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Raseinių miesto vartai - barokinės stilistikos užrašas Raseiniai 

 

Projektui pateikiama idėjos vizualizacija: 

1. Grafinė frontali idėjos versija. 

2. Objekto vaizdas iš šono (2 egz.). 

3. Dvi vizualios analizės abiejose projekto rengėjų siūlomose vietose 

 

 

1. Projekto grafinis vaizdas anfas. 

 

            

2. Vaizdai iš šono. 

  



IDĖJOS APRAŠYMAS 

Raseinių miesto vartai - barokinės stilistikos užrašas Raseiniai 

Pagrindinė forma 

Konkursui pateikiamas ažūrinis kursyvinis užrašas Raseiniai. Užrašas Raseiniai stilistiškai artimas 

baroko epochai, nes barokas – tai miesto klestėjimo laikas, kada buvo pastatytas svarbiausias, iki šiol 

išlikęs architektūrinis -ansamblis, t. y., Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia su 

dominikonų vienuolyno pastatais. Vingriai išraitytos raidės primena Rasupio upelį, kadaise tekėjusį 

per Raseinių miestą, siejamą su Raseinių miesto vardo kilme. Spiraliniai pirmosios ir paskutiniosios 

raidžių užraitai suteikia dekoratyvumo bei išreiškia veržlumą, gyvybingumą. Konstrukcinės atramos 

yra taip pat lenktų formų, jos yra ir inžineriniai ir vizualūs elementai, suteikiantys objektui 

skulptūrišką ir erdvinę raišką. Išlenktas miesto užrašas teikia vaizdui dinamikos, o pailginta raityta 

užrašo užbaiga bei papildomos atramos leidžia palikti žodį Raseiniai pakeltą, kas sustiprina kilimo 

įspūdį (t. y., vizualus sprendinys, kuomet vaizdui kylant iš kairės į dešinę, generuojamos optimistinės, 

pilnos gyvybės idėjos). Balta užrašo spalva taip pat siejama su Raseinių miesto praeitimi ir dabartimi. 

Svarbiausieji miesto tapatybės objektai yra balti: bažnyčia ir V. Grybo sukurtas „Žemaičio“ 

paminklas. Balta spalva yra gerai matoma, dėkinga dirbtiniam apšvietimui, t. y., ją galima apšviesti 

įvairiomis spalvomis, pvz., valstybinių ar miesto švenčių metu. 

Grafiniai elementai 

Pirmosios užrašo raidės R atramoje yra išgraviruota kunigaikščio kepurė, reiškianti, kad gyvenvietė 

priklausė Žemaitijos kunigaikštystei ir pirmoji Raseinių paminėjimo data, būtent: „Anno Domini 

1253“. Karūna polichromuojama raudonai ir juodai, o užrašas – juodai 

 

Urbanistinis integralumas 

Užrašas statomas ant nedidelės kalvelės. Tai vizualus ir prasminis sprendinys, t. y., sąsajos su 

„kalvotąja Žemaitija“. Pagrindiniame kelyje, kertančiame Raseinių miestą (Vilniaus gatvė), 

atvykstant nuo Vilniaus (pav. Nr. 3) , kalva būtų šiek tiek nukasta, o nukastos žemės vežamos į 

Vilniaus g. pabaigą (miesto galą Kryžkalnio kryptimi), iš jų suformuojant kalvelę užrašui pastatyti 

(pav. Nr. 4). Kalvelės apsodinamos baltais dobiliukais. Tradicinis Lietuvos augalas lengvai 

prižiūrimas, o žydėjimo metu dera prie užrašo spalvos.  



 

3. Vilniaus g. Pradžia nuo Vilniaus pusės 

 

4.Vilniaus g. pradžia nuo Kryžkalnio pusės 

 

Inovatyvumas. Objekto raidės gaminamos iš stiklo pluošto (kartu su poliesterinėmis dervomis ir 

poliesteriniais glaistais) ir nerūdinačio plieno vamzdžių, kas suteikia gaminiui lengvumo, nereikia 

stambių palaikančiųjų konstrukcijų. Stiklo pluoštas ir nerūdijančio plieno vamzdžiai – patvarios, oro 

poveikiui atsparios medžiagos. Raidės dengiamos baltos spalvos aplinkai palankiomis ir atmosferos 

poveikiui atspariomis medžiagomis. Visos naudojamos medžiagos yra sąlyginai nebrangios ir 

patvarios.  

 

Sąmata: 

Vieno objekto gamyba: apie 15.000 eur 

Montavimo, landšafto ir transportavimo darbai neįskaičiuoti. 


