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PROJEKTO „TELŠIŲ ŠV. ANTANO PADUVIEČIO KATEDROS, VYSKUPO 

VINCENTO BORISEVIČIAUS KUNIGŲ SEMINARIJOS PASTATŲ (BERNARDINŲ 

VIENUOLYNO) IR VYSKUPIJOS KURIJOS PASTATO SUTVARKYMAS“ 

PRISTATYMAS 

 
2017 m. birželio 4 d. Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje pristatyti jau atlikti Šv. 

Antano Paduviečio katedros paveldotvarkos, šventoriaus, fasadų tvarkybos darbai bei pristatytas 

numatytas įgyvendinti iš Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo 

bendrai finansuojamas projektas Nr.05.4.1.-CPVA-V-301-02-0005  „Telšių Šv. Antano 

Paduviečio katedros, vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos pastatų (Bernardinų 

vienuolyno) ir Vyskupijos kurijos pastato sutvarkymas“. Projektas pateiktas pagal 2014-2020 m. 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos 

išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 

priemonę „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“. 

Projekto tikslas – Pritaikyti Šv. Antano Paduviečio katedros, Telšių vyskupijos Vincento 

Borisevičiaus kunigų seminarijos pastatų (Bernardinų vienuolyno) ir Vyskupijos kurijos (Vyskupų 

rūmų) pastatus, siekiant išsaugoti paveldo objektą, padidinti susidomėjimą kultūros paveldu.  

Siekiami rezultatai – Atlikus tvarkomuosius statybos ir paveldosaugos darbus, kultūros paveldo 

lankytojai turės galimybę susipažinti su unikalia vėlyvojo baroko ir klasicizmo stiliaus katedra, 

kurija (vyskupų rūmai) ir kunigų seminarijos vienuolyno pastatu, apžiūrėti meistro Jurgio 

Mažeikos sukurtus altorius ir restauruotus garsaus lietuvių meistro Jono Garalevičiaus pagamintus 

vargonus. Planuojama, kad sutvarkius vargonus bus sudarytos palankios sąlygos organizuoti 

vargonų koncertus. 

Projektu bus tvarkomi trys objektai: 

1. Telšių Šv. Antano Paduviečio katedra.  

Bus atlikti Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros interjero restauravimo darbai. Taip pat bus 

restauruoti katedros vargonai. 
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Atsižvelgiant į Katedros interjero tvarkybos darbų finansavimo galimybes, restauravimo darbai 

bus vykdomi etapais.  

I etapo darbai – sienų, I aukšt. galerijos, prieangio patalpų, laiptinių skliautų, lipdybos grindų, 

metalinio galerijos aptvaro ir šviestuvų, medinių laiptų , II aukšto galerijos palangių, o taip pat 

sienų tapybos ant I aukšto presbiterijos skliauto, Švč. Mergelės Marijos ir didžiojo Šv. Antano 

Paduviečio altorių tvarkybos (restauravimo) darbai. Vargonų instrumentų bei vargonų prospekto 

(išskyrus dekoro elementus) tvarkybos (restauravimo) darbai. 

II etapo darbai - polichrominio dekoro ant sienų, pagrindinės navos skliauto restauravimas 

atkuriant netektis, vargonų prospekto tvarkybos darbai, kurių metu restauruojamos architektūrinės 

dekoro, drožybos detalės ir elementai bei jie auksuojami.         

 

2. Telšių Vyskupijos kurija (Vyskupų rūmai); 

Bus atlikta vyskupų kurijos išorės tvarkybos darbai. Lauko laiptų remontas, rūsio sienų šiltinimas 

ir hidroizoliavimas, lauko lietaus nuotekų ir drenažo tinklų sutvarkymas, fasadų tvarkomieji 

statybos darbai, fasadų tvarkomieji statybos ir tvarkybos darbai. 

Architektūrinių pokyčių nebus, bus  išsaugota viskas kas buvo iki šiol.  

Pastato rūsio dalyje bus atkurti (esantys dabar užmūryti ) du langai ir priešgaisrinis išėjimas. Virš 

pagrindinių centrinio įėjimo durų, pagal pirminį techninį projektą bus atkurtas langas.  

3. Telšių Bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos komplekso statiniai; 

Bus atliekami vienuolyno pastato fasado išorės tvarkybos darbai.  

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltiniai: 

85% projektui įgyvendinti reikalingų lėšų, finansavimas yra skirtas remiantis Lietuvos kultūros 

minstro 2017 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-47 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, 

pateiktiems pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 

prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 

Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 priemonę „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“. 

15% projektui įgyvendinti reikalingų lėšų sudaro Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.  

Įgyvendinimo trukmė – 2017-2020 m. 

Pagal panaudos sutartį turtą valdo – VŠĮ „Telšių vyskupijos Ekonomo tarnyba“.  

 Projekto pristatymo metu Šv. Antano Paduviečio katedros, Bernardinų vienuolyno 

ansamblio istoriją pristatė kan. Andrėjus Sabaliauskas, atliktais ir numatytais atlikti darbais 

dalijosi parapijos klebonas teol. dr. Darius Trijonis.  

 

 


