventojui tenka santykinai nedaug tokio tipo namo ploto.
Lyginamasis svoris viso gyvenamojo fondo struktūroje 2006 metais Raseinių mieste sudarė
37,3 %. Yra galimybė keisti gyvenamojo fondo vidinę struktūrą plėtojant modernesnę ir
kokybiškesnę daugiabučių gyvenamųjų namų gyvenamojo fondo dalį.
Galima teigti, kad lyginamųjų vienetų kontekste Raseinių gyvenamojo fondo vidinė struktūra
nėra subalansuota, egzistuoja galimybė ją keisti plėtojant modernesnę ir kokybiškesnę daugiabučių
gyvenamųjų namų gyvenamojo fondo dalį.

Socialinės aplinkos dalies sprendiniai
1. Gerinti gyvenamąją aplinką:
1.1. Gyvenamojo fondo didinimas turėtų vykti kaip natūralus procesas, sąlygotas neigiamų
demografinių tendencijų Raseinių mieste. Vidutinio buto naudingas plotas Raseiniuose siekia 83,5
m2, tai yra labai aukštas rodiklis Lietuvos kontekste, todėl gyvenamosios aplinkos gerinimas turėtų
vykti naudingo ploto, tenkančio vienam gyventojui didinimo būdu. Kadangi vienam asmeniui
Raseiniuose tenka 24,5 m2 naudingo ploto, t.y. daugiau negu vidutiniškai šalies miestuose arba
šalyje (Lietuvoje - 21 m2), bet gerokai maţiau nei kai kuriose kitose šalyse (Danijoje – 51 m2),
tikėtina, kad maţėjant natūralios gyventojų kaitos bei migracijos saldo rodikliams naudingas plotas
vienam gyventojui mieste didės.
1.2. Naujų gyvenamųjų kvartalų planavimas turėtų būti numatomas laikantis atitinkamos
proporcijos: 25 proc. daugiabučių daugiaaukščių gyvenamųjų namų statybai ir 75 proc. vienbučių
ir dvibučių namų arba blokuotų maţaaukščių gyvenamųjų namų statybai. Aukštos kokybės
daugiabučio būsto plėtra turėtų vykti numatant sklypus su kokybiška aplinka, geru pasiekiamumu,
reikiama inţinerine, susisiekimo ir socialine infrastruktūra. Tinkamiausios vietos daugiabučio būsto
plėtrai yra teritorijos miesto centre ir netoli jo esamose daugiaaukščių ir daugiabučių namų bei
visuomeninės paskirties teritorijose: Ateities, Algirdo, Rytų, Maironio, T. Daugirdo, Šaltinio ir L.
Giros gatvėse.
1.3. Esamų daugiaaukščių daugiabučių gyvenamųjų namų pastatų modernizavimas ir
atnaujinimas turėtų vykti šiltinant namus, renovuojant artimą namų aplinką, planuojant panašią
namų fasadų apdailą, vieningą vaizdą sukuriančius spalvinius sprendimus. Taip bus išsaugotas ir
paryškintas miesto vaizdas.
1.4. Maţaaukščių vieno-dviejų butų gyvenamųjų namų statybai numatyti teritorijas atokiau
nuo miesto centro, pirmenybę teikiant teritorijoms, kuriose jau yra maţaaukščiai gyvenamieji
namai ir egzistuoja prielaidos maţaaukščių gyvenamųjų namų kvartalų atsiradimui. Taip pat miesto
pakraščiuose suformuoti teritorijas tinkamas maţaaukščių gyvenamųjų namų statybai leidţiant
keisti ţemės paskirtį iš ţemės ūkio paskirties į gyvenamąją.
1.5. Atsiţvelgiant į neigiamas demografines prognozes, gyvenamojo fondo plėtra turėtų vykti
nesiorientuojant į kiekį, o koncentruojantis ties gyvenamosios aplinkos gerinimu. Todėl labai
svarbu netankinti uţstatymo, o orientuotis į neuţstatytų teritorijų pritaikymą poilsio infrastruktūros
(pvz., ţeldynų, vaikų ţaidimo aikštelių) ir automobilių stovėjimo aikštelių planavimui.
2. Gerinti socialinę aplinką ir visuomeninių aptarnavimo objektų kokybę, gerinti
švietimo, kultūros, sveikatos prieţiūros ir socialinės rūpybos infrastruktūrą:
2.1. Rekonstruoti ir renovuoti esamas švietimo įstaigas. Naujas švietimo įstaigas planuoti
atsiţvelgiant į demografinę padėtį bei vykdomą švietimo reformą ir mokyklų bei darţelių tinklo
pertvarką.
2.2. Vystyti miesto kultūrines įstaigas ir pertvarkyti jas į platesnio profilio ţiūrovines
pramogines institucijas, funkcionuojančias komerciniu pagrindu ir besiorientuojančias į aukštos
kokybės paslaugų teikimą. Toks vystymas uţtikrinamas esamų įstaigų patalpų ir pastatų
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rekonstrukcija, kuria siekiama didesnio naudingo naudojamo ploto ir pritaikomumo įstaigų
tiesioginėms funkcijoms. Taip pat būtinas įstaigų infrastruktūros ir aplinkos sutvarkymas.
2.3. Aktyvaus poilsio ir sveikatingumo objektų statyba taip pat būdinga socialinės
infrastruktūros objektų plėtrai. Uţtikrinant vietinių gyventojų poreikius, reikalinga suformuoti
teritoriją aktyvaus poilsio ir sveikatingumo centro (Prabaudos rekreacinėje teritorijoje) statybai.
2.4. Gerinti sveikatos prieţiūros infrastruktūrą, atliekant VšĮ Raseinių ligoninės, VšĮ Raseinių
pirminės sveikatos prieţiūros centro ir VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centro aplinkos
sutvarkymą, įrengiant automobilių stovėjimo aikšteles.
2.5. Vystyti miesto socialinės rūpybos infrastruktūrą. Norint plėsti teikiamas socialines
paslaugas būtina statyti ir įrengti naują Socialinių paslaugų centro pastatą, reikalingą sėkmingam
įstaigos veikimui arba pritaikyti esamus pastatus. Tačiau dėl nuolat augančio senyvo amţiaus
asmenų ir ţmonių su negalia skaičiaus privaloma ne tik plėsti esamų įstaigų teikiamas paslaugas,
bet ir kurti naujo tipo objektus, tokius kaip senelių globos namai ir kt.

4. EKONOMINĖ APLINKA
2007 m. sausio 1 d. Statistikos departamento prie LRV duomenimis Raseinių mieste buvo
270 veikiančių ūkio subjektų, tai sudaro 46,3 proc. nuo bendro rajono Savivaldybėje veikiančių
įmonių skaičiaus (583). Per pastaruosius penkis metus šis skaičius pakito neţenkliai. 2002 m.
Raseinių mieste veikė 233 ūkio subjektų, tai reiškia, jog per 2002-2006 m. laikotarpį nagrinėjamas
rodiklis padidėjo 37 vienetais arba 13,7 %.
Didesniuose administraciniuose vienetuose, kuriems yra priskiriamas Raseinių miestas 2002 2006 m. laikotarpiu buvo uţfiksuotos panašios augimo tendencijos. Raseinių rajono savivaldybėje,
Kauno apskrityje ir Lietuvoje veikiančių ūkio subjektų skaičius augo atitinkamai 4,97 %, 9 % ir
10,7 %.
1 lentelė. Raseinių mieste veikiančių ūkio subjektų skaičius
2002 m.
2003 m.
2004 m.
Raseinių miestas
233
240
248

2005 m.
272

2006 m.
270

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. sausio 1 d. duomenimis Raseinių miesto ūkio subjektai sudaro tik 1,74 % visų
Kauno apskrityje veikiančių ūkio subjektų. Palyginus su 2002 m. duomenimis, šis rodiklis padidėjo
vos 0,09 proc. punkto nuo 1,65 % (atitinkamai 2002 m. ši dalis buvo – 1,65 proc., 2003 m. – 1,66,
2004 m.- 1,67, 2005 m.- 1,84 proc., 2006 m.-1,74 proc.). Toks maţas rodiklis atspindi nepalankią
ekonominę situaciją verslo plėtrai Raseinių mieste visos Kauno apskrities atţvilgiu. Net ir
atsiţvelgiant į faktą, kad didţioji dalis (net 69,15 %) Kauno apskrities veikiančių ūkio subjektų
sukoncentruota Kauno mieste, Raseinių mieste veikiantys ūkio subjektai sudaro tik 5,29 % likusių
Kauno apskrities subjektų.
2002 - 2006 m. laikotarpiu visos Lietuvos veikiančių ūkio subjektų skaičius padidėjo 10,7
% (nuo 68356 iki 76516). Tokia tendencija, atsiţvelgiant į Raseinių miesto veikiančių ūkio
subjektų kiekio neţymų didėjimą, sąlygoja analogišką situaciją, lyginant Raseinių mieste
veikiančių ūkio subjektų dalį bendrame Lietuvos veikiančių ūkio subjektų skaičiuje (atitinkamai
2003 m. ši dalis buvo – 0,34 proc., 2004 m. – 0,34, 2005 m.- 0,37, 2006 m.- 0,35 proc.) .
Veikiančių ūkio subjektų skaičius, tenkantis 1000-iui gyventojų atspindi verslumo lygį,
būdingą konkrečiam teritoriniam vienetui. Vertinant verslo aplinką Raseinių mieste pagal šį rodiklį,
situacija atrodo palankiau, negu vertinant bendrais skaičiais.
2007 m. sausio 1 d. Raseinių mieste 1000-iui gyventojų teko 21,9 veikiančio ūkio subjekto.
Raseinių miestas smarkiai lenkia Raseinių rajono savivaldybės rodiklį. Raseinių rajono
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savivaldybėje 1000-iui gyventojų vidutiniškai tenka 13,75 veikiančio ūkio subjekto. 2006 m. 1000iui šalies gyventojų teko 21,55 veikiančio ūkio subjekto, tai 4,61 % arba 0,95 veikiančio ūkio
subjekto viršijo Raseinių miesto indikatorių.
Apie 12 % Raseinių rajono savivaldybės investicijų numatytų investicijų programoje, tenka
Raseinių miestui. Nuolat yra investuojama į techninės infrastruktūros kokybės gerinimą mieste. Tai
viena iš svarbiausių prielaidų miesto ekonomikos plėtrai.
Tiesioginių uţsienio investicijų Raseinių mieste pastaraisiais metais uţfiksuota nebuvo. 2007
m. į Raseinių miestą neinvestavo nei viena uţsienio kapitalo įmonė. Tai rodo, jog Raseinių miestas
nėra patraukli vieta uţsienio investuotojams.
Pakankamai išplėtotas privačių paslaugų verslui sektorius, tačiau dar trūksta vertėjų,
ekonominių konsultacijų, audito ir buhalterinės apskaitos paslaugų.
Raseinių mieste naujų pramonės įmonių plėtra vyksta daug lėčiau nei visoje rajono
Savivaldybėje. Tai suprantama, kadangi mieste didţioji dalis yra ne pramonės, bet gyvenamųjų
zonų. Be to, nėra daug investuotojams patrauklių sklypų mieste, nors nekilnojamojo turto kaina vis
dar nedidelė lyginant su Lietuvos didţiųjų miestų kainomis, perspektyvoje, tai gali sąlygoti, naujų
pramonės įmonių atsiradimą mieste.
Šiuo metu Raseinių mieste vyrauja darbui imlesnė pramonė – dominuoja tekstilės gaminių
siuvimas. 2008 m. Raseinių mieste planuoja įsikurti (perkelti savo gamybą iš Vilniaus) 1 metalo
apdirbimo pramonės įmonė. Tai miestui atneštų papildomai apie 10 mln. Lt investicijų.
Raseinių miesto pramonė eksportuoja nemaţą pagamintos produkcijos dalį. Eksporto lyderė
Raseinių mieste yra AB „Šatrija―. Kadangi grupė, kuriai priklauso įmonė orientuojasi į aukštesnės
pridėtinės vertės produktų gamybą, nuolat investuoja į paţangias technologijas, AB „Šatrija― toliau
turėtų išlikti viena iš stambiausių pramonės įmonių Raseinių mieste.
Šiandien, tiek rajone, tiek Raseinių mieste turėdami įkurtas darbo vietas, susiduriame su
darbo jėgos problema, nes dalis specialistų ir darbininkų išvyko dirbti į uţsienio šalis, gaudami ten
didesnius atlyginimus.
Miesto ekonomikos plėtrai labai svarbi mieste esančių veiklų įvairovė. Jeigu miesto
gyventojų uţimtumą garantuotų tik viena ar kelios veiklos rūšys, tai tų veiklų krizė gali sukelti
mieste visuotinę socialinę ekonominę krizę, nes nebūtų kam bent iš dalies kompensuoti darbo vietų
praradimą (Pr. Juškevičius, 2003). Raseinių mieste yra pakankama veiklų įvairovė, todėl galima
teigti, kad ekonominė bazė yra gyvybinga.
Raseiniuose dominuoja prekybos sektoriuje veikiantys ūkio subjektai, kurie atitinkamai
sudaro 39,26 % veikiančių ūkio subjektų. Tokia situacija yra būdinga tiek Raseinių rajono
savivaldybei, tiek Kauno apskričiai, tiek visai Lietuvos Respublikai.
2 lentelė. Ūkio subjektų skaičius Raseinių mieste pagal veiklos rūšies grupes
Metai
Veiklos rūšis
2003
2004
2005
Ţemės ūkis, miškininkystė ir ţuvininkystė
3
3
3
Pramonė
27
25
26
Elektros, dujų ir vandens tiekimas
2
2
2
Statyba
8
11
15
Prekyba
102
101
108
Viešbučiai restoranai
7
11
13
Transportas ir sandėliavimas
11
11
9
Paštas ir nuotoliniai ryšiai
1
1
Finansinis tarpininkavimas
3
1
1
Nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo veikla
13
14
13
Viešasis valdymas
8
9
10
Kitos veiklos rūšys
56
59
71
Iš viso:
240
248
272

2006
4
25
2
14
106
16
10
1
3
13
9
67
270
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Nors pagal ekonominės veiklos rūšis populiariausia veikla nuo 2002 m. iki 2006 m. išlieka
didmeninė ir maţmeninė prekyba, variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas,
asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas (mieste veikia 61 prekybos įmonė), tačiau per minėtą
laikotarpį šios veiklos rūšies įmonių ţenkliai sumaţėjo. Tam įtakos turėjo stambių maisto produktų
ir pramoninių prekių prekybos įmonių, didţiausių Lietuvos bendrovių (AB Maxima LT (2
parduotuvės), Palink grupė (2), valdanti „Iki―, „Ikiuko― ir „Leader price― prekybos centrus, UAB
Norfos maţmena (2) parduotuvių atidarymas Raseinių mieste.
Smulkių ir vidutinių įmonių gamybos apimtis nedidelė, jos negali pasiekti tų efektų, kurių
gali turėti stambios įmonės, ir neturi jokių šansų laimėti tiesioginę konkurencinę kovą. Tai yra
viena iš prieţasčių kodėl Raseinių mieste pastaraisiais metais sumaţėjo smulkių maisto ir
pramoninių prekių parduotuvių skaičius. Perspektyvoje ir toliau dėl atsiradusių stambiųjų prekybos
centrų parduotuvių maţės įmonių veikiančių šioje srityje skaičius ir didės specializuotų
parduotuvių ar paslaugų įmonių skaičius.
Dauguma Raseinių mieste veikiančių ūkio subjektų yra priskirtina prie sąlyginai maţai
ţmonių įdarbinančių organizacijų. Subjektai, įdarbinantys iki 5 darbuotojų sudarė net 57,80 % visų
veikiančių ūkio subjektų. Maţų ir vidutinių įmonių yra ţymiai maţiau, tačiau jose dirba po daugiau
darbuotojų. Pagal darbuotojų skaičių stambiausia įmonė Raseinių mieste yra 300 darbuotojų šiuo
metu turinti siuvimo AB „Šatrija―, kurios įtaka Raseinių miesto darbo rinkai ir toliau išliks, tačiau
šiuo metu didţiąją dalį Raseinių miesto gyventojų darbo vietomis aprūpina smulkios ir vidutinės
įmonės. Atsiţvelgiant į tai, kad daugumoje Europos šalių labai paplitusi darbo forma yra darbas
mikro įmonėse (apie 40 %), galima tikėtis tolesnio šių įmonių dalies augimo ir Raseinių mieste.
Tačiau ateities verslo bei pramonės struktūra labai priklausys ir nuo aplinkos faktorių, bei jau
susiformavusių miesto teritorinių zonų.
Raseinių mieste yra tik keletas įstaigų, organizuojančių verslo renginius – konferencijas,
muges, nėra paramos inovacijų plėtrai infrastruktūros, nepakankamai bendradarbiauja verslo ir
mokslo įstaigos, pastarųjų, neskaitant vidurinių mokyklų, mieste yra tik 1 – VšĮ Raseinių
technologijos ir verslo mokykla.
Tikėtina, kad Raseinių mieste ir savivaldybėje paslaugų verslui lygis ateityje gerės ir išaugs
SVV gebėjimai įsisavinti Valstybės paramos, Europos Sąjungos struktūrinių fondų (2004-2006 ES
SF parama pasinaudojo tik viena mieste veikianti įmonė) lėšas.
Didţioji dalis Raseinių rajone teikiamų paslaugų įstaigų ir organizacijų koncentruojasi
Raseinių mieste. Tai svarbus veiksnys įtakojantis miesto ekonominį gyvybingumą.
Nakvynės paslaugos Raseinių mieste nėra pakankamai išplėtotos - nakvynės paslaugas siūlo
tik 3 įmonės, kuriose vienu metu gali apsigyventi 66 svečiai. Pastebimas aukštesnio komforto ir
paslaugų kokybės lygio trūkumas.
Mieste pakankamai skurdi laisvalaikio ir pramogų infrastruktūra. Nėra nė vieno atitinkančio
šiuolaikinius standartus, modernaus sporto ar pramogų centro, nėra baseino, teniso kortų, boulingo,
pasenusios mokyklų sporto bazės. Ateityje Raseinių mieste turėtų atsirasti naujų poilsio,
laisvalaikio ir sporto paslaugas teikiančių įmonių.
Raseinių mieste nėra sukurtos turizmo plėtros struktūros – mieste nėra turizmo informacinio
centro. Siekiant prisidėti prie turizmo plėtros Raseinių mieste (ir rajone) ateityje vietos valdţia
turėtų įkurti turizmo informacinį centrą. Raseinių miesto turizmo resursų bazė turi pakankamai
didelį paslaugų vystymo potencialą, kuris šiuo metu nėra pilnai išnaudojamas. Turizmo paslaugos
formuoja Raseinių miesto turizmo išteklius ir infrastruktūrą, kuri ir yra vienas iš svarbesnių
konkurencinių Raseinių miesto pranašumų, siekiant didinti bendrą miesto patrauklumą ir
ekonominę turizmo sektoriaus naudą mieste. Todėl šių paslaugų vystymui turi būti skiriamas itin
didelis dėmesys. Nepakankama turizmo objektų ţenklinimo sistema – trūksta kelio ţenklų,
reklaminių rodyklių, stendų, trūksta vizualinės informacijos ir pan.
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Raseinių miestas yra labiau nutolęs nuo greitkelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda, todėl lyginant su
kitu rajono miestu – Ariogala, nėra tokioje patogioje geografinėje padėtyje, tai ateityje gali stabdyti
ekonominę plėtrą.
Naujiems verslo subjektų statiniams statyti Raseinių mieste nebuvo išduotas nei vienas
statybos leidimas nei 2006 m. nei 2007 m. Tai leidţia daryti prielaidą, kad Raseinių miestas nėra
labai patrauklus potencialiems investuotojams. O ir laisvų sklypų, kuriuos būtų galima pasiūlyti
verslo objektui statybai Raseinių mieste yra vos keletas.
Svarbu įvertinti tai, kad miesto ekonomikos plėtrai reikalingos prielaidos. Pagrindinės jų yra
susijusios su (Pr. Juškevičius, 2003): darbo jėga, technologijomis, socialine ir technine
infrastruktūromis, finansiniu kapitalu, reikalingu verslui pradėti ir plėtoti bei miesto vadyba.

Ekonominės aplinkos dalies sprendiniai
1. Gerinti miesto komercinę aplinka:
1.1. Uţtikrinti maţmeninės prekybos plėtrą, skatinant nedidelių maţmeninės prekybos
objektų plėtrą miesto centrinėje dalyje ir planuojant didelius prekybos objektus miesto
pakraščiuose.
1.2. Didelius universalaus pobūdţio prekybos ir komercijos objektus planuoti gyvenamųjų
rajonų apsuptyje ir prie pagrindinių magistralių;
1.3. Didelius specializuotos prekybos objektus (prekyba statybinėmis medţiagomis, baldais,
automobiliais, buitine technika, kita didmeninė prekyba) planuoti miesto pakraščiuose prie
išvaţiuojamųjų magistralių, taip pat buvusiose pramonės įmonių teritorijose (kad sudaryti galimybę
teritorijų konversijai);
1.4. Nedidelius (iki 1000 m2) prekybos ir komercinius objektus planuoti miesto centrinėje
dalyje, prioritetą teikiant Vytauto Didţiojo ir Maironio gatvėse galimoms teritorijų konversijoms.
Pastatų dydis ir kiti gabaritai neturi ţymiai skirtis nuo aplinkinio uţstatymo. Rekomenduojama
paslaugų ir pramogų sferų veikla, vengiant didelių prekybos salių.
1.5. Skatinti maţų komercijos ir prekybos objektų kūrimąsi rekreacinėse teritorijose.
2. Plėsti turizmo ir poilsio infrastruktūrą:
2.1. Plėsti pasyvų (paţintinį ir poilsinį) turizmą bei skatinti aktyvaus turizmo (pramogų,
sporto) objektų kūrimąsi.
2.2. Kokybiškai plėsti rekreacines teritorijas, pritaikant jas turizmo reikmėms, įrengiant
turizmo infrastruktūros objektus, sutvarkant aplinką, šalia jų įrengiant automobilių stovėjimo
aikšteles, organizuojant gerą susisiekimą su šiomis teritorijomis.
2.3. Rekreacinėse teritorijose skatinti viešojo maitinimo, prekybos ir kitų turizmo sferai
būtinų ekonominių veiklų objektų kūrimąsi. Pirmenybė teikiama Prabaudos rekreacinei teritorijai.
2.4. Plėtoti sporto objektus, prioritetą teikiant privačioms iniciatyvoms, kuriomis
visuomeninės paskirties teritorijose būtų kuriami objektai su sporto ir treniruoklių salėmis.
2.5. Rekreacinėse miesto teritorijose įrengti sveikatingumo takus.
2.6. Pagrindinį sporto kompleksą su baseinu numatyti šalia esamų daugiaaukščių gyvenamųjų
namų teritorijos.
2.7. Miesto centre numatyti viešbučio kompleksą arba rekonstruoti esamą, keliant komforto ir
paslaugų kokybės lygį.
2.8. Miesto centre numatyti turizmo informacinį centrą. Turizmo paslaugų vystymo
potencialas turi būti labiau išnaudojamas, siekiant didinti bendrą miesto patrauklumą ir ekonominę
turizmo sektoriaus naudą mieste
2.9. Atokiau nuo miesto centro numatyti teritorijas kempingui, kuriose būtų sukurta
reikalinga turistinio aptarnavimo infrastruktūra. Prioritetas teikiamas numatomai Prabaudos
rekreacinei teritorijai bei teritorijai prie Šlynos upelio.
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3. Sukurti prielaidas pramonės vystimuisi:
3.1. Koncentruoti pramonės objektus Raseinių miesto pramoninėse zonose. Išsaugoti esamas
pramonines ir sandėliavimo teritorijas esamose miesto ribose ir prijungiamose apymiesčio
teritorijose.
3.2. Pagrindinės pramoninės komercinės plėtros teritorijos turi būti numatytos pietvakariuose,
automagistralės E-85 link (abipus kelio į Erţvilką), taip pat šiaurės rytuose (Kęstučio-Maironio
gatvių sankryţa).
3.3. Pereiti prie aukštesnę pridėtinę vertę kuriančių veiklų, pagrįstų inovacijomis ir
moderniomis technologijomis, didinti pramonės produktyvumą.
3.4. Skatinti įstaigų, organizuojančių verslo renginius – konferencijas, muges kūrimąsi, verslo
ir mokslo įstaigų bendradarbiavimą, kurti paramos inovacijų plėtrai infrastruktūrą.

5. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ NAUDOJIMAS IR
TVARKYMAS
2007 metų pradţioje Kultūros paveldo vertybių registre yra įrašyti šie Raseinių miesto
teritorijoje esantys objektai: vienas statinių kompleksas, viena archeologinė vieta (Prabaudos
piliakalnis), vienas monumentas (paminklas „Ţemaitis―), 2 laidojimo vietos. Iš viso 8 įvairaus
pobūdţio kultūros paveldo objektai.
Raseinių miesto apylinkių kraštovaizdis yra smarkiai sukultūrintas, tačiau jame nėra
ypatingai išraiškingų kultūros paveldo vertybių.
Raseinių miesto bendrojo plano sprendiniai rengiami vadovaujanti Lietuvos Respublikos
Kultūros paveldo apsaugos įstatyme nustatytais tikslais:
1) mokslinio paţinimo – išsaugoti archeologinius ir kitus unikalius istorinių duomenų,
kuriuos galima perimti atliekant saugomo objekto ar vietovės mokslinius tyrimus, šaltinius.
2) viešojo paţinimo ir naudojimo – sudaryti sąlygas dabarties ir ateities kartoms
nekilnojamąjį kultūros paveldą paţinti, lankyti ir juo naudotis;
3) viešosios pagarbos – apsaugoti memorialinius ir sakralinius objektus, mirusiųjų ar
ţuvusiųjų palaidojimo ir atminimo vietas (karių, sukilėlių, pasipriešinimo okupantams dalyvių ir
kitas neveikiančias kapines ar pavienius kapus).
Kultūros paveldo išsaugojimo interesai yra tiesiogiai susieti su urbanizuotų vietovių kultūrinės,
socialinės ir ekonominės plėtros programomis. Būtina uţtikrinti paveldo funkcionalumą ne tik kultūros
istorijos atskleidimo bei krašto savasties išsaugojimo reikmėms, bet ir miesto kultūros ir jo vizualinio
savitumo plėtros interesams. Šiuolaikinės architektūros projektuose, miesto daliuosiuose
planuose ir istorinio urbanistinio kraštovaizdţio išsaugojime vengti pseudoistorinių formų, nes tuo
nusiţengiama ir istorijai, ir dabarčiai; istorija privalo išlikti lengvai skaitoma, o kultūros tęstinumą
būtina uţtikrinti kokybinėmis intervencijomis.
Kultūros paveldo objektas saugomas kartu su jo uţimama ir jam nustatyta teritorija. Ši
teritorija nuo kultūros paveldo objekto neatsiejama. Konservacinė (saugojimo) paskirtis nustatoma
saugomo objekto teritorijoje esantiems sklypams ar jų dalims, kurie yra daiktinės teisės objektai.
Saugomam objektui ar vietovei nustatoma ţmogaus veiklos neigiamą poveikį švelninanti tarpinė
apsaugos zona. Ši zona gali turėti vieną arba abu šiuos skirtingo apsaugos ir naudojimo reţimo
pozonius:
1) apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį – uţ kultūros paveldo objekto teritorijos esantys
ţemės sklypai ar jų dalys su ten esančiais kitais nekilnojamaisiais daiktais, taip pat miško ir
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vandens plotai, kuriems taikomi šio įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimai, draudţiantys šiame
pozonyje veiklą, galinčią fiziškai pakenkti kultūros paveldo objekto vertingosioms savybėms;
2) vizualinės apsaugos pozonį – uţ kultūros paveldo objekto teritorijos ar apsaugos nuo
fizinio poveikio pozonio esantys ţemės sklypai ar jų dalys su ten esančiais kitais nekilnojamaisiais
daiktais, kuriems taikomi šio įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimai, draudţiantys šiame pozonyje
veiklą, galinčią trukdyti apţvelgti kultūros paveldo objektą.
Saugomų objektų teritorijos, saugomos vietovės, apsaugos zonos tvarkomos ir veikla jose
plėtojama pagal bendrojo ir specialiojo teritorijų planavimo bei strateginio planavimo dokumentus
ir jais nustatomus paveldosaugos reikalavimus, parengtus vadovaujantis kultūros paveldo apsaugos,
Saugomų teritorijų, Teritorijų planavimo įstatymų nuostatomis.
Saugomiems objektams ir jų teritorijoms gali būti nustatyti šie saugojimo reţimai: rezervinis,
autentiškos paskirties ir tausojamo naudojimo.
Rezervinis reţimas taikomas tiems kultūros paveldo objektams, kuriuos tikslinga išsaugoti,
kad ateityje būtų galima juos ištirti panaudojant didesnes mokslo galimybes. Šiuose objektuose
draudţiama mokslinius duomenis galinti sunaikinti veikla – ardomieji tyrimai, tvarkymo darbai,
ūkinė veikla. Objektų, kuriems taikomas rezervinis reţimas, sąrašą tvirtina kultūros ministras.
Autentiškos paskirties reţimas nustatomas tiems kultūros paveldo objektams, kurių
naudojimas pirminiu ar istoriškai susiklosčiusiu būdu uţtikrintų jų prieţiūrą ir geriau nei kitoks
naudojimas atskleistų saugomo objekto vertingąsias savybes.
Tausojamo naudojimo reţimas nustatomas tiems kultūros paveldo objektams, kuriems
išsaugoti tikslinga parinkti tokį naudojimo būdą ir pritaikymą, kad maţiausiai būtų suţalotos
objekto vertingosios savybės, o valdytojas būtų suinteresuotas jį priţiūrėti.
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3 lentelė. Raseinių miesto kultūros paveldo objektai, įrašyti į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą.
Vardas

Įrašymo į
registrą data

Adresas

A362 P
Piliakalnis

Raseinių, vad.
Prabauda
(Cibikalnis)

Kauno aps.
Raseinių r.
Raseiniai

4973

D2
Paminklas

„Ţemaitis―

1997 12 31
KVAD
Įsakymas
Nr. 380
1995 06 12
KVAD
Įsakymas
Nr. 71

Kauno aps.
Raseinių r.
Raseiniai

Vertė – meninė.
Cementas, padengtas maltu
marmuru.
Autorius – Vincas Grybas.
Pastatytas 1934 m., Restauruotas
1957 m.

2828

L6
Kapas

A. Smilgos

1996 06 12
KVAD
Įsakymas
Nr. 71

Kauno aps.
Raseinių r.
Raseiniai
Sodų g.

Vertė – istorinė.
A. Smilgos ir jo ţmonos antkapį
sudaro antkapinė plokštė (1,10 x
0,70 m), stovintis ant akmeninio
postamento (0,27 x 1,07 m)
juodojo granito paminklas (h - 1,05
m; plotis - 0,80 m) su iškaltu A.
Smilgos metaliniu bareljefu ir
uţrašu: „Įsteigėjas ir leidėjas
pirmojo „Lietuvių laikraščio―
Peterburge 1904-X-1―. Apatinėje
paminklo dalyje iškaltas įrašas:
„Jadvyga Dausinaitė - Smilgienė
1874-1938―. Prieš šį paminklą
pastatytas nedidelis stačiakampio
formos (0,57-0,42 m) juodo
granito paminklas su iškaltu įrašu:
„Antanas Smilga 1864-1920 ir
Jadvyga Dausinaitė – Smilgienė―.
Kapavietę juosia tvorelė iš
betoninių stulpelių, sujungtų
metalo vamzdţiais.

Eil.
Nr.

mc

Kodas,
pavadinimas

1.

5564

2.

3.

Kultūrinė vertė,
pagr. duomenys

Apsaugos tikslai ir
siūlomi saugojimo
reţimai

Siūlomi vertingųjų
savybių tvarkymo darbai
ir intervencijos pobūdis

Apsaugos tikslaimokslinio paţinimo.
Saugojimo reţimasrezervinis
Apsaugos tikslaiviešojo paţinimo.
Saugojimo reţimasautentiškos paskirties

Tyrimai; draudţiama
mokslinius duomenis
galinti sunaikinti tyrimų,
tvarkytos ir ūkinė veikla
Taikomasis tyrimas,
restauravimas

Apsaugos tikslaiviešosios pagarbos.
Saugojimo reţimasautentiškos paskirties

Prieţiūra

23
RASEINIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS
Bendrojo plano rengimo etapas. III dalis. Sprendinių konkretizavimo stadija
4.

2088

L947 P
Kapinės

Lietuvos karių
kapai

1998 12 30
KVAD
Įsakymas
Nr. 372

Kauno aps.
Raseinių r.
Raseiniai
Sodų g.

Vertė – istorinė.
Paminklas skirtas Lietuvos
nepriklausomybės dešimtmečiui
(1918 -1928) ir ţuvusių savanorių
atminimui.
Palaidoti Lietuvos savanoriai (13).

Apsaugos tikslaiviešosios pagarbos.
Saugojimo reţimasrezervinis

Prieţiūra ir tvarkymas
pagal kapinių tvarkymo
taisykles

5.

10541

G384 K
Kalėjimo
statinių
kompleksas

-

2003 05 23
KVAD
Įsakymas
Nr. Į - 155

Kauno aps.
Raseinių r.
Raseiniai
Muziejaus 3

Statinys - plytų mūro, tinkuotas.
Stilius – konstruktyvizmas.
Pirminė paskirtis - statyta kaip
Raseinių arešto namai.
Pastatymo data - 1928 m.
Susiję su asmenybėmis - 19371940 ir 1941-1944 m. buvo
kalinami rev. judėjimo dalyviai.

Apsaugos tikslaiviešojo paţinimo ir
naudojimo.
Saugojimo reţimastausojamojo
naudojimo

Tyrimai, konservavimas,
restauravimas.
Pseudoistorinės ir
šiuolaikinės intervencijos
neleidţiamos, techninė ir
sanitarinė įranga grieţtai
reglamentuota.

6.

27489

G384 K1
Kalėjimas

-

2003 05 23
KVAD
Įsakymas
Nr. Į - 155

Kauno aps.
Raseinių r.
Raseiniai
Muziejaus 3

Apsaugos tikslaiviešojo paţinimo ir
naudojimo.
Saugojimo reţimastausojamojo
naudojimo

7.

27490

G384 K2
Ūkinis –
administracinis
pastatas

-

2003 05 23
KVAD
Įsakymas
Nr. Į - 155

Kauno aps.
Raseinių r.
Raseiniai
Muziejaus 3

Apsaugos tikslaiviešojo paţinimo ir
naudojimo.
Saugojimo reţimastausojamojo
naudojimo

8.

27491

G384 K3
Rūsys

-

2003 05 23
KVAD
Įsakymas
Nr. Į - 155

Kauno aps.
Raseinių r.
Raseiniai
Muziejaus 3

Apsaugos tikslaiviešojo paţinimo ir
naudojimo.
Saugojimo reţimastausojamojo
naudojimo

Tyrimai, konservavimas,
restauravimas.
Pseudoistorinės ir
šiuolaikinės intervencijos
neleidţiamos, techninė ir
sanitarinė įranga grieţtai
reglamentuota.
Tyrimai, konservavimas,
restauravimas.
Pseudoistorinės ir
šiuolaikinės intervencijos
neleidţiamos, techninė ir
sanitarinė įranga grieţtai
reglamentuota.
Tyrimai, konservavimas,
restauravimas.
Pseudoistorinės ir
šiuolaikinės intervencijos
neleidţiamos, techninė ir
sanitarinė įranga grieţtai
reglamentuota.

24
RASEINIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS
Bendrojo plano rengimo etapas. III dalis. Sprendinių konkretizavimo stadija

4 lentelė. Raseinių miesto kultūros paveldo objektai, kuriems taikoma pradinė teisinė apsauga (registriniai).
Eil.
Nr.

mc

Registro
kodas

Pavadinimas

Klasifikavimo
duomenys

Pagr.
duomenys

Adresas

Paveikslo
"Marija su
kūdikiu"
aptaisas
Kapas

Taikomoji
dekoratyvinė
dailė

Medţiaga – metalas.
Paveikslas yra baţnyčioje.

Kauno aps. Raseinių r.
sav. Raseiniai

-

Kapinės.
Palaidotas Jokūbas Dagys
(1905-1989) – skulptorius.

Kauno aps. Raseinių r.
sav. Raseiniai

-

Evangelikų kapinės.

Kauno aps. Raseinių r.
sav. Raseiniai

D V2289

Paminklas
1915 m.
ţuvusiems
vokiečių
kariams
Arnotas I

Taikomoji
dekoratyvinė
dailė

Medţiaga – medvilnė,
šilkas.
Saugomas baţnyčioje.

Kauno aps. Raseinių r.
sav. Raseiniai

13439

D V2290

Arnotas II

Taikomoji
dekoratyvinė
dailė

Medţiaga – medvilnė,
šilkas.
Saugomas baţnyčioje.

Kauno aps. Raseinių r.
sav. Raseiniai

6.

13440

D V2291

Arnotas III

Taikomoji
dekoratyvinė
dailė

Medţiaga –šilkas.
Saugomas baţnyčioje.

Kauno aps. Raseinių r.
sav. Raseiniai

7.

11113

I V515

Kapinės

-

Palaidoti tarybiniai kariai.

Kauno aps. Raseinių r.
sav. Raseiniai

8.

1576

AtV583

Baţnyčia ir
buv.
Dominikonų
vienuolyno
pastatų
liekanos

-

1642 m.
XVII, XIX a.

Kauno aps. Raseinių r.
sav. Raseiniai
Baţnyčios 4

1.

4974

D R882

2.

2294

-

3.

20603

-

4.

13438

5.

Apsaugos tikslai ir siūlomi
saugojimo reţimai
Apsaugos tikslai-viešojo
paţinimo
Saugojimo reţimas-autentiškos
paskirties
Apsaugos tikslai-viešosios
pagarbos.
Saugojimo reţimas-autentiškos
paskirties
Apsaugos tikslai-viešosios
pagarbos.
Saugojimo reţimas-autentiškos
paskirties
Apsaugos tikslai-viešojo
paţinimo
Saugojimo reţimas-autentiškos
paskirties
Apsaugos tikslai-viešojo
paţinimo
Saugojimo reţimas-autentiškos
paskirties
Apsaugos tikslai-viešojo
paţinimo
Saugojimo reţimas-autentiškos
paskirties
Apsaugos tikslai-viešosios
pagarbos.
Saugojimo reţimas-rezervinis
Apsaugos tikslai-viešosios
pagarbos, viešojo paţinimo ir
naudojimo.
Saugojimo reţimas-autentiškos
paskirties, tausojamojo
naudojimo

Siūlomi vertingųjų savybių
tvarkymo darbai ir
intervencijos pobūdis
Taikomasis tyrimas,
restauravimas
Prieţiūra

Taikomasis tyrimas,
restauravimas

Taikomasis tyrimas,
restauravimas

Taikomasis tyrimas,
restauravimas

Taikomasis tyrimas,
restauravimas
Prieţiūra ir remontas

Tyrimai, konservavimas,
restauravimas.
Pseudoistorinės ir
šiuolaikinės intervencijos
neleidţiamos, techninė ir
sanitarinė įranga grieţtai
reglamentuota
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XVIII a. II pusė

Kauno aps. Raseinių r.
sav. Raseiniai,
Baţnyčios g. 4A

Apsaugos tikslai-viešojo
paţinimo ir naudojimo.
Saugojimo reţimas-tausojamojo
naudojimo

Kauno aps. Raseinių r.
sav. Raseiniai, Laukų g.

Apsaugos tikslai-viešojo
paţinimo ir naudojimo.
Saugojimo reţimas-tausojamojo
naudojimo
Apsaugos tikslai-viešojo
paţinimo ir naudojimo.
Saugojimo reţimas-tausojamojo
naudojimo

9.

2228

-

Buv.
Dominikonų
vienuolyno du
ūkiniai pastatai

-

Tyrimai, konservavimas,
restauravimas.
Pseudoistorinės ir
šiuolaikinės intervencijos
neleidţiamos, techninė ir
sanitarinė įranga grieţtai
reglamentuota.
Tyrimai, restauravimas.

10.

20912

-

Alko šaltinis,
vad. Magdės
šuliniu

-

11.

2673

-

Senasis paštas

-

Pastatas - mūrinis,
tinkuotas.
Stilius – konstruktyvizmas.
Autorius - K. Dunauskas Duţ – architektas
Pastatymo data - 1934 m.

Kauno aps. Raseinių r.
sav. Raseiniai V.
Kudirkos 2

12.

20808

Vokiečių
kapinės

-

Objektas siūlomas įtraukti į
LR kultūros paminklų
sąrašus.

Kauno aps. Raseinių r.
sav. Raseiniai, Kalnų g.

Apsaugos tikslai-viešosios
pagarbos.
Saugojimo reţimas-rezervinis

Prieţiūra ir remontas

13.

20723

-

Senosios ţydų
kapinės

-

Objektas siūlomas įtraukti į
LR kultūros paminklų
sąrašus.

Kauno aps. Raseinių r.
sav. Raseiniai
Muziejaus g.

Apsaugos tikslai-viešosios
pagarbos.
Saugojimo reţimas-rezervinis

Prieţiūra ir remontas

14.

20722

-

Senosios ţydų
kapinės

-

Objektas siūlomas įtraukti į
LR kultūros paminklų
sąrašus.

Kauno aps. Raseinių r.
sav. Raseiniai
Vytauto Didţiojo g.

Apsaugos tikslai-viešosios
pagarbos.
Saugojimo reţimas-rezervinis

Prieţiūra ir remontas

15.

12521

-

II-ojo pas.
karo gynybinių
įtvirtinimų
dalies
(apkaso) - Vok

Kauno aps. Raseinių r.
sav. Arškainių k.,
Raseinių ŢŪ –
mokyklos sklypas

Apsaugos tikslai-viešosios
pagarbos.
Saugojimo reţimas-rezervinis

Prieţiūra ir remontas

Tyrimai, konservavimas,
restauravimas.
Pseudoistorinės ir
šiuolaikinės intervencijos
neleidţiamos, techninė ir
sanitarinė įranga grieţtai
reglamentuota
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5.1. PRADINEI APSAUGAI SIŪLOMI OBJEKTAI
Istoriškai susiklosčiusio gatvių tinklo išlikę fragmentai:
1. XIII a. susiformavusi miesto centrinė dalis tarp Maironio ir Vytauto Didţiojo gatvių ir tarp jų
esantis „Ţemaičio― skveras (buvusi rinkos aikštė).
2. Miesto gatvės, sutampančios su pagrindiniais miestą kertančiais keliais - Vilniaus, Dubysos,
Sodų, Maironio, Vaiţganto, Jurbarko, Stonų.
3. XIII a. susiformavusios V.Kudirkos, Dariaus ir Girėno gatvės.
Apstatymo fragmentai, susiklostę iki 1940 metų ir sovietmečiu apstatytos vietos, sukeliančios
paveldosaugos interesą, kaip sovietmečio urbanistikos palikimas:
1. Išlikęs istoriškai (iki 1940 m.) susiklostęs, tačiau dalinai pakeistas gatvių apstatymo pobūdis.
Tik atskirose gatvių atkarpose išlikę senojo apstatymo fragmentai. Tai V.Kudirkos, Dubysos, Sodų
gatvių atkarpų apstatymas.
2. Urbanistinės struktūros vietos, kuriose išlikę istoriškai susiklosčiusio plano fragmentai ir
dominuoja nauji, didelių tūrių, daugiausia tipiniai bei indiferentiškos architektūros pastatai,
neatitinkantys tradicinio miesto apstatymo charakterio ir formuojantys dideles, nebūdingas senajai
miesto daliai, erdves. Tai teritorijos, greta Vilniaus, Maironio, Vytauto Didţiojo, Dubysos gatvių.
3. Sovietmečiu suplanuotos ir apstatytos tipiniais indiferentiškos architektūros pastatais
urbanistinės struktūros vietos, pratęsiančiais maţaaukščio miesto apstatymo tradicijas. Tokios vietos
sudaro didţiąją dalį Raseinių miesto apstatytos teritorijos.
4. Urbanistinės struktūros vietos, apstatytos tipinių namų stambiais pastatais, dominuojančiais
miesto centro panoramoje ir darkančiais jo istoriškai susiklosčiusią erdvinę kompoziciją. Tai
daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalas, apribotas Vytauto Didţiojo, Vilniaus, Stonų, V.Grybo
gatvėmis, kvartalai prie Maironio, Algirdo gatvių bei teritorijos prie Vilniaus gatvės pietrytinėje miesto
dalyje.
Šiose vietose pokario metais suplanuotos gatvės nesuteikia Raseinių miesto planinei struktūrai
išskirtinių bruoţų, tačiau liudija bendrąjį sovietmečio Lietuvos miestų ir miestelių planavimo pobūdį.
Gatvių tinklas nulėmė tipišką pokario metais daugiabučių bei individualių namų kvartalų apstatymą.
Pagal apstatymo pobūdį skiriasi du sovietmečio urbanistikos palikimo tipai, kurio paveldinę reikšmę ir
saugojimo prasme bus galima nustatyti tik istorinės perspektyvos kontekste.
Statiniai
Siūloma į Kultūros vertybių registrą įrašyti šiuos du statinius, statytus sovietmečiu, nustatyti
objektų vertingąsias savybes ir inicijuoti pradinę apsaugą, priskiriant pastatus pavienių objektų tipui:
1. Teismo rūmai, Tiesos g. 2, Raseiniai;
2. Raseinių kultūros centras, Vytauto Didţiojo g. 10, Raseiniai.

5.2. SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMAS
Svarbūs veiksmai:
1. Uţtikrinti, kad nekilnojamosiose kultūros paveldo objektuose bei vietovių teritorijose ir
apsaugos zonose planuojama veikla būtų reglamentuojama kultūros paveldo specialiaisiais planais bei
kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.
2. Tiesiant Raseinių m. pietinį apvaţiavimą, uţtikrinti archeologinių kultūros paveldo vertybės –
Prabaudos piliakalnio (A362 P) – nustatytą apsaugos tikslą – mokslinį paţinimą.
3. Uţtikrinti, kad kultūros vertybėse, vykdomi tvarkymo darbai atitiktų nustatytus apsaugos
tikslus.
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Integruoto išsaugojimo organizavimas.
Vertybių išsaugojimo sėkmė priklauso nuo tinkamos technologijos panaudojimo ir teisingo
paveldosaugos darbo organizavimo pagal paveldotyros, paveldonaudos, paveldotvarkos, paveldošvietos
kryptis. Integruotas išsaugojimas reikalauja nustatyti aiškią šių krypčių sąveiką ir valstybės,
savivaldybės, bendruomenių bei kitų valstybinių ir nevyriausybinių organizacijų ir privataus sektoriaus
vaidmenį integruotos paveldosaugoje veikloje. Teisinės ir administracinės priemonės leidţia panaudoti
visus įstatymus, kurie gali padėti apsaugoti bei išsaugoti kultūros paveldą bei koordinuoti poįstatyminius
aktus. Skiriama finansinė parama skatintų kultūros paveldo restauravimo darbus. Valstybės institucijos,
atsakingos uţ kultūros paveldą turėdamos savo ţinioje pakankamą kiekį kvalifikuotų darbuotojų,
svarbiausius mokslinius, techninius bei finansinius išteklius turi palaikyti ryšius su nevyriausybinėmis
organizacijomis, vietos bendruomenėmis ir visuomenės atstovais.
Socialinių ir ekonominių faktorių įvertinimas – integruoto išsaugojimo politikos sėkmė.
Socialinės integruoto išsaugojimo problemos gali būti išspręstos tik vienu metu atsiţvelgiant į
kultūros ir ekonomikos vertybes. Pastangos, kurias reikėtų skirti apsaugai, turėtų būti vertinamos ne tik
pastatų kultūrinės vertės, bet ir naudingumo poţiūriu.
Planuotojai, valstybinio ir privataus sektorių atstovai turi pasirinkti geriausiai tinkamas istorinei
aplinkai tausojančiojo naudojimo ir saugojančiojo tvarkymo programas.
Vertinant kultūros paveldą ekonominio naudingumo poţiūriu, galima teigti, kad socialinių faktorių
kontekste jis nėra pakankamai įvertintas. Ekonominių nuostolių poveikis socialinei aplinkai,
nenaudojant paveldo ir nykstant jo medţiaginei bei kultūrinei vertei nėra ištirtas. Norint sėkmingai
išspręsti ekonomines ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimo problemas, svarbu:
1) planavimo reglamentais riboti naujų pastatų ir statybų matmenis (aukštis, ţemės naudojimo
koeficientas), tankumo didinimą ir skatinti atstatymą, o ne perstatymą;
2) senų pastatų prieţiūrai ir išlaikymui taikyti tokias pat finansines ir mokesčių lengvatas, kaip ir
naujoms statyboms;
3) skatinti apyvartinių fondų steigimą ir taip aprūpinti vietos valdţios institucijas bei nepelno
organizacijas reikiamu kapitalu;
4) skatinti visus privataus finansavimo šaltinius paveldo apsaugai gerinti.

6. TURIZMO IR REKREACIJOS INFRASTRUKTŪRA
Rekreaciniai ištekliai atvykstamajam turizmui yra baţnyčios ir dominikonų vienuolyno ansamblis
bei viešosios erdvės prie Raseikos upelio tvenkinių, miesto parkas, Prabaudos miškas su tvenkiniu, kurių
potencialas nėra optimaliai panaudojamas. Visiškai neišnaudojamas Šlynos upelio potencialas.
Miestas yra nutolęs nuo svarbiausios šalies automagistralės A1 (tarptautinis transporto koridorius
IXB). Todėl sumaţėja galimybė „pritraukti― į miestą didesnį kiekį pravaţiuojančių miesto ir rajono
lankytojų, turistų. Kaip ir visoje Lietuvoje, Raseiniuose ir jo apylinkėse trūksta dviračių takų.
Mieste yra apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas teikiančios įmonės, tačiau jų paslaugų kokybė
nėra labai aukšta ir turizmo infrastruktūra (apgyvendinimas, maitinimas ir poilsio organizavimas) nėra
išvystyta. Maitinimo sektoriuje Raseinių mieste veikia šešios įstaigos. Teikiamų paslaugų kokybė
daugumoje maitinimo įstaigų yra neaukšta, neatitinka keliamų reikalavimų, tai rodo orientavimąsi į
vietinius gyventojus, kadangi turistų poreikiai ir reikalavimai yra pakankamai aukšti.
Apgyvendinimo įstaigų tinklą Raseinių mieste ir jo artimiausioje apylinkėje sudaro 2 objektai.
Bendras visų įstaigų talpumas yra nedidelis. Uţpildomumas tik vasarą būna priartėjęs prie optimalaus.
Mieste gausu įvairų kultūros renginių, tačiau jie nepakankamai ţinomi visoje Lietuvoje.
Kultūrinio poilsio organizavimu rūpinasi Raseinių rajono savivaldybės Kultūros centras. Mieste yra
viena įstaiga priskirtina prie aktyvaus poilsio organizavimu uţsiimančių organizacijų, tai - Raseinių
kūno kultūros ir sporto centras.
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Vertinant kultūrinių miesto įstaigų pajėgumą, akivaizdu, jog objektyvios pirmenybės prieš kitus
miestus Raseiniai neturi. Todėl aktyvaus poilsio paslaugų trūkumas Raseinių mieste yra labai neigiamas
faktorius, bylojantis apie miesto organizacijų nesiorientavimą į turizmo sferą.
Raseinių mieste prioritetinės rekreacinės veiklos rūšys – pramoginė rekreacija, sportinė rekreacija,
paţintinė-kultūrinė rekreacija. Urbanistiniu poţiūriu svarbiausia yra gerai įrengtų ir sutvarkytų ţaliųjų
erdvių bei poilsio prie vandens vietų kiekis, kaip rekreaciniai ištekliai vietos gyventojams. Šiaip jau
miestas gausiais rekreaciniais ištekliais nepasiţymi, bet puoselėjant tai, kas yra, galima sukurti geras
rekreacines sąlygas. Svarbu rekreacinį potencialą turinčias teritorijas įteisinti juridiškai ir rasti lėšų jų
sutvarkymui.

Turizmo ir rekreacijos infrastruktūros plėtros mieste sprendiniai:
1. Pastatyti aukštos kokybės būtiniausius rekreacinės infrastruktūros aptarnavimo objektus.
2. Puoselėti ir skleisti regiono etnografines tradicijas per etnoarchitektūrinių formų pritaikymą
turizmui mieste.
3. Miesto parkuose pirmoje eilėje reikėtų įrengti sanitarinius mazgus, prijungtus prie miesto tinklų.
4. Reikėtų išaiškinti ir panaikinti visus Raseinių miesto upelių teršimo šaltinius, parengti dviračių
takų, poilsio aikštelių, prieigų bei privaţiavimų, atvirų visuomenės poreikiams, įrengimo projektus,
etapiškai juos įgyvendinti.
5. Išsaugoti ir kur įmanoma išplėsti, kokybiškai įrengti poilsio, sporto aikšteles, sujungiant pėsčiųjų
ir dviračių takais ţeldynų juostas, pritaikytas rekreacijai daugiabučių gyvenamųjų namų rajonuose.
6. Organizuoti patogų susisiekimą su miesto rekreacinėmis teritorijomis, parkais, įrengiant saugius
pėsčiųjų ir dviračių takus.
7. Skatinti viešojo maitinimo, prekybos ir kitų turizmui būdingų įmonių kūrimą.
8. Nustatyti viešųjų erdvių prioritetą planuojamose teritorijose ir tvarkyti urbanistines struktūras,
išsaugant gamtines ir kultūros paveldo vertybes, vadovautis atvirumo visuomenei principais planuojant
šių struktūrų kokybišką plėtrą:
8.1. Sutvarkyti baţnyčios ir dominikonų vienuolyno kompleksą ir jo aplinką, kaip visuomenių
renginių ir turizmo traukos objektą.
8.2. Sutvarkyti miesto parką ir plėtoti Raseikos tvenkinių viešąsias erdves, pritaikant rekreaciniam
naudojimui, kaip vieną iš svarbiausių Raseinių miesto centro reprezentacinės aplinkos elementų.
8.3. Rengiant daugiabučių gyvenamųjų kvartalų renovacijos projektus, įvertinti gyventojų
kasdieninius rekreacinius poreikius. Išduodant projektavimo sąlygų sąvadus renovacijos projektams,
reikalauti renovacijos kompleksiškumo: kokybiškai pagerinti visą aplinką, susisiekimo sistemą,
inţinerinio aprūpinimo kompleksą, poilsio, vaikų ţaidimų ir sporto aikštelių, apţeldinimo plotus.
Svarbiausios teritorijos, turinčios rekreacinio naudojimo paskirtį:
1. Plėtojamos viešosios erdvės su tvenkiniu prie baţnyčios ir dominikonų vienuolyno ansamblio
bei kitų Raseikos upelio tvenkinių.
2. Tvarkomas ir atnaujinamas Raseinių miesto parkas ir skverai miesto centre.
3. Plėtojama rekreacinė teritorija prie Prabaudos tvenkinio.
4. Numatoma nauja rekreacinė teritorija Šlynos ir Vilkupio upelių santakoje, patvenkus Šlynos
upelį ties Vilniaus gatve, išvalius jos vagos uţpelkėjusią teritoriją iki Vilkupio ir Šakos upelių.
Siūlomas rekreacijos vystymas ţeldynų ir miškų teritorijose:
1. Esamų miesto parkų bendro naudojimo teritorijų tvarkymas ir pritaikymas intensyviam
lankymui. Vieningo visų parkų komplekso sukūrimas.
2. Ţeldynų įrengimas graţiausiose rekreacinėse vietose, pėsčiųjų bei dviračių takų įrengimas.
3. Nedidelių parkų, tvenkinių, atokvėpio aikštelių virtinės sukūrimas Raseikos upelio juostoje.
4. Teritorijų vietiniams ţeldynams rezervavimas naujai suplanuotuose gyvenamuosiuose
rajonuose.
5. Prabaudos miško sutvarkymas ir įrengimas pagal miško parkų kūrimo principus.
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Siūlomas rekreacinių objektų ir trasų vystymas:
1. Kultūros paveldo pritaikymas visuomenės rekreaciniams poreikiams. Siūlomas dominikonų
vienuolyno ir Raseikos parko atnaujinimas, vienuolyno restauracija, pritaikant jį ir artimą aplinką
rekreacijos ir turizmo paslaugoms (įskaitant kultūros renginius, meno kūrinių ekspoziciją ir kt.).
2. Siūlomas naujo tarptautinio ir vietos turizmo centras Raseinių centrinėje dalyje.
3. Siūlomas esamų viešbučių modernizavimas ir naujo viešbučio statyba atsiţvelgiant į nacionalinę
autoturizmo trasą Jono Pauliaus II piligrimų kelią.
4. Prabaudos rekreacinėje teritorijoje siūloma įrengti vandens pramogų parką ir statyti vandens
pramogų, sveikatingumo kompleksą, įrengti sveikatingumo takus.
5. Šlynos ir Vilkupio upelių šlaituose numatomi ţiemos sporto parkai.
6. Numatomas kempingas buvusioje Paraseinio degalinės teritorijoje, Vilniaus gatvėje, prie
siūlomos Šlynos uţtvankos.
7. Numatoma įrengti dviračių trasos takus Raseiniuose, Tytuvėnų, Kėdainių ir Skaudvilės
kryptimis.
8. Numatoma nutiesti vietinės reikšmės dviračių ir pėsčiųjų takus palei gamtinį karkasą, taip pat
jungiančius skirtingus gyvenamuosius rajonus.
9. Siūloma plėtoti ţirginį turizmą, geriau išnaudojant Raseinių vakarinėje dalyje esamo hipodromo
galimybes, išplečiant jodinėjimo takus.
10. Senąsias miesto kapines saugoti viešajam paţinimui bei pagarbai. Sudaryti sąlygas visų senųjų
neveikiančių laidojimo vietų lankymo galimybei, paliekant priėjimo kelius, pastatant informacinius
ţenklus. Įvykių vietas saugoti viešajam paţinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai. Viešąjį
paţinimą bei pagarbą puoselėti per edukacines, paţintines priemones.

7. APLINKOS APSAUGA
7.1. SAUGOMOS TERITORIJOS
„Natura 2000― ekologinio tinklo teritorijų planuojamose ribose bei šalia jų nėra.
Į planuojamos teritorijos ribas patenka saugoma (kultūros paveldo objektų) teritorija - Prabaudos
(Cibikalnio) piliakalnis, esantis pietrytinėje Raseinių miesto dalyje. Ši mieste esanti saugoma teritorija, o
taip pat ţalieji miesto plotai, vaidina svarbų vaidmenį formuojant miesto gamtinį karkasą.

7.2. GAMTINIS KARKASAS
Gamtinio karkaso teritorijos susideda iš geoekologinių takoskyrų, geosistemų vidinio
stabilizavimo arealų ir ašių bei migracinių koridorių.
Raseinių miesto teritorijoje gamtiniam karkasui priklauso Prabaudos ir Šlynos upelių slėniai bei
maţesni jų intakai kaip migracijos koridoriai.
Tikslinė ţemės naudojimo paskirtis gamtinio karkaso teritorijose nustatyta rekreacinė, miškų ūkio
arba bendro naudojimo (ţeldynų teritorijos). Tokius bendrojo plano sprendinius pagrindţia ir geologiniai
planuojamos teritorijos duomenys — upių slėnių ir jų šlaitų gruntai nėra palankūs statyboms, jie yra
silpni, be to, gali prasidėti nepageidaujami eroziniai ir gravitaciniai geologiniai procesai.
Prabaudos bei Šlynos upelių slėniuose leidţiama tokia veikla, kuri uţtikrina kraštovaizdţio
ekologinę pusiausvyrą ir ekosistemų stabilumą, atkuria paţeistas ekosistemas, yra vykdoma pagal
teritorijų planavimo dokumentus. Veiklą šioje teritorijoje reglamentuoja „Gamtinio karkaso nuostatai―
(„Valstybės ţinios―, 2007-02-20, Nr. 22-858). Viena svarbiausių jų nuostatų yra draudimas gamtinio
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karkaso rekreacinės, miškų ūkio ir agrarinės paskirties teritorijose statyti pramonės įmones, kurioms
reikalingi taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai, ir gyvenamuosius kvartalus. Leidţiama
tokia veikla, kuri uţtikrina kraštovaizdţio ekologinę pusiausvyrą ir ekosistemų stabilumą, atkuria
paţeistas ekosistemas, yra vykdoma pagal teritorijų planavimo dokumentus.
Siekiant pagausinti miesto kraštovaizdţio natūralumą atkuriančius elementus, formuojant
stabilesnį gamtinį karkasą, miesto gamtinėse teritorijose yra būtina:
1. Palei vandens telkinius suformuoti atsparius poveikiui, taršai bei gebančius taršą absorbuoti
ţeldinius ir vejas, numatytus specialiajame miesto ţeldynų plane;
2. Tiksliai nustatyti vandens telkinių apsaugos juostų ir zonų ribas, nustatant tikslius kiekvienos
teritorijos reglamentus.

7.3. BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS APSAUGOS PRIEMONĖS
Raseinių miesto teritorijos, kurios gali būti reikšmingai paveiktos bendrojo plano sprendiniais,
nepasiţymi didele buveinių įvairove. Gausesne buveinių įvairove pasiţymi tik Šlynos (ir jos intakų)
upelio slėnis bei pietrytinėje miesto dalyje esantis Prabaudos rekreacinis miškas. Šias bei kitas
ekologiškai svarbias teritorijas, uţtikrinančias ekologinę pusiausvyrą, apjungia gamtinis karkasas.
Intensyvėjant urbanizacijos procesams, maţėja natūralių ekosistemų plotai, kas gali sukelti bendrijų
nestabilumą, jų struktūros ir rūšinės sudėties pokyčius.
Gyvūnijos kaitos tendencijos, reikšmingam sprendinių poveikiui jautriose teritorijose, apspręstos
ekosistemų struktūros ir mozaikos pokyčiais bei ţmogaus tiesiogine įtaka.
Rekomenduojamos šios biologinės įvairovės apsaugos priemonės:
1. Išlaikomi ir didinami miesto bei apymiesčio ţeldynų plotai, apjungiant juos į bendrą
susisiejančią sistemą, taip sustiprinant gamtinio karkaso struktūras. Tai ypač svarbu teritorijose,
konvertuojamose iš ţemės ūkio į gyvenamąsias.
2. Ūkininkaujant apymiesčio teritorijose ţemės ūkio paskirties ţemėje išsaugomos natūralios pievų
augalų bendrijos, t.y. pievose neintensyviai ganoma ar šienaujama neleidţiant pievoms uţaugti krūmais
ir medţiais.

7.4. MIESTO ŢELDYNAI
Raseiniuose ţaliuosius plotus sudaro miesto bendrojo naudojimo teritorijos (urbanizuotų teritorijų
viešosios erdvės — parkai, skverai, aikštės ir kiti ţeldiniai, bei kapinių teritorijos), miškai, šiuo metu
ţemės ūkio paskirtį turinčios teritorijos bei kiti mieste esantys ţalieji plotai, kol kas neturintys aiškios
funkcijos. Šių teritorijų pagrindu kuriama miesto ţeldynų sistema, suteikianti ţaliosioms teritorijoms
aiškią funkciją ir vietą. Aiškumo dėlei, bei atsiţvelgiant į priimtą Ţeldynų įstatymą („Valstybės ţinios―,
2007-07-19, Nr. 80-3215), ţaliasias teritorijas vadinsime tiesiog ţeldynais.
Pagal Ţeldynų įstatymą, ţeldynai klasifikuojami į:
1) atskiruosius ţeldynus;
2) priklausomuosius ţeldynus.
Atskirieji ţeldynai pagal jų pagrindinę naudojimo paskirtį yra skirstomi į:
1) rekreacinės paskirties ţeldynus – parkus, miesto ir miestelio sodus, skverus, ţaliąsias jungtis ir
kitus poilsiui skirtus ţeldynus;
2) mokslinės, kultūrinės ir memorialinės paskirties ţeldynus – botanikos sodus, arboretumus,
zoologijos sodus, etnografinius parkus, meno ir parodų parkus, istorinius ţeldynus, dendrologinius
rinkinius, kapines, memorialinius parkus, kolumbariumų ţemės sklypus ir kitus panašios paskirties
ţeldynus;
3) apsauginės ir ekologinės paskirties ţeldynus.
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Atskirieji ţeldynai išskiriami, jungiami į vientisą sistemą ir ţymimi regiono, rajono ir vietovės
lygmens bendruosiuose bei specialiuosiuose teritorijų planuose. Atskirieji ţeldynai pagal Ţemės
įstatyme nustatytą pagrindinę tikslinę ţemės naudojimo paskirtį priskiriami kitos paskirties ţemei, o
pagal naudojimo būdą – atskirųjų ţeldynų teritorijoms, išskyrus ţeldynus – kultūros paveldo objektus,
kurie priskirti konservacinės paskirties ţemei.
Priklausomieji ţeldynai yra sudėtinė kitų ţemės sklypų dalis, jie išskiriami detaliuosiuose
planuose, o bendruosiuose planuose — neţymimi.
Atsiţvelgiant į Raseinių miesto dydį, taip pat plėtros poreikius, mieste tikslinga kurti keletą
intensyviam naudojimui pritaikytų ţeldynų, o miesto gamtinio karkaso elementų išsaugojimui numatyti
apsauginius ţeldynus.
Šiuo metu Raseinių miesto ţeldynai neturi patvirtintų detaliųjų planų. Raseinių rajono
savivaldybės taryba 2001 m. lapkričio 22 d. sprendimu Nr. 163 „Dėl saugomų gamtos objektų―
patvirtino savivaldybės saugomų gamtos objektų (parkų, skverų ir kt. ţeldinių) sąrašą. Tokie esami
įvairios paskirties ţeldynai uţima 5,2 % miesto teritorijos. Skverai ir parkai, t.y. ţeldynai, kurie daugiau
ar maţiau oficialiai yra naudojami visuomenės reikmėms, uţima tik 44,85 ha. 2006 metų gyventojų
skaičiaus duomenimis vienam gyventojui tenka 36,4 m2 ţeldynų ploto. Tuo tarpu bendrai ţalieji plotai
mieste uţima 55,3 ha, t.y. 41,23 m2 vienam gyventojui. Deja, esamas ţaliųjų plotų potencialas nėra
pilnai išnaudojamas. Miesto teritorijos gyvenamuosiuose kvartaluose dauguma ţeldynų sudaro pavieniai
ţeldiniai. Miesto skverai susitelkę centrinėje miesto dalyje, tuo tarpu likusiuose, tankiai gyvenamuose
miesto kvartaluose viešųjų ţeldynų nėra.
Esamose Raseinių miesto administracinėse ribose būtina pilnai įrengti ir sutvarkyti jau esamus
ţeldynus. Taip pat siūloma intensyviam naudojimui pritaikyti Prabaudos mišką, nekeičiant jo paskirties
iš miškų ūkio į kitą paskirtį. Miesto miškai tvarkomi pagal parengtus miškotvarkos projektus. Teritorijos
ţeldynams numatomos urbanizuojamose teritorijose, kaip būtina naujų gyvenamųjų kvartalų dalis. Taip
pat numatoma apţeldinti sanitarines zonas tarp pramonės teritorijų ir gyvenamųjų kvartalų.
Naujai numatomi ţeldynai planuojamose miesto administracinėse ribose uţima apie 188 ha, uţ
miesto ribų – dar apie 45 ha. Bendrai esami ir naujai numatomi ţeldynai mieste ir apymiestyje uţima
apie 288 ha.
Vietinius rekreacinius ţeldynus, kartu su vaikų ţaidimo aikštelėmis siūloma įkurti šiuo metu
neuţstatytose teritorijose, įsiterpusiose tarp gyvenamųjų sklypų. Naujai urbanizuojamuose plotuose
vietiniai ţeldynai taip pat yra būtini, tačiau bendruoju planu tik reglamentuojamas jų minimalus plotas
gyvenamosiose teritorijose, o konkreti vieta parenkama detaliojo planavimo dokumentais.
Apsauginiai ţeldynai numatomi esamų ir planuojamų kapinių apsaugos zonose, Raseinių buitinių
nuotekų valymo įrenginių apsaugos juostoje, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose.
Miesto ţeldynų planavimo ir normavimo reikalavimai nurodyti Ţeldynų įstatyme ir
poįstatyminiuose dokumentuose.
Raseiniuose jau seniai yra reikalinga numatyti naujas kapines. Įvertinus inţinerinės geologijos
duomenis bei atsiţvelgiant į būtiną nustatyti 300 m sanitarinės apsaugos zonos dydį, naujos miesto
kapinės planuojamos į rytus nuo rajoninio kelio Raseiniai-Lioliai-Kelmė, vakarinėje apymiesčio dalyje,
Dumšiškių kaime.
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5 lentelė. Esami Raseinių miesto ţeldynai.
Eil. Nr.

Pavadinimas

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Parkai
Miesto parkas (Maironio g. / Vytauto Didţiojo g., Raseiniai)
Prabaudos parkas (Vilniaus g., Raseiniai)
Raseikos parkas (Ateities g., Raseiniai)
Vilkupio aps. zonoje
Iš viso
Skverai
Nepriklausomybės gynėjų skveras (Vilniaus g., Raseiniai)
Ţemaičio skveras (Maironio g., Raseiniai)
Iš viso
Kapinės
Raseinių miesto civilinės kapinės (Sodų g., Raseiniai)
Sovietų karių kapinės (Vilniaus g., Raseiniai)
Vokiečių kapinės (Kalnų g., Raseiniai)
Iš viso
Iš viso esamų ţeldynų

2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Plotas (ha)

~5,0
29,0
5,6
~ 4,0
~43,6
0,598
0,595
1,193
9.23
0,64
0,66
10,53
55,32

6 lentelė. Bendruoju planu numatomi pagrindiniai Raseinių miesto ţeldynai.
Eil. Nr.

Pavadinimas

Plotas
(ha)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pietinė miesto dalis (apie valymo įrenginius)
Prie esamų miesto kapinių
Šiaurės vakarinė miesto dalis (Šlynos ir Vilkupio santaka)
Vakarinė miesto dalis (prie Šlynos upelio)
Vilkupio up. ir Ţibuoklių g. kampas
Šiaurinė miesto dalis
Kiti gamtinio karkaso ţeldynai
Iš viso

~60,0
~6,0
~46,0
~ 21,0
~8,0
~16,0
~31,0
188,00

8. INŢINERINĖ INFRASTRUKTŪRA
Raseinių miesto bendrojo plano teritorijoje palaipsniui įgyvendinant šio Bendrojo plano
inţinerinės infrastruktūros (vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, lietaus vandenų nuvedimo, šilumos
tiekimo, elektros tiekimo, gamtinių dujų tiekimo, telekomunikacijų ir ryšių bei atliekų tvarkymo)
sprendinius bus uţtikrintas sistemingas miesto infrastruktūros vystymasis, kuris uţtikrins efektyvų
finansinių išteklių naudojimą ir maţiausią neigiamą poveikį aplinkai.
Bendrojo plano sprendiniai neturėtų riboti inţinerinės infrastruktūros plėtros – esant pagrįstam
poreikiui, miesto teritorijoje gali būti statomi ir įrengiami infrastruktūros objektai, nepaţymėti bendrojo
plano infrastruktūros brėţinyje. Naujų planuojamų objektų teritorijos turėtų būti tikslinamos ir
konkretizuojamos ţemesnio lygio teritorijų planavimo ar projektavimo stadijose.
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8.1. VANDENS TIEKIMAS
Raseinių miestas geriamuoju vandeniu aprūpinamas iš 1 centralizuotos vandenvietės, kuri yra
dešiniajame Dubysos slėnio krante, apie 7-8 km į šiaurės rytus nuo Raseinių, Bralinskių k. Joje yra 12
gręţinių, iš jų 5 eksploatuojami Projektinis vandenvietės pajėgumas 2000 m3/parą. Joje veikia uţdaro
tipo slėginai vandens nugeleţinimo filtrai. Dabartiniu metu Raseinių mieste centralizuoto vandentiekio
paslaugomis naudojasi apie
72 % gyventojų. Gyvenamojo sektoriaus abonentai: individualūs
gyvenamieji namai-1668, daugiabučiai gyvenamieji namai-2503. Įmonių ir įstaigų- 276 abonentai.
Raseinių mieste esančių tinklų ilgis siekia 70 km. Tinklų skersmuo iki D200. Vandentiekio tinklai
ketiniai 44 %, likusi dalis – plieniniai ir PVC arba PE. Ketinių ir plieninių vandentiekio tinklų amţius
svyruoja nuo 10 iki 37 metų. Šių tinklų būklė yra patenkinama arba bloga, nusidėvėjimas– 34%.
Svarbiausia problema šiuo metu yra vandens tiekimo tinklų atnaujinimas. Vandentiekio sistemos plėtra
ir renovacija Raseinių mieste yra vykdoma pagal Nemuno vidurupio investicinį projektą.
Inţinerinės infrastruktūros sprendinių brėţinyje parodyti pagrindiniai komunikaciniai koridoriai,
skirti magistraliniams inţineriniams tinklams. Konkrečių tinklų išdėstymas ir jų apsaugos zonos turi būti
nustatytos specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo stadijose.

Vandentiekio dalies sprendiniai:
1. Siekti, kad bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo laikotarpiu ne maţiau kaip 95 % miesto ir
gretimų teritorijų gyventojų būtų aptarnaujami viešojo vandens tiekėjo.
2. Prognozuojama, kad vandens poreikis iki 2018 m neviršys projektinio vandenvietės pajėgumo,
kadangi prietaka į gruntinį vandeningąjį sluoksnį sudaro 2700 m3/d arba 67,5% patvirtintų
eksploatacinių išteklių .
3. Prioritetiniai vandentiekio plėtros darbai - pagal Nemuno vidurupio investicinį projektą,
vykdomą keliais etapais bei parengtus teritorijų planavimo dokumentus.
4. Bendrajame plane numatytoms uţstatyti teritorijoms šiaurinėje, pietinėje ir rytinėje miesto
dalyse vandens tiekimo tinklai numatyti prijungti prie esamų magistralių.
5. Išplėsti vandentiekio sistemą, aprūpinant vandeniu visus gyventojus.
6. Siekiant uţtikrinti aprūpinimo vandeniu patikimumą, įrengti suţiedinančias linijas.
7. Vykdyti susidėvėjusių tinklų renovaciją.
8. Įrengti esamuose vandentiekio tinkluose ir naujai tiesiamuose priešgaisrinius hidrantus (kas
150-200 m).
9. Vengiant autonominių vandentiekio sistemų, skatinti vandentiekio tinklų įrengimą.

8.2. BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI
Projektinis vandens valymo įrenginių našumas siekia 4500 m3/parą, o faktinis apkrovimas – 1230
m3/parą (įrenginių apkrovimas 27 %)2. Valymo įrenginiuose modernizuotas biologinis valymas,
įdiegiant azoto ir fosforo šalinimo technologiją. Esamų dviejų antrinių sodintuvų būklė gera. Išvalymo
laipsniai: BDS5=99% iki 4,1 mg/l; P=97% iki 0,81 mg/l.
Inventorizuotų tinklų ilgis siekia apie 50 km. Nuotekų tinklų amţius nuo 1968 m. iki 2007 m.,
susidėvėjimo laipsnis 53 %. Centralizuotais nuotekų tinklais naudojasi 66 % miesto gyventojų. Kiti
gyventojai nuotekas surenka į vietinius rezervuarus, kurie daţnai būna nehermetiški, todėl didina
poţeminio vandens taršą.
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Buitinių nuotekų tinklų sprendiniai:
1. Prioritetiniai nuotekų tinklų plėtros darbai – pagal Nemuno vidurupio investicinį projektą,
vykdomą keliais etapais bei parengtus teritorijų planavimo dokumentus.
2. Suformuoti inţinerinių tinklų koridorius naujai planuojamų teritorijų detaliuosiuose planuose.
3. Išplėsti buitinių nuotekų tinklų sistemą, prijungiant nuotekų išvadus prie magistralinių tinklų iš
kiekvienos sodybos ar ūkinę veiklą vykdančių objektų.
4. Bendrajame plane numatytoms uţstatyti teritorijoms šiaurinėje, pietinėje ir rytinėje miesto
dalyse buitinių nuotekų tinklai numatyti prijungti prie esamų magistralių.
5. Vykdyti susidėvėjusių nuotekų tinklų renovaciją ir siurblinių rekonstravimą.
6. Projektuoti savitakinius nuotekų tinklus, esant sudėtingam reljefui, numatyti siurblines.
7. Sprendinių įgyvendinimo laikotarpyje pagrindine nuotekų valykla išliks esama Raseinių miesto
nuotekų valykla.
8. Perspektyvinė nuotekų valykla numatoma pietvakarinėje miesto dalyje.
9. Įrengti nuotekų kolektorių į projektuojamą nuotekų valyklą iš pramoninės teritorijos ir
gyvenamųjų teritorijų palei vakarinę miesto ribą.
10. Perspektyvoje esamą buitinių nuotekų valyklą pritaikyti paviršinio vandens valymui.
11. Siūloma įrengti buitinių nuotekų tinklus į miesto nuotekų valyklą iš artimiausių gyvenviečių Ramonų, Gruzdiškės, Gabšių.

8.3. PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ TINKLAI
Lietaus nuotekų sistema mieste neišvystyta. Tinklai pakloti šiaurinėje miesto dalyje (pramoninėje
teritorijoje), teritorijose prie Ateities ir Algirdo gatvių, teritorijoje tarp Stonų ir Reizgupio gatvių, tarp
Stoties ir Tiesos gatvių, dalyje Vilniaus ir Ţvyryno gatvių bei kai kuriuose daugiabučių gyvenamųjų
kvartaluose. Didţioji dalis šių tinklų yra neinventorizuoti, juridiškai neįteisinti. Apie 30 % lietaus
nuotekų tinklų yra pajungti į buitinių nuotekų tinklus. Neišspręsti paviršinių (lietaus) nuotekų valymo
įrenginių ant lietaus kanalizacijos išleistuvų statybos klausimai. Raseinių mieste yra 2 lietaus nuotekų
išleistuvai ( į Raseikos ir Vilkupio upelį), per kuriuos į atvirus vandens telkinius patenka dideli kiekiai
nevalytų nuotekų. Raseinių mieste yra 20 paviršinio vandens mechaninio valymo įrenginių, įrengtų
įmonių teritorijose.

Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų sprendiniai:
1. Įrengti lietaus nuotekų tinklus gyvenamuosiuose ir ūkinę veiklą vykdančių įmonių teritorijose,
kur dar jų nėra.
2. Įrengti paviršinio vandens nuotekų valyklas (su naftos produktų ir smėlio gaudyklėmis) prieš
išleistuvus į atvirus vandens telkinius.
3. Įrengti paviršinio vandens nuotekų tinklus vykdant teritorijų plėtrą.

8.4. ŠILUMOS TIEKIMAS
Centralizuotas šilumos tiekimas (CŠT) – vienas iš pagrindinių vartotojų aprūpinimo šilumine
energija būdų Raseinių mieste.
Šiluminės energijos tiekimu naudojosi daugiabučiai bei individualūs gyvenamieji namai, įmonės,
organizacijos, ugdymo įstaigos bei sveikatos apsaugos organizacijos. Pagrindiniai šilumos vartotojai yra
miesto gyventojai, kurių šiluminės energijos poreikis šildymui ir karšto vandens ruošimui sudaro apie
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72,2 % viso šiluminės energijos poreikio. Bendras pastatų šildomas plotas siekia apie 192,85 tūkst. m2.
Bendra visų vartotojų maksimali galia šildymui yra 21.442 MW.
Šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemos pas vartotojus jau yra modernizuotos: karšto vandens
ruošimas buvo perkeltas pas vartotojus, atsisakant grupinių šilumokaitinių ir įrengiant modernius
šilumos punktus. Iš viso įrengta 151 modernių šilumos punktų.
Šiluminė energija Raseinių mieste tiekiama poţeminiais vamzdynais, paklotais nepraeinamuose su
drenaţu arba nekanaliniu būdu. Termofikacinis tinklas yra šakotinis. Bendras centralizuoto šiluminės
energijos tiekimo tinklo trasų ilgis Raseinių mieste yra 13,80 km. Šiuo metu eksploatuojamas tinklas
yra keičiamas atskiruose ruoţuose-tai sudaro 23,3 % nuo bendro tinklo.

Šilumos tiekimo sprendiniai:
1. Prognozuojama, kad šilumos poreikis nedidės, o esami instaliuoti galingumai yra pakankami.
2. Skatinti daugiabučių namų renovaciją, taip sumaţinant šilumos suvartojimą, tuo pačiu ir
sudeginamo kuro kiekį bei aplinkos taršą.
3. Propaguoti alternatyvius šilumos šaltinius, sudaryti lengvatas įsirengiantiems saulės ir
geoterminės energijos panaudojimo įrenginius.
4. Naujai statomus daugiabučius gyvenamuosius, visuomeninius, komercinius ir gamybinius
objektus prijungti prie centralizuotų šilumos tinklų.
5. Esant miesto ribose bet kokiam naujam stambiam šilumos vartotojui, esant ekonominiam
tikslingumui prijungti jį prie centralizuotos šilumos sistemos.
6. Rezervine centralizuoto šilumos tiekimo katiline numatoma šiuo metu neveikianti VšĮ Raseinių
technologijos ir verslo mokyklos katilinė.
7. Maţinti šilumos energetikos neigiamą poveikį aplinkai.

8.5. DUJŲ TIEKIMAS
Raseinių mieste gamtinių dujų tiekimo sistemos nėra. Maisto ruošimui individualių namų
gyventojai naudoja suskystintas dujas iš vietinių balionų. Daugiabučių namų gyvenamuosiuose
kvartaluose buvę grupiniai rezervuariniai įrenginiai yra išmontuoti, gyventojai naudoja suskystintas
dujas iš vietinių balionų.

Dujų tiekimo sprendiniai:
1. Siekti Raseinių miesto dujofikavimo:
1.1. Parengti dujotiekio specialųjį planą;
1.2. Rezervuoti teritorijas dujų skirstymo stočiai pietvakarinėje miesto dalyje;
1.3. Parengti potencialių dujų vartotojų ir dujų vartojimo, finansinio - ekonominio, aplinkosauginio
ir socialinio efekto pagrindimą bei pasekmių Raseinių rajono savivaldybės socialinei ir ekonominei
plėtrai, aplinkos saugojimui studiją.
2. Tolimesniame sprendinių įgyvendinimo periode nuo 2018 metų atvesti gamtines dujas,
dujofikuoti Raseinių miestą, dujas naudoti katilinėje, maisto gaminimui ir kitoms reikmėms.
3. Aukšto slėgio dujotiekį atvesti nuo Kelmės iki pietrytinės miesto dalies.
4. Pagrindines ţemo slėgio dujotiekio magistrales įrengti palei Stonų, Ţemaičių gatves iki miesto
katilinės.
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8.6. ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMAS
Raseinių mieste veikia 1 transformatorių pastotė 41 MVA, kurios maksimalus apkrovimas yra 45
%. Elektros energijos tiekimo pajėgumai Raseinių mieste yra pakankami, net ir esant numatomam
elektros suvartojimo didėjimui.
Elektros energijos suvartojimas kasmet auga. Prognozuojama, kad atsigaunant gamybai,
palaipsniui gerėjant ir gyventojų materialinei padėčiai elektros suvartojimas augs, siekdamas vidutinį
didesnį nei 5 % metinį elektros energijos suvartojimo padidėjimą. Orinės elektros linijos palaipsniui
keičiamos kabelinėmis.

Elektros tiekimo sprendiniai:
1. Modernizuoti esamas transformatorines pastotis.
2. Rekonstruoti gatvių apšvietimo sistemas įvertinant naujai atsirandančias gatves.
3. Siekiant racionalaus teritorijų panaudojimo perkelti esamą 35 kV elektros liniją arčiau 110 kV
elektros linijos pietinėje miesto dalyje.
4. Įrengti elektros tiekimo tinklus vykdant teritorijų plėtrą.
5. Rezervuoti teritorijas dviems 10/0,4 kV transformatorių pastotims šiaurės rytinėje
(pramoninėje) miesto teritorijos dalyje ir šiaurės vakarinėje (planuojamos maţaaukštės statybos)
teritorijos dalyje.
6. Nenumatant ţymaus elektros energijos suvartojimo padidėjimo dėmesį koncentruoti į tiekimo
patikimumo gerinimą ir tiekiamos elektros energijos kokybę.
7. Kvartalinių 10, 0,4 KV elektros linijų tinklas turi būti formuojamas detalaus planavimo
projektų apimtyje ir kaip taisyklė kabelinėmis linijomis.
8. Prieš atliekant projektavimo darbus būtina gauti sąlygas iš akcinės bendrovės „VST―.

8.7. TELEKOMUNIKACIJOS IR RYŠIAI
Pašto paslaugų reikšmė gyventojų ir visuomenių objektų tarpe nemaţėja. Raseinių mieste veikia 1
pašto skyrius (Maironio g. 8). Vienas pašto skyrius vidutiniškai aptarnauja 8900 Raseinių miesto
gyventojų ir įmonių.
Raseinių viešojoje bibliotekoje viešasis internetas įrengtas pagal LR Kultūros ministerijos
vykdomą programą bibliotekoms modernizuoti.
Raseinių mieste telekomunikacijų paslaugas teikia bendrovės „TEO LT, AB―, UAB „Bitė GSM―,
UAB „Omnitel―, UAB „Tele2―.
Pagrindinis fiksuotojo telefoninio ryšio teikėjas Raseinių mieste yra „TEO LT, AB―.
Skaitmenavimo lygis Raseinių mieste yra pakankamai aukštas ir siekia 100 %. Fiksuotojo ryšio
abonentų skaičius Raseinių mieste ţenkliai sumaţėjo, todėl susidarius didesniam poreikiui patenkinti
pajėgumai yra pakankami.
Raseinių mieste yra įrengta centrinė automatinė telefonų stotis (CATS). Įrengtos telefonų stoties
vieta miesto atţvilgiu leidţia uţtikrinti patikimą fiksuotojo telefoninio ryšio paslaugą visame mieste.
CATS eksploatuoja ir priţiūri TEO LT įmonė, kuri teikia miestui įvairiapusiškas paslaugas. Raseinių
CATS yra sujungta su per Raseinių miestą kertančiu optiniu duomenų perdavimo kabeliu bei yra įrengta
DSLAM (skaitmeninis vartotojų prisijungimo linijos koncentratorius) įranga, kuri uţtikrina esantiems
abonentams nuo CATS naudoti ADSL technologija teikiamą internetą. ADSL internetas gali būti
pasiekiamas per tuos pačius esamus varinius telefoninius linijų kabelius, todėl tai yra labai patogu
greitinti ryšio spartą nuo 56 kbps (analogine linija) iki 8 MBps (skaitmenine linija, priklausomai nuo
DSLAM įrangos tipo), o kartu uţtikrinti įvairiapuses paslaugas: fakso, telefono, GALA televizijos ir
interneto ryšius.
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Be šių fiksuoto ryšio tinklų Raseinių mieste veikia kabelinės televizijos tinklai, kuriais
perduodamos palydovinės ir vietinės televizijos kanalai bei duomenys. Tinklai yra išvedţioti
daugiabučių gyvenamųjų namų kvartale, kur didţiausia galima abonentų.
Mobilusis ryšys pastaruoju metu plito ypač greitai. Šiuo metu rajone galima naudotis keleto
mobiliojo ryšio operatorių paslaugomis, pagrindiniai iš jų: UAB „Bitė GSM―, UAB „Omnitel―, UAB
„Tele2―.

Telekomunikacijų ir ryšių sprendiniai:
1. Išlaikyti ir galimai plėsti „Lietuvos pašto― paslaugų sferą;
2. Išlaikyti esamą fiksuoto ryšio infrastruktūrą ir ją plėsti į naujas tankiai uţstatomas teritorijas;
3. Siekiant tinkamos naujų telekomunikacijų ir ryšio sistemų eksploatacijos išlaikyti ATS
apsaugos zonas ir jų tvarkymo reţimus teisės aktų nustatyta tvarka. Telekomunikacijų ir ryšių tinklams
kloti numatyti teritorijas šalia gatvių ir kelių;
4. Plėsti plačiajuosčio interneto infrastruktūrą, uţtikrinant galimybę miesto teritorijose
pasinaudoti PI paslaugomis;
5. Didinti viešojo interneto prieigos taškų skaičių;
6. Sudaryti galimybę statyti dar daugiau mobiliojo ryšio stočių, siekiant uţtikrinti neseniai
.atsiradusių naujų EDGE ir 3G ryšio technologijų plitimą.

8.8. ATLIEKŲ TVARKYMAS
Raseinių miesto kietų buitinių atliekų sąvartynas pradėtas eksploatuoti 1977 m. Andrušaičių k., 3,6
ha ţemės plote išeksploatuotame smėlio karjere. Šiuo metu pagrindinis sąvartyno laukas yra baigiamas
uţpildyti- atliekomis uţpildyta karjero duobė, sukauptų atliekų aukštis virš ţemės paviršiaus yra 6,5 m.
sukauptos atliekos iki 2004 m. vidurio buvo periodiškai uţpilamos gruntu, iškasamu iš to paties
sąvartyno pietvakarinės sklypo dalies. Kai nebeliko vietos pagrindiniame lauke, atliekomis pradėta
uţpildyti ir buvęs grunto karjeras. Iki šio laikotarpio, stengiantis padidinti sąvartyno talpumą, atliekos
gruntu neuţpilamos.
Raseinių rajono Savivaldybė dalyvauja investiciniame projekte: „Kauno regiono atliekų tvarkymo
sistemos kūrimas―. Kauno regioninės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui įsteigtas UAB ―Kauno
regiono atliekų tvarkymo centras‖. 2007 m. spalio 24 d Raseinių r. sav. Administracijos direktoriaus
įsakymu Nr.(5.3)A1-804 patvirtintas detalusis planas, pagal kurį formuojami sklypai esamam sąvartynui
(rekultivuoti) ir atliekų perkrovimo bei rūšiavimo aikštelei įrengti. Numatomas atliekų priėmimo ir
perkrovimo aikštelės plotas 5595 kv. m.
Pavojingas atliekas utilizuoja tokią veiklą vykdyti leidimus turinčios įmonės.

Atliekų tvarkymo sprendiniai:
1. Sprendinių įgyvendinimo periode iki 2010 m. numatytos 42 antrinių šiukšlių rūšiavimo
konteinerių aikštelės.
2. Įrengti perspektyvines aikšteles laikotarpiui iki 2018 m. parengus specialųjį planą.
3. Įdiegti stambiagabaričių atliekų sistemą ir įrengti specialią aikštelę.
4. Panaikinus Andrušaičių sąvartyną, pagal Kauno regioninę atliekų tvarkymo sistemą eksploatuoti
įrengtą atliekų perkrovimo ir rūšiavimo aikštelę.
5. Įrengti Raseinių miesto ţaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę.
6. Mišrių buitinių atliekų surinkimui individualiuose namų valdose naudoti individualius
konteinerius, prie daugiabučių namų įrengti aikšteles konteineriams..
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7. Skatinti visuomenę, kad visos komunalinės atliekos iš gyvenamųjų teritorijų, viešųjų erdvių,
įmonių ir organizacijų patektų į sąvartyną.
8. Pavojingas atliekas turi surinkti specializuotos įmonės perdirbimui ir utilizavimui.
9. Vykdyti visuomenės ekologinį švietimą ir informavimą.

9. SUSISIEKIMO SISTEMA
Pagrindiniam Raseinių miesto gatvių tinklui didţiausios įtakos turi pietryčių-šiaurės vakarų, pietųšiaurės, pietvakarių-šiaurės rytų kryptimi praeinantys valstybinės reikšmės krašto keliai 196 AriogalaRaseiniai-Kryţkalnis, 146 Raseiniai-Šilinė, 148 Raseiniai-Tytuvėnai-Radviliškis, 225 RaseiniaiBaisogala ir rajoniniai keliai 3503 Paraseinys-Alėjai-Lioliai-Kelmė, 3507 Raseiniai-Lauţai-Tarosai,
3512 Raseiniai-Paupys-Erţvilkas bei 3529 Raseiniai-Ramonai-Alėjai.
Uţmiesčio susisiekimo
problemas dalinai sprendţia netoli nuo miesto praeinanti automagistralė A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda.
Miesto centrinėse gatvėse vidutinis eismo intensyvumas per parą siekia iki 11700 automobilių. Jam
maţinti mieste reikalingos naujos gatvių jungtys, o tolimesnėje ateityje - aplinkkeliai.
Bendras transporto priemonių skaičius tenkantis 1000 gyventojų Raseinių mieste buvo maţesnis
nei šalies vidurkis, tačiau išlieka bendra didėjimo tendencija. Netolimoje perspektyvoje bendras
transporto priemonių skaičius gali dar išaugti, todėl atsilikimas gatvių tinklo plėtroje gali neigiamai
veikti eismo sąlygas, piko valandomis gali susidaryti papildomi automobilių taršos išmetimai į aplinką
dėl automobilių prastovų sankryţose ir sumaţėjusio susisiekimo greičio. Susisiekimo sąlygos mieste
priklauso nuo eilės urbanistinių faktorių, kurie apsprendţia principines problemas (gyventojų ir gatvių
infrastruktūros tankis, darbo ir gyvenamosios vietos balansas). Visi šie faktoriai rodo, kad Raseinių
mieste gatvių tankis uţstatytoje miesto teritorijoje nėra didelis, dėl aplinkkelių trūkumo susisiekimo
organizavimui reikalingos padidintos investicijos, didesnis transporto naudojimas ir poveikis aplinkai.
Susisiekimo sistema miesto teritorijoje nėra pakankamai subalansuota ir vyrauja kelionės privačiais
automobiliais, kas iššaukia automobilių stovėjimo vietų trūkumą, neigiamai veikia eismo dalyvių
saugumą ir daro padidintą neigiamą poveikį aplinkai.
Gatvių dangos reikalingos spartesnio renovavimo, ţvyrkeliai miesto teritorijoje sudaro 11 procentų
gatvių, kas neigiamai įtakoja susisiekimo greitį, eismo saugumą ir poveikį aplinkai.

Susisiekimo sistemos sprendiniai 2008-2018 metams:
Susisiekimo sistemos plėtra numatoma tokiomis kryptimis:
1. Tranzitinio automobilių transporto paskirstymas, siekiant sumaţinti transporto srautus
miesto centre ir uţtikrinti eismo saugumą.
2. Miesto gatvių tinklo plėtra, siekiant pagerinti susisiekimą.
3. Automobilių transporto eismo organizavimo gerinimas, siekiant uţtikrinti eismo saugumą.
4. Esamo gatvių tinklo būklės pagerinimas.
5. Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo miesto teritorijoje išplėtojimas.
6. Automobilių parkavimo ir aptarnavimo gerinimas.
7. Viešojo transporto plėtojimas, infrastruktūros bei autobusų parko atnaujinimas.
Pagrindinės priemonės numatytomis plėtros kryptimis:
1. Tranzitinio automobilių transporto paskirstymas, siekiant sumaţinti transporto srautus
miesto centre ir uţtikrinti eismo saugumą:
1.1. Uţtikrinti tranzitinio transporto nuo Klaipėdos pusės vaţiavimą šiaurės-rytų kryptimi
(Šiluvos-Tytuvėnų-Radviliškio, Baisogalos kryptimi) įrengiant miesto Šiaurinį apvaţiavimą nuo
rajoninio kelio 3503 Paraseinys-Alėjai-Lioliai-Kelmė iki krašto kelių 148 Raseiniai-Tytuvėnai-
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Radviliškis ir 225 Raseiniai-Baisogala; pietvakarių ir pietryčių kryptimis (Erţvilko, Jurbarko, Ariogalos
kryptimi) įrengiant miesto Vakarinį apvaţiavimą nuo krašto kelio 196 Ariogala-Raseiniai-Kryţkalnis iki
rajoninio kelio 3512 Raseiniai-Paupys-Erţvilkas ir Pietinį apvaţiavimą nuo rajoninio kelio 3512
Raseiniai-Paupys-Erţvilkas iki krašto kelių 146 Raseiniai-Šilinė ir 196 Ariogala-Raseiniai-Kryţkalnis.
1.2. Uţtikrinti tranzitinio transporto nuo Kauno-Ariogalos pusės vaţiavimą šiaurės-rytų kryptimi
(Baisogalos, Šiluvos-Tytuvėnų -Radviliškio kryptimi) įrengiant miesto Rytinį apvaţiavimą nuo krašto
kelio 196 Ariogala-Raseiniai-Kryţkalnis iki krašto kelio 225 Raseiniai-Baisogala.
1.3. Uţtikrinti tranzitinio transporto nuo Kauno-Ariogalos pusės vaţiavimą šiaurės-rytų kryptimi
(Baisogalos, Šiluvos-Tytuvėnų -Radviliškio kryptimi) įrengiant miesto Rytinį apvaţiavimą nuo krašto
kelio 196 Ariogala-Raseiniai-Kryţkalnis iki krašto kelio 225 Raseiniai-Baisogala.
Šie apvaţiavimai numatomi tolimesniame etape po planuojamojo periodo. Pradiniame etape
numatoma plėtoti esamą gatvių tinklą.
2. Miesto gatvių tinklo plėtra, siekiant pagerinti susisiekimą:
2.1. Sumaţinti transporto srautus miesto centre: rekonstruojant Jurbarko gatvės atkarpą tarp
Vilniaus ir Alyvų gatvių bei Ţaliąją gatvę, toliau ją sujungiant su Ateities gatve; rekonstruojant ir
pratęsiant Stonų gatvę iki Vaiţganto gatvės.
2.2. Uţtikrinti naujų gyvenamųjų rajonų susisiekimą su miesto kitais rajonais bei
uţmiesčiu
įrengiant jungtis tarp Stonų ir Jurbarko gatvių, tarp Stonų ir Ţvyryno gatvių (Eglių g.), tarp Stonų ir
Vilniaus gatvių (Ţvyryno ir Viduklės g.), tarp Vilniaus ir Šiaurinio apvaţiavimo (Ţibuoklių ir
Nemakščių g.).
2.3. Uţtikrinti geresnį gatvių rišlumą miesto centre, sujungiant Vilniaus ir Jaunimo gatves, Tiesos
ir T.Daugirdo gatves, Ţvyryno ir Vilniaus gatves (Vytauto Didţiojo g. tęsinys, Stoties g.), Stoties ir
Vytauto Didţiojo gatves (Sporto g.).
2.4. Uţtikrinti geresnį gatvių rišlumą, sujungiant M. K. Čiurlionio gatvę su Pušyno gatve, Turgaus
gatvę su Rytiniu apvaţiavimu, pramoninį kvartalą su Rytiniu apvaţiavimu.
2.5. Uţtikrinti geresnį gatvių rišlumą, pratęsiant esamą įvaţiavimą nuo Stonų gatvės į valymo
įrenginių teritoriją iki Jurbarko gatvės ir nuo šios gatvės įrengti jungtis su pietiniu miesto aplinkkeliu.
2.6. Įrengti gatvę nuo pietinės miesto dalies pramoninio kvartalo iki Vilniaus gatvės.
3. Automobilių transporto eismo organizavimo gerinimas, siekiant uţtikrinti eismo
saugumą:
3.1. Automobilių tranzitinį transportą nukreipti miesto apvaţiavimais.
3.2. Įrengti šviesoforus Vytauto Didţiojo ir Vilniaus gatvių sankryţoje, Jurbarko-Vilniaus gatvių
sankryţoje, Vilniaus gatvėje prie mokyklos.
3.3. Įrengti elipsės tipo sankryţą Maironio, Algirdo, Vytauto Didţiojo, V. Grybo gatvių
susikirtime.
3.4. Įrengti ţiedo tipo sankryţą Maironio ir Kęstučio gatvių sankryţoje.
3.5. Sekančio Raseinių miesto bendrojo plano (po 2018 m.) galiojimo metu, siūloma, įrengus
pėsčiųjų gatvę Vytauto Didţiojo gatvės atkarpoje tarp Dubysos ir Vaiţganto gatvių, automobilių eismą
nukreipti V.Grybo gatve ir naujai įrengtu Stonų gatvės tęsiniu, Vaiţganto gatve.
4. Esamo gatvių tinklo būklės pagerinimas:
4.1. Įrengti asfalto dangą gatvėse, kuriose pagal eismo intensyvumo matavimus yra uţfiksuotas
didelis automobilių eismas.
4.2. Rekonstruoti Vilniaus gatvę, įrengiant lietaus kanalizaciją.
4.3. Rekonstruoti Ţvyryno ir Ţibuoklių gatves pagal aukštesnės kategorijos gatvių reikalavimus.
4.4. Įrengti Pušyno gatvę.
4.5. Įrengti asfalto dangą Paverkšnių gatvėje (didelis automobilių transporto judėjimas į sodus).
4.6. Įrengti Kalnų kvartalo gatvių dangą, apšvietimą ir šaligatvius.
4.7. Įrengti Vyturių gyvenamųjų namų kvartalo gatvių dangą.
4.8. Įrengti centrinę gatvę (Dubysos takas) sodo bendrijoje.
4.9. Įrengti apšvietimą Vilniaus gatvės atkarpoje nuo Norgėlų iki Jurbarko gatvės.
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4.10. Įrengti gatvių apšvietimą ir šaligatvius Maironio ir Vytauto Didţiojo gatvių atkarpose iki
Kęstučio-Maironio gatvių sankryţos.
5. Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo miesto teritorijoje išplėtojimas:
5.1. Parengti pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimo Raseinių mieste ir jo apylinkėse specialųjį planą
(schemą);
5.2. Įrengti dviračių takus palei Vilniaus, Maironio, Kęstučio gatves, krašto kelią Nr. 148 iki Dubysos
regioninio parko ir nuo Maironio-Kęstučio gatvių sankryţos esamą dviračių taką pratęsti iki Dubysos regioninio
parko.
5.3. Įrengti dviračių taką nuo Norgėlų palei krašto kelią Nr. 196 iki Vilniaus ir Pušyno gatvių sankryţos, palei
Pušyno, Akacijų gatves iki Ginučių gatvės, palei Ginučių gatvę iki Spindulio gatvės, palei Spindulio ir Paprūdţio
gatves iki Ţaliosios gatvės sankryţos, palei Ţaliąją, Ateities gatves iki Ateities ir Maironio gatvių sankryţos.
5.4. Įrengti dviračių taką nuo Vaiţganto ir Jaunimo gatvių sankryţos palei S.Dariaus ir S.Girėno, Dubysos,
Vilniaus gatves iki Dubysos tako – Vilniaus gatvės sankryţos, palei Dubysos taką.
5.5. Įrengti dviračių taką nuo Stonų - S.Dariaus ir S.Girėno gatvių sankryţos palei Stonų gatvę iki Stonų.
5.6. Įrengti dviračių taką nuo Vilniaus gatvės iki Prabaudos sodų bendrijos.
5.7. Įrengti dviračių taką nuo Vilniaus gatvės iki Prabaudos rekreacinio komplekso.
5.8. Įrengti dviračių taką palei Jurbarko, Alyvų, Ţaliąją ir Sodų gatves iki Arškainių.
5.9. Įrengti dviračių taką nuo Maironio gatvės ir Vilkupio upelio sankirtos palei Vilkupio upelį iki gatvės Nr.
1, palei gatvę Nr. 1 iki Vaiţganto gatvės, nuo Vaiţganto ir Nr. 1 gatvių sankryţos palei Vilkupio upelį ir Vilkupio
gatvę iki Ţibuoklių gatvės, palei Vilkupio upelį pro Geišius iki naujų kapinių.
5.10. Įrengti pėsčiųjų gatvę Vytauto Didţiojo gatvės atkarpoje tarp Dubysos ir Vaiţganto gatvių.
Dviračių takus, kurie yra greta krašto kelių, numatoma įrengti uţ krašto kelio juostos ribų.
6. Automobilių parkavimo ir aptarnavimo gerinimas:
6.1. Parengti automobilių statymo miesto teritorijoje specialųjį planą.
6.2. Įrengti automobilių parkavimo vietas prie daugiaaukščių gyvenamųjų pastatų.
6.3. Įrengti automobilių parkavimo aikšteles miesto centre; alternatyva-mokamos automobilių
stovėjimo aikštelės miesto centre.
6.4. Įrengti automobilių parkavimo aikštelę prie Maksima parduotuvės.
6.5. Įrengti automobilių parkavimo vietas Dubysos gatvėje (prie pieninės), Vytauto Didţiojo
gatvėje, prie turgaus.
6.6. Numatyti degalinės vietą Sodų gatvėje, kadangi Raseinių rajono teritorijos bendrajame plane
yra numatytas naujas krašto kelias Raseiniai-Betygala.
7. Viešojo transporto plėtojimas, infrastruktūros bei autobusų parko atnaujinimas:
7.1. Papildyti esamą viešojo transporto maršrutų tinklą maršrutu iki Kalnų gyvenamojo rajono.
7.2. Rekonstruoti Raseinių autobusų stotį.
7.3. Atnaujinti autobusų parką naujais, moderniais, komfortabiliais, su įranga neįgaliesiems veţti
autobusais, tinkamais prastiems vietinės reikšmės keliams. Galimos autobusų parko atnaujinimo
alternatyvos: a) pasinaudojus Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama įsigyti naujų autobusų (vieno
autobuso kaina apie 200 tūkst. eurų +PVM); b) lizingo būdu įsigyti naujų priemiestinių ir tolimojo
susisiekimo (ISUZU tipo) maţos ir vidutinės talpos autobusų (vieno autobuso kaina apie 83 tūkst. eurų
+PVM); b) lizingo būdu įsigyti 10 metų senumo (maţiausi naudotų autobusų eksploatavimo kaštai)
vakarietiškų (MERCEDES, VOLVO tipo) vidutinės talpos (49 vietų) autobusų (vieno autobuso kaina
apie 53 tūkst. eurų +PVM).
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7 lentelė. Raseinių miesto gatvės
Eil.
Nr.

Gatvės
Nr.

Gatvės pavadinimas

Gatvių ilgiai pagal dangas, km
Asfaltbetonio

Ţvyro

Grunto

Gatvės
ilgis, km
Iš viso

Gatvės
dangos
plotis, m

Gatvės plotis
(raudonosios
linijos) , m *

Gatvės
(kelio)
kategorija

15-20
15-20
15-20
20
15-20
15-20
15-20
30
15-20
15-20
15-20
15-20
(15-20)+20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20

D 1-2
D 2-3
D 2-3
C2
D 1-2
D 2-2
D 2-3
C2
D 2-3
D 2-2
D 1-2
D 1-2
D 1-2 + C 2
D 2-2
D 1-2
D 1-2
D 2-3
D 1-2
D 1-2
D 1-2
D 2-3
D 2-2
D 1-2
D 1-2
D 2-3

Automobilių
stovėjimo
aikštelės plotas,
kv. m

INVENTORIZUOTOS GATVĖS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
;21
22
23
24
25

11R1
11R1a
11R2
11R3
11R4
11R4a
11R5
11R6
11R7
11R7a
11R8
11R9
11R10
11R11
11R12
11R13
11R14
11R15
11R16
11R17
11R18
11R19
11R20
11R21
11R22

Aguonų g.
Aguonų g. a
Akacijų g.
Algirdo g.
Alyvų g.
Alyvų g. a
Ančakių g.
Ateities g.
Aušros g.
Aušros g. a
Aušros takas
Bagdoniškės g.
Baţnyčios g.
Berţų g.
Birutės g.
M.K.Čiurlionio g.
Dainių g.
Dariaus ir Girėno g.
T.Daugirdo g.
Dominikonų g.
K.Donelaičio g.
Draugystės g.
Dubysos g.
Gedimino g.
Gėlių g.

0,938
0,095
0,415
1,180
0,041
0,124
0,418
0,203
0,064

0,112
0,025

0,090
0,358
0,414
0,090
0,345
0,161
0,327
0,262
0,270
0,406
0,380
0,078
0,954
1,452
0,134

0,065
0,467

0,938
0,095
0,415
1,180
0,112
0,066
0,124
0,418
0,203
0,064
0,090
0,358
0,414
0,090
0,410
0,628
0,327
0,262
0,270
0,406
0,380
0,078
0,954
1,452
0,134

6,26
4,43
3,50
6,87
7,00
5,00
5,00
12,21
3,67
3,50
3,50
6,00
6,00
5,20
4,29
4,62
4,41
6,61
7,09
6,57
3,50
3,50
9,46
7,06
5,66

456

87

200
395
1354
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

11R23
11R23a
11R23b
11R23c
11R24
11R25
11R26
11R27
11R28
11R29
11R30a
11R31
11R32
11R33
11R35
11R36
11R37
11R37a
11R38
11R39
11R39a
11R39b
11R39c
11R40
11R41
11R41a
11R42
11R44
11R45
11R45a
11R46
11R47
11R48
11R48a

Gintaro g.
Gintaro g. a
Gintaro g. b
Gintaro g. c
Ginučių g.
L.Giros g.
Gluosnių g.
V.Grybo g.
Jaunimo g.
Jazminų g.
Jurbarko g. a
Kalnų g.
Kalnujų g.
Kalvų g.
Klevų g.
Kosmonautų g.
V.Kudirkos g.
V.Kudirkos g. a
Laisvės g.
Laukų g.
Laukų g. a
Laukų g. b
Laukų g. c
Lelijų g.
Liepų g.
Liepų g. a
Ligoninės g.
Maţoji g.
Medelyno g.
Medelyno g. a
Mindaugo g.
Muziejaus g.
Naujoji g.
Naujoji g. a

1,208
0,080
0,093
0,090
0,386
0,197
0,185
1,102
0,460
0,184
0,190
0,159
0,218
0,355
0,227
0,105
0,530
0,178
0,127

0,238
0,056
0,408
0,230
0,536
0,046
0,270
0,420
0,297
0,096

0,286
0,182
0,128
0,078

0,180
0,070
0,300
0,247
0,317
0,076

1,208
0,080
0,093
0,090
0,386
0,197
0,185
1,102
0,460
0,184
0,190
0,445
0,400
0,128
0,433
0,227
0,105
0,530
0,178
0,127
0,180
0,070
0,300
0,247
0,555
0,132
0,408
0,230
0,536
0,046
0,270
0,420
0,297
0,096

3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
6,60
3,50
6,57
7,71
5,00
6,76
3,83
5,67
3,50
5,03
6,00
9,00
7,80
3,50
4,00
3,50
3,50
3,50
3,50
5,15
4,39
5,05
5,11
5,55
5,00
7,00
6,14
4,25
3,85

15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20

D 1-2
D 2-2
D 2-2
D 2-2
D 2-3
D 2-3
D 2-3
C2
D 1-2
D 2-3
D 1-2
D 1-2
D 1-2
D 2-3
D 1-2
D 1-2
D 1-2
D 1-2
D 2-3
D 2-3
D 2-3
D 2-3
D 2-3
D 2-2
D 1-2
D 2-3
D 2-2
D 2-3
D 2-3
D 2-3
D 1-2
D 2-3
D 2-3
D 2-3

230

480

519
975

1030
168
998

468
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60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

11R49
11R50
11R51
11R52
11R53
11R54
11R55
11R56
11R56a
11R57
11R58
11R59
11R60
11R60a
11R61
11R62
11R63
11R64
11R65
11R66
11R67
11R67a
11R68
11R69
11R69a
11R70
11R72
11R73
11R73a
11R74
11R75a
11R76
11R77
11R78

S.Nėries g.
Paprūdţio g.
Partizanų g.
Pašvaistės g.
Pavasario g.
Paverkšnio g.
Pieninės g.
Pirmūnų g.
Pirmūnų g. a
Prabaudos g.
Prūdo g.
Purienų g.
Pušyno g.
Pušyno g. a
Putinų g.
Rakavos g.
Ramonų g.
Raseikos g.
Reizgupio g.
Rytų g.
Roţių g.
Roţių g. a
Saulės g.
Saulėtekio g.
Saulėtekio g. a
Savanorių g.
Spindulio g.
Sporto g.
Sporto g. a
Statybininkų g.
Stonų g. a
Stoties g.
Šaltinio g.
Šermukšnių g.

0,151
0,557
0,614
0,220
0,110
0,688
0,120
0,470
0,147
0,127
0,210
0,145
0,650
0,081

0,775
0,068
0,265
0,070

0,352
0,065
0,178
0,306
0,385
0,152
0,061
0,024

0,392
0,444

0,047
0,149
0,084

0,690
0,142
0,257
0,100
0,215
0,214
0,484
0,330

0,232
0,066

0,127
0,046
0,096

0,151
0,557
0,614
0,220
0,110
0,688
0,120
0,470
0,147
0,127
0,210
0,145
1,425
0,068
0,346
0,070
0,352
0,065
0,570
0,750
0,385
0,152
0,108
0,173
0,084
0,690
0,232
0,208
0,257
0,100
0,342
0,260
0,580
0,330

3,44
3,42
6,23
5,45
4,50
3,55
4,00
3,84
3,50
3,50
3,50
3,75
4,04
3,50
5,83
4,00
6,00
3,00
4,40
3,50
3,50
4,50
5,26
3,85
3,50
6,06
3,50
5,23
7,12
4,50
3,50
3,50
5,54
5,00

15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
20
15-20
15-20

D 2-3
D 1-2
D 1-2
D 2-3
D 2-3
D 1-2
D 2-3
D 1-2
D 2-3
D 2-2
D 2-2
D 2-3
C2
D 2-3
D 1-2
D 2-2
D 1-2
D 2-3
D 1-2
D 1-2
D 2-3
D 2-3
D 2-3
D 2-3
D 2-2
C2
D 2-2
D 2-3
D 2-3
D 2-3
D 1-2
C2
D 1-2
D 1-2

188

700

810

1060
735
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94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

11R79
11R80
11R81
11R82
11R83
11R83a
11R84
11R84a
11R85a
11R86
11R87
11R88
11R90
11R91
11R92
11R93
11R94
11R95
11R96
11R97
11R97a
11R97b
11R98
11R99
11R100
11R101
11R102
11R103
11R104
11R104a
11R104b
11R104c
11R104d
11R104e

Šlynaitės g.
Tiesos g.
Trumpoji g.
Tulpių g.
Turgaus g.
Turgaus g. a
Uosių g.
Uosių g. a
Vaiţganto g. a
Vėjų g.
Vėtrungės g.
Vilkupio g.
Vilties g.
Vingio g.
Vyšnių g.
Vytauto Didţiojo g.
Vytenio g.
Vyturių g.
Ţalioji g.
Ţemaičių g.
Ţemaičių g. a
Ţemaičių g. b
Ţemaitės g.
Ţibuoklių g.
Ţvyryno g.
Nr.1
Liuteronų g. (Nr.2)
Nr.3
Nr.4
Nr.4a
Nr.4b
Nr.4c
Nr.4d
Nr.4e

0,333
0,398

0,652
0,205
0,204
0,012
0,090

0,020
0,232
0,110
0,126
0,305

0,030
0,115

0,064
0,232
0,202
0,390
1,030
0,305
0,137

0,570
0,245

0,423
0,390
0,502
0,122
0,220
0,723
0,990
0,346

0,250
0,552
0,319
0,521

0,475
0,639
0,090
0,156
0,223
0,150
0,113

0,255

0,123

0,353
0,630
0,110
0,126
0,957
0,205
0,204
0,042
0,090
0,115
0,064
0,570
0,477
0,202
0,390
1,030
0,305
0,137
0,423
0,390
0,502
0,372
0,220
1,530
(0,65+0,34)
0,665
0,644
0,475
0,639
0,090
0,156
0,223
0,150
0,113

4,44
5,59
3,50
3,50
5,67
6,29
5,20
4,14
9,00
3,50
5,00
3,50
5,42
6,00
4,00
9,50
3,50
6,28
3,50
7,00
6,98
4,32
6,00
4,32
5,98
6,73
3,20
3,80
3,64
3,50
3,50
3,50
3,50
3,15

15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
20
15-20
20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20

D 2-3
D 1-2
D 2-2
D 2-3
D 1-2
D 1-2
D 2-3
D 2-2
C2
D 2-3
D 2-2
D 1-2
D 1-2
D 2-3
D 2-3
C1
D 2-3
D 1-2
D 1-2
D 2-2
D 1-2
D 2-2
D 2-2
C2
C 2+D 1-2
C2
D 1-2
D 1-2
D 1-2
D 2-3
D 2-3
D 2-3
D 2-3
D 2-3

1398

167

617

669

856
331,5
544

133
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128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

11R104f
11R105
11R106
11R107
11R108
11R109
11R110
11R111
11R112
11R113
11R114
11R115

Nr.4f
Šatrijos g. (Nr.5)
Sukuriškių g. (Nr.6)
Nr.7
Dubysos takas (Nr.8)
Nr.9
Nr.10
Nemakščių g.
Pievų g.
Slabados g.
Ţvyryno skersgatvis
Paparčių g.
Jotvingių g.

0,223

0,210
0,172
0,150
0,140

1,367
0,536
0,117

0,110
0,631
0,196
0,311
0,346
0,160
0,190

0,210
0,395
0,150
0,140
1,367
0,536
0,110
0,748
0,196
0,311
0,346
0,160
0,190

3,50
4,76
3,50
4,27
4,00
3,00
3,50
3,73
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50

15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20

D 2-3
D 1-2
D 2-2
D 2-3
D 1-2
D 2-3
D 2-3
D 1-2
D 2-2
D 2-3
D 1-2
D 2-2
D 2-3

0,110
0,170
0,130

3,50
3,50
3,50

15-20
15-20
15-20

D 2-3
D 2-2
D 2-2

NEINVENTORIZUOTOS GATVĖS
Pasaţo g.
Noliečių g.
Ţiedų g.

141
142
143

GATVĖS – VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIAI

144
145
146
147
148
149
150

146

Jurbarko g.

148

Kęstučio g.

225

Maironio g.

3507

Sodų g.

3512

Stonų g.

3529

Vaiţganto g.

196

Vilniaus g

0,804

20

C1

0,320

20

C1

2,120

20

C1

1,060

20

C1

1,960

20

C1

0,975

20

C1

3,98

20

C1

III kategorijos
krašto kelias
III kategorijos
krašto kelias
III kategorijos
krašto kelias
V kategorijos
rajoninis kelias
V kategorijos
rajoninis kelias
V kategorijos
rajoninis kelias
III kategorijos
krašto kelias
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GATVĖS (TAKAI) SODŲ BENDRIJOSE
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182

Aguonų takas
Akacijų takas
Alyvų takas
Apynių takas
Astrų takas
Aušros alėja
Berţų takas
Draugystės takas
Eţerėlio takas
Eţerų takas
Gluosnių takas
Jaunystės takas
Jazminų takas
Laisvės takas
Lakštingalų takas
Laukų takas
Lazdynų takas
Lelijų takas
Maţoji alėja
Medūzų takas
Palmių takas
Paparčių takas
Paprūdţio takas
Ramunių takas
Roţių takas
Draugystės 2-sis takas
Saulėtekio takas
Sodybos takas
Sodų takas
Sporto takas
Svajonės takas
Šalpusnių takas

0,216
0,304
0,120
0,148
0,288
0,216
0,212
0,154
0,169
0,120
0,298
0,176
0,200
0,113
0,213
0,372
0,080
0,140
0,068
0,110
0,168
0,296
0,148
0,144
0,208
0,404
0,187
0,112
0,202
0,132
0,112
0,104

15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20

D 2-3
D 2-3
D 2-3
D 2-3
D 2-3
D 2-3
D 2-3
D 2-3
D 2-3
D 2-3
D 2-3
D 2-3
D 2-3
D 2-3
D 2-3
D 2-3
D 2-3
D 2-3
D 2-3
D 2-3
D 2-3
D 2-3
D 2-3
D 2-3
D 2-3
D 2-3
D 2-3
D 2-3
D 2-3
D 2-3
D 2-3
D 2-3
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183
184
185
186
187
188
189
190
191

Šermukšnių takas
Šlynos takas
Šviesusis takas
Taikos takas
Tiesusis takas
Tulpių takas
Vynuogių takas
Vyšnių takas
Ţibuoklių takas

D 2-3
D 2-3
D 2-3
D 2-3
D 2-3
D 2-3
D 2-3
D 2-3
D 2-3

0,168
0,160
0,372
0,124
0,320
0,148
0,300
0,168
0,216

15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20

2,550
3,650
0,220
0,370

40
40
40
40

B2
B2
B2
B2

1,450

40

B2

1,020

20

D 1-2

0,720

20

C2

1,600

20

C2

1,550

15-20

0,540

20

C2

0,730
0,680

20
20

C2
C2

PLANUOJAMOS GATVĖS IR SANKRYŽOS (PAGAL KONCEPCIJĄ)
192
193
194
195
196
197

198

199

200
201
202
203

Vakarinis apvaţiavimas
Šiaurinis apvaţiavimas
Rytinis apvaţiavimas
Pietinis apvaţiavimas
Pietinė jungtis tarp Stonų ir
Jurbarko g.
Jungtis tarp Stonų ir
Ţvyryno g. (Eglių g.)
Jungtis tarp Stonų ir
Vilniaus g. (Ţvyryno ir
Viduklės g.)
Jungtis tarp Vilniaus g. ir
Šiaurinio apvaţiavimo
(Ţibuoklių g.)
Jungtis tarp Vilniaus g. ir
Šiaurinio apvaţiavimo
(Nemakščių g.)
Stonų g. jungtis su V.Grybo
g.
Jungtis tarp Pušyno g. ir
Algirdo g.
Jungtis tarp Jurbarko ir

D 1-2
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204
205

206
207
208

209

210

211

212
213

Ateities g.
Jungtis tarp M.K.Čiurlionio
ir Pušyno g.
Jungtis tarp Rytinio
apvaţiavimo ir Turgaus g.
Jungtis tarp Rytinio
apvaţiavimo ir pramoninio
kvartalo
Jungtis tarp Vilniaus ir
Jaunimo g.
Jungtis tarp Tiesos ir
T.Daugirdo g.
Jungtis tarp Ţvyryno ir
Vilniaus g. (Vytauto
Didţiojo g. tęsinys)
Jungtis tarp Ţvyryno ir
Vilniaus g. (Stoties g.
tęsinys)
Jungtis tarp Stoties g.
ir Vytauto Didţiojo g.
tęsinio ( Sporto g. )
Vytauto Didţiojo, V.Grybo,
Maironio, Algirdo g. ţiedinė
sankryţa
Maironio ir Kęstučio g.
ţiedinė sankryţa

0,200

15-20

D 1-2

0,300

15-20

D 1-2

0,420

15-20

D 2-3

0,090

15-20

D 1-2

0,090

15-20

D 1-2

0,310

20

C2

0,315

20

C2

0,100

15-20

D 2-3

PLANUOJAMOS GATVĖS (KITI SPRENDINIAI)
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223

Viduklės g.
Eglių g.
Ramunių g.
Plytinės g.
Kunigaikščių g.
Gervinės g.
Paupio g.
Pienių g.
Skroblų g.
Smiltynės g.

0,2+0,279
1,306
0,397
0,868
1,217
0,454
0,354
0,310
0,540
0,190

20+(15-20)
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20

C 2+D 1-2
D 1-2
D 1-2
D 1-2
D 1-2
D 1-2
D 1-2
D 2-3
D 2-3
D 2-3
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224
225
226
227

Dumšiškių g.
Velpesių g.
Godlaukio g.
Daumenų g.

0,560
0,280
0,260
0,250

15-20
15-20
15-20
15-20

* D ir F kategorijų gatvių reikmė ir techniniai parametrai nustatomi detaliuosiuose planuose (STR 2.06.01:1999).

D 1-2
D 2-3
D 2-3
D 2-3
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10. TERITORIJŲ BALANSAS IR REZERVAVIMAS VISUOMENĖS
POREIKIAMS
Raseinių miesto teritorijų balansas, įvertinus esamą būklę, keičiasi, kadangi numatoma miesto
plėtra (keičiasi administracinės ribos), siūloma keisti ţemės naudojimo paskirtis bei numatoma teritorijų
konversija. Esamos administracinės Raseinių miesto ribos apima 848,2 ha plotą. Siūlomos
administracinės Raseinių miesto ribos apima 1227,2 ha plotą. Šiuo metu Raseinių miesto teritorijoje yra
634,75 ha uţstatytų plotų, bendruoju planu numatoma naujai uţstatyti apie 158 ha., taigi įgyvendinus
bendrojo plano sprendinius, uţstatytų plotų turėtų būti apie 792,75 ha, t.y. 64,6% visos planuojamos
miesto teritorijos. Didţiausias teritorijų plotas tenka maţaaukštei gyvenamajai statybai - 545,49 ha, tai
sudaro 44,4 % visos miesto teritorijos, planuojamoms gatvėms skiriama 6,7 % miesto teritorijos,
ţeldynams skiriama 19,8 % teritorijos. Miesto bendrajame plane formuojamos mišrios pagal naudojimo
būdą (pobūdį) teritorijos - komercinės/pramonės; visuomeninės/komercinės/maţaaukštės statybos;
komercinės/maţaaukštės statybos; komercinės/bendro naudojimo.
Visuomenės poreikiams rezervuojamos viešam naudojimui skirtos teritorijos - tai gatvės ir keliai,
komunikacijų koridoriai, bendro naudojimo teritorijos, socialinės infrastruktūros objektų teritorijos.

Teritorijų rezervavimo visuomenės poreikiams sprendiniai:
1. Nustatyti viešųjų erdvių prioritetą planuojamose teritorijose ir tvarkyti urbanistines struktūras,
išsaugant gamtines ir kultūros paveldo vertybes, vadovautis atvirumo visuomenei principais planuojant
šių struktūrų kokybišką plėtrą:
1.1. Sutvarkyti Prabaudos (Cibikalnio) piliakalnio teritoriją ir Prabaudos miško parką, pritaikant
rekreacijai, kaip vieną iš svarbiausių miesto rekreacinės aplinkos elementų;
1.2. Išduodant projektavimo sąlygų sąvadus renovacijos projektams, reikalauti renovacijos
kompleksiškumo: kokybiškai pagerinti visą aplinką, susisiekimo sistemą, inţinerinio aprūpinimo
kompleksą, poilsio, apţeldinimo plotus;
1.3. Išsaugoti ir kur įmanoma išplėsti, kokybiškai įrengti poilsio, sporto aikšteles, sujungiant
pėsčiųjų ir dviračių takais ţeldynų juostą, pritaikytą rekreacijai daugiabučių gyvenamųjų namų
rajonuose.
2. Rezervuoti ar suformuoti teritorijas gyventojų rekreacijos organizavimui ir rekreacinių poreikių
tenkinimui Raseinių mieste:
2.1. Miesto viešojo paplūdimio įrengimui prie Prabaudos tvenkinio;.
2.2. Dviračių takų įrengimui;
2.3. Apsauginių ir rekreacinių ţeldynų įrengimui.
3. Rezervuoti ar suformuoti teritorijas socialinės infrastruktūros objektams:
3.1. Pagal poreikį, projektuojant gyvenamųjų namų kvartalą numatyti vaikų darţelius, reikalingus
pagal socialinės infrastruktūros teritorinius poreikius darţelių aptarnavimo spinduliai turi būti nurodomi
detaliuosiuose planuose taip, kad jie būtų pasiekiami pėsčiomis;
3.2. Rezervuoti teritoriją Sveikatingumo centrui;
3.3. Bendrojo lavinimo mokyklų sportinius aikštynus modernizuoti ir sudaryti galimybę jais
naudotis miesto bendruomenei.
Raseinių mieste projektuojamoms gatvėms su apsauginėmis juostomis, kuriose numatoma įrengti
komunikacinius koridorius, numatoma rezervuoti 82,90 ha teritorijų. Naujai numatomiems ţeldynams
rezervuotini 188 ha teritorijų.
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11. TERITORIJŲ DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMAS
Raseinių miesto bendrajame plane siūlomos tikslinės ţemės naudojimo paskirtys ir būdai.
Norint įgyvendinti Raseinių miesto bendrojo plano sprendinius, reikalinga rengti atskirų teritorijų
planavimo dokumentus, kuriuose nustatyti visuomenės poreikiams paimamus plotus, infrastruktūrą
ir tik po to leisti keisti ţemės ūkio paskirties ţemės paskirtį į kitą.
Raseinių miesto teritorijų specialiojo ir detaliojo planavimo organizatoriai (uţsakovai) ir rengėjai
privalo laikytis šių planavimo principų:
1. Derinti visuomenės socialinės ir ekonominės plėtros bei ekologinius interesus, grieţtai laikytis
gyventojų aprūpinimo socialine ir inţinerine infrastruktūra normų, nepabloginti gyvenamosios aplinkos
kokybės;
2. Saugoti šiuo metu naudojamas ir numatyti (rezervuoti) pagal normatyvus bei poreikį naujas
bendro naudojimo atviras erdves, skirtas gyventojų rekreacijai, sportui, pramogoms;
3. Numatyti visuomenės poreikiams paimamas ir rezervuojamas teritorijas inţinerinei ir socialinei
infrastruktūrai plėtoti;
4. Susieti planuojamą ūkinę veiklą su inţinerinės ir socialinės infrastruktūros plėtra, plėtoti
gyvenamųjų namų statybą tik inţineriškai parengtose teritorijose, teikti prioritetą tiems planavimo
organizatoriams, kurie sudaro sutartį su savivaldybe dėl infrastruktūros;
5. Keičiant ţemės ūkio paskirtį į pramonės ir pavojingų, taršių objektų pirmiausia turi būti atliktas
Poveikio aplinkai vertinimas, o Poveikio sveikatai vertinimas prieš rengiant detaliųjų planų sprendinius.
Bendruoju planu apibrėţtos konversijų galimybės pagal funkciją. Aktualiausia yra ţemės ūkio
paskirties objektų ir ţemės keitimas į gyvenamąją, komercinę. Gamybinių funkcijų keitimosi į kitas
iniciatyvų yra labai maţai, tai nesudaro bendrajam planui reikšmingų pasekmių. Viena svarbi sąlyga –
tai konversijos kompleksiškumas. Keitimas turi vykti viso urbanistinio struktūrinio vieneto, kad
išvengti pavienių išbarstytų funkcijų, kurios normaliai veikti negalės, nes skirtingos veiklos neigiamai
įtakos gretimybes. Konversija gali vykti kvartalais, o nesant tokiai galimybei, atskirais sklypais
parengiant detaliuosius planus. Kolektyvinių sodų sklypų paskirties keitimas į gyvenamus kvartalus
galimas įrengus atitinkamą bendrijų inţinerinę infrastruktūrą.
Prioritetas teikiamas šiems detaliesiems planams:
1. Naujųjų civilinių kapinių (uţ miesto ribų).
2. Miesto centro.
3. Teritorijų naujiems visuomeniniams, prekybos ir kt. centrams.
4. Rytinio miesto aplinkkelio.
5. Prabaudos rekreacinės teritorijos.
6. Rekonstruojamų sankryţų ir magistralinių gatvių, kur numatomas turto, ţemės paėmimas
visuomenės poreikiams
7. Maţaaukštės gyvenamosios statybos kvartalo šiaurinėje miesto dalyje (miesto teritorijos plėtra).
8. Šlynos rekreacinės teritorijos.
Savivaldybė neįsipareigoja plėtoti neurbanizuotose zonose naujai uţstatomų teritorijų
techninę, inţinerinę ir socialinę infrastruktūrą tol, kol nebus išnaudotos prioritetinės plėtros
teritorijų galimybės ir nebus pagrįsti ir patvirtinti papildomi prioritetinės plėtros rajonai.
Detalieji planai turi būti rengiami ir toms teritorijoms, kurioms jie parengti, bet reikalinga pakeisti
teritorijos tvarkymo ir naudojimo reţimą, kuriam priskiriami šie parametrai:
1. Teritorijos naudojimo būdas, pobūdis;
2. Leistinas ţemės uţstatymo tankumas;
3. Leistinas uţstatymo intensyvumas;
4. Leistinas pastatų aukštis;
5. Statinių statybos zona, statybos riba ar linija;
6. Komunalinių ar vietinių inţinerinių tinklų, teritorijos inţinerinio aprūpinimo būdai ir
komunikaciniai koridoriai;
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7. Susisiekimo sistemos organizavimas;
8. Servitutai.
Vykdant detaliuosius planus daugiafunkcinėse teritorijose būtina išnagrinėti eismo organizavimo
pagerinimo schemas, socialinių objektų poreikį, nurodyti kiek jų įrengia planavimo uţsakovai, kaip
numato vystyti inţinerinę infrastruktūrą. Labai svarbu išsaugoti esamus laisvus priėjimus gyventojams
prie vandens telkinių erdvių ir atlaisvinti naujas teritorijas, siekiant įrengti takus, ruošti kultūrinius bei
pramoginius renginius.

12. CIVILINĖ SAUGA
Savivaldybės funkcijos.
Raseinių rajono civilinės sauga yra Savivaldybės funkcija. Ekstremalioms situacijoms valdyti
sudarytas savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo centras, kurio uţdaviniai ir funkcijos:
1. Organizuoti ekstremalių situacijų prevenciją.
2. Esant ekstremaliai situacijai organizuoti jos poveikio stabilizavimą, ţmonių bei materialinių
vertybių gelbėjimą bei padarinių šalinimą ir tam vadovauti.
3. Parengties ekstremalioms situacijoms planų pagrindu telkti, Savivaldybės saugos ir gelbėjimo
tarnyboms, ūkio subjektams, į pagalbą kitoms valstybės institucijoms ir ūkio subjektams pavaldţias
tarnybas bei techniką, koordinuoti jų veiklą likviduojant ir šalinant ekstremalių situacijų padarinius.
Civilinės saugos ir gelbėjimo pajėgos.
Civilinės saugos ir gelbėjimo tarnybos pagal paskirtį yra:
1. Priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos;
2. Bendrosios ir specialiosios paskirties profesionalios ir savanoriškos formuotės.
Priešgaisrines gelbėjimo pajėgas Raseinių rajone sudaro: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas ir jam pavaldţios įstaigos, Raseinių savivaldybės priešgaisrinės tarnybos, ţinybinės
priešgaisrinės pajėgos. Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba turi būti nuolatinės parengties civilinės
saugos ir gelbėjimo sistemos dalis, gesinanti gaisrus ir atliekanti ţmonių gelbėjimo darbus.
Raseinių rajono savivaldybė gali steigti Bendrosios ir specialiosios paskirties formuotes, kurios būtų
skirtos gelbėjimo ir kitiems neatidėliotiniems darbams atlikti.
Papildomas pajėgas pateikia: Policijos komisariatas, VšĮ Raseinių pirminės sveikatos prieţiūros
centras, Krašto apsaugos savanoriškos pajėgos.
Gyventojų perspėjimas ir evakavimas.
Gyventojų perspėjimo tikslas - perspėti gyventojus apie ekstremalią situaciją arba ekstremalų įvykį,
informuoti apie galimus padarinius bei pateikti savisaugos rekomendacijas. Savivaldybės gyventojų
perspėjimui naudojama perspėjimo sistema „Signalas―. Be elektros sirenų perspėjimui naudojamos ryšių
priemonės, mašinos su garso stiprinimo įranga, baţnyčių varpai, seniūnijose - pasiuntiniai.
Raseinių mieste įrengtos keturios centrinio valdymo sirenos:
Centriniame pašte, Raseiniai, Maironio g. 8;
Priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, Raseiniai, Maironio g. 70;
AB „Šatrija―, Raseiniai, Vilniaus g. 5;
„Ţemaičio― gimnazijoje, Raseiniai, Kalnų g. 3.
Organizuojant gyventojų apsaugą labai svarbu apsaugoti gyventojus nuo tiesioginio kenksmingų
faktorių poveikio, esant ekstremalioms sąlygoms. ESVC Valdymo ir planavimo grupė rengia
rekomendacijas gyventojams gyvenamųjų patalpų, rūsių, kitų poţeminių erdvių pritaikymo apsaugai.
Paprastose slėptuvėse galima slėptis tik įvykus tokioms ekstremalioms situacijoms kaip vėtra, uraganas
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bei karo atveju. Individualiomis apsaugos priemonėmis darbuotojus aprūpina ūkio subjektai,
nedirbančius aprūpina Savivaldybė.
Gyventojų evakavimą organizuoja sudaryta rajono Evakuacijos reikalų komisija. Evakavimas
vykdomas naudojant rajono Savivaldybei bei fiziniams ir juridiniams asmenims priklausančiu transportu
ir pėsčiomis.
Pavojingi objektai.
Pavojingi objektai, tai įmonės, ūkio subjektai, sandėliai, kuriuose gaminamos, perdirbamos,
naudojamos, laikomos viena ar kelios pavojingos medţiagos, kurių kiekis yra didesnis uţ nustatytąjį šios
medţiagos ribinį kiekį, taip pat hidrotechniniai įrenginiai.
Vieta pavojingam objektui turi būti parenkama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų
planavimo įstatymu, poveikio aplinkai vertinimu, kuris atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu ir laikantis Sanitarinių apsaugos zonų
nustatymo ir prieţiūros tvarkos.
Planuojant naujo pavojingo objekto statybą Raseinių mieste bei rajone ar esamo pertvarkymą,
uţtikrinama, kad:
Naujas pavojingas objektas būtų statomas ar esamame pertvarkomi įrenginiai tik tais atvejais,
kai pavojingas objektas yra saugiu atstumu nuo kitų pavojingų objektu, gyvenamųjų rajonų, intensyvaus
judėjimo kelių, rekreacinių zonų ir kitų visuomenės naudojamų ar daţnai lankomų vietų;
Naujos statybos (gyvenamųjų namų, intensyvaus judėjimo kelių, rekreacinių zonų ir kitų
visuomenės daţnai lankomų vietų plėtimas vyktų saugiu atstumu nuo pavojingų objektų.
Parenkant vietą pavojingam objektui statyti, būtinai numatyti galimybes skubiai evakuoti
gyventojus iš pavojingo objekto ir gyvenamųjų rajonų, esančių šalia numatomo statyti pavojingo
objekto, taip pat atsiţvelgiant į vietos gamtą, reljefą, vyraujančius vėjus.
Raseinių mieste esantys pavojingi objektai:
1. UAB „Raseinių šilumos tinklai― mazuto saugykla;
2. UAB „Jozita― suskystintų dujų degalinė;
3. AB „Suskystintos dujos― Raseinių suskystintų dujų baras Raseinių mieste;
4. UAB „Milda― degalinė;
5. UAB „Albara― degalinė;
6. UAB „Ţerminalis― degalinė;
7. „Lukoil― degalinė

Civilinės saugos dalies sprendiniai:
1. Įrengti aplinkkelius, tinkamus pavojingų krovinių perveţimui. Tranzitinis transportas, ypač
krovininis ir veţantis pavojingus krovinius, turi aplenkti Raseinių miesto centrinę dalį, įrengiant
aplinkkelius.
2. Išlaikyti apsaugos zonas ties planuojamais dujotiekio tinklais ir įrenginiais, uţtikrinti
specialiosios ir ūkinės veiklos ribojimo sąlygų laikymąsi pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.
3. Atstumas nuo magistralinio dujotiekio vamzdţio ašies iki pastatų, skirtų ţmonėms nuolat būti ir
dirbti, turi būti pakankamas, kad apsaugotų jų sveikatą nuo įrenginių skleidţiamo triukšmo, vibracijos,
oro taršos, nemalonių kvapų, taip pat įvykus magistralinio dujotiekio arba naftotiekio avarijai.
4. Atstumas nuo planuojamų magistralinių dujotiekių ir jų įrenginių iki gyvenamųjų ir
visuomeninių pastatų bei kitų statinių, kelių ir geleţinkelių sankryţų, viešojo naudojimo geleţinkelių bei
magistralinių, krašto, rajoninių ir vietinės reikšmės kelių sankasos apačios turi atitikti galiojančių teisės
aktų reikalavimus.
5. Rengiantis statyti bet kokius pastatus, įrenginius ar kitus objektus 350 metrų atstumu nuo
magistralinio dujotiekio projektinius pasiūlymus ir projektinę dokumentaciją derinti su magistralinius
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dujotiekius eksploatuojančiomis organizacijomis bei kitomis institucijomis teisės aktuose nustatyta
tvarka.
6. Atstumas nuo planuojamų magistralinių dujotiekių ir jų įrenginių iki gyvenamųjų ir
visuomeninių pastatų bei kitų statinių, kelių sankryţų, viešojo naudojimo magistralinių, krašto, rajoninių
ir vietinės reikšmės kelių sankasos apačios turi atitikti galiojančių teisės aktų reikalavimus.
7. Rengiantis statyti bet kokius pastatus, įrenginius ar kitus objektus 350 metrų atstumu nuo
magistralinio dujotiekio ir naftotiekio trasos, projektinius pasiūlymus ir projektinę dokumentaciją derinti
su magistralinius dujotiekius ir naftotiekius eksploatuojančiomis organizacijomis bei kitomis
institucijomis teisės aktuose nustatyta tvarka.
8. Energetikos objektai, priklausantys gamtinių dujų tiekimo įmonėms, tačiau esantys kitų
savininkų ţemėje, esant galimybei gali būti rekonstruojami arba perkeliami ţemės savininko ir
atitinkamos įmonės susitarimu.
9. Būtina nuolatinė šių objektų apsauginių zonos prieţiūra, sanitarinis kirtimas ir valymas, o taip
pat apsauginis įspėjamasis ţymėjimas. Dujotiekio DSS mazgų apsauginėse zonose draudţiama bet kokia
gyvenamoji ir pramoninė statyba.
10. Naujų magistralinių tinklų statyba galima tik atlikus poveikio aplinkai vertinimą.
11. Būtina išlaikyti apsaugines zonas apie automobilių kuro degalinės, prekiaujančias naftos
produktais ir suskystintomis naftos arba gamtinėmis dujomis, vengti tokių objektų numatymo arti
gyvenamųjų zonų.
12. Būtina numatyti sklypą, kuriame galėtų būti įrengtos suskystintų gamtinių dujų paruošimo ir
autotransporto uţpildymo degalinės. Šie objektai turėtų būti įrengiami pramoninėse zonose atokiau nuo
gyvenamosios ir visuomeninės paskirties zonų.
13. Būtina numatyti perspektyvinio automobilių kuro degalinių įrengimo galimas vietas ir šio
reglamento grieţtai laikytis.
14. Gamybiniams objektams, kurių gamybos ar paslaugų procesuose yra naudojamos cheminės
medţiagos, ir kurių panaudojimas yra reglamentuotas civilinės saugos teisiniuose aktuose, jų
perspektyvinei plėtrai ir naujų objektų atsiradimui turi būti numatytos specialios teritorijos. Šios
teritorijos galėtų būti integruotos pramoninėse zonose.
15. Prie visų vandens telkinių, kurių plotas 0,5 ha ir daugiau, neţiūrint į jų juridinę ir teisinę
priklausomybę, privalo būti palikti arba naujai įrengti ir nuolat priţiūrimi priešgaisriniai privaţiavimai.
16. Ruošiant naujų gyvenamųjų rajonų detaliuosius planus privaloma suprojektuoti priešgaisrinius
hidrantus vandentiekio tinkle. Juos įrengti turi visi naujų prekybos centrų, degalinių ir visuomeninių
objektų statytojai.
17. Būtina įrengti slėptuves objektuose pagal pateikiamą lentelę.
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Eil. Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Apskrities, savivaldybės, ūkio subjekto
(įstaigos, organizacijos), kuriai nustatytas
slėptuvei įrengti, pavadinimas ir adresas
Raseinių r. savivaldybės administracija,
Raseiniai, V.Kudirkos g.5
VšĮ Raseinių ligoninė,
Raseiniai, Ligoninės g.4
Raseinių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba,
Raseiniai, Maironio g.70,
VŠĮ Raseinių PSPC,
Raseiniai, Ţemaitės g.2
Raseinių miesto seniūnija,
Raseiniai, Maironio g.38
AB „Šatrija―,
Raseiniai, Vilniaus g.3
UAB „Raseinių šilumos tinklai―,
Raseiniai, Pieninės g.2
UAB „Raseinių vandenys―,
Raseiniai, Ţemaičių g.8
AB „VST―,
Raseiniai, Jurbarko g.36

Talpa
(ţmonių
skaičius)
800

Informacija apie planuojamą įrengti slėptuvę
Kokiam tikslui
Naujos statybos poreikis (yra/nėra),
(darbuotojams/gyventojams)
jeigu yra poreikis, nurodyti tikslų
vietos adresą
Darbuotojams
Raseiniai, V.Kudirkos g.5

700

Darbuotojams, ligoniams

Raseiniai, Ligoninės g.4

1000

Gyventojams

Raseiniai, Maironio g.70,

300

Darbuotojams, gyventojams

Raseiniai, Ţemaitės g.2

300

Darbuotojams, gyventojams

Raseiniai, Maironio g.38

300

Darbuotojams

Raseiniai, Vilniaus g.3

100

Darbuotojams

Raseiniai, Pieninės g.2

200

Darbuotojams

Raseiniai, Ţemaičių g.8

300

Darbuotojams

Raseiniai, Jurbarko g.36

