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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.  2020 m. 

1. Kultūros paveldo 

objektai, turintys 

paminklo statusą 

45 45 45 45 45 

2. Nekilnojamieji 

kultūros paveldo 

objektai, turintys 

valstybės saugomo 

objekto statusą 

212 212 212 212 212 

3. Nekilnojamieji 

kultūros paveldo 

objektai, įrašyti į 

registrą (registriniai) 

224 229 229 228 230 

4. Kilnojamosios 

kultūros vertybės 

įrašytos į Kultūros 

vertybių registrą 

  - 228 228 

 Remiantis Kultūros paveldo departamento duomenimis2, Telšių rajono savivaldybėje 

iki 2020 m. į Kultūros paveldo registrą įrašyta: 45 paminklo statusą turintys kultūros paveldo 

objektai, 212 valstybės saugomų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų ir 231 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, 

Gadūnavo ir Tryškių seniūnijose – 8 %, Ryškėnų 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. 

 

 Septyniose seniūnijose kultūros paveldo objektams apsauga yra panaikinta (Varnių 

– 22, Telšių m. sen., – 6, Luokės sen. – 4, Tryškių, Gadūnavo ir Nevarėnų sen. – 3, Upynos ir 

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

Ryškėnų sen.

Telšių m.
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Varnių sen.
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netaikoma apsauga – tapo vertingąja savybe arba išnyko vertingosios savybės (2020 m. teisinė 

apsauga panaikinta  1 kultūros paveldo objektui (žiūrėti 5 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 – 24,  Luokės seniūnijoje – 22, Tryškių 

seniūnijoje – 15, 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 (Pav. 3).  

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

teritorijoje.

 

 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 
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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 senamiestis. 

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 2020 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. 

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. 

                                                           
3 Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas 2004 m. rugsėjo 28 d. 
Nr. IX-2452 
 
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) 
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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 2020-01-20 įsakymu Nr. A1-

48 „Dėl 2020 m. Telšių rajono kultūros paveldo objektų stebėsenos programos patvirtinimo“ 

numatyta Telšių rajono savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausiajai specialistei 

(paveldosaugos) 2020 metais patikrinti 50 Telšių rajono savivaldybės kultūros paveldo objektų 

(Priedas Nr. 1). 

2020 m. iš viso buvo patikrinta 91 Telšių rajone esančių kultūros paveldo objektų 

būklė (4 pav.). Iš jų 8 registriniai, 6 paminklo statusą turintys kultūros paveldo objektai, 76 

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

4 pav. Būklės patikrinimo aktai pagal seniūnijas. 

 

Degaičių ir Upynos seniūnijose 2020 m. Telšių rajono kultūros paveldo objektų 

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

objektų būklę. 

Telšių miesto seniūnijoje buvo apžiūrėti 9 kultūros paveldo objektai ir surašyti būklės 

patikrinimo aktai, iš jų 8 valstybės saugomiems objektams bei 1, kuris patenka į kultūros paveldo 

teritorijoje esančių objektų vizualinės ir/ar fizinės apsaugos zonas (4 pav.). 

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

patikrinimo aktai. Abiejų objektų statusas – valstybės saugomi (4 pav.). 

                                                           
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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Varnių seniūnijoje buvo apžiūrėti 19 kultūros paveldo objektai ir surašyti būklės 

patikrinimo aktai, iš jų 1 turintys paminklo statusą, 3 registriniai, valstybės saugomų 15 (4 pav.). 

Viešvėnų seniūnijoje buvo patikrinta 11 kultūros paveldo objektų būklė ir surašyti 

būklės patikrinimo aktai. Iš jų 10 turintys valstybės saugomo kultūros paveldo objekto statusą ir 1 

registrinį (4 pav.). 

Žarėnų seniūnijoje buvos patikrinta 4 kultūros paveldo objekto būklė ir surašytas 

būklės patikrinimo aktas. Visi 4 tikrinti objektai – valstybės saugomas (4 pav.). 

Gadūnavo seniūnijoje buvo apžiūrėti 14 kultūros paveldo objektai ir surašyti būklės 

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

Luokės seniūnijoje buvo patikrinta 20 kultūros paveldo objektų būklė ir surašyti 

būklės patikrinimo aktai. iš jų 5 turintys paminklo statusą ir valstybės saugomų 15 (4 pav). 

Nevarėnų seniūnijoje buvos patikrinta10 kultūros paveldo objektų būklė ir surašyti 

būklės patikrinimo aktai. Valstybės saugomiems 6 ir 4 registriniams (4 pav.). 

 

3. 2020 m. apžiūrėtų Kultūros paveldo objektų būklės pokytis (nuo 2008 m.). 

Prognozės galinčios neigiamai ir/ar teigiamai paveikti kultūros paveldo 

objektus 

2020 metų pirmame ketvirtyje apžiūrėta 12 kultūros paveldo objektų, iš jų 1 planuotas 

apžiūrėti kultūros paveldo objektas (1 valstybės saugomas), 11 neplanuoti kultūros paveldo objektai 

(9 valstybės saugomi; 2 registriniai) kultūros paveldo objektai. Kultūros paveldo objektų tikrintos 

būklės pokyčių nepastebėta nei viename objekte. Objektų teritorijos nuolat prižiūrimos ir 

tvarkomos.  

2020 metų antrame ketvirtyje apžiūrėti 26 kultūros paveldo objektai, iš jų 16 planuoti 

kultūros paveldo objektai (16 valstybės saugomi), 10 neplanuoti kultūros paveldo objektai 7 

valstybės saugomi; 2 paminklai) 1 objektas patenkantis į Telšių senamiesčio apsaugos zoną. 

Kultūros paveldo objektų tikrintos būklės didelių pokyčių nepastebėta. Daugumos patikrintų 

objektų teritorijos nuolat prižiūrimos ir tvarkomos. Pablogėjimas pastebimas atskiroms statinio 

dalims – sienų apdailos. Plytų mūras dažnu atveju ištrupėjęs, suskilęs, apiręs.    

2020 metų trečiame ketvirtyje apžiūrėti 7 kultūros paveldo objektai, iš jų 1 planuotas 

valstybes saugomas kultūros paveldo objektas, 5 neplanuoti valstybės saugomi ir 1 paminklo statusą 

turintis kultūros paveldo objektas. Daugumos patikrintų objektų teritorijos nuolat prižiūrimos ir 

tvarkomos. Pablogėjimas pastebėtas viename objekte. Taip pat vieno objekto būklė labai pagerėjo.    

2020 metų ketvirtame ketvirtyje apžiūrėti 46 kultūros paveldo objektai, iš jų 29 

planuoti kultūros paveldo objektai (4 paminklo statusą turintys objektai ir 25 valstybės saugomi), 17 

neplanuoti kultūros paveldo objektai 12 valstybės saugomi; 5 registriniai). Daugumos patikrintų 

objektų teritorijos nuolat prižiūrimos ir tvarkomos. Pablogėjimas pastebimas atskiroms statinio 
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dalims – sienų apdailos. Plytų mūras dažnu atveju ištrupėjęs, suskilęs, apiręs. Stogo konstrukcijų, 

perdangų.  Taip pat yra objektų, kurių būklė gerėja. 

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 

Įgyvendinamas projektas Nr. 05.4.1-LVPA-K-808-01-0022 „Žemaitijos istorinio – 

religinio kelio sklaida e. rinkodaros priemonėmis“. 

2016 m. liepos 28 d. tarp Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros ir Telšių 

rajono savivaldybės administracijos buvo pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.4.1-LVPA-K-808-01-0022 „Žemaitijos istorinio – religinio 

kelio sklaida e. rinkodaros priemonėmis“ sutartis. Projekto biudžetas – 309.353,14 Eur., iš kurių 

ES fondų lėšos sudarė 85 proc., Telšių rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 15 proc.  

Projekto vykdytojas Telšių rajono savivaldybės administracija 

 

Projekto partneriai Plungės rajono savivaldybės administracija, Kretingos 

savivaldybės administracija 

Projekto vertė 309.353,14 Eur 

Skirtas finansavimas 262.950,17 Eur 

Savivaldybės biudžeto lėšos 46.402,97 Eur 

Įgyvendinimo trukmė 2020-07-27 

Projektas finansuojamas iš Europos regioninio plėtros fondo. 

Projekto tikslas – didinti sakralinių kultūros ir gamtos paveldo objektų, esančių Telšių, 

Plungės ir Kretingos rajonuose, lankomumą ir žinomumą e. rinkodaros priemonėmis.  

http://www.telsiai.lt/go.php/lit/Stebesena


 
 

10 

Projekto įgyvendinimo metu numatomos įdiegti šios e. rinkodaros priemonės, skirtos 

nurodytų prioritetinių turizmo plėtros regionų, sakralinių gamtos ir kultūros paveldo objektų 

lankomumui ir žinomumui didinti: internetinė svetainė, mobilioji aplikacija su išplėstąja realybe bei 

integracijos vietoje, rinkodara socialiniuose tinkluose, turinio rinkodara, el. laiškai, reklama 

paieškos sistemose, reklama internetiniuose portaluose. Įgyvendinant projektą, numatoma, kad e. 

rinkodaros priemonėmis bus padidintas ne mažiau kaip 34 kultūros ir gamtos paveldo objektų 

žinomumas ir lankomumas (lentelė 2). Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais Plungės ir 

Kretingos rajono savivaldybių administracijomis. 

2 lentelė. Projekto „Žemaitijos istorinio – religinio kelio sklaida e.rinkodaros priemonėmis“ 

duomenys. 

Eil. 

Nr.  

Kultūros paveldo objekto pavadinimas Unikalus kodas Kultūros 

vertybių registre 

1 Telšių bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių 

kompleksas; 

 1019 

2 Telšių Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia;  4126 

3 Telšių stačiatikių Šv. Mikalojaus cerkvė;  22686 

4 Luokės Visų Šventųjų bažnyčios statinių kompleksas;  26963 

5 Žemaičių vyskupystės muziejus Varniuose  ir vysk. M. 

Valančiaus darželis; 

 10569 

6 Varnių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios statinių 

kompleksas; 

 1683 

7 Lurdas Varnių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios 

šventoriuje 

 26968 

8 Šv. Aleksandro bažnyčia Varniuose;  1682 

9 Luokės etnografinis ansamblis (Šv. Mišių giesmės žemaičių 

tarme); 

  

10 Mojavos giesmės, gegužinė (Žemaitijos kaimo muziejus);   

11 Telšių Ješibotas;  4121 

12 Kęstaičių kankinių vieta;   

13 Rainių žudynių vietos ir koplyčios kompleksas.  21854 

Telšių rajono savivaldybės duomenys. 

 

5. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų vertingųjų savybių tikslinimas, 

teisinės apsaugos suteikimas (panaikinimas) ir teritorijos ribų nustatymas 

individualūs apsaugos reglamentai 

2020 m. vasario 10 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios 

nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje nutarta:  
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Koplytėlei (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 14958), Telšių 

rajono sav., Telšių miesto sen., Telšių m., Malūno g. 5, apsaugos 

netaikyti. 

 

  

2020 m. birželio 10 d.  Patvirtintas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių 

skyriaus vedėjos tvirtinimo aktu Nr. LRTe-45 (2020-06-10 Nr. IRTeS-2) Kultūros paveldo objekto 

individualus apsaugos reglamentas  

 

Pastatui (unikalus kodas Kultūros vertybių 

registre 26949), Telšių rajono sav., Telšių 

miesto sen., Telšių m., Kalno g. 16 / Telšių 

rajono sav., Žemaitės g. 23. 

2020 m. spalio 5 d.  Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktoji 

nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba nusprendė:  

 

suteikti apsaugą 

1863-1864 m. sukilėlių kapui (unikalus kodas 

Kultūros vertybių registre 44261) Telšių rajono 

sav., Tryškių sen., Bėdakų k. 

 

 

 
2020 m. spalio 12 d. Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos penktoji 

nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba nusprendė suteikti apsaugą  
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Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vietai 

(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 

44051), Telšių r. sav., Viešvėnų sen., Lapurvių k.  

 
2020 m. lapkričio 4 d.  Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios 

nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje buvo patikslintos vertingosios savybės 

ir teritorijos ribos: 

Pabiržulio senovės gyvenvietei (unikalus kodas 

Kultūros vertybių registre 16231) Telšių rajono 

sav., Varnių sen., Pabiržulio k. 

 

 

 

 

Pabiržulio senovės gyvenvietė II (unikalus 

kodas Kultūros vertybių registre 16232) Telšių 

rajono sav., Varnių sen., Pabiržulio k. 
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Pabiržulio senovės gyvenvietė III (unikalus 

kodas Kultūros vertybių registre 17346) Telšių 

rajono sav., Varnių sen., Pabiržulio k. 

 

 

 

Daktariškės senovės gyvenvietė (unikalus kodas 

Kultūros vertybių registre 16432) Telšių rajono 

sav., Varnių sen., Daktariškės k., 

 

Daktariškės senovės gyvenvietė II (unikalus 

kodas Kultūros vertybių registre 16433) Telšių 

rajono sav., Varnių sen., Daktariškės k. 

 

 

 

Janapolės senovės gyvenvietė II (unikalus 

kodas Kultūros vertybių registre 17342) Telšių 

rajono sav., Varnių sen., Janapolės k.,  
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Karkliškių senovės gyvenvietė, vad. Biržulio 

sąsmauka (unikalus kodas Kultūros vertybių 

registre 16434) Telšių rajono sav., Varnių sen., 

Karkliškių k. 

 

 

 

Karkliškių senovės gyvenvietė II (unikalus 

kodas Kultūros vertybių registre 16435) Telšių 

rajono sav., Varnių sen., Daktariškės k. 

 

Karkliškių senovės gyvenvietė III, vad. Dreniais 

(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 

16436) Telšių rajono sav., Varnių sen., 

Karkliškių k. 

 

 

Karkliškių senovės gyvenvietė IV, vad. Spigino 

ragu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 

16437) Telšių rajono sav., Varnių sen., Kūjainių 

k. 
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Karkliškių senovės gyvenvietė V, vad. Spiginu 

(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 

16438) Telšių rajono sav., Varnių sen., Kūjainių 

k. 

 

 

Karkliškių senovės gyvenvietė VI, vad. 

Ožnugariu  (unikalus kodas Kultūros vertybių 

registre 16439) Telšių rajono sav., Varnių sen., 

Karkliškių k. 

Karkliškių senovės gyvenvietė VII, vad. Biržulio 

Sąsmauka (unikalus kodas Kultūros vertybių 

registre 21456) Telšių rajono sav., Varnių sen., 

Karkliškių k. 

 

 

Šiems objektams ir jų teritorijoms bei apsaugos zonai taikomi Lietuvos Respublikos 

nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo reikalavimai ir specialiųjų žemės naudojimo 

sąlygų įstatymo 60 str. 1 d. nuostatos. 

Minėtų objektų apskaitos dokumentaciją ir kitą išsamesnę informaciją rasite Kultūros 

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

6. Lėšų panaudojimas Kultūros paveldo apsaugai 2020 m. Telšių rajone 

3 lentelė. Telšių rajono savivaldybės administracijos skirtos kultūros paveldo objektams, 2020 m. 

http://kvr.kps.lt/


 
 

16 

Kultūros paveldo objekto 

pavadinimas (unikalus kodas 

Kultūros vertybių registre) 

Atliktų darbų pobūdis Skirta Telšių rajono 

savivaldybės lėšų (Eur) 

I. Konkrečių kultūros paveldo objektų tvarkyba 

Biržuvėnų dvaro sodybos antra 

daržinė (25427)  

Biržuvėnų dvaro sodybos antros 

daržinės gaisro padarinių 

likvidavimo darbai  

1540,25 

Telšių spirito fabriko pastatų 

komplekso administracinis 

pastatas (10567) 

Išdaužtų langų užsandarinimo 

darbai  

194,20 

 

Telšių Šv. Mikalojaus 

stačiatikių cerkvė  
(22686) 

Durų pakeitimo, aplinkos 

tvarkymo ir kt. darbai (Priedas 

Nr. 3) 

3000,00 (2020-06-18 S-17440) 

06.02.01.02. „Telšių rajono 

parapijų veiklos dalinis 

finansavimas“ 

Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus 

bažnyčios statinių komplekso 

Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia  

(23656) 

Gaisro apsaugai įsigyti/įsirengti 500,00 (2020-06-22 S-17430) 

06.02.01.02. „Telšių rajono 

parapijų veiklos dalinis 

finansavimas“ 

Telšių bernardinų vienuolyno ir 

kunigų seminarijos statinių 

komplekso (1019) Šv. Antano 

Paduviečio Katedra (26959) 

Vieno šoninio altoriaus 

restauravimo darbai  

6000,00 (2020-06-22 S-17434) 

06.02.01.02. „Telšių rajono 

parapijų veiklos dalinis 

finansavimas“ 

Telšių bernardinų vienuolyno ir 

kunigų seminarijos statinių 

komplekso vienuolyno namas 

(26960) 

Vidaus patalpų remonto darbai  21000,00 (2020-06-18 S-

17419) 06.02.01.02. „Telšių 

rajono parapijų veiklos dalinis 

finansavimas“ 

Telšių Lauko Sodos Šv. Joakimo 

parapijai (bažnyčioje yra 

kilnojamųjų kultūros paveldo 

vertybių) 

Gaisro apsaugai įsigyti/įsirengti 500,00 (2020-08-18 S-17423) 

06.02.01.02 „Telšių rajono 

parapijų veiklos dalinis 

finansavimas“ 

Telšių Švč. Mergelės Marijos 

Ėmimo į dangų bažnyčia 

(4126) 

Bažnyčios teritorijoje esančių 

kunigų kapų tvarkymo darbai 

(Priedas Nr. 4) 

 

15000,00 (2020-07-14 S-17482) 

06.02.01.06. „Telšių Švč. 

Mergelės Marijos Ėmimo į dangų 

bažnyčios šventoriaus puošybos 

darbai“ 
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Kaunatavo Dievo Apvaizdos 

bažnyčia 

Stogo dangos pakeitimo darbams 2000,00 (2020-08-19 S-17659) 

06.02.01.02. „Telšių rajono 

parapijų veiklos dalinis 

finansavimas“ 

Žarėnų Šv. Vyskupo 

Stanislovo parapijai patenka į 

Žarėnų Šv. vyskupo 

Stanislovo bažnyčios 

varpinės teritoriją (1687) 

Bažnyčios langų keitimo 

darbams  

2000,00 (2020-08-18 S-17637) 

06.02.01.02. „Telšių rajono 

parapijų veiklos dalinis 

finansavimas“ 

 

1000,00 (2020-08-27 S-17687) 

06.02.01.01. „Kultūros paveldo 

objektų priežiūra, apskaita, 

stebėsena, informacinė sklaida 

jų išsaugojimo klausimais“ 

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., 

Ryškėnų 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 (veikiančiose ir 

neveikiančiose) kapinėse, viešose 

erdvėse, pašalinimo darbai 

5517,60 

II. Kultūros paveldo objektų ir jų teritorijų priežiūra 

2. Archeologinės vietos 

   

   

II. Kultūros paveldo objektų ir jų teritorijų priežiūra 

3. Telšių rajono piliakalnių priežiūra 

Seniūnija (piliakalnių skaičius) Atlikti darbai Lėšos 

Varnių regioninio parko 

direkcijai 

 

 

Piliakalnių priežiūrai, 

rekreacinėms teritorijoms, 

kultūros paveldo teritorijų 

priežiūros vykdymui 

Piliakalnių priežiūros darbams: 

informacinės sistemos 

3000,00 (2020-07-15 S-17507) 

02.02.04.04. „Saugomų teritorijų, 

gamtos paminklų steigimas ir 

tvarkymas“ 
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Pašatrijos piliakalnio su 

gyvenviete (24531; 3476; 

24532) ir Šaukštelio 

piliakalnio vad. Sprūdės kalnu 

(3479) 

 

 Vembūtų piliakalnio su 

gyvenviete (43534; 3486; 

43535), Širmės piliakalnio ir 

senovės gyvenvietės (17341), 

Didžiųjų Burbiškių piliakalnio 

vad. Moteraičiu (3478), 

Pagirgždūčio piliakalnio, vad. 

Girgždūtės kalnu (3484) 

atnaujinimui, šienavimo, 

medžių, krūmų valymo 

darbams 

 

Piliakalnių želdinių ir aplinkos 

tvarkymo darbams 

 

 

 

Piliakalnių želdinių ir aplinkos 

tvarkymo darbams 

 

 

 

1400,00 (2020-07-16 S-17501) 

05.02.01.07. „Piliakalnių 

pritaikymas lankymui“ 

 

 

 

2000,00 (2020-07-16 S-17500) 

06.02.01.01. „Kultūros paveldo 

objektų priežiūra, apskaita, 

stebėsena, informacinė sklaida jų 

išsaugojimo klausimais“ 

Paplienijos piliakalnio (24529; 

24530; 3490) avarinių medžių 

pašalinimas 

 

Piliakalnio vėjovartų, vėjalaužų, 

sausuolių, avarinių medžių 

pašalinimo darbai (Priedas Nr. 2) 

36275,80 (2020-05-29 S-17395) 

02.02.04.02. „Želdynų atkūrimas 

ir tvarkymas“; 02.02.04.04. 

„Saugomų teritorijų, gamtos 

paminklų steigimas ir tvarkymas“; 

02.02.04.05. „Ypatingų ekologinių 

situacijų valdymo bei padarinių 

likvidavimo priemonių vykdymas“ 

Varnių seniūnija (7) Šienavimas, medžių, krūmų 

valymas, šiukšlių rinkimas, 

išvežimas, takų ir privažiavimų. 

Žmogiškieji ištekliai 

Luokės seniūnija (3) Žolės pjovimas Žmogiškieji ištekliai 

Gadūnavo seniūnija (2) Nušienauta žolė, nudžiūvusių 

medžių pašalinimas, medžių 

genėjimas, krūmų išpjovimas, 

esamų laiptų remontas 

Žmogiškieji ištekliai 

Degaičių seniūnija (1) Žolės pjovimo ir medžių genėjimo 

darbai 

Žmogiškieji ištekliai 

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.) 
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„Paplienijos piliakalnio su 

gyvenviete piliakalnio, vad. 

Plinija (unikalus kodas 

Kultūros vertybių registre 

3490) pritaikymas lankymui“ 

techninio projekto 

parengimas 

 6300,00 be PVM (2020-08-27 

S-17682) 06.01.05.02. „Telšių 

rajono vietos veiklos grupės ir 

Telšių miesto vietos veiklos 

grupės vietos plėtros 2014-

2020 metų strategijų 

įgyvendinimas“ 

 

Telšių miesto Šviesos gatvės 

detaliųjų archeologinių 

tyrimų paslaugos (16426; 

17113) 

 
 Žvalgomieji tyrimai 

 

 

15125,00 Eur (2020-05-08 S-

17329) 

Tryškių gatvės atkarpos 

archeologinių tyrimų paslaugos 

(16426; 17113) 

Žvalgomieji tyrimai 4114,00 Eur (2020-04-28 S-

17295) 

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

organizavimas ir pan.) 

 

Projektui „Telšių Atminties 

knyga: miesto žydų gyvenimas“ 

įgyvendinimui 

Konferencija 

Leidinio (konferencijos pranešimų 

medžiagos pagrindu) maketavimas 

ir spausdinimas; Projekto 

reklaminės medžiagos 

spausdinimas Plačiau: 9 skyrius. 

1900,00 (2020-07-23 S-17590) 

06.01.03.03. „Kultūrinės veiklos 

projektų dalinis finansavimas“ 

Telšių bernardinų vienuolyno 

ir kunigų seminarijos statinių 

komplekso (1019) kunigų 

seminarija (26962) 

Telšių Vyskupo Vincento 

Borisevičiaus kunigų 

seminarijos atkūrimo 30-ųjų 

metinių paminėjimo (knygų 

išleidimo) leidybos darbams  

5000,00 (2020-08-19 S-17645) 

06.02.01.02. „Telšių rajono 

parapijų veiklos dalinis 

finansavimas“ 

Projekto „Žemaitiškų koplytėlių 

tradicijų gyvastis“ 

įgyvendinimui 

Pastatytos trys koplytėlės: 

Džiuginėnų dvaro teritorijoje, kur 

gyveno rašytoja Žemaitė (šalikelėje 

prie įvažiavimo į Džiuginėnų 

dvarą); Telšių miesto teritorijoje 

esančiose senose kapinaitėse, 

kuriose palaidotos maro aukos 

(šalikelėje prie įvažiavimo į 

Siraičių dvarą); Pakelės sankryžoje 

prie Žarėnų, skirtoje žemaičių 

istorijos virsmams įprasminti (prie 

2100,00 

06.01.03.03. „Kultūrinės veiklos 

projektų dalinis finansavimas“ 
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įvažiavimo į Kęstaičių kaimą, 5 km 

į šiaurės vakarus nuo Telšių).  

Všį Žemaitijos turizmo 

informacijos centrui 

Leidinio „Telšių rajono 

savivaldybės lankytinų vietų 

žemėlapis“ lietuvių, anglų ir 

vokiečių kalbomis spausdinimui; 

Ekspozicijų atnaujinimui Biržuvėnų 

dvaro sodyboje, naujų edukacijų 

pristatymui 

8800,00 

05.02.02.07 „Projektų gerinančių 

turizmo sąlygas finansavimas“ 

 

 5 pav. 2019 – 2020 m. Telšių rajono savivaldybės biudžeto lėšos skirtos kultūros paveldo apsaugai 

 

7. Paraiškų teikimas kultūros paveldo objektų tvarkybos darbams atlikti 

daliniam finansavimui gauti 

Telšių rajono savivaldybės administracija rugsėjo 4 d. pateikė paraišką Telšių rajono vietos 

veiklos grupei pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos 

plėtros 2014-2020 metų strategija“ priemonės „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ veiklos sritį 

„Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą“ skirtą įgyvendinti darbus, kurie reikalingi 

norint Paplienijos piliakalnį su gyvenviete vad. Plinija (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 3490) 

pritaikyti lankymui. Teikiamas projekto įgyvendinimas – investicija į kaimo vietovių kultūros paveldo, 

gamtos paveldo ir kraštovaizdžio infrastruktūrą. Sėkmės atveju, gavus finansavimą projekto 

įgyvendinimo metu Telšių rajono kultūros paveldo objekte, Paplienijos piliakalnyje, bus atlikti 

tvarkybos darbai ir objektas, turintis archeologinę vertę, bus pritaikytas lankymui.  

145000
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Bendra preliminari projekto vertė – 47945,00 Eur, iš jų: 35918,00 Eur VPS lėšos, 12027,00 Eur 

savivaldybės biudžeto lėšos. 

Taip pat Telšių rajono savivaldybės administracija rugsėjo 30 d. pateikė paraišką 

Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos siekiant gauti finansavimą pagal 

Paveldosaugos programą Vyskupo Motiejaus Valančiaus namo patalpų remontui atlikti. Sėkmės 

atveju, gavus finansavimą, projekto įgyvendinimo metu Telšių rajono kultūros paveldo objekte, 

Vyskupo Motiejaus Valančiaus name, esančiame S. Daukanto g. 10A, Varniuose, bus atlikti pastato 

patalpų vidaus tvarkybos darbai. 

Bendra preliminari projekto vertė – 103,1 tūkst. Eur, iš jų: 61,9 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšos, 

41,2 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšos. 

 

8. Kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo komisijos 

Telšiuose baigiami tvarkyti vyskupo Justino Staugaičio, Vasario 16-osios akto signataro, rūpesčiu 

1929 metais pradėti statyti Telšių vyskupijos vyskupų rūmai (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 

15995). Jų eksterjere atkurti 2 kryžiai, vienas – pagal ikonografinę medžiagą virš centrinio įėjimo, kitas – 

rytiniame rūmų fasade pagal kryžiaus kontūrus, rastus atidengus tinką. Buvo atliekamas fasadų, sienų, 

karnizų, dekoro elementų, laiptų remontas, įrengiama hidroizoliacija ir drenažas. Tvarkybos darbai atlikti 

pagal UAB „Architekto studija“ (projekto vadovas architektas profesorius Algirdas Žebrauskas) parengtą 

tvarkybos darbų projektą, VšĮ „Telšių vyskupijos Ekonomo tarnybai“ įgyvendinant iš Lietuvos Respublikos 

ir Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo bendrai finansuojamą projektą „Telšių Šv. Antano Paduviečio 

katedros, vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos pastatų (Bernardinų vienuolyno) ir Vyskupijos 

kurijos pastato sutvarkymas“. Darbus atliko UAB „Kriautė“. Vyskupų rūmų pirminį projektą atliko Kauno 

architektas P. Taračkovas. Vyskupo prašymu ir išlaikant P. Taračkovo pasiūlytą rūmų planinę struktūrą, V. 

Dubeneckis projektą pakoregavo, suteikdamas jam neobarokinių formų. Pastatas mūrinis, tinkuotas, dviejų 

aukštų, pusiau atviro tūrio, „L“ raidės formos plano su apvalia centrine dalimi, su bokštu ir žibintu. Statybai 

vadovavo Rygos politechnikos instituto auklėtinis R.Steikūnas. Darbus vykdė klaipėdiečiai technikai Hemas 

ir Liubartas, mūro meistras Gerošius. Jiems talkino vietos mūrininkai ir keli darbininkai. 
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Taip pat šiais metais buvo baigta tvarkyti buvusi rabinų mokykla, Telšių ješibotas 

(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 4121). Pastatas restauruotas pagal UAB „Atamis“ 

parengtą Telšių ješiboto tvarkybos darbų (restauravimas, remontas) projektą (projekto dalies 

vadovas V. Grinčelaitis). Restauravimo metu pagal ikonografinę medžiagą atstatytas frontonas, 

atkurta stogo forma, restauruotas degtų plytų mūras ir architektūrinės detalės, atkurta salė. Pastatą 

planuojama perduoti Telšių muziejui „Alka“.  
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Vembūtų piliakalnio su gyvenviete (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 43534) 

tvarkybos darbai buvo priimti šių metų rugsėjo pradžioje. Tvarkybos darbų užsakovas – Varnių 

regioninio parko direkcija. Pagal tvarkybos darbų (konservavimo) projektą, kurį parengė 

projektuotojas Aurimas Vengris,  buvo sutvarkytos erozijos židinių vietos, įrengti pėsčiųjų takai, 

ąžuoliniai laiptai į piliakalnį. Tvarkybos darbai finansuoti iš vietos plėtros strategijos (VPS) 

priemonės „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ veiklos sritis „Parama investicijoms į 

kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“. Vietos projekto vertė iki 48 875,00 Eur 

(keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt penki eurai 00 ct.). Telšių rajono 

savivaldybės administracijos Varnių seniūnija prisidėjo technika ir darbininkais tvarkant piliakalnį 

ir jo papilį (prieigas). Darbus atliko UAB „Tomanta“.  
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9. Kultūros paveldo sklaida 

Telšių rajono savivaldybės administracija kartu su kitomis institucijomis sausio 27 d. 

dalyvavo pasaulinėje akcijoje „MES PRISIMENME“ – „WE REMEBER“  ir pagerbė Holokausto 

aukų atminimą uždegant žvakutę ir pagal žydų tradicijas padedant akmenį žudynių ar kitose 

deramose atminimo vietose.  

Akimirkos iš pasaulinės akcijos  „Mes prisimename“ – „We remeber“ Telšių rajone. 

Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas, mero pavaduotojas Kazys Lečkauskas ir 

Viešvėnų seniūnas Petras Varnelis pagerbė Holokausto aukų atminimą uždegdami žvakutes – tylos 

minute 
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Telšių „Atžalyno“ progimnazijos šaulių būrelio nariai 
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Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Nevarėnų kultūros centro darbuotojai aplankė ir tylos minute pagerbė 

Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Šiliškių k., Nevarėnų žydų žudynių vietą ir kapus. 
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Telšių r. sav., Luokės bendruomenė aplankė Telšių rajono sav., Luokės sen., Luokės mstl., Žemaitės 

g. esančias Luokės žydų antrąsias senąsias kapines. Taip pat Luokės žydų žudynių vietą ir kapus, 

esančius Telšių rajono sav., Luokės sen., Gudiškės k.,  
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Telšių centras „Viltis“ Telšių r. sav., Viešvėnų sen., Rainių k. 

 

Telšių kultūros centro darbuotojai 
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Telšių „Kranto“ progimnazija pagerbė Holokausto aukas uždegdami žvakutes bei padėdami akmenį. 

 
Holokausto aukas taip pat uždegdami žvakutę pagerbė Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto 

profesoriai dailininkai Zita ir Romualdas Inčirauskai 
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Paminėjime dalyvavo Tryškių seniūnija, seniūnaičiai, tarybos narė Vilma Rumšienė, Tryškių kultūros centro 

direktorius Egidijus  Einikis 
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Europos paveldo dienos‘20 

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 (toliau – EPD) mini nuo 2007 metų. 

EPD 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 rajono savivaldybė  atsižvelgus į susiklosčiusią situaciją dėl koronaviruso 

paskelbto karantino, ir galimos antros bangos rudenį, vietoje tradicinių EPD renginių (pažintinių 

pasivaikščiojimo, parodų, paskaitų, filmų peržiūrų, edukacinių užsiėmimų, koncertų, žaidimų ir kt.) 

alternatyvą  Telšių rajone 2020 m. rugsėjo 15–20 d. Europos paveldo dienų tema buvo: "Kultūros 

paveldas ir edukacija".  

EPD skirtame renginyje Telšių rajono savivaldybė pristatė virtualią paskaitą apie 

Piliakalnius esančius Telšių rajone. Paskaita buvo skirta moksleiviams (1-4 klasių) ir visiems 

besidomintiems kultūros paveldu ir istorija. Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir 

turimo skyriaus vyriausioji specialistė (paveldosaugos) kvietė visus keliauti po piliakalnius esančius 

Telšių rajone ir kartu atrasti, sužinoti, domėtis ir kitiems papasakoti apie išlikusį unikalų baltų 

istorijos paveldą mūsų rajone. Šioje paskaitoje dalyviai išgirdo įdomių pasakojimų, padavimų, faktų 

apie piliakalnius. Buvo supažindinama su: Džiuginėnų piliakalniu su gyvenviete (unikalus kodas 

Kultūros vertybių registre 24527); Biržuvėnų piliakalniu su gyvenviete (unikalus kodas Kultūros 

vertybių registre 24523); Sėbų piliaklniu su gyvenviete (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 

24519); Vebūtų piliakalniu su gyvenviete (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 43534); 

Getautės piliakalniu, vad. Getautės pilimi (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 3487); 

Šaukštelio piliakalniu vad. Sprūdės kalnu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 3479); 

Paplienijos piliakalniu su gyvenviete (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 24529) Didžiųjų 

Burbiškių piliakalniu vad. Moteraičiu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 3478); Pašatrijos 

piliakalniu su gyvenviete (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 24531); Pagirgždūčių 

piliakalniu, vad. Girgždūtės kalnu (3484) ir Buišų, Tauragėnų piliakalniu su gyvenviete (unikalus 

kodas Kultūros vertybių registre 24525). 

Rugsėjo 15 d. paskaita buvo pristatyta Telšių „Kranto“ progimnazijos 3-4 klasių 

mokiniams. Išklausę paskaitą vaikai dalyvavo viktorinoje, laimėtojai buvo apdovanoti Kultūros 

paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ir Telšių rajono savivaldybės administracijos 

įsteigtais prizais.  

Paskaitos akimirkos 
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2020 m. rugsėjo 24 d. Žemaičių muziejus „Alka“ kvietė dalyvauti konferencijoje 

„Telšių Atminties knyga: miesto žydų gyvenimas“. Konferencijos metu buvo pristatomas Telšių 

žydų religinis, ekonominis ir kultūrinis gyvenimas, dalijamasi prisiminimais apie žydų gyvenimą 

Telšiuose. Pranešimus skaitė ir diskusijose dalyvavo svečiai iš Jungtinių Amerikos valstijų, Filipinų 

universiteto, Klaipėdos bei Vilniaus universitetų, Vilniaus dailės akademijos, Lietuvos Nacionalinės 

Martyno Mažvydo bibliotekos, Lietuvos centrinio valstybės archyvo mokslininkai. Konferencijos 

pranešimuose nagrinėti miesto žydų istorijos klausimai, Telšių ješivos palikimas Lietuvoje ir 

užsienyje, diskutuota žydų paveldo Telšių istorijos naratyve tema. Apskritojo stalo diskusijoje buvo 

aptariamas materialiojo ir nematerialiojo žydų paveldo išsaugojimo ir jo pristatymo visuomenei 

klausimai. Konferencijos dalyviams vyko ekskursija po Telšius: ‚Žydų paveldas Telšiuose“. 

Projekto „Telšių atminties knyga: miesto žydų gyvenimas“ vienas tikslų yra iš jidiš ir hebrajų į 

lietuvių kalbą šiemet išversti dalį muziejuje saugomo vertingo eksponato – Atminties knygos 

„Telšiai“. 505 puslapių knygą sudaro 5 skyriai: žydų istorija nuo įsikūrimo Telšiuose iki 

holokausto, Telšių Ješivos istorija ir joje sukurta mokymo sistema, iškiliausi žydai Telšiuose, žydų 

bendruomenės gyvenimas Telšiuose, jos likimas II-ojo pasaulinio karo metais. Konferencijoje 

dalyvavę muziejaus bičiuliai Aldona ir Philip S. Shapiro, organizacijos „Remembering Litvaks, 

Inc.“ vadovai, ne tik padovanojo vertingų su ješiva susijusių leidinių, papildysiančių muziejaus 
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judaikos spaudinių rinkinį. Buvo pasirašyta paramos sutartis, skirta Atminties knygą „Telšiai“ 

vertimui, padėsianti greičiau visuomenei pristatyti visą knygą lietuvių kalba. Įgyvendinant projektą, 

dar bus išleistas mokslinės konferencijos pranešimų leidinys, bendradarbiaujant su projekto 

partneriais bus pristatytas edukacinių dirbtuvių ciklas: ekskursija „Žydų štetlas Telšiuose“, tradicijų, 

papročių, kulinarinio paveldo vakarai. Projektą „Telšių atminties knyga: miesto žydų gyvenimas“ 

finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Telšių rajono savivaldybė. Projektą remia „Remembering 

Litvaks, Inc.“ (JAV), Jakovo Bunkos paramos ir labdaros fondas, UAB „Tela“. Projekto partneriai 

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, VšĮ Žemaitijos turizmo 

informacijos centras, Telšių menų inkubatorius. 

Konferencijos akimirka. 

 

Žemaičių muziejus „Alka“, bendradarbiaudamas su Žemaitijos turizmo informacijos centru, rugsėjo 

26-ąją telšiškius ir miesto svečius vėl pakvietė į ekskursiją „Žydų štetlas Telšiuose“ su gide Janina 

Buceviče. 

Ekskursija – šiemet muziejuje įgyvendinamo projekto „Telšių atminties knyga: miesto žydų 

gyvenimas“ sudedamoji dalis. 

Ekskursijos akimirka. 
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2020 m. rugsėjo 25 d. Telšių rajono savivaldybės Kultūros centras (partneris Telšių 

rajono savivaldybės administracija) kvietė dalyvauti Tarptautinėje kryždirbystės konferencijoje 

„Žemaičių, lenkų ir sakartvelų kryždirbystė: skirtys ir bendrumai“. Po konferencijos įvyko trijų 

koplytėlių atidengimo ceremonija: 1. Džiuginėnų dvaro teritorijoje, kur gyveno rašytoja Žemaitė 

(šalikelėje prie įvažiavimo į Džiuginėnų dvarą); 2. Telšių miesto teritorijoje esančiose senose 

kapinaitėse, kuriose palaidotos maro aukos (šalikelėje prie įvažiavimo į Siraičių dvarą); 3. Pakelės 

sankryžoje prie Žarėnų, skirtoje žemaičių istorijos virsmams įprasminti (prie įvažiavimo į Kęstaičių 

kaimą, 5 km į šiaurės vakarus nuo Telšių).   

Konferencijos akimirkos 
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2020 m. rugsėjo 29 d. Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Telšių filialas Telšiuose 

(Sedos g. 12) pristatė parodą apie Žemaitijos dvarus: du dvarai – keliolikos šeimų likimai.  

Parodos „Žemaitijos dvarai: Džiuginėnai ir Siraičiai” rengėjai rašytiniais XIX–XX a. dokumentais 

ir to meto fotografijomis pasakojo dviejų Žemaitijos dvarų istoriją, pristatė šių dvarų valdytojus, jų 

turėtas žemes, paveldėtojus. 

Parodos pristatymo metu pranešimą skaitė Žemaičių muziejaus „Alka” istorikė Janina Bucevičė, 

savo patirtimi rašant Siraičių dvaro valdytojų Opulskių giminės istorijos knygą pasidalino Opulskių 

vaikaitis Rimantas Žiauga, apie Džiuginėnų dvarą papasakojo dalies šio dvaro šeimininkas Andrius 

Dacys. Atidaryme taip pat padėkos žodį tarė Lietuvos vyriausioji archyvarė Kristina Ramonienė 

Susirinkusius dalyvius bei jos organizatorius pasveikino bei už šios idėjos įgyvendinimą padėkojo 

Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas. Rajono meras akcentavo, jog yra labai svarbu, jog 

apie savo krašto istoriją ir palikimą kuo daugiau pasakotumėme mūsų augančiai kartai, kad ji kuo geriau 

pažintų ir suprastų jos svarbą. Atidaryme taip pat padėkos žodį tarė Lietuvos vyriausioji archyvarė 

Kristina Ramonienė 

Paroda yra lengvai perkeliama iš vienos vietos į kitą ir veiks iki šių metų pabaigos. Parodos surinkta 

medžiaga bus išdalinta visoms Telšių rajono mokykloms ir bibliotekoms. 

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Klaipėdos regioninis valstybės archyvas. 

Parodos akimirkos 
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Priedas Nr. 1 

 

 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  

DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS 

DĖL 2020 M. TELŠIŲ RAJONO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ STEBĖSENOS 

PROGRAMOS PATVIRTINIMO  

 

2020  m.  sausio 20 d. Nr. A1-48 

 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 2020 m. Telšių rajono savivaldybės kultūros paveldo objektų stebėsenos 

programą (pridedama). 

  

  

 

 

Administracijos direktorius   Imantas Motiejūnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė     

 

 

Giedrė Gudavičienė 

2020-01-13 
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PATVIRTINTA 

                                                                                    Telšių rajono savivaldybės  

  administracijos direktoriaus 

  2020 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1- 48 

 
2020 M. TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ BŪKLĖS 

TIKRINIMO PROGRAMA 

Eil. 

Nr. 
Objekto pavadinimas 

Unikalus 

kodas 
Adresas 

Būklės 

patikrinimo 

terminas 

(ketv.) 

1.  
Nevarėnų žydų žudynių vieta ir 

kapas 
21747 

Telšių rajono sav., Nevarėnų sen., Šiliškių 

k. 
I 

2.  
Nevarėnų žydų žudynių vieta ir 

kapas II 
21746 

Telšių rajono sav., Nevarėnų sen., Šiliškių 

k. 
I 

3.  Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus 

bažnyčios statinių komplekso 

Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia  

 

23656 
Telšių rajono sav., Nevarėnų sen., 

Nevarėnų mstl., Gėlių g. 2A 

I 

4.  Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus 

bažnyčios statinių komplekso 

varpinė 

23657 Telšių rajono sav., Nevarėnų sen., 

Nevarėnų mstl., Gėlių g. 

I 

5.  
Muitaičių kapinynas 16430 

Telšių rajono sav., Ryškėnų sen., 

Muitaičių k. 

I 

6.  Rašytojos Sofijos Ivanauskaitės-

Pšibiliauskienės-Lazdynų Pelėdos 

kapas 

10568 
Telšių rajono sav., Tryškių sen., Tryškių 

mstl. 

I 

7.  
Muitaičių kalnas, vad. Alka 3480 

Telšių rajono sav., Viešvėnų sen., Sakalų 

II k. 

I 

8.  
Luokės žydų pirmosios senosios 

kapinės 
21745 

Telšių rajono sav., Luokės sen., Luokės 

mstl., Kuršėnų g. 

II 

9.  
Visų Šventųjų bažnyčia 1678 

Telšių rajono sav., Luokės sen., Luokės 

mstl., Telšių g. 5 

II 

10.  
Varpinė 26964 

Telšių rajono sav., Luokės sen., Luokės 

mstl., Telšių g. 5 

II 

11.  
Biržuvėnų piliakalnis su 

gyvenviete 
24523 

Telšių rajono sav., Luokės sen., 

Biržuvėnų k. 

II 

12.  
Jokšų senovės gyvenvietė 2529 Telšių rajono sav., Luokės sen., Jokšų k. 

II 

13.  
Senovės gyvenvietė II 2530 Telšių rajono sav., Luokės sen., Jokšų k. 

II 

14.  
Senojo miesto vieta 2531 

Telšių rajono sav., Luokės sen., Luokės 

mstl. 

II 

15.  
Pašatrijos piliakalnis su 

gyvenviete 
24531 

Telšių rajono sav., Luokės sen., Pašatrijos 

k. 

II 
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16.  
Kūlio Daubos vandens malūno 

pastatas 
28265 

Telšių rajono sav., Luokės sen., Kūlio 

Daubos k. 

II 

17.  
Biržuvėnų senovės gyvenvietė 2528 

Telšių rajono sav., Luokės sen., 

Biržuvėnų k. 

II 

18.  
Kuršų kapinynas 16428 Telšių rajono sav., Luokės sen., Kuršų k. 

II 

19.  
Luokės kapinynas 2532 

Telšių rajono sav., Luokės sen., Luokės 

mstl. 

II 

20.  
Bažnyčios kompleksas 1680 

Telšių rajono sav., Varnių sen., 

Pavandenės mstl. 

III 

21.  
Drobūkščių kapinynas 3482 

Telšių rajono sav., Varnių sen., 

Drobūkščių k. 

III 

22.  
Alkvietė vad. Alkos kakta 3483 

Telšių rajono sav., Varnių sen., Mažojo 

Palūksčio k. 

III 

23.  
Šaukštelio piliakalnis vad. 

Sprūdės kalnu 
3479 

Telšių rajono sav., Varnių sen., Šaukštelio 

k. 

III 

24.  
Sėbų piliakalnis su gyvenviete 24519 Telšių rajono sav., Varnių sen., Sėbų k. 

III 

25.  
Piliakalnis vad. Šatrijos kalnu 3476 Telšių rajono sav., Pašatrijos k. 

III 

26.  
 

Gyvenvietė 
24532 Telšių rajono sav., Pašatrijos k. 

III 

27.  
Getautės piliakalnis, vad. 

Getautės pilimi 
3487 

Telšių rajono sav., Viešvėnų sen., 

Getautės k. 

III 

28.  
Kveilių, Ruišėnų kapinynas 16445 

Telšių rajono sav., Viešvėnų sen., Kveilių 

k. 

III 

29.  
Nakrošiškių kapinynas 16446 

Telšių rajono sav., Viešvėnų sen., 

Nakrošiškių k. 

III 

30.  
Patumšalių kapinynas 16234 

Telšių rajono sav., Viešvėnų sen., 

Patumšalių k. 

III 

31.  
Vabalių kapinynas 16447 

Telšių rajono sav., Viešvėnų sen., Vabalių 

k. 

III 

32.  
Kalnas, vad. Alkos kalnu 3491 

Telšių rajono sav., Viešvėnų sen., Sakalų 

I k. 

III 

33.  
Kalnas, vad. Garbės kalneliu, 

kitaip Sterblės kalneliu 
3489 

Telšių rajono sav., Viešvėnų sen., 

Pakapių k. 

III 
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34.  
Muitaičių kalnas vad. Alka 3480 

Telšių rajono sav., Viešvėnų sen., Sakalų 

II k. 

III 

35.  
Geležinkelio tiltas 26979 

Telšių rajono sav., Ryškėnų sen., 

Lieplaukės k. 

III 

36.  Siraičių dvaro sodybos rūmai 26999 Telšių rajono sav., Gadūnavo sen., 

Siraičių k., Leopoldo Andrijausko g. 14 

IV 

37.  Siraičių dvaro sodybos namas 27000 Telšių rajono sav., Gadūnavo sen., 

Siraičių k., Leopoldo Andrijausko g. 14A 

IV 

38.  Siraičių dvaro sodybos svirnas 27001 Telšių rajono sav., Gadūnavo sen., 

Siraičių k., Leopoldo Andrijausko g. 22 

IV 

39.  Siraičių dvaro sodybos tvartas I 27002 Telšių rajono sav., Gadūnavo sen., 

Siraičių k. 

IV 

40.  Siraičių dvaro sodybos tvartas II 27003 Telšių rajono sav., Gadūnavo sen., 

Siraičių k., Leopoldo Andrijausko g. 12 

IV 

41.  Siraičių dvaro sodybos ūkinis 

pastatas 

27004 Telšių rajono sav., Gadūnavo sen., 

Siraičių k. 

IV 

42.  Siraičių dvaro sodybos skalbykla 27005 Telšių rajono sav., Gadūnavo sen., 

Siraičių k., Leopoldo Andrijausko g. 16 

IV 

43.  Siraičių dvaro sodybos 

kumetynas 

27006 Telšių rajono sav., Gadūnavo sen., 

Siraičių k., Leopoldo Andrijausko g. 8 

IV 

44.  Siraičių dvaro sodybos kalvė 27007 Telšių rajono sav., Gadūnavo sen., 

Siraičių k., Leopoldo Andrijausko g. 7 

IV 

45.  Siraičių dvaro sodybos šulinys 27008 Telšių rajono sav., Gadūnavo sen., 

Siraičių k. 

IV 

46.  Siraičių dvaro sodybos rūmai 26999 Telšių rajono sav., Gadūnavo sen., 

Siraičių k., Leopoldo Andrijausko g. 14 

IV 

47.  
Kegų pilkapynas 16449 Telšių rajono sav., Žarėnų sen., Kegų k. 

IV 

48.  
Paplienijos piliakalnis su 

gyvenviete 
24529 

Telšių rajono sav., Žarėnų sen., 

Paplienijos k. 

IV 

49.  Paplienijos piliakalnio su 

gyvenviete piliakalnis, vad. 

Plinija 

3490 
Telšių rajono sav., Žarėnų sen., 

Paplienijos k. 

IV 

50.  
Paplienijos piliakalnio su 

gyvenviete gyvenvietė 
24530 

Telšių rajono sav., Žarėnų sen., 

Paplienijos k. 

 

IV 

RIZIKA, KURIAI ESANT NUMATYTI OBJEKTAI GALI BŪTI NEAPŽIŪRĖTI 

1. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas, nenumatytos atostogos ir t.t.), žmogiškųjų išteklių trūkumas Skyriuje. 

2. Nenumatytos aplinkybės (techniniai atvejai ir kt.). 

  ___________________________ 
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Priedas Nr. 2 

Piliakalnio vėjovartų, vėjalaužų, sausuolių, avarinių medžių pašalinimo darbai. 

 

Fotofiksacija prieš 

darbus. 

 

Fotofiksacija dabar. 
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Priedas Nr. 3 

Telšių Šv. Mikalojaus stačiatikių cerkvė (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 22686) pakeistų 

durų fotofiksacija. 

2019-09-29 d. 
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2020-11-03 d.  
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Priedas 4 

Prieš  

 
Po 

 


