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VšĮ „Telšių vyskupijos Ekonomo tarnyba“ įgyvendina iš Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos 

regioninės plėtros fondo bendrai finansuojamą projektą Nr.05.4.1.-CPVA-V-301-02-0005  „Telšių Šv. Antano 

Paduviečio katedros, vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos pastatų 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“. 

Projektu tvarkomi trys objektai: 

1. Telšių Šv. Antano Paduviečio katedra.  

Atsižvelgiant į Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros interjero tvarkybos darbų finansavimo galimybes, 

restauravimo darbai buvo vykdomi etapais. Šiuo projektu numatyta restauruoti katedros vargonus.  

            2018-04-13 sudaryta tvarkybos rangos sutartis su UAB „Telšių meistras“ atlikti Telšių Šv. Antano 

Paduviečio katedros interjero ir dviejų altorių restauravimo darbus. Sutartis sudaryta atlikti I-o etapo darbus.  

Sutarties vertė – 594355,29 Eur. Darbų atlikimo terminas 2 metai (iki 2020-04-13). 

 2018-12-21 sudaryta tvarkybos rangos sutartis su UAB „Telšių meistras“ atlikti Telšių Šv. Antano 

Paduviečio katedros interjero ir vargonų prospekto restauravimo II etapo darbus. Sutarties vertė – 474315,00 

Eur. Darbų atlikimo terminas 20 mėnesių (iki 2020-08-20). 

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.  

2019 m. lapkričio 13 d. atlikti Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros interjero restauravimo I  ir II  darbų 

etapuose numatyti tvarkybos darbai. Dailės vertybių tyrimo, konservavimo, restauravimo darbai priimti 

Restauravimo tarybos protokolais.  
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           2018-01-25 sudaryta Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros vargonų restauravimo darbų rangos sutartis 

su VŠĮ „Vargonų paveldo centras“. Vargonų restauravimo sutarties vertė - 174963,75 Eur. Darbų atlikimo 

terminas 12 mėnesių. Buvo pasinaudota sutartyje numatyta galimybe pratęsti darbų atlikimo terminą 12 mėnesių. 

(iki 2020-01-24).  

2020 m. kovo 30 d. VšĮ „Vargonų paveldo centras“ pateikė informaciją apie baigtus restauruoti  Telšių Šv. 

Antano Paduviečio katedros vargonus.  

2. Telšių Vyskupijos kurija (Vyskupų rūmai); 

2018-02-14 sudaryta statybos rangos sutartis su UAB „Kriautė“ atlikti „Telšių Vyskupijos kurijos pastato 

(Vyskupų rūmai) išorės tvarkybos ir tvarkomuosius statybos darbus“. Sutarties vertė  - 351419,52 Eur. (įskaitant 

atsisakomus ir reikalingus atlikti papildomus nenumatytus darbus). Darbų atlikimo terminas  iki 2020-08-01.  

2020 m. liepos 1 d. atlikti visi Telšių Vyskupijos vyskupų rūmų išorės tvarkybos darbai vykdyti pagal 

Tvarkomųjų (paveldosaugos) (remonto) darbų projektą.  

Atliktas 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 neatlikta, išsaugota viskas kas buvo iki šiol.  

Pastato rūsio dalyje atkurti (buvę užmūryti) du langai ir priešgaisrinis išėjimas. Virš pagrindinių centrinio 

įėjimo durų, pagal pirminį techninį projektą atkurtas langas.  

Vyskupų rūmų pastato projekto priežiūrą vykdė UAB „Architekto studija“.  

Vyskupų rūmų pastato tvarkybos darbų techninę priežiūrą vykdė BĮ „Kultūros infrastruktūros centras“. 

3. Telšių Bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos komplekso statiniai; 

2018-09-07 sudaryta statybos rangos sutartis su UAB „Telšių meistras“ atlikti „Telšių Bernardinų vienuolyno ir 

kunigų seminarijos statinių komplekso, vienuolyno namo fasadų tvarkybos darbus“.  Sutarties vertė  - 264480,19 

Eur. Darbų atlikimo terminas  20 mėnesių (iki 2020-05-06).  

2019 m. lapkričio 13 d. atlikti visi fasadų tvarkybos darbų projekte (remontas, restauravimas) numatyti 

darbai.   

Planuojama Telšių Bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos patalpas padaryti labiau prieinamas 

lankytojams. 

  

 

 

 

 

 

 

 


