
Priedas Nr. 1 

2019 m Ataskaita 

 

 

  

 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJOS 

Kultūros ir turizmo skyrius 

 

 

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA KULTŪROS 
PAVELDO SRITYJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2019 m. 

Vyriausioji specialistė (paveldosaugos) 
Giedrė Gudavičienė 

2019 m. 



 2 

TURINYS 

 

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo apžvalga Telšių rajono savivaldybės 

teritorijoje............................................................................................................ 

 

 

3-6 

2. Nekilnojamojo kultūros paveldo stebėsenos 2019 m. Telšių rajono 

savivaldybėje apibendrinimas ir prognozavimas................................................ 

 

 

6-8 

3. 2019 m. apžiūrėtų Kultūros paveldo objektų būklės pokytis (nuo 2008 m.)  

Prognozės galinčios neigiamai ir/ar teigiamai paveikti kultūros paveldo 

objektus............................................................................................................... 

 

 

 

8-11 

4. Kultūros paveldo objektų ir kitų lankytinų vietų informacinis ženklinimas...... 

 

11-12 

5. Svarbių įvykių ir vietų įamžinimas..................................................................... 

 

12-12 

6. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų vertingųjų savybių tikslinimas, 

teisinės apsaugos suteikimas (panaikinimas) ir teritorijos ribų nustatymas....... 

 

 

12-14 

7. Lėšų panaudojimas Kultūros paveldo apsaugai 2019 m. Telšių rajone.............. 

 

14-16 

8. Kultūros paveldo sklaida.................................................................................... 

 

16-16 

 PRIEDAI 17-43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo apžvalga Telšių rajono savivaldybės 

teritorijoje 

 Telšių rajono savivaldybės teritorija pasižymi nekilnojamojo bei kilnojamųjų kultūros 

paveldo objektų gausa ir įvairove. Kultūros paveldo objektai Telšių rajono savivaldybėje 1 

lentelėje1.  

1 lentelė. Kultūros paveldo objektai Telšių rajono savivaldybėje 

 Kultūros paveldo 

objektų klasifikacija 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. I 

ketv. 

1. Kultūros paveldo 

objektai, turintys 

paminklo statusą 

45 45 45 45 

2. Nekilnojamieji kultūros 

paveldo objektai, 

turintys valstybės 

saugomo objekto statusą 

212 212 212 212 

3. Nekilnojamieji kultūros 

paveldo objektai, įrašyti 

į registrą (registriniai) 

224 229 229 229 

4. Kilnojamosios kultūros 

vertybės įrašytos į 

Kultūros vertybių 

registrą 

  - 228 

 Remiantis Kultūros paveldo departamento duomenimis2, Telšių rajono savivaldybėje 

iki 2019 m. į Kultūros paveldo registrą įrašyta: 45 paminklo statusą turintys kultūros paveldo 

objektai, 212 valstybės saugomų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų ir 229 registrinių 

kultūros vertybių. Kilnojamųjų kultūros vertybių, kurios įrašytos į Kultūros vertybių registrą – 228. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://kvr.kpd.lt/#/ 
2 Ten pat. 

https://kvr.kpd.lt/#/
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1 pav. Nekilnojamųjų kultūros vertybių pasiskirstymas Telšių rajono seniūnijose. 

 

 Telšių rajono savivaldybės teritorijoje daugiausia nekilnojamojo kultūros paveldo 

objektų yra Varnių seniūnijoje – 24 %, Telšių mieste – 17 %, Luokės seniūnijoje – 14 %, Viešvėnų 

ir Gadūnavo seniūnijose – 8 %, Ryškėnų, Tryškių  ir Nevarėnų seniūnijose – 7 %, Žarėnų 

seniūnijoje – 3 %, o Upynos ir Degaičių seniūnijose – 2 %. (Pav. 1). 

2 pav. Nekilnojamųjų kultūros vertybių pasiskirstymas Telšių rajono seniūnijose pagal statusą. 

 

Ryškėnų sen. Telšių m. Tryškių sen. Upynos sen. Varnių sen. Viešvėnų sen.

Žarėnų sen. Degaičių sen. Gadūnavo sen. Luokės sen. Nevarėnų sen.
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 Septyniose seniūnijose kultūros paveldo objektams apsauga yra panaikinta (Varnių 

– 22, Telšių m. sen., – 5, Luokės sen. – 4, Tryškių, Gadūnavo ir Nevarėnų sen. – 3, Upynos ir 

Degaičių seniūnijose – 1). Pagrindinės priežastys dėl kurių nekilnojamojo kultūros paveldo objektui 

netaikoma apsauga – tapo vertingąja savybe arba išnyko vertingosios savybės (2019 m. teisinė 

apsauga panaikinta  5 kultūros paveldo objektams (žiūrėti 6 skiltį) (Pav. 2).  

Registrinį statusą turinčių nekilnojamųjų kultūros vertybių savivaldybėse skaičius yra 

panašus, šiek tiek daugiau yra Varnių seniūnijoje – 48, Nevarėnų ir Ryškėnų  seniūnijose yra – 30, 

Telšių miesto seniūnijoje – 25, Viešvėnų  seniūnijoje – 23,  Luokės seniūnijoje – 22, Tryškių 

seniūnijoje – 14, Gadūnavo seniūnijoje – 10, Degaičių ir Upynos seniūnijose – 9 ir Žarėnų 

seniūnijoje – 8 (Pav. 2).  

Valstybės saugomų nekilnojamųjų kultūros vertybių daugiausia yra Telšių miesto 

seniūnijoje – 56, Varnių seniūnijoje – 50, Gadūnavo seniūnijoje – 29, Luokės seniūnijoje – 20, 

Tryškių seniūnijoje – 19, Viešvėnų seniūnijoje – 15. Po 6 valstybės saugomus objektus – Nevarėnų 

ir Žarėnų seniūnijose. Degaičių seniūnijoje – 3 valstybės saugomi kultūros paveldo objektai (Pav. 

2). 

Paminklo statusą turinčių kultūros vertybių daugiausia – Luokės seniūnijoje – 27, 

Varnių seniūnijoje – 7 kultūros paveldo objektai turintys paminklo statusą. Telšių mieste – 5 ir po 3 

Viešvėnų bei Tryškių seniūnijose. (Pav. 2). 

Didžiąją daugumą kilnojamųjų paveldo vertybių sudaro sakraliniai daiktai, laikomi 

įvairiuose rajono bažnyčiose. Nekilnojamojo paveldo vertybes sudaro šios objektų grupės: dvarų 

sodybos, maldos namai, senovės gyvenvietės, kapinės – pilkapiai, kalnai – piliakalniai, kiti 

sakraliniai objektai, kiti pastatai – objektai bei senamiesčiai – senojo miesto vietos. Žemiau 

pateikiama diagrama (3 pav.). kiek procentaliai kokios grupės kultūros paveldo objektų yra 

savivaldybėje. 

3 pav. Kultūros paveldo pasiskirstymas pagal skirtingas grupes Telšių rajono savivaldybės 

teritorijoje.
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 Taigi, Telšių rajono savivaldybėje dominuoja sakralinis paveldas, kuris, sudėjus 

maldos namus, koplyčias – koplytstulpius bei kitus sakralinius objektus, sudaro pusę visų rajono 

kultūros paveldo objektų. Sakralinis kultūrinis paveldas išsiskiria medinio sakralinio gausa, kuris 

sudaro daugiau nei pusę visų sakralinių kultūros paveldo objektų – tai jau minėtos koplyčios, 

koplytstulpiai bei medinės bažnyčios.  

 Kitą nemažą dalį paveldo objektų sudaro įvairūs kiti pastatai – objektai. Dažniausiai 

tai dvaro sodybų kompleksams priklausantys pastatai, išsiskiriantys medine architektūra, Telšių 

senamiestyje esantys pastatai, pavienės sodybos.  

 Apie šeštadalį rajono paveldo objektų sudaro kapinės ir pilkapai. Nemažą dalį kapinių 

sudaro žydų kapinės, žydų žudynių vietos, Lietuvos karių kapai bei žinomų žmonių kapai. 

Senovės gyvenvietes sudaro apie 7 % visų rajono paveldo objektų. 

Kalnai – piliakalniai sudaro apie 5 % visų rajono paveldo objektų. 

Dvaro sodybos sudaro apie 2 %. 

Senamiesčio – senųjų miesto vietas sudaro 4 objektai, iš kurių labiausiai išvystytas – 

Telšių senamiesti. 

Didžioji dalis sakralinio paveldo objektų yra laisvai prieinami lankytojams, nes 

koplyčios, koplytėlės ir koplytstulpiai stovi atvirose erdvėse. Maldos namai taip pat yra atviri 

visuomenei, tačiau jų lankymas yra ribotas, ypač kaimuose esančių maldos namų, kurie dažniausiai 

būna atrakinti tik mišių metu savaitgaliais. Tačiau daug kultūros paveldo objektų  priklauso 

privatiems asmenims, todėl juos apžiūrėti lankytojams yra sudėtinga. Norint apžiūrėti privačioje 

teritorijoje esantį objektą, reikalinga iš anksto susiderinti su valdytoju – vadovautis LR 

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. IX–2452, penktojo skirsnio, 25 straipsniu3. 

 

2. Nekilnojamojo kultūros paveldo stebėsenos 2019 m. Telšių rajono 

savivaldybėje apibendrinimas ir prognozavimas 

 

Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsena atliekama siekiant nustatyti 

kultūros paveldo objektų ir vietovių periodinį būklės ir jos kitimo stebėjimą, fiksavimą, vertingąsias 

savybes naikinančių ar žalojančių bei kitaip būklę įtakojančių poveikių vertinimą, apibendrinimą ir 

prognozavimą. 

                                                           
3 Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas 2004 m. rugsėjo 28 d. 
Nr. IX-2452 
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Nekilnojamojo kultūros paveldo stebėsenos taisyklėse4 nustatyta, kad Savivaldybių 

paveldosaugos padaliniai, vadovaudamiesi Būklės fiksavimo ir tyrimo atlikimo taisyklėmis ir 

Būklės tikrinimo taisyklėmis, ne rečiau kaip kartą per penkerius metus apžiūri kiekvieną valstybės 

ir savivaldybės saugomą kultūros paveldo objektą ir fiksuoja jo būklę, kaupia su tuo susijusią 

informaciją ir teikia ją Departamento teritoriniams padaliniams. 

Nuo 2012 m. spalio 9 d. įsigaliojusi Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu 

Nr. ĮV–685 pakeista nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsenos tvarka5, kuomet 

savivaldybėms palikta tik valstybės ir savivaldybės saugomų objektų stebėsena.  

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-02-06 įsakymu Nr. A1-

181 „Dėl 2019 m. Telšių rajono kultūros paveldo objektų stebėsenos programos patvirtinimo“ 

numatyta Telšių rajono savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausiajai specialistei 

(paveldosaugos) 2019 metais patikrinti 35 Telšių rajono savivaldybės kultūros paveldo objektus 

(Priedas Nr. 1). 

2019 m. iš viso buvo patikrinta 93 Telšių rajone esančių kultūros paveldo objektų 

būklė (4 pav.). Iš jų 17 registriniai, 12 paminklo statusą turintys kultūros paveldo objektai, 63 

valstybės saugomi ir 1 patenka į kultūros paveldo objekto vizualinės ir/ar fizinės apsaugos zonas. 

4 pav. Būklės patikrinimo aktai pagal seniūnijas. 

 

Ryškėnų seniūnijoje 2019 m. Telšių rajono kultūros paveldo objektų stebėsenos 

programoje (Priedas Nr. 1) nebuvo numatyta apžiūrėti ir užfiksuoti kultūros paveldo objektų būklę. 

                                                           
4 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. ĮV–318 „Dėl Nekilnojamojo kultūros 

paveldo objektų stebėsenos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 86–3242) 
5 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. ĮV–685 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros 

ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. ĮV–318 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsenos taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 120–6055) 
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Telšių miesto seniūnijoje buvo apžiūrėti 36 kultūros paveldo objektai ir surašyti 

būklės patikrinimo aktai, iš jų 4 turintys paminklo statusą, 6 registriniai, valstybės saugomų 25 ir 1 

patenka į kultūros paveldo teritorijoje esančių objektų vizualinės ir/ar fizinės apsaugos zonas (4 

pav.). 

Tryškių seniūnijoje buvo patikrinta 14 kultūros paveldo objektų būklė ir surašyti 

būklės patikrinimo aktai. Iš jų 3 turintys paminklo statusą, 3 registriniai ir 8 valstybės saugomi (4 

pav.). 

Upynos seniūnijoje buvo apžiūrėtas ir surašytas būklės patikrinimo aktas 1 valstybės 

saugomam kultūros paveldo objektui (4 pav.). 

Varnių seniūnijoje buvo apžiūrėti 20 kultūros paveldo objektai ir surašyti būklės 

patikrinimo aktai, iš jų 5 turintys paminklo statusą, 3 registriniai, valstybės saugomų 12 (4 pav.). 

Viešvėnų seniūnijoje buvo patikrinta 10 kultūros paveldo objektų būklė ir surašyti 

būklės patikrinimo aktai. Iš jų 5 turintys valstybės saugomo kultūros paveldo objekto statusą ir 5 

registriniai (4 pav.). 

Žarėnų seniūnijoje buvos patikrinta 1 kultūros paveldo objekto būklė ir surašytas 

būklės patikrinimo aktas. Objektas valstybės saugomas (4 pav.). 

Degaičių seniūnijoje buvo patikrinta 2 kultūros paveldo objektų būklė ir surašyti 

būklės patikrinimo aktai. Abu objektai valstybės saugomi (4 pav.). 

Gadūnavo seniūnijoje buvo apžiūrėti 7 kultūros paveldo objektai ir surašyti būklės 

patikrinimo aktai. Visų apžiūrėtų objektų statusas – valstybės saugomas (4 pav.). 

Luokės seniūnijoje buvo patikrinta 2 kultūros paveldo objektų būklė ir surašyti būklės 

patikrinimo aktai. Apžiūrėti objektų statusas – valstybės saugomas (4 pav). 

Nevarėnų seniūnijoje buvos patikrinta 1 kultūros paveldo objekto būklė ir surašytas 

būklės patikrinimo aktas. Objektas valstybės saugomas (4 pav.). 

 

3. 2019 m. apžiūrėtų Kultūros paveldo objektų būklės pokytis (nuo 2008 m.). 

Prognozės galinčios neigiamai ir/ar teigiamai paveikti kultūros paveldo 

objektus 

2019 metų pirmame ketvirtyje apžiūrėti 31 kultūros paveldo objektas, iš jų 16 planuoti 

apžiūrėti kultūros paveldo objektai (14 valstybės saugomi; 2 paminklai), 15 neplanuoti kultūros 

paveldo objektai (5 valstybės saugomi; 2 paminklai) 8 registriniai kultūros paveldo objektai.  
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5 pav. Kultūros objektų fizinės būklės pokytis  (I ketvirčio duomenys). 

 

Pagal pateiktą diagramą (5 pav.) išryškėja, kad kultūros objektų fizinė būklė labai 

pagerėjo 2 kultūros paveldo objektams  – 6 %. 3 objektų būklė gerėja, tai sudaro 10 %. Būklė 

nepakito ir vertinama patenkinamai, 19 objektų – 61 %. Apžiūrų metu paaiškėjo, kad 7 objektų 

būklė blogėja tai sudaro 23 %.  

2019 metų antrame ketvirtyje apžiūrėti 34 kultūros paveldo objektai, iš jų 8 planuoti 

kultūros paveldo objektai (7 valstybės saugomi; 1 paminklas), 26 neplanuoti kultūros paveldo 

objektai (13 valstybės saugomi; 7 paminklai) 6 registriniai kultūros paveldo objektai. 

6 pav. Kultūros objektų būklės pokytis (II ketvirčio duomenys). 

 

Pagal pateiktą diagramą (6 pav.) išryškėja, kad kultūros objektų būklė labai pagerėjo 2 

kultūros paveldo objektams  – 6 %. Vieno objekto būklė gerėja – 3 %. 27 objektų būklė nepakito ir 

vertinama patenkinamai – 79 %. Apžiūrų metu paaiškėjo, kad 4 objektų būklė blogėja tai sudaro 12 

% II ketvirtyje apžiūrėtų kultūros paveldo objektų. Kultūros paveldo vertybių, kurių būklė labai 

blogėjo, neužfiksuota. 

Būklė labai pagerėjo

Būklė gerėja

Būklė nepakito

Būklė blogėja

Būklė labai pablogėjo

Būklė labai pagerėjo Būklė gerėja Būklė nepakito Būklė blogėja Būklė labai pablogėjo
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2019 metų trečiame ketvirtyje apžiūrėti 16 kultūros paveldo objektai, iš jų 8 planuoti 

kultūros paveldo objektai (7 valstybės saugomi; 1 paminklas), 7 neplanuoti kultūros paveldo 

objektai (4 valstybės saugomi) 3 registriniai kultūros paveldo objektai ir 1 patenka į vizualinės ir/ar 

fizinės apsaugos zonas.  

7 pav. Kultūros objektų būklės pokytis (III ketvirčio duomenys). 

 

Pagal pateiktą diagramą (7 pav.) išryškėja, kad kultūros objektų, kurių būklė labai 

pagerėjo nėra. 4 objektų būklė gerėja – 25 %. Būklė nepakito ir vertinama patenkinamai 11 kultūros 

paveldo vertybių – 69 %. Apžiūrų metu paaiškėjo, kad 1 objekto būklė blogėja tai sudaro 6 %. 

Kultūros paveldo vertybių, kurių būklė labai blogėjo, neužfiksuota. 

 2019 metų ketvirtame ketvirtyje apžiūrėti 12 kultūros paveldo objektų, iš jų 1 

planuotas kultūros paveldo objektas (1 valstybės saugomas), 11 neplanuoti kultūros paveldo 

objektai. Visi neplanuoti apžiūrėti objektai turi valstybės saugomų kultūros paveldo vertybių 

statusą.  

8 pav. Kultūros objektų būklės pokytis (IV ketvirčio duomenys). 

 

Būklė labai pagerėjo Būklė gerėja Būklė nepakito Būklė blogėja Būklė labai pablogėjo

Būklė labai pagerėjo

Būklė gerėja

Būklė nepakito

Būklė blogėja

Būklė labai pablogėjo
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Pagal pateiktą diagramą (8 pav.) išryškėja, kad kultūros objektų, kurių būklė labai 

pagerėjo nėra. 2 objektų būklė gerėja – 17 %. Būklė nepakito ir vertinama patenkinamai 7 objektų – 

58 %. Apžiūrų metu paaiškėjo, kad 3 objektų būklė blogėja tai sudaro 25 %. Kultūros paveldo 

vertybių, kurių būklė labai blogėjo, neužfiksuota. 

Kultūros paveldo objektams, kurių būklė labai pagerėjo, buvo atliekami ankstesniais 

metais tvarkybos darbai, kurie yra tęstiniai. Kultūros vertybių, kurių būklė gerėja, pagrindinės 

priežastys, kad valdytojai nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalina atsiradusius defektus. 

Objektuose atliekami remonto darbai. Laiku ir nuolat prižiūrima aplinka. Dėl tų pačių priežasčių –  

būklės patikrinimo metu buvo užfiksuota, pastatų būklė patenkinama tai sudarė didžiąją dalį 

patikrintų objektų būklę. Kultūros paveldo objekto būklę neigiamai įtakoja tai, kad kultūros paveldo 

objektai, nėra tinkamai prižiūrimi, nenaudojami – tai pagrindinės priežastys, kurios lemia būklės 

blogėjimą. Taip pat pastebima, kad didelę įtaką būklės blogėjimui turi, kai kultūros paveldo 

objektas turi daugiau nei vieną valdytoją.  

Būklės patikrinimo aktai yra viešai skelbiami, Telšių rajono savivaldybės 

administracijos internetiniame puslapyje adresu: http://www.telsiai.lt/go.php/lit/Stebesena 

 

 

4. Kultūros paveldo objektų ir kitų lankytinų vietų informacinis ženklinimas 

Telšių rajone yra daug patrauklių lankytinų kultūros paveldo objektų, plėtojama 

turizmo infrastruktūra, teikiamos turizmo paslaugos, tačiau informacijos stoka dažnai trukdo rajono 

gyventojams, turistams bei miesto svečiams rasti norimus pamatyti lankytinus objektus. Telšių 

rajono savivaldybė įgyvendino ES projektą „Telšių regiono savivaldybes jungiančių turizmo trasų 

informacinės infrastruktūros plėtra“ (Lentelė Nr. 2), 2017 –2019 metais Telšių mieste ir rajone. 

Šiame projekte Mažeikių rajono, Plungės ir Rietavo rajono savivaldybių administracijos 

bendradarbiavo siekdamos sukurti vientisą, savivaldybes jungiančią turizmo ženklinimo 

infrastruktūros sistemą, kuri būtų patogi turistams ir gyventojams, keliaujantiems ir lankantiems 

istorinius, kultūrinius, gamtinius ir kt. lankytinus objektus, Telšių rajone. 

Įgyvendinant minėtas veiklas Telšių rajone įrengti kelio ženklai – 41, 27 kryptinės 

rodyklės, 40 informacinių stendų bei 2 informaciniai stendai su viso maršruto informacija. 

Pagrindinis tikslas išplėsti ir pakelti į aukštesnį informatyvumo lygmenį keturiose savivaldybių 

teritorijose – Plungės, Rietavo, Telšių ir Mažeikių – esančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų 

informacinę infrastruktūrą, įrengiant naujus ženklinimo ir infrastruktūros objektus (2 Priedas). 

2 lentelė. Projekto „Telšių regiono savivaldybes jungiančių turizmo trasų informacinės 

infrastruktūros plėtra“ duomenys. 

Projekto vykdytojas Telšių rajono savivaldybės administracija 

 

http://www.telsiai.lt/go.php/lit/Stebesena
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Projekto partneriai Plungės rajono savivaldybės administracija, Mažeikių rajono 

savivaldybės administracija ir Rietavo savivaldybės administracija 

Projekto vertė 326.997,91 Eur 

Skirtas finansavimas 277.948,21 Eur 

Savivaldybės biudžeto lėšos 49.049,70 Eur 

Įgyvendinimo trukmė 2017-2019 

Telšių rajono savivaldybės duomenys. 

 

5. Svarbių įvykių ir vietų įamžinimas 

Įamžinant Telšių žydų žudynių vietos ir kapo (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 

21738), esančio Telšių rajono sav., Degaičių sen., Gerulių k., atminimą atnaujinta paminklinė lenta 

(Priedas Nr. 3). 

 Žemaitijos vardo paminėjimo 800 metų jubiliejaus, Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 

metų jubiliejaus paminėjimo įamžinimas Varniuose prie Šv. Aleksandro bažnyčios (unikalus kodas 

Kultūros vertybių registre 1682) – Koplytstulpis (Priedas Nr. 4) (2000 Eur). 

 Įrengta Didžiosios Žemaičių sienos (Respublikos g. Telšiai) 7–oji raudono granito plokštė su 

papuošimais (Priedas Nr. 5), (15000 Eur). 

 Paminklo, esančio Nepriklausomybės aikštėje, Telšiuose, remonto darbai (3179,36 Eur). 

 

6. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų vertingųjų savybių tikslinimas, 

teisinės apsaugos suteikimas (panaikinimas) ir teritorijos ribų nustatymas 

2019 m. vasario 11 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios 

nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje nutarta:  

 Kapui (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16756), Telšių rajono sav., Luokės 

mstl., apsaugos netaikyti. 

 

  

2019 m. balandžio 8 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktoji 

nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba nusprendė: 

 

Kapinėms (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 

11266), Telšių rajono sav., Luokės mstl., apsaugos 

netaikyti. 

Kapui (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 

11268), Telšių rajono sav., Petraičių k., apsaugos 

netaikyti. 

Kapui (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 

11269), Telšių rajono sav., Tryškių mstl., apsaugos 
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netaikyti. 

  

2019 m. balandžio 29 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antroji 

nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba nusprendė patikslinti 

 

Vyskupo Motiejaus Valančiaus 

namo (unikalus kodas Kultūros 

vertybių registre 10570), Telšių 

rajono sav., Varnių m., S. Daukanto g. 

10a, apskaitos duomenis Kultūros 

vertybių registre.  

Šiam objektui ir jo teritorijai bei 

apsaugos zonai taikomi Lietuvos 

Respublikos nekilnojamojo kultū9ros 

paveldo apsaugos įstatymo 

reikalavimai. 

2019 m. birželio 25 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios 

nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje buvo patikslintos 

 Paplienijos piliakalnio su gyvenviete (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 24529), 

Paplienijos k., Telšių r. vertingosios savybės (nuspręsta neapibrėžti vizualinės apsaugos 

pozonį). 

 Skradėnų kapinyno (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16441), Skradėnų k., 

Telšių r. vertingosios savybės, teritorijos ribos ir apibrėžtas apsaugos fizinio poveikio 

pozonis. 

2019 m. spalio 22 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmoji 

nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje nutarta: 

 Koplytėlei su Šv. Juozapo, Jono Nepomuko, Marijos ir Kristaus skulptūromis 

(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 14196), Telšių rajono sav., Degaičių sen., 

Eigirdžių mstl., apsaugos netaikyti. 

2019 m. spalio 23 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios 

nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje buvo patikslintos 

 Muitaičių kapinyno (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16430), Muitaičių k., 

Telšių r. vertingosios savybės (teritorijos ribos ir apibrėžtas apsaugos fizinio poveikio 

pozonis.). 

 Muitaičių kalno, vad. Alka (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 3480), Sakalų II 

k., Telšių r. sav., vertingosios savybės, teritorijos ribos ir apibrėžtas apsaugos fizinio 

poveikio pozonis. 
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Šiems objektams ir jų teritorijoms bei apsaugos zonai taikomi Lietuvos Respublikos 

nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo reikalavimai. 

Minėtų objektų apskaitos dokumentaciją ir kitą išsamesnę informaciją rasite Kultūros 

vertybių registre, adresu http://kvr.kps.lt  

 

7. Lėšų panaudojimas Kultūros paveldo apsaugai 2019 m. Telšių rajone 

3 lentelė. Telšių rajono savivaldybės administracijos skirtos kultūros paveldo objektams, 2019 m. 

Kultūros paveldo objekto 

pavadinimas (unikalus kodas 

Kultūros vertybių registre) 

Atliktų darbų pobūdis Skirta Telšių rajono 

savivaldybės lėšų (Eur) 

I. Konkrečių kultūros paveldo objektų tvarkyba 

Varnių Šv. apaštalų Petro ir 

Pauliaus bažnyčios statinių 

komplekso (1683) Šv. apaštalų 

Petro ir Pauliaus bažnyčia 

(26966) 

Vysk. Stepono Giedraičio ir vysk. 

Simono Giedraičio palaikų  

restauravimo projektavimo 

paslaugos  

6600,00 

 

bei konservavimo darbai 24400,00 

Telšių bernardinų vienuolyno ir 

kunigų seminarijos statinių 

komplekso (1019) kunigų 

seminarija (26962) 

Keturių vėliavų stovų (stiebų), 

Telšių kunigų seminarijos 

vidiniame kieme įrengimo darbai 

1300,00 

Telšių bernardinų vienuolyno ir 

kunigų seminarijos statinių 

komplekso (1019) Šv. Antano 

Paduviečio Katedra (26959) 

Tikinčiųjų į Kryžių Kalno atlaidų ir 

į pal. ,Mykolo Giedraičio iškilmių 

kelionių išlaidoms apmokėti;  

Katedros elektros, apšvietimo 

darbai ir pamatų apšiltinimo darbai 

97,60 

 

5000,00 

Žarėnų Šv. vyskupo Stanislovo 

bažnyčia 

Bažnyčios elektros instaliavimo 

darbai 

3000,00 

Telšių Švč. Mergelės Marijos 

Ėmimo į dangų bažnyčia (4126) 

Bažnyčių grindų bei šventoriaus 

remonto darbai 

5000,00 

Didžiojo Penktadienio renginio 

išlaidoms 

1402,40 

Upynos Šv. Jono Labdario 

bažnyčia (bažnyčioje yra 

pavienių saugojamų kultūros 

Bažnyčios stogo remonto darbai 

(statybinių medžiagų įsigijimas) 

5000,00 

http://kvr.kps.lt/
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paveldo objektų) 

Janapolės šv. arkangelo 

Mykolo bažnyčios statinių 

komplekso šventoriaus tvora 

su vartais (23655) 

Janapolės šv. arkangelo Mykolo 

bažnyčios statinių komplekso 

šventoriaus tvoros su vartais 

tvarkybos darbų projekto 

parengimo darbai 

1000,00 

Telšių ješibotas (4121)  Tvarkomieji paveldosauginiai 

darbai (restauravimas, remontas) 

Buvo atlikti archeologiniai 

tyrimai. Jų metu ištirti 5 šurfai 5 

m2, žvalgytasi apie 2 m2 plote (6 

priedas) 

Bendra projekto vertė: 1452000 

Eur;  

Savivaldybės lėšos 25’99 %; 

Savivaldybės lėšos 2019 m. 

41171,54 Eur   

II. Kultūros paveldo objektų ir jų teritorijų priežiūra 

1) neveikiančios kapinės ir laidojimo bei žuvimo vietos 

Avarinių medžių pašalinimo 

paslaugos Telšių rajone 

(Gadūnavo sen., Luokės sen., 

Nevarėnų sen., Tryškių sen., 

Upynos sen., Varnių sen., Žarėnų 

sen., Telšių sen.) 

50 vnt. pavojų keliančių, ligomis 

pažeistų medžių, augančių Telšių 

rajono savivaldybės teritorijoje 

esančiose kapinėse, viešose 

erdvėse, pašalinimo darbai 

5740,24 Eur 

II. Kultūros paveldo objektų ir jų teritorijų priežiūra 

2. Archeologinės vietos 

Vydmantų, Vembūtų 

piliakalnio (kodas 3486) 

pritaikymas lankymui 

 

Projektavimo, projekto ekspertizei, 

archeologiniams tyrimams, rangos 

darbams bei viešinimui 

8791,39 

II. Kultūros paveldo objektų ir jų teritorijų priežiūra 

3. Telšių rajono piliakalnių priežiūra 

Seniūnija (piliakalnių skaičius) Atlikti darbai Lėšos 

Varnių seniūnija (7) Šienavimas, medžių, krūmų 

valymas, šiukšlių rinkimas, 

išvežimas, takų ir privažiavimų. 

1400 Eur 

Luokės seniūnija (3) Žolės pjovimas 200 Eur 

Gadūnavo seniūnija (2) Nušienauta žolė, nudžiūvusių 

medžių pašalinimas, medžių 

genėjimas, krūmų išpjovimas, 

1005 Eur 
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esamų laiptų remontas 

Degaičių seniūnija (1) Žolės pjovimo darbai 100 Eur 

III. Kultūros paveldo inventorizavimas, tyrimai, dokumentų rengimas (archeologiniai, istoriniai, 

menotyriniai ir kitokie paveldo tyrimai, kultūros paveldo objektų vertingųjų savybių nustatymas ir 

tikslinimas, paveldotvarkos planų rengimas ir pan.) 

   

IV. Pažinimas ir sklaida (visuomenės informavimas, leidinių leidyba, renginių apie kultūros paveldą 

organizavimas ir pan.) 

Europos paveldo dienos 2019 

Projektas „Telšių kultūros 

paveldo horizontai – pažink, 

pamilk, pramogauk“ 

Kulinarinio paveldo degustacijai 

 

350,00 Eur 

 

8. Kultūros paveldo sklaida 

Kasmet rugsėjį vykstančių Europos paveldo dienų metu miestų bei rajonų 

savivaldybės kartu su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos siekia atkreipti 

visuomenės dėmesį į vis dar nepažintą Lietuvos kultūros paveldą. Telšių rajono savivaldybės 

administracija Europos paveldo dienas mini nuo 2007 metų. 

Europos paveldo dienų metu vyksta įvairaus amžiaus lankytojams skirti renginiai 

(pažintiniai pasivaikščiojimai, paskaitos, parodos, edukaciniai užsiėmimai, žygiai, orientaciniai 

žaidimai ir kt.), padedantys atrasti, gal būt kai kam dar neatrastą, kultūros paveldą. Būtent šiomis 

dienomis kultūros paveldo savininkai bei valdytojai atveria užmirštų, apleistų ar uždarų objektų 

duris. Renginio metu lankytojai turi išskirtinę galimybę susipažinti su dar neatrastu Lietuvos 

kultūros paveldu.  

Telšių rajone 2019 m. rugsėjo 20–22 d. Europos paveldo dienų tema buvo: „Telšių 

kultūros paveldo horizontai – pažink, pamilk, pramogauk“. Bendradarbiaujant kartu su Telšių 

Vincento Borisevičiaus gimnazija, Telšių rajono orientavimosi sporto klubu „Telšiai“, Telšių Vaikų 

dailės mokykla, Telšių rajono savivaldybės Kultūros centru, Telšių rajono savivaldybės Karolinos 

Praniaukaitės viešąja biblioteka, VŠĮ Žemaitijos turizmo informacijos centru ir parašius pažintinį 

projektą „Telšių kultūros paveldo horizontai – pažink, pamilk, pramogauk“, iš Kultūros paveldo 

departamento prie Kultūros ministerijos programos „Informacijos išteklių visuomenei plėtra, 

istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas“ buvo gautas 600 Eur 

finansavimas įgyvendinti projektą, bei 350.00 Eur Savivaldybės indelis. Renginių partneriai 

prisidėjo žmogiškaisiais ištekliais. 

Dalyviai (62) EPD skirtame renginyje, aplankė Luokės sen., esančius piliakalnius – 

Biržuvėnų piliakalnį su gyvenviete (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 24523), Piliakalnį 

vad. Koplyčkalniu, Bambizkalniu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 3475), Gyvenvietę 
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(unikalu kodas Kultūros vertybių registre 24524). Sėbų piliakalnį su gyvenviete (unikalus kodas 

Kultūros vertybių registre 24519), Piliakalnį vad. Pilale  (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 

16429), Gyvenvietę (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 24520). Pašatrijos piliakalnį su 

gyvenviete (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 24531), Piliakalnį vad. Šatrijos kalnu 

(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 3476), Gyvenvietę (unikalus kodas Kultūros vertybių 

registre 24532). Dalyviai sužinojo apie krašto praeitį bei objektuose vykusius. Taip pat buvo 

supažindinti su sakraliniu kultūros paveldu (57), Telšių bernardinų vienuolyno ir kunigų 

seminarijos statinių kompleksu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 1019), sudarytu iš 5 

kultūros paveldo objektų – Telšių bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių komplekso 

Šv. Antano Paduviečio Katedra (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 26959), Telšių 

bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių komplekso vienuolyno namas (unikalus kodas 

Kultūros vertybių registre 26960), Telšių bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių 

komplekso kunigų seminarija (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 26962), Telšių bernardinų 

vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių komplekso šventoriaus vartai (unikalus kodas Kultūros 

vertybių registre 26961), Telšių bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių komplekso, 

Antano Gargaso ir Izidoriaus Noreikos kapas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 11254), 

Kripta – saugoma kaip Šv. Antano Paduviečio Katedros (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 

26959) vertingoji savybė (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 22255). Kultūros paveldo 

objektai restauruoti, ekskursijos metu dalyviai įėjo į pastatus, kurie nėra prieinami visuomenei 

kiekvieną dieną. Žemaitiškoje popietėje dalyvavo (38). Dalyviai renginio metu ne tik daug išgirdo 

apie Žemaičių tradicijas, kulinarinį paveldą, bet ir turėjo galimybę padegustuoti ir išmokti liaudies 

šokių, žaidimų ir Žemaitijos kraštui būdingų dainų. Kultūros centre moksleivių (9) piešinių 

parodoje „Pažinkime Telšių senamiestį“ buvo galima labiau įsigilinti į architektūrinius sprendinius 

bei pastatų istoriją. Orientacinių varžybų metu dalyviai (14) smagiai praleido laiką ieškodami 

žemėlapiuose pažymėtų kultūros paveldo objektų – Telšių senamiesčio teritorijoje (unikalus kodas 

Kultūros vertybių registre 17113) bei Telšių senojo miesto vietoje (unikalus kodas Kultūros 

vertybių registre 16426). Iš gausybės Telšių senamiesčio teritorijoje esančių Kultūros paveldo 

objektų, buvo pasirinkti 6 objektai – Pasatas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 4116), 

Pastatų kompleksą (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 26952): Pastatų komplekso namas 

(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 26953) ir Pastatų komplekso namas (unikalus kodas 

Kultūros vertybių registre 4128). Telšių iždinės pastatas (unikalus kodas  Kultūros vertybių registre 

958, Pastatas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 3760), Telšių ješibotas (unikalus kodas 

Kultūros vertybių registre 4121) bei Elektrinė (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 4119). 

Visi dalyviai surado objektus ir į apdovanojimų ceremoniją grįžo puikiai nusiteikę, daug sužinoję 

istorijos apie Telšių senamiestį, jo pastatus.   

  Europos paveldo dienų renginyje dalyvavo 183 dalyvių 2019-09-20 d. (piliakalniai) – 

57 moksleiviai; 5 mokytojai. 2019-09-21 d. ekskursijoje Sakraliniai objektai 57; Žemaitiškoje 

popietėje 38. 2019-09-22 d. Orientacinės varžybos dalyviai – 14; moksleiviai (gidai) – 12 

(duomenys preliminarūs, pagal užpildytas dalyvių anketas, darant prielaidą, kad ne visi projekto 

dalyviai pildė dalyvio anketą). 
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Priedas Nr. 1 

 

 

 

 

 
TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  

DIREKTORIUS 

 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL 2019 M. TELŠIŲ RAJONO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ STEBĖSENOS 

PROGRAMOS PATVIRTINIMO  

 

2019  m.  vasario 6  d. Nr. A1- 181 

 Telšiai  

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 3 

punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 6 straipsnio 3 

dalies 3 punktu,  

t v i r t i n u 2019 m. Telšių rajono savivaldybės kultūros paveldo objektų stebėsenos 

programą (pridedama). 

  

  

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,  Rimantas Žebrauskas 

laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė     

 

Giedrė Gudavičienė 

2019-02-04 
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        PATVIRTINTA 

        Telšių rajono savivaldybės  

                                                                                            administracijos direktoriaus 

                                                                                            2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. A1-181  

 

2019 M. TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ 

BŪKLĖS TIKRINIMO PROGRAMA 
 

Eil. Nr. Objekto pavadinimas 
Unikalus 

kodas 
Adresas 

Būklės 

patikrinimo 

terminas 

1.  Mokykla 1671 
Katedros a. 3 / Kalno g. 1, 

Telšiai 
I ketv. 

2.  Pastatas 4116 

Telšių rajono sav., Telšių 

miesto sen., Telšių m., 

Respublikos g. 53 

I ketv. 

3.  Telšių bernardinų vienuolyno 

ir kunigų seminarijos statinių 

komplekso kunigų seminarija 

26962 Katedros a. 2, Telšiai 

I ketv. 

4.  Telšių bernardinų vienuolyno 

ir kunigų seminarijos statinių 

komplekso šventoriaus vartai 

26961 

 
Katedros a. 2, Telšiai 

I ketv. 

5.  Pastatų komplekso pastatas 

 

 

 

4128 

Telšių rajono sav., Telšių 

miesto sen., Telšių m., 

Respublikos g. 49 

I ketv. 

6.  
Pastatų komplekso namas 

 
26953 

Telšių rajono sav., Telšių 

miesto sen., Telšių m., Ežero 

g. 2 

I ketv. 

7.  
Namas 

 
4122 

Telšių rajono sav., Telšių 

miesto sen., Telšių m., 

Turgaus a. 11 

I ketv. 

8.  
Žemaitės mokykla 

 
4124 Šviesos g. 15, Telšiai 

I ketv. 

9.  

Telšių stačiatikių Šv. 

Mikalojaus cerkvė 

 

22686 Žalgirio g. 8, Telšiai 

I ketv. 

10.  Pastatas 

 
3764 Respublikos g. 13, Telšiai 

II ketv. 

11.  
Pastatas 3766 

Telšių rajono sav., Telšių 

miesto sen., Telšių m., 

Respublikos g. 41 

II ketv. 

12.  
Pastatas 3765 

Telšių rajono sav., Telšių 

miesto sen., Telšių m., 

Respublikos g. 37 

II ketv. 

13.  Lietuvos karių kapai 

 

 

 

21306 

Telšių rajono sav., Telšių 

miesto sen., Telšių m., Gėlių 

g. 

II ketv. 

14.  Sakalų II k. 1684 Sakalų II k., Viešvėnų sen., II ketv. 
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etnoarchitektūrinė sodyba 

 

Telšių r. 

15.  Sakalų II k. 

etnoarchitektūrinės sodybos 

namas 

 

28250 
Sakalų II k., Viešvėnų sen., 

Telšių r. 

II ketv. 

16.  Sakalų II k. 

etnoarchitektūrinės sodybos 

tvartas 

 

28252 
Sakalų II k., Viešvėnų sen., 

Telšių r. 

II ketv. 

17.  Sakalų II k. 

etnoarchitektūrinės sodybos 

svirnas 

 

28251 
Sakalų II k., Viešvėnų sen., 

Telšių r. 

II ketv. 

18.  Sakalų II k. 

etnoarchitektūrinės sodybos 

kluonas 

 

28253 
Sakalų II k., Viešvėnų sen., 

Telšių r. 

II ketv. 

19.  Buišių, Tauragėnų piliakalnis 

su gyvenviete 

 

24525 
Buišų k., Tryškių sen., Telšių 

r. 

III ketv. 

20.  
Tryškių žydų žudynių vieta ir 

kapas 
21749 

Klaipėdos g., Tryškių mstl., 

Tryškių sen., Telšių r. 

 

III ketv. 

21.  Pavirvyčio dvaro sodybos 

svirnas 

 

24781 
Pavirvyčio k., Tryškių sen., 

Telšių r. 

II ketv. 

22.  Ubiškės Šv. Angelų Sargų 

bažnyčios statinių komplekso 

Šv. Angelų Sargų bažnyčia 

 

23651 
D. Bubėno g., Ubiškės mstl., 

Tryškių sen., Telšių r. 

III ketv. 

23.  Buožėnų piliakalnis su 

gyvenviete 

 

24517 
Buožėnų k., Gadūnavo sen., 

Telšių r. 
III ketv. 

24.  Buožėnų piliakalnio su 

gyvenviete piliakalnis, vad. 

Pilale 

 

3469 
Buožėnų k., Gadūnavo sen., 

Telšių r. 

III ketv. 

25.  Buožėnų piliakalnio su 

gyvenviete gyvenvietė 

 

24518 
Buožėnų k., Gadūnavo sen., 

Telšių r. 

III ketv. 

26.   

Janapolės Šv. arkangelo 

Mykolo bažnyčios statinių 

kompleksas 

1675 

Viržuvėnų g. 28, 

Janapolės k., 

Varnių sen., Telšių r. 

IV ketv. 

27.  
Bažnyčia 

 
23653 

Viržuvėnų g. 28, 

Janapolės k., 

Varnių sen., Telšių r. 

IV ketv. 

28.  
Varpinė 23654 

Viržuvėnų g. 28, 

Janapolės k., 

IV ketv. 
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Varnių sen., Telšių r. 

29.  Šventoriaus tvora su vartais 

 

 

23655 

Viržuvėnų g. 28, 

Janapolės k., 

Varnių sen., Telšių r. 

IV ketv. 

30.  Padvarių k. etnoarchitektūrinė 

sodyba 

 

28245 
Padvarių k., Varnių sen., 

Telšių r. 

IV ketv. 

31.  Vyskupo Motiejaus 

Valančiaus namas 

 

10570 

 

S. Daukanto g. 10 a, Varniai, 

Varnių sen., Telšių r. 

IV ketv. 

32.  Telšių apylinkių žydų 

žudynių vieta ir kapas  

 

11262 

Telšių rajono sav., Degaičių 

sen., Gerulių k.,  

 

IV ketv. 

33.  Telšių žydų žudynių vieta ir 

kapas  

 

21738 

Telšių rajono sav., Degaičių 

sen., Gerulių k.,  

 

IV ketv. 

34.  
Oskaro Goeldnerio kapas 16927 

Telšių rajono sav., Telšių 

miesto sen., Telšių m., Gėlių 

g.  

IV ketv. 

35.  
Poeto Juozo Butkaus – Butkų 

Juzės kapas  

 

11253 

Telšių rajono sav., Telšių 

miesto sen., Telšių m., Gėlių 

g.  

 

IV ketv. 

   

 

  ___________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

Priedas Nr. 2 

Įrengtų infrastruktūros objektų, Telšių rajone, ženklinimo sąrašas 

 

Eil. 

Nr. 

Kultūros vertybės 

pavadinimas 

Unikalus kodas Adresas Ženklai 

(vnt.) 

Kelio ženklai 

1. Telšių bernardinų vienuolyno 

ir kunigų seminarijos statinių 

komplekso Šv. Antano 

Paduviečio Katedra 

26959 Telšių rajono 

sav., Telšių 

miesto sen., 

Telšių m., 

Katedros a. 2 

 

5 

2. Žemaičių muziejus „Alka“ 4102 Telšių rajono 

sav., Telšių 

miesto sen., 

Telšių m., 

Muziejaus g. 31 

3 

3. Telšių Šv. Mikalojaus 

stačiatikių cerkvė 

22686 Telšių rajono 

sav., Telšių 

miesto sen., 

Telšių m., 

Žalgirio g. 8 

1 

4. Džiuginėnų dvaro sodyba 733 Telšių rajono 

sav., Gadūnavo 

sen., 

Džiuginėnų k., 

6 

5. Brėvikių dvaro sodyba 26998 Telšių rajono 

sav., Gadūnavo 

sen., Brėvikių 

k., 

6 

6. Kalnas vad. Panų kalnu, kitaip 

Mergakalniu 

3472 Telšių rajono 

sav., Gadūnavo 

sen., Pasruojės 

k., 

1 

7. Pavirvyčio dvaro sodyba 740 Telšių rajono 

sav., Tryškių 

sen., Pavirvyčio 

k., 

8 

8.  

Biržuvėnų dvaro sodyba 

730 Telšių rajono 

sav., Luokės 

sen., Biržuvėnų 

k., 

5 
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9. Kūlio Daubos vandens malūno 

pastatas 

28265 Telšių rajono 

sav., Luokės 

sen., Kūlio 

Daubos k., 

4 

10. Janapolės senovės gyvenvietė 

vad. Širmės kalnu 

13030 Telšių rajono 

sav., Varnių 

sen., Janapolės 

k., 

2 

Kryptinė rodyklė 

Eil. 

Nr.  

Kultūros paveldo objektai (unikalūs kodai) Įrengimo vieta Rodyklė 

(vnt.) 

1. Tryškių Švč. Trejybės bažnyčios statinių kompleksas – 

ženklinama: 1. Tryškių Švč. Trejybės bažnyčios statinių 

kompleksas (1681); 2. Tryškių dvaro sodyba 0,6 km (743); 3. 

Pavirvyčio dvaro sodyba 2,5 km (740), 4. Kaunatavos Dievo 

Apvaizdos bažnyčia 10,9 km, 5. Biržuvėnų dvaro sodyba 28,7 

km (730), 6. Šatrijos kraštovaizdžio draustinis (25,5 km). 

Tryškių mstl., 

Tryškių sen., 

Telšių r. sav. 

1 

2. Kaunatavos Dievo Apvaizdos bažnyčia – ženklinama: 1. 

Kaunatavos Dievo Apvaizdos bažnyčia, 2.  Pavirvyčio dvaro 

sodyba 12,9 km (740), 3. Šatrijos kraštovaizdžio draustinis 

(14,7 km),, 4. Biržuvėnų dvaro sodyba 17,8 km (730), 5. 

Tryškių Švč. Trejybės bažnyčios statinių kompleksas 10,9 km 

(1681), 6. Luokės Visų Šventų bažnyčios statinių kompleksas 

12 km (26963). 

 

Kaunatavos k., 

Upynos sen., 

Telšių r. sav. 

1 

3. ŽLuokės Visų Šventųjų bažnyčios statinių kompleksas – 

ženklinama: 1.Luokės Visų Šventųjų bažnyčios statinių 

kompleksas (26963); 2. Biržuvėnų piliakalnis vad. 

Koplyčkalniu, Bambizkalniu 5,0 km (3475); 3. Šatrijos 

krašovaizdžio draustinis 5,5 km; 4. Biržuvėnų dvaro sodyba 

5,8 km (730); 5. Kūlio Daubos vandens malūno pastatas 11,3 

km (28265), 6. Žąsūgalos dviratininkų trasa. 

Luokės mstl., 

Luokės sen., 

Telšių r. sav. 

1 

4. Biržuvėnų dvaro sodyba – ženklinama: 1. Luokės Visų 

Šventųjų bažnyčios statinių kompleksas 5,8 km (26963), 2. 

Šatrijos kraštovaizdžio draustinis 8,7 km, 3. Biržuvėnų 

piliakalnis, vad. Koplyčkalniu, Bambizkalniu 0,6 km (3475), 

4. Žąsūgalos dviratininkų trasa, 5. Virvytės hidrografinis 

draustinis 24,6 km, 6.Kūlio Daubos vandens malūno pastatas 

15,2 km (28265). 

Biržuvėnų k., 

Luokės sen., 

Telšių r. sav. 

1 

5. Žąsūgalos dviratininkų trasa – ženklinama:  Žąsūgalos kalnas, 

Biržuvėnų dvaro sodyba (730) 

Sydeklio k., 

Viešvėnų sen., 

Telšių r. sav. 

1 

6. Žąsūgalos dviratininkų trasa – ženklinama: Jomantų miško Sydeklio k., 1 
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pažintinis takas, Žąsūgalos kalnas, Biržuvėnų dvaro sodyba 

(730). 

Viešvėnų sen., 

Telšių r. sav. 

7. Žąsūgalos dviratininkų trasa – ženklinama: Jomantų miško 

pažintinis takas, Žąsūgalos kalnas, Biržuvėnų dvaro sodyba 

(730). 

Sydeklio k., 

Viešvėnų sen., 

Telšių r. sav. 

1 

8. Žąsūgalos dviratininkų trasa – ženklinama: Jomantų miško 

pažintinis takas, Žąsūgalos kalnas, Biržuvėnų dvaro sodyba 

(730). 

Sydeklio k., 

Viešvėnų sen., 

Telšių r. sav. 

 

9. Žąsūgalos dviratininkų trasa – ženklinama: Jomantų miško 

pažintinis takas, Žąsūgalos kalnas, Biržuvėnų dvaro sodyba 

(730). 

Ringalių k., 

Viešvėnų sen., 

Telšių r. sav. 

1 

10. Žąsūgalos dviratininkų trasa – ženklinama:  Žąsūgalos kalnas, 

Biržuvėnų dvaro sodyba (730), Jomantų miško pažintinis 

takas. 

Rūdupių k., 

Viešvėnų sen., 

Telšių r. sav. 

1 

11. Žąsūgalos dviratininkų trasa – ženklinama: Jomantų miško 

pažintinis takas , Žąsūgalos kalnas , Biržuvėnų dvaro sodyba 

(730), Laumės Pėdos šaltinis. 

Rūdupių k., 

Viešvėnų sen., 

Telšių r. sav. 

1 

12. Žąsūgalos dviratininkų trasa – ženklinama: Jomantų miško 

pažintinis takas, Žąsūgalos kalnas, Biržuvėnų dvaro sodyba 

(730), Kūlio Daubos vandens malūno pastatas (28265), 

Biržuvėnų etnografinis muziejus, Laumės Pėdos šaltinis. 

Biržuvėnų k., 

Luokės sen., 

Telšių r. sav. 

1 

13. Žąsūgalos dviratininkų trasa – ženklinama: Jomantų miško 

pažintinis takas , Žąsūgalos kalnas , Biržuvėnų dvaro sodyba 

(730), Laumės Pėdos šaltinis. 

Biržuvėnų k., 

Luokės sen., 

Telšių r. sav. 

1 

14. Žąsūgalos dviratininkų trasa – ženklinama: Jomantų miško 

pažintinis takas, Žąsūgalos kalnas, Biržuvėnų dvaro sodyba 

(730). 

Rapalių k., 

Luokės sen., 

Telšių r. sav. 

1 

15. Žąsūgalos dviratininkų trasa – ženklinama: Jomantų miško 

pažintinis takas, Žąsūgalos kalnas, Biržuvėnų dvaro sodyba 

(730). 

Baltininkų k., 

Luokės sen., 

Telšių r. sav. 

1 

16. Žąsūgalos dviratininkų trasa – rekreacinė vertė, ženklinama: 

Jomantų miško pažintinis takas, Žąsūgalos kalnas, Biržuvėnų 

dvaro sodyba (730), Kūlio Daubos malūno pastatas (28265). 

Baltininkų k., 

Luokės sen., 

Telšių r. sav. 

1 

17. Žąsūgalos dviratininkų trasa – rekreacinė vertė, ženklinama: 

Jomantų miško pažintinis takas, Žąsūgalos kalnas, Biržuvėnų 

dvaro sodyba (730), Kūlio Daubos malūno pastatas (28265) 

Baltininkų k., 

Luokės sen., 

Telšių r. sav. 

1 

18. Žąsūgalos dviratininkų trasa – rekreacinė vertė, ženklinama: 

Jomantų miško pažintinis takas, Žąsūgalos kalnas, Biržuvėnų 

dvaro sodyba (730), Kūlio Daubos malūno pastatas (28265). 

Baltininkų k., 

Luokės sen., 

Telšių r. sav. 

1 

19. Žąsūgalos dviratininkų trasa – rekreacinė vertė, ženklinama: 

Jomantų miško pažintinis takas, Žąsūgalos kalnas, Biržuvėnų 

dvaro sodyba (730), Kūlio Daubos malūno pastatas (28265). 

Kuršų k., 

Luokės sen., 

Telšių r. sav. 

1 

20. Žąsūgalos dviratininkų trasa – rekreacinė vertė, ženklinama: Kuršų k., 1 
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Jomantų miško pažintinis takas, Žąsūgalos kalnas, Biržuvėnų 

dvaro sodyba (730), Kūlio Daubos malūno pastatas (28265). 

Luokės sen., 

Telšių r. sav. 

21. Žąsūgalos dviratininkų trasa – rekreacinė vertė, ženklinama: 

Jomantų miško pažintinis takas, Žąsūgalos kalnas, Biržuvėnų 

dvaro sodyba (730), Kūlio Daubos malūno pastatas (28265), 

Sėbų piliakalnis (24519) 

Žąsūgalo k., 

Luokės sen., 

Telšių r. sav. 

1 

22. Žąsūgalos dviratininkų trasa – rekreacinė vertė, ženklinama: 

Jomantų miško pažintinis takas, Žąsūgalos kalnas, Biržuvėnų 

dvaro sodyba (730), Kūlio Daubos malūno pastatas (28265), 

Sėbų piliakalnis (24519) 

Žąsūgalo k., 

Luokės sen., 

Telšių r. sav. 

1 

23. Žąsūgalos dviratininkų trasa – rekreacinė vertė, ženklinama: 

Žąsūgalos kalnas, Sėbų piliakalnis (24519), Jomantų miško 

pažintinis takas 

Jakšteliškių k., 

Luokės sen., 

Telšių r. sav. 

1 

24. Žąsūgalos dviratininkų trasa – rekreacinė vertė, ženklinama: 

Jomantų miško pažintinis takas, Kūlio Daubos malūno 

pastatas (28265), Sėbų piliakalnis (24519), Žąsūgalos kalnas. 

Sėbų k., Varnių 

sen., Telšių r. 

sav. 

1 

25. Janapolės Šv. arkang. Mykolo bažnyčios statinių kompleksas  

– kultūros vertybė,  ženklinama: Janapolės parkelis: 1. 

Janapolės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios statinių 

kompleksas (1675); 2. Pabiržulio alkakalnis (1,5 km); 3. 

Širmės piliakalnis 0,7 km (13030); 4. Srūdės piliakalnis – 8,9 

km.; 5. Moteraičio piliakalnis – 10,0 km. 

Janapolės mstl., 

Varnių sen., 

Telšių r. sav. 

1 

26. Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios statinių 

kompleksas (1683) – ženklinama: Varnių Medininkų aikštė: 1. 

Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia (26966); 2.  

Varnių Šv. Aleksandro bažnyčia (1682); 3. Varnių kunigų 

seminarijos pastatas – Žemaičių vyskupystės muziejus 

(10569); 4. Paminklas vyskupui Motiejui Valančiui; 5. 

Vyskupo Motiejaus Valančiaus namas (10570); 6. Varnių 

regioninio parko ekspozicija – 1,7 km. 

Varnių  m., 

Varnių sen., 

Telšių r. sav. 

1 

Informacinis stendas 

 
Eil. 

Nr.  

Objektas (unikalūs kodas Kultūros vertybių registre) Įrengimo vieta Stendas 

(vnt.) 

1. Telšių Šv. Antano Paduviečio katedra (26959) Telšių m., 

Telšių miesto 

sen., Telšių r. 

sav. 

1 

2. Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia (4126) Telšių m., 

Telšių miesto 

sen., Telšių r. 

sav. 

1 

3. Telšių Šv. Mikalojaus stačiatikių cerkvė (22686) Telšių m., 

Telšių miesto 

sen., Telšių r. 

1 
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sav. 

4. Tryškių dvaro sodyba (743) Tryškių mstl., 

Tryškių sen., 

Telšių r. sav. 

1 

5. Pavirvyčio dvaro sodyba (740) Pavirvyčio k., 

Tryškių sen., 

Telšių r. sav. 

1 

6. Tryškių Švč. Trejybės bažnyčios statinių kompleksas (1684) Tryškių mstl., 

Tryškių sen., 

Telšių r. sav. 

1 

7. Luokės Visų Šventųjų bažnyčios statinių kompleksas (26963) Luokės mstl., 

Luokės sen., 

Telšių r. sav. 

1 

8. Biržuvėnų piliakalnis vad. Koplyčkalniu, Bambizkalniu 

(3475) 

Biržuvėnų k., 

Luokės sen., 

Telšių r. sav. 

1 

9. Biržuvėnų dvaro sodyba (730) Biržuvėnų k., 

Luokės sen., 

Telšių r. sav. 

1 

10. Biržuvėnų dvaro sodybos oficina (25415) Biržuvėnų k., 

Luokės sen., 

Telšių r. sav. 

1 

11. Biržuvėnų dvaro sodybos vežiminė (25417) Biržuvėnų k., 

Luokės sen., 

Telšių r. sav. 

1 

12. Biržuvėnų dvaro sodybos ponų namas (25414) Biržuvėnų k., 

Luokės sen., 

Telšių r. sav. 

1 

13. Biržuvėnų dvaro sodybos kumetynas 1 (25431) Biržuvėnų k., 

Luokės sen., 

Telšių r. sav. 

1 

14. Biržuvėnų dvaro sodybos kumetynas 2 (25428) Biržuvėnų k., 

Luokės sen., 

Telšių r. sav. 

1 

15. Biržuvėnų dvaro sodybos kumetynas 3 (25429) Biržuvėnų k., 

Luokės sen., 

Telšių r. sav. 

1 

16. Biržuvėnų dvaro sodybos kumetynas 4 (25430) Biržuvėnų k., 

Luokės sen., 

Telšių r. sav. 

1 

17. Biržuvėnų dvaro sodybos kalvė (25432) Biržuvėnų k., 

Luokės sen., 

Telšių r. sav. 

1 

18. Biržuvėnų dvaro sodybos inžinieriaus namas (25419) Biržuvėnų k., 

Luokės sen., 

Telšių r. sav. 

1 

19. Biržuvėnų dvaro sodybos kartono fabrikas (25420) Biržuvėnų k., 

Luokės sen., 

Telšių r. sav. 

1 

20. Biržuvėnų dvaro sodybos parkas (25434) Biržuvėnų k., 1 
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Luokės sen., 

Telšių r. sav. 

21. Biržuvėnų dvaro sodybos obuolinė (25422) Biržuvėnų k., 

Luokės sen., 

Telšių r. sav. 

1 

22. Biržuvėnų dvaro sodybos kiaulidė (25423) Biržuvėnų k., 

Luokės sen., 

Telšių r. sav. 

1 

23. Biržuvėnų dvaro sodybos svirnas (25424) Biržuvėnų k., 

Luokės sen., 

Telšių r. sav. 

1 

24. Biržuvėnų dvaro  sodybos tvartas (25425) Biržuvėnų k., 

Luokės sen., 

Telšių r. sav. 

1 

25. Biržuvėnų dvaro sodybos daržinė 1 (25426) Biržuvėnų k., 

Luokės sen., 

Telšių r. sav. 

1 

26. Biržuvėnų dvaro sodybos daržinė 2 (25427) Biržuvėnų k., 

Luokės sen., 

Telšių r. sav. 

1 

27. Biržuvėnų dvaro sodybos arklidė (25416) Biržuvėnų k., 

Luokės sen., 

Telšių r. sav. 

1 

28. Biržuvėnų dvaro sodybos pirtis (25421) Biržuvėnų k., 

Luokės sen., 

Telšių r. sav. 

1 

29. Biržuvėnų dvaro sodybos Gorskių šeimos senosios kapinės 

(41103) 

Biržuvėnų k., 

Luokės sen., 

Telšių r. sav. 

1 

30. Biržuvėnų dvaro  sodybos koplytstulpis (1677) Biržuvėnų k., 

Luokės sen., 

Telšių r. sav. 

1 

31. Žąsūgalos dviratininkų trasa – rekreacinė vertė, ženklinama: 

Jomantų miško pažintinis takas – rekreacinė vertė, Žąsūgalos 

kalnas – gamtos paveldo vertybė, Biržuvėnų dvaro sodyba – 

kultūros paveldo vertybė (730), Laumės Pėdos šaltinis – 

gamtos vertybė,  Biržuvėnų etnografinis muziejus – istorinė 

vertė, Sėbų piliakalnis – kultūros vertybė (24519), Kūlio 

Daubos vandens malūno pastatas  – kultūros vertybė (28265). 

Survilų k., 

Viešvėnų sen., 

Telšių r. sav. 

 

1 

32. Sėbų piliakalnis (24519) Sėbų k., Varnių 

sen., Telšių r. 

sav. 

1 

33. Širmės piliakalnis (13030) Janapolės k., 

Varnių sen., 

Telšių r. sav. 

1 

34. Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios statinių 

kompleksas (1683) 

Varnių  m., 

Varnių sen., 

Telšių r. sav. 

1 

35. Varnių Šv. Aleksandro bažnyčia (1682) Varnių  m., 

Varnių sen., 

1 
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Telšių r. sav. 

38. Vyskupo Motiejaus Valančiaus namas (10570) Varnių  m., 

Varnių sen., 

Telšių r. sav. 

1 

39. Varnių kunigų seminarijos pastatas – Žemaičių vyskupystės 

muziejus (10569) 

Varnių  m., 

Varnių sen., 

Telšių r. sav. 

1 

40. Rainių žudynių vieta ir Kančios koplyčia (21854) Rainių k., 

Viešvėnų sen., 

Telšių r. sav. 

1 

Didysis informacinis stendas 

 
Eil. 

Nr.  

Objektai (unikalūs kodai) Įrengimo vieta Stendas 

(vnt.) 

1. Ženklinama:  Laisvės aikštė – istorinė vertė; Rietavo  žydų 

senosios kapinės – kultūros vertybė; Buvusi Talmudo Toros 

mokykla – istorinė vertybė; Rietavo Šv. Arkangelo Mykolo  

bažnyčia – kultūros vertybė; Rietavo Oginskių dvaro sodybos 

kompleksas – kultūros vertybė; Pavirvytės dvaro sodyba 

(pietų dalis; šiaurės dalis) – kultūros vertybė; Gudų vandens 

malūnas – kultūros vertybė; Režisieriaus Juozo Miltinio 

sodybvietė – istorinė vertė; Gyvolių piliakalnis, vad. 

Švedkalniu – kultūros vertybė; Juodasis (Meilės) akmuo – 

gamtinė vertybė; Jautakių piliakalnis – kultūros vertybė; 

Stulpino vandens malūnas – kultūros vertybė; Geležinkelio 

tilto statinių kompleksas Kurmaičiuose – kultūros vertybė; 

Režisieriaus Juozo Vaičkaus sodybos vieta – kultūros vertybė; 

Ukrinų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia ir Stepono 

Gailevičiaus paminklų kompleksas – kultūros vertybė; 

Generolo Povilo Plechavičiaus gimtinės vieta – istorinė 

vertybė; Dautarų dvaro sodyba – kultūros vertybė; Renavo 

dvaro sodyba – kultūros vertybė; Renavo piliakalnis – 

kultūros vertybė; Renavo eglė (storiausia Lietuvos eglė) – 

gamtinė vertybė; Renavo Šv. Izidoriaus bažnyčia su varpine – 

religinė vertė; Daubarių piliakalniai – kultūros vertybė; 

Plinkšių dvaro sodyba – kultūros vertybė; Rimolių piliakalnis 

– kultūros vertybė; Židikų  Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia – 

kultūros vertybė; Rašytojos M. Pečkauskaitės – Šatrijos 

Raganos memorialinis muziejus Židikuose – istorinė vertė; 

Rašytojos M. Pečkauskaitės –Šatrijos Raganos koplyčia 

Židikų kapinėse – istorinė vertė; Profesorių Mykolo, Vaclovo, 

Viktoro Biržiškų gimtasis namas – kultūros vertybė; Viekšnių 

vandens malūnas – kultūros vertybė; Viekšnių Šv. Jono 

Krikštytojo bažnyčia – kultūros vertybė; Aviacijos pradininko 

Aleksandro Griškevičiaus muziejaus pastatas – kultūros 

vertybė; Vytauto Didžiojo paminklas Viekšniuose – kultūros 

vertybė; Viekšnių Šv. Sergijaus Radonežiečio cerkvė – 

religinė vertė; Vadagių piliakalnis – kultūros vertybė; Sedos 

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia – kultūros 

Rainių k., 

Viešvėnų sen., 

Telšių r. sav. 

1 
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vertybė; Sedos lurdas – religinė vertė; Sedos Šv. Jono 

Nepomuko bažnyčia – kultūros vertybė; Sedos vandens 

malūnas – kultūros vertybė;  Vytauto Didžiojo paminklas 

Sedoje – kultūros vertybė; Sedos magazinas – kultūros 

vertybė; Sedos sinagogos fragmentai – kultūros vertybė; 

Pulkininko leitenanto Juozo Vitkaus – Kazimieraičio gimtinė 

– istorinė vertė; Mažeikių geležinkelio stoties pastatas – 

kultūros vertybė; Mažeikių banko pastatas – kultūros vertybė; 

Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia – religinė vertė; 

Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia – religinė vertė; 

Mažeikių Dievo Motinos Dangun ėmimo cerkvė – religinė 

vertė; Mažeikių  evangelikų liuteronų bažnyčia – religinė 

vertė; Kankinių kryžius Mažeikiuose – kultūros vertybė; Šv. 

Florijono paminklas Mažeikiuose – istorinė vertybė; Tirkšlių 

Kristaus Karaliaus bažnyčia – religinė vertė; Penkių širdžių 

koplytstulpis Tirkšliuose – kultūros vertybė;  Tirkšlių 

sinagoga – kultūros vertybė; Dapšių piliakalnis – kultūros 

vertybė; Plungės dvaro sodybos Mykolo Oginskio rūmai / 

Žemaičių dailės muziejus – kultūros vertybė; Bukantės dvaro 

sodybos fragmentai – Žemaitės memorialinis muziejus – 

kultūros vertybė; Žemaitijos nacionalinio parko ir Užgavėnių 

ekspozicijos  – rekreacinė, visuomeninė, istorinė,  gamtos 

vertybė; Šaltojo karo ekspozicija – rekreacinė, Plungės Šv. 

Jono Krikštytojo bažnyčia – kultūros vertybė; Lurdo grota – 

religinė vertė; Plungės dvaro laikrodinės – oranžerijos pastatas  

– kultūros vertybė; Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio 

bažnyčia – religinė, visuomeninė vertybė; Platelių dvaro 

parkas / Raganos uosis – gamtos vertybė; Laisvės alėja – 

istorinė vertė; Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus kelio kalnai – Šv. 

Elenos kalnas – kultūros vertybė; Siberijos apžvalgos bokštas 

– rekreacinė vertė; L. Černiausko meno galerija – kūrybinės 

dirbtuvės – rekreacinė, visuomeninė vertybė, Platelių 

lankytojų centras – ekspozicija – rekreacinė, visuomeninė 

vertybė, Litvakų atminimo sodas – istorinė vertė; Beržoro 

etnoarchitektūrinis kaimas – istorinė vertė; Varkalių 

piliakalnis su gyvenviete – kultūros vertybė; Gandingos 

piliakalnis su papiliu ir gyvenviete – kultūros vertybė; 

Kaušėnų holokausto aukų memorialas – istorinė vertė; Šv. 

Florijono skulptūra – kultūros vertybė; Senosios klebonijos 

(M. K. Čiurlionio namas) pastatas – kultūros vertybė; Visų 

Šventųjų koplyčia – religinė vertė; Perkūno ąžuolas – gamtos 

vertybė; Poeto Vytauto Mačernio muziejus – kultūros vertybė; 

Stalgėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia – religinė 

vertė; Beržoro Šv. Vysk. Stanislovo bažnyčios pastatų 

komplekso bažnyčia – religinė vertė; Alsėdžių piliakalnis vad. 

Žvėrinyčia – kultūros vertybė; Dviračių takas aplink Platelių 

ežerą – rekreacinė vertė; Šeirės pažintinis takas – rekreacinė 

vertė; Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Mergelės Marijos 

Apsilankymo mažoji bazilika – religinė vertė; Platelių dvaro 

sodybos tradicinių amatų centras – visuomeninė, istorinė 
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vertė; Žemaičių muziejus „Alka” – kultūros vertybė (4102); 

Telšių Šv. Mikalojaus stačiatikių cerkvė – kultūros vertybė 

(22686); Telšių ješibotas – kultūros vertybė (4121); Skulptūrų 

parkas  Masčio ežero pakrantėje – rekreacinė vertybė, 

lankytinas objektas; Džiuginėnų dvaro sodyba – kultūros 

vertybė (733); Germanto kraštovaizdžio draustinis – gamtos 

vertybė; Ilgio ežero pažintinis takas – rekreacinė vertybė; 

Brėvikių dvaro sodyba – signataro S. Narutavičiaus tėviškė – 

kultūros vertybė; Kalnas vad. Panų kalnu, kitaip Mergakalniu 

– kultūros vertybė (3472); Degaičių dvaro parkas – rekreacinė 

vertybė;  Pavirvyčio dvaro sodyba – kultūros vertybė (740); 

Tryškių Švč. Trejybės bažnyčios statinių kompleksas – 

kultūros vertybė (1681); Kaunatavos Dievo Apvaizdos 

bažnyčia – religinė vertybė; Piliakalnis, vad. Šatrijos kalnu – 

kultūros vertybė (3476); Pašatrijos dvaro sodybos fragmentai  

–  istorinė vertybė; Biržuvėnų dvaro sodyba – kultūros vertybė 

(730); Kūlio Daubos vandens malūno pastatas – kultūros 

vertybė (25421); Šaukštelio piliakalnis, vad. Sprūdės kalnu – 

kultūros vertybė (3479); Debesnų botaninis takas – rekreacinė 

vertė; Lūksto gintarų takas – rekreacinė vertė; Varnių 

regioninio parko ekspozicija – pažintinė, visuomeninė vertė; 

Luokės urbanistinis draustinis – urbanistinė vertybė; 

Biržuvėnų kraštovaizdžio draustinis – kraštovaizdžio vertybė; 

Žąsūgalos  kraštovaizdžio draustinis – kraštovaizdžio vertybė; 

Varnių urbanistinis draustinis – urbanistinė vertybė; Debesnų 

telmologinis draustinis – gamtos vertybė; Vembūtų 

kraštovaizdžio draustinis – kraštovaizdžio vertybė; Šatrijos 

kraštovaizdžio draustinis – gamtos vertybė;  Luokės Visų 

Šventųjų bažnyčios statinių kompleksas – (26963) kultūros 

vertybė; Žąsūgalos dviratininkų trasa – rekreacinė vertė;  

Telšių Šv. Antano Paduviečio katedra – kultūros vertybė 

(26959); Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia – 

kultūros vertybė (4126); Tryškių dvaro sodyba – kultūros 

vertybė (743); Biržuvėnų piliakalnis vad. Koplyčkalniu, 

Bambizkalniu – kultūros vertybė (3475); Virvytės 

hidrografinis draustinis – gamtos vertybė; Sėbų piliakalnis – 

kultūros vertybė (24519); Širmės piliakalnis – kultūros 

vertybė (17341); Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus 

bažnyčios statinių kompleksas – kultūros vertybė (1683); 

Varnių Šv. Aleksandro bažnyčia – kultūros vertybė (1682); 

Vyskupo Motiejaus Valančiaus namas – kultūros vertybė 

(10570); Varnių kunigų seminarijos pastatas – Žemaičių 

vyskupystės muziejus – kultūros vertybė (10569); Rainių 

žudynių vieta ir Kančios koplyčia – kultūros vertybė (21854); 

Janapolės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios statinių 

kompleksas – kultūros vertybė (1675). 

2. Ženklinama:  Laisvės aikštė – istorinė vertė; Rietavo  žydų 

senosios kapinės – kultūros vertybė; Buvusi Talmudo Toros 

mokykla – istorinė vertybė; Rietavo Šv. Arkangelo Mykolo  

bažnyčia – kultūros vertybė; Rietavo Oginskių dvaro sodybos 

Buišų k., 

Tryškių sen., 

Telšių r. sav. 

1 
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kompleksas – kultūros vertybė; Pavirvytės dvaro sodyba 

(pietų dalis; šiaurės dalis) – kultūros vertybė; Gudų vandens 

malūnas  – kultūros vertybė; Režisieriaus Juozo Miltinio 

sodybvietė – istorinė vertė; Gyvolių piliakalnis, vad. 

Švedkalniu – kultūros vertybė; Juodasis (Meilės) akmuo – 

gamtinė vertybė; Jautakių piliakalnis – kultūros vertybė; 

Stulpino vandens malūnas – kultūros vertybė; Geležinkelio 

tilto statinių kompleksas Kurmaičiuose – kultūros vertybė; 

Režisieriaus Juozo Vaičkaus sodybos vieta – kultūros vertybė; 

Ukrinų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia ir Stepono 

Gailevičiaus paminklų kompleksas – kultūros vertybė; 

Generolo Povilo Plechavičiaus gimtinės vieta – istorinė 

vertybė; Dautarų dvaro sodyba – kultūros vertybė; Renavo 

dvaro sodyba – kultūros vertybė; Renavo piliakalnis – 

kultūros vertybė; Renavo eglė (storiausia Lietuvos eglė) – 

gamtinė vertybė; Renavo Šv. Izidoriaus bažnyčia su varpine – 

religinė vertė; Daubarių piliakalniai – kultūros vertybė; 

Plinkšių dvaro sodyba – kultūros vertybė; Rimolių piliakalnis 

– kultūros vertybė; Židikų  Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia – 

kultūros vertybė; Rašytojos M. Pečkauskaitės – Šatrijos 

Raganos memorialinis muziejus Židikuose – istorinė vertė; 

Rašytojos M. Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos koplyčia 

Židikų kapinėse – istorinė vertė; Profesorių Mykolo, Vaclovo, 

Viktoro Biržiškų gimtasis namas – kultūros vertybė; Viekšnių 

vandens malūnas – kultūros vertybė; Viekšnių Šv. Jono 

Krikštytojo bažnyčia – kultūros vertybė; Aviacijos pradininko 

Aleksandro Griškevičiaus muziejaus pastatas – kultūros 

vertybė; Vytauto Didžiojo paminklas Viekšniuose – kultūros 

vertybė; Viekšnių Šv. Sergijaus Radonežiečio cerkvė – 

religinė vertė; Vadagių piliakalnis – kultūros vertybė; Sedos 

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia – kultūros 

vertybė; Sedos lurdas – religinė vertė; Sedos Šv. Jono 

Nepomuko bažnyčia – kultūros vertybė; Sedos vandens 

malūnas – kultūros vertybė;  Vytauto Didžiojo paminklas 

Sedoje – kultūros vertybė; Sedos magazinas – kultūros 

vertybė; Sedos sinagogos fragmentai – kultūros vertybė; 

Pulkininko leitenanto Juozo Vitkaus –Kazimieraičio gimtinė – 

istorinė vertė; Mažeikių geležinkelio stoties pastatas – 

kultūros vertybė; Mažeikių banko pastatas – kultūros vertybė; 

Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia – religinė vertė; 

Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia – religinė vertė; 

Mažeikių Dievo Motinos Dangun ėmimo cerkvė – religinė 

vertė; Mažeikių  evangelikų liuteronų bažnyčia – religinė 

vertė; Kankinių kryžius Mažeikiuose – kultūros vertybė; Šv. 

Florijono paminklas Mažeikiuose – istorinė vertybė; Tirkšlių 

Kristaus Karaliaus bažnyčia – religinė vertė; Penkių širdžių 

koplystulpis Tirkšliuose – kultūros vertybė;  Tirkšlių sinagoga 

– kultūros vertybė; Dapšių piliakalnis – kultūros vertybė; 

Plungės dvaro sodybos Mykolo Oginskio rūmai / Žemaičių 

dailės muziejus – kultūros vertybė; Bukantės dvaro sodybos 
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fragmentai – Žemaitės memorialinis muziejus – kultūros 

vertybė; Žemaitijos nacionalinio parko ir Užgavėnių 

ekspozicijos  –  rekreacinė, visuomeninė, istorinė,  gamtos 

vertybė; Šaltojo karo ekspozicija – rekreacinė, Plungės Šv. 

Jono Krikštytojo bažnyčia  – kultūros vertybė; Lurdo grota – 

religinė vertė; Plungės dvaro laikrodinės – oranžerijos pastatas  

–  kultūros vertybė; Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio 

bažnyčia – religinė, visuomeninė vertybė; Platelių dvaro 

parkas / Raganos uosis – gamtos vertybė; Laisvės alėja – 

istorinė vertė; Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus kelio kalnai – Šv. 

Elenos kalnas – kultūros vertybė; Siberijos apžvalgos bokštas 

– rekreacinė vertė; L. Černiausko meno galerija – kūrybinės 

dirbtuvės – rekreacinė, visuomeninė vertybė, Platelių 

lankytojų centras – ekspozicija – rekreacinė, visuomeninė 

vertybė, Litvakų atminimo sodas – istorinė vertė; Beržoro 

etnoarchitektūrinis kaimas – istorinė vertė; Varkalių 

piliakalnis su gyvenviete – kultūros vertybė; Gandingos 

piliakalnis su papiliu ir gyvenviete – kultūros vertybė; 

Kaušėnų holokausto aukų memorialas – istorinė vertė; Šv. 

Florijono skulptūra – kultūros vertybė; Senosios klebonijos 

(M. K. Čiurlionio namas) pastatas – kultūros vertybė; Visų 

Šventųjų koplyčia – religinė vertė; Perkūno ąžuolas – gamtos 

vertybė; Poeto Vytauto Mačernio muziejus – kultūros vertybė; 

Stalgėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia – religinė 

vertė; Beržoro Šv. Vysk. Stanislovo bažnyčios pastatų 

komplekso bažnyčia – religinė vertė; Alsėdžių piliakalnis vad. 

Žvėrinyčia – kultūros vertybė; Dviračių takas aplink Platelių 

ežerą – rekreacinė vertė; Šeirės pažintinis takas – rekreacinė 

vertė; Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Mergelės Marijos 

Apsilankymo mažoji bazilika – religinė vertė; Platelių dvaro 

sodybos tradicinių amatų centras – visuomeninė, istorinė 

vertė; Žemaičių muziejus „Alka”– kultūros vertybė (4102); 

Telšių Šv. Mikalojaus stačiatikių cerkvė – kultūros vertybė 

(22686); Telšių ješibotas – kultūros vertybė (4121); Skulptūrų 

parkas  Masčio ežero pakrantėje – rekreacinė vertybė, 

lankytinas objektas; Džiuginėnų dvaro sodyba – kultūros 

vertybė (733); Germanto kraštovaizdžio draustinis – gamtos 

vertybė; Ilgio ežero pažintinis takas – rekreacinė vertybė; 

Brėvikių dvaro sodyba – signataro S. Narutavičiaus tėviškė – 

kultūros vertybė (26998); Kalnas vad. Panų kalnu, kitaip 

Mergakalniu – kultūros vertybė (3472); Degaičių dvaro parkas 

– rekreacinė vertybė;  Pavirvyčio dvaro sodyba – kultūros 

vertybė (740); Tryškių Švč. Trejybės bažnyčios statinių 

kompleksas – kultūros vertybė (1681); Kaunatavos Dievo 

Apvaizdos bažnyčia – religinė vertybė; Piliakalnis, vad. 

Šatrijos kalnu – kultūros vertybė (3476); Pašatrijos dvaro 

sodybos fragmentai  –  istorinė vertybė; Biržuvėnų dvaro 

sodyba – kultūros vertybė (730); Kūlio Daubos vandens 

malūno pastatas – kultūros vertybė (25421); Šaukštelio 

piliakalnis, vad. Sprūdės kalnu – kultūros vertybė (3479); 
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Debesnų botaninis takas – rekreacinė vertė; Lūksto gintarų 

takas – rekreacinė vertė; Varnių regioninio parko ekspozicija – 

pažintinė, visuomeninė vertė; Luokės urbanistinis draustinis – 

urbanistinė vertybė; Biržuvėnų kraštovaizdžio draustinis – 

kraštovaizdžio vertybė; Žąsūgalos  kraštovaizdžio draustinis – 

kraštovaizdžio vertybė; Varnių urbanistinis draustinis – 

urbanistinė vertybė; Debesnų telmologinis draustinis – gamtos 

vertybė; Vembūtų kraštovaizdžio draustinis – kraštovaizdžio 

vertybė; Šatrijos kraštovaizdžio draustinis – gamtos vertybė;  

Luokės Visų Šventųjų bažnyčios statinių kompleksas – 

kultūros vertybė; Žąsūgalos dviratininkų trasa – rekreacinė 

vertė;  Telšių Šv. Antano Paduviečio katedra – kultūros 

vertybė (26959); Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų 

bažnyčia – kultūros vertybė (4126); Tryškių dvaro sodyba – 

kultūros vertybė; Biržuvėnų piliakalnis vad. Koplyčkalniu, 

Bambizkalniu – kultūros vertybė (3475); Virvytės 

hidrografinis draustinis – gamtos vertybė; Sėbų piliakalnis – 

kultūros vertybė (24519); Širmės piliakalnis – kultūros 

vertybė (17341); Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus 

bažnyčios statinių kompleksas – kultūros vertybė (1683); 

Varnių Šv. Aleksandro bažnyčia – kultūros vertybė (1628); 

Vyskupo Motiejaus Valančiaus namas – kultūros vertybė 

(10570); Varnių kunigų seminarijos pastatas – Žemaičių 

vyskupystės muziejus – kultūros vertybė (10569); Rainių 

žudynių vieta ir Kančios koplyčia – kultūros vertybė (21854); 

Janapolės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios statinių 

kompleksas – kultūros vertybė (1675). 
Telšių r. savivaldybės teritorijoje įrengtų ženklų bei kryptinių rodyklių duomenys.  
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Priedas Nr. 3 

Telšių žydų žudynių vietos ir kapo (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 21738), esančio 

Telšių rajono sav., Degaičių sen., Gerulių k., atnaujinta paminklinė lenta 
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Priedas Nr. 4  

Žemaitijos vardo paminėjimo 800 metų jubiliejaus, Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų 

jubiliejaus paminėjimo įamžinimas Varniuose prie Šv. Aleksandro bažnyčios (unikalus kodas 

Kultūros vertybių registre 1682) – Koplytstulpis. 
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Priedas Nr. 5 

Respublikos g. atraminės sienelės 7 plokštės fotofiksacija 
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Priedas Nr. 6 

Telšių ješiboto  (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 4121)Archeologinių tyrimų eigos nuotraukos 
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Išvados: Tyrinėtose Telšių senojo miesto vietos, Telšių senamiesčio ir Telšių ješiboto teritorijų 

vietose archeologinę vertę turinčio kultūrinio sluoksnio neaptikta. Fiksuoti tik XIX-XX a. datuojami 

kultūriniai sluoksniai, kurių bendras storis – 0,65-1,5 m. Įžemis tyrimų metu pasiektas 0,65-1,45 m 

gylyje (gilėja V kryptimi, kur fiksuotas užpylimas, taip pat XX a. II p. inžinerinių tinklų tranšėjų 

vietose Iždinės g.). Įžemis R tyrinėtos vietos dalyje – rusvas molis, V – šlynas. Tyrimų metu šurfe 

Nr. 1 buvo aptikta XIX a. – XX a. pr. medinė konstrukcija, prie kurios aptiktas tokio paties 

laikotarpio signetas. Kituose šurfuose archeologinę vertę turinčių radinių ar objektų neaptikta.  

Iždinės gatvėje nutiestas vandentiekio įvadas žalos kultūros paveldo objekto vertingosioms 

savybėms nepadarė. 


