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Raseiniai – vienas seniausių Lietuvos miestų, esantis vakarų Lietuvoje, Kauno 

apskrityje. Visą laiką Raseiniai buvo Žemaitijos administracinis centras ir istorinė Žemaičių 

sostinė. Nuo XV a. Raseiniuose vykdavo bajorų suvažiavimai, kariuomenės pratybos ir 

pasirodymai, Žemaitijos seimelių posėdžiai. Miestas buvo tapęs politiniu ekonominiu centru, 

Žemaitijos sostine. XVIII amžiuje buvo pastatyta mūrinė baroko stiliaus bažnyčia ir 

vienuolynas. Caro laikais Raseinių apskritis apėmė visą pietų Žemaitiją. Kraštas perėjo 

vidinius karus, gaisrus, badą ir marą. Nepriklausomos Lietuvos laikais atskilo Tauragės 

apskritis, o Raseinių apskrityje buvo Jurbarkas, Kelmė ir Tytuvėnai. 1897 m. Raseiniai dydžiu 

buvo 8-as pagal dydį Lietuvos teritorijoje ir nusileido tik tokiems miestams kaip Vilnius, 

Kaunas, Šiauliai, Ukmergė, Panevėžys, Žagarė ir Kalvarija.  

Atsižvelgiant į turtingą miesto istoriją, siekis, buvo sukurti šiuolaikiško dizaino 

miesto vartus, kurie ne tik būtų patrauklūs akiai, bet ir turėtų įtakos miestiečių savivokai ir 

tapatybės formavimuisi, skatintų pasididžiavimą savo miestu ir jo istorija. Naujieji miesto 

vartai turi tapti kviečiančiu į miestą akcentu, nepamirštant miesto istorinės praeities, jo vietos 

Žemaitijoje ir Lietuvos istorijoje. Kuriant naujuosius miesto vartus nuspręsta nenaudoti miesto 

herbo – heraldinės lūšies, o pažvelgti į istorinį miesto ir krašto savitumą ir išskirtinumą.  

Architektūrinė idėja – Raseinių miesto vartai buvo kurti remiantis istorine miesto 

praeitimi bei akcentuojant svarbius miesto objektus bei jų kuriamą siluetą miesto panoramoje. 

Architektūrinėje išraiškoje atsispindi istorinis miesto savitumas, pabrėžiamas karūnos 

vaizdinys. Riboženklyje panaudojama heraldinė kunigaikščio kepurė, kuri taip pat panaudota 

Šiaulių miesto herbe, Valdovų rūmų muziejaus atributikoje. Tai rodo, kad Raseiniai visada 

buvo istorinės Žemaitijos dalis, Žemaitijos administracinis centras ir pagrįstai gali pretenduoti 

į jos istorinį paveldą. Sostinės statusas ilgus metus reikšmingai darė įtaką miesto krašto 

gyvenimui, kūrė vietos išskirtinumą ir gyventojų tapatybę. Todėl įvažiuojantiems į miestą 

karūnos akcentas (kuris pabrėžiamas ir išskiriamas spalviniu sprendimu) primins apie svarbią 

miesto praeitį, intriguos bei pabrėš Raseinių išskirtinumą. (1 pav.) 



 

        

1. pav.  Heraldinės kunigaikščio kepurės panaudojamas Raseinių riboženklyje 

Siekiant atskleisti ir gilesnę miesto praeitį. Miesto istorijos ištakas primena 

riboženklyje panaudojamas užrašas Anno Domini 1253 (sutrumpintai A.D. 1253). (2 pav.) Tai 

Raseinių ir seniausių krašto gyvenviečių, Ariogalos ir Betygalos, pirmojo paminėjimo metai. 

Šis svarbus įvykis reikšme išsiskiria ir Lietuvos istorijoje, primenantis ir pirmąjį ir vienintelį 

karalių Mindaugą.  Ši data pabrėžia viso krašto istorijos gilumą ir turtingumą, Raseinių – šio 

krašto istorinio centro reikšmę. 

 

2. pav.  Raseinių riboženklyje panaudojamas užrašas Anno Domini 1253 (A. D, 1253) 

Miesto vartuose panaudotas aukso pjūvis, dieviškoji proporcija. Ši proporcija 

laikoma grožio etalonu ir naudota nuo neatmenamų laikų. Graži – nes amžina. Naudota 

istoriniuose meno šedevruose, o taip pat ir modernioje architektūroje. Visa didžioji Vakarų 

civilizacijos architektūra, skulptūra ir dailė yra susijusi naudojant Dieviškąją proporciją. Šios 

dieviškosios proporcijos sąsajas randamos ir Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų 

bažnyčios pagrindinio įėjimo fasade su iškylančiais bokštais. (3 pav.) 

Riboženklyje siekiama atspindėti ne tik miesto istoriją, bet ir akcentuoti miesto svarbaus 

objekto, tapusio miesto dominante, siluetą – Raseinių bažnyčios bokštus.  



 

 

3. pav.  Aukso pjūvio bei iškylančių bokštų, miesto siluete, panaudojimo schema riboženklyje 



 

MEDŽIAGINIS SPRENDIMAS  

Naujajame riboženklyje numatoma naudoti baltą betoną ir apšviesti jį iš apačios.  

 

BENDRA INFORMACIJA 

Aukštis – 3,46 m. 

Plotis – 4,85 m.   

Storis – 0,30 m. 

Preliminari Idėjos įgyvendinimo sąmata – vieno vieneto  36 000 € + PVM. 

 

 

 

 

4. pav.  Raseinių riboženklio brėžinys su matmenimis 
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