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Aiškinamoji dalis 

Savo istorinius metus Raseinių miestas skaičiuoja nuo 1253 m. Ilgą laiką Raseiniai buvo 

miestas, kuris tapo savo krašto centru. Atsižvelgiant į tai ir buvo projektuojami naujieji miesto vartai. 

Projekto vizija – kad naujieji vartai taptų ne vien ženklu su miesto pavadinimu, o būtų 

įdomus objektas ir miesto gyventojams, ir svečiams. Traukos vieta jie gali tapti tik pritaikius  

infrastruktūrą aplink juos. Atsižvelgiant į tai, jog projektas yra ilgalaikis (40-50 metams) ir buvo 

projektuojamas su perspektyva ateičiai tapti reprezentacine ir malonaus stabtelėjimo vieta.  

Šiuolaikinės statybinės medžiagos leidžia lengvai įgyvendinti bet kokius 

architektūrinius sumanymus ir leidžia pasiekti ilgalaikio tvarumo bei gražų, įdomų rezultatą. 

Raseiniams besikeičiant, renovuojant ir įkuriant parkus išsiskiria panaudotos medžiagos tokios kaip 

betoninės plokštės bei metalo struktūros. Todėl atsižvelgiant į tai, naujajam mesto vartų projektui, 

būtų galima naudoti panašias medžiagas. 

Naujiesiems Raseinių vartams buvo parengtas nupjautos kalvos vaizdas su miesto 

herbu, siekiant supažindinti miesto svečius su miesto heraldikos objektu ir pagerbti vieną seniausių 

Lietuvos herbų. Parengtas akmens masės pluoštas, leistų pasiekti ilgaamžiškumo ir tvarumo. Virš 

akmeninės kalvos pakyla įstrižai nupjauto ovalaus žiedas su išnirimo iš pakylos iliuzija. Jo viršuje 

iškilomis raidėmis miesto pavadinimas RASEINIAI. Žiedas tamsiu paros metu gali būti apšviestas 

iš vidinės pusės, siekiant nesvarumo efekto, lyg ore kabančio. Žiedo forma parengta siekiant pabrėžti 

Raseinių miesto geografinį centrą (Lietuvos centrą), atkreipiant dėmesį ir į istorines sąsajas, kaip 

politinio krašto centro bei su Žemaitijos centru, taip pat Raseinių kraštas yra užsibrėžęs tikslą tapti 

piligrimystės centru. Todėl „vartų“ vizija ir buvo centras aplink kalvą.  

Perspektyvai „vartai“ gali tapti moderniu ir šiuolaikiškai atrodančiu objektu, kuris 

galėtų tapti ne tik miesto riboženkliu, bet ir traukos vieta kaip ir miesto gyventojams, taip ir svečiams. 

Todėl siūloma „vartų“ aplinką pritaikyti maloniam stabtelėjimui. To galima pasiekti įrengiant 

sustojimo aikštelę (kaip automobiliams, taip ir dviračiams), o pėstiesiems – įrengiant pasisėdėjimo 

suolelius. Jie galėtų būti panašūs į jau esančius Raseinių mieste Ginėjų aikštėje, su apšvietimu. Taip 

pat šalia miesto vartų gali atsirasti informacinis stendas supažindinantis su miesto istorija. Toks 

modernus su dideliu istoriniu paveldu objektas galėtų papuošti daugelio asmenų paskirų elektroninėje 

erdvėje, taip sudominant ir paskatinant kitus aplankyti miestą. Miesto gyventojams tai gali tapti 

malonaus pasivaikščiojimo taškais, o dviratininkams poilsio vieta.  



Siūlomi „vartai“ pareikalautų nemažų kaštų. Tai nėra pigiausiai kainuojantis projektas, 

bet atsižvelgiant į terminą, kuriam jis yra projektuojamas bei grąžą, kokia gali tapti, kaip traukos 

taškas. Toks projektas turi teisę gyvuoti, kaip gražus reprezentacinis ženklas, pritraukiantis lankytojus 

į Raseinius ir į Raseinių kraštą. 

Grafinė dalis 

Žemiau pateikiama projekto vizualizacija dienos ir nakties metu. Numatomo objekto 

aukštis 3,48 m, ilgis – 8 m, plotis – 6,11 m. Priede pateikiamos didesnio formato vizualizacijos. 

 

 

 

Preliminari sąmata 

Galutinę sąmatą gali būti pateikti tik projektą įgyvendinantys darbų rangovai ir 

gamintojai, atsižvelgiant į infliaciją per statybų darbų laikotarpį. 

Paruošiamieji darbai: 



 Grunto nuėmimas (ir kiti paruošiamieji darbai): 350-500 eur; 

 Kalvos supylimas ir teritorijos išlyginimas: 400-800 eur (gali prisidėti kaštai dėl grunto 

atvežimo, jeigu prireiktu); 

 Akmens plokštės (nestandartinių darbų kaina yra sunkiai apskaičiuojama): 6000-7000 

eur; 

 Raseinių miesto herbo graviravimas akmens puokštėje ar išliejimas iš metalo lydinio: 

300-500 eur; 

 „Akmens kalvos“ sumontavimo darbai ir paruošiamieji darbai „žiedo“ montavimui: 

2000-4000 eur (kaštai gali labai keistis nuo darbų sudėtingumo dirbant su gruntu, nes nėra 

atliktas tyrimas dėl statybvietės); 

 „Žiedo“ gamyba (siūloma metalinė konstrukcija bei metalo lakštai vario spalvos arba su 

korozijos iliuzija) 4000-5500 eur (priklauso nuo medžiagų storio ir miesto pavadinimo 

užrašymo pasirenkant kiauravidurį arba formų gaminimą iš anglies pluošto); 

 „Žiedo“ apšvietimo montavimo darbai (jei apšvietimas bus įgyvendinamas): 400-1200 

eur; 

 Aikštelės statybos darbai su trinkelėmis ir suoleliais (parenkant kitas medžiagas kaina 

gali kisti): 3000-5000 eur; 

Viso: nuo 20500 iki 24500 eur. 

 


