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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 

Eil. 

Nr. 

Kultūros paveldo objektų 

klasifikacija 

2016  2017  2018  2019  2020  2021 

1. Kultūros paveldo objektai, turintys 

paminklo statusą 

45 45 45 45 45 45 

2. Nekilnojamieji kultūros paveldo 

objektai, turintys valstybės saugomo 

objekto statusą 

212 212 212 212 212 212 

3. Nekilnojamieji kultūros paveldo 

objektai, įrašyti į registrą (registriniai) 

224 229 229 228 230 231 

4. Kilnojamosios kultūros vertybės 

įrašytos į Kultūros vertybių registrą 

  - 228 228 228 

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).  

1 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 sudaro 

 
1 https://kvr.kpd.lt/#/ 

https://kvr.kpd.lt/#/
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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 straipsniu2. 

2. Nekilnojamojo kultūros paveldo stebėsenos 2021 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 taisyklėse3 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 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniams 

padaliniams. 

 
2 Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas 2004 m. rugsėjo 28 d. 

Nr. IX-2452 
3 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 

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

ĮV–685 pakeista nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsenos tvarka4, kuomet savivaldybėms 

palikta tik valstybės ir savivaldybės saugomų objektų stebėsena.  

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-01-06 įsakymu Nr. A1-13 

„Dėl 2021 m. Telšių rajono kultūros paveldo objektų stebėsenos programos patvirtinimo“ numatyta 

Telšių rajono savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausiajai specialistei (paveldosaugos) 

2021 metais patikrinti 45 Telšių rajono savivaldybės kultūros paveldo objektų (Priedas Nr. 1). 

2021 m. iš viso buvo patikrinta 66 Telšių rajone esančių kultūros paveldo objektų būklė (4 

pav.). Iš jų 4 registriniai, 2 paminklo statusą turintys kultūros paveldo objektai, 59 valstybės 

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

2 pav. Būklės patikrinimo aktai pagal seniūnijas. 

 

Nevarėnų seniūnijoje 2021 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 26 kultūros paveldo objektai ir surašyti būklės 

patikrinimo aktai, iš jų 22 valstybės saugomiems objektams, 1 paminklo statusą turinčiam paveldo 

objektui, 2 registriniams bei 1, kuris patenka į kultūros paveldo teritorijoje esančių objektų 

vizualinės ir/ar fizinės apsaugos zoną (2 pav.). 

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

patikrinimo aktai. Abiejų objektų statusas – valstybės saugomi (2 pav.). 

Varnių seniūnijoje buvo apžiūrėti 21 kultūros paveldo objektai ir surašyti būklės 

patikrinimo aktai, iš jų 1 registrinis, valstybės saugomų 20 (2 pav.). 

 
4 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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Viešvėnų seniūnijoje buvo patikrinta 3 kultūros paveldo objektų būklė ir surašyti būklės 

patikrinimo aktai. Iš jų 2 turintys valstybės saugomo kultūros paveldo objekto statusą ir 1 paminklas 

(2 pav.). 

Žarėnų seniūnijoje buvos patikrinta 1 valstybės saugomo kultūros paveldo objekto būklė ir 

surašytas būklės patikrinimo aktas (2 pav.). 

Gadūnavo seniūnijoje buvo apžiūrėti 8 kultūros paveldo objektai ir surašyti būklės 

patikrinimo aktai. Iš jų  turintis registrinį kultūros paveldo objekto statusą ir 7 valstybės saugomi (2 

pav.). 

Luokės seniūnijoje buvo patikrinta 1 valstybės saugomo statusą turinčio kultūros paveldo 

objekto būklė ir surašytas būklės patikrinimo aktas (2 pav.). 

Degaičių seniūnijoje buvo patikrinta 1 valstybės saugomo kultūros paveldo objekto būklė 

ir surašytas būklės patikrinimo aktas (2 pav.). 

Ryškėnų seniūnijoje buvo patikrinta 3 valstybės saugomų kultūros paveldo objektų būklė ir 

surašyti būklės patikrinimo aktai. Valstybės saugomiems (2 pav.). 

3. 2021 m. apžiūrėtų Kultūros paveldo objektų būklės pokytis (nuo 2008 m.). 

Prognozės galinčios neigiamai ir/ar teigiamai paveikti kultūros paveldo 

objektus 

2021 metų pirmame ketvirtyje apžiūrėta 5 kultūros paveldo objektai, iš jų 1 planuotas 

apžiūrėti kultūros paveldo objektas (1 valstybės saugomas), 4 neplanuoti (3 valstybės saugomi; 1 

patenka į apsaugos zoną) kultūros paveldo objektai. Kultūros paveldo objektų tikrintos būklės vieno 

objekto būklė labai pagerėjo, buvo atlikti tvarkomieji paveldosauginiai darbai: restauravimo, 

remonto. Restauravimo metu pagal ikonografinę medžiagą atkurtas senojo pastato istorinis mūras, 

šlaitinis stogas, frontonai, atstatyta pastato istorinė planinė struktūra. Būklės tikrinimo metu vidaus 

patalpose pastebėta defektų. Matomi sienų, lubų tinko mikro įtrūkimai, ypač laiptinėje. Džiūvant 

medžio plokštėms atsiradę dideli tarpai tarp plokščių, vietomis lentos įskilusios. Lubų apdailos 

lentelės taip pat deformuojasi – yra atsiradę tarpai, skilinėja. Kolonų būklė taip pat pakitusi – 

atsiradę dideli tarpai. Kitų objektų būklės pokyčių nepastebėta. Objektų teritorijos nuolat 

prižiūrimos ir tvarkomos. Informacija apie nustatytus defektus perduota Statybos ir urbanistikos 

skyriui. 

2021 metų antrame ketvirtyje apžiūrėti 7 neplanuoti kultūros paveldo objektai. Iš jų 4 

valstybės saugomi ir 3 registriniai – pagal pateiktus valdytojų būklės patikrinimo prašymus. 

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. Mažosios 

architektūros kultūros paveldo objekto būklė blogėja, objektas paveiktas drėgmės, dėl šių priežasčių 

yra pažeistos konstrukcijos, fragmentiškai išnykusi puošyba, nesiimant priemonių tikėtina, kad 

būklė blogės, ko pasekoja kyla grėsmė kultūros vertybei sunykti. 
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2021 metų trečiame ketvirtyje apžiūrėti 20 kultūros paveldo objektai, iš jų 14 planuotų 

valstybės saugomų kultūros paveldo objektų ir 1 paminklo statusą turintis kultūros paveldo 

objektas, 4 neplanuoti valstybės saugomi ir 1 registrinio statusą turintis kultūros paveldo objektas. 

Daugumos patikrintų objektų teritorijos nuolat prižiūrimos ir tvarkomos. Pablogėjimas pastebėtas 

viename objekte.  

2021 metų ketvirtame ketvirtyje apžiūrėti 34 kultūros paveldo objektai, iš jų 30 planuoti 

kultūros paveldo objektai (1 paminklo statusą turintis objektas ir 29 valstybės saugomi), 4 

neplanuoti kultūros paveldo objektai 3 valstybės saugomi; 1 registrinis). Daugumos patikrintų 

objektų teritorijos nuolat prižiūrimos ir tvarkomos. Pablogėjimas pastebimas atskiroms statinio 

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

perdangų.   

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 rajono savivaldybės administracija vadovaudamasi Kultūros paveldo departamento 

prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 11 įsakymu Nr. TĮ-23 „Dėl Lietuvos 

Respublikoje esančio užsienio valstybėms reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo objektų 

ženklinimui skirtų tipinių informacinių lentelių projekto patvirtinimo“ įrengė Užsienio valstybėms 

reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tipines lenteles, Telšių rajone (2 lentelė).  

2 lentelė. Telšių rajone Sovietų karių kapinių sąrašas, kurioms įrengtos tipinės informacinės 

lentelės: 

Eil. 

Nr. 

Unikalus 

kodas 

Kultūros 

vertybių 

registre 

Pavadinimas Adresas Statusas 

1. 11270 Antrojo pasaulinio karo 

Sovietų Sąjungos karių 

palaidojimo vieta  

Telšių rajono sav., Tryškių 

sen., Tryškių mstl., Beržų 

g. 

Registrinis  

2. 11271 Antrojo pasaulinio karo Telšių rajono sav., Varnių Registrinis 

http://www.telsiai.lt/go.php/lit/Stebesena
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Sovietų Sąjungos karių 

palaidojimo vieta  

sen., Varnių m., S. 

Daukanto g. 

3. 11266 Kapinės  Telšių rajono sav., Luokės 

sen., Luokės mstl. 

Kultūros 

paveldo objekto 

apsauga 

panaikinta  

4. 16756 Kapas Telšių rajono sav., Luokės 

sen., Luokės mstl. 

Kultūros 

paveldo objekto 

apsauga 

panaikinta  

5. 11268 Kapas  Telšių rajono sav., Luokės 

sen., Petraičių k. 

Kultūros 

paveldo objekto 

apsauga 

panaikinta  

6. 11265 Kapinės I  Telšių rajono sav., Luokės 

sen., Luokės mstl. 

Kultūros 

paveldo objekto 

apsauga 

panaikinta 

7. 11259 Antrojo pasaulinio karo 

Sovietų Sąjungos karių 

palaidojimo vieta  

Telšių rajono sav., Telšių 

miesto sen., Telšių m., 

Šviesos g.  

Registrinis 

5. 2021 m. įgyvendinami tvarkybos – pritaikymo projektai 

2021 m. įgyvendinamas projektas Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa 

investuoja į kaimo vietoves lėšos, „Paplienijos piliakalnio su gyvenviete piliakalnio, vad. Plinija 

(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 3490) pritaikymas lankymui“ (toliau – Projektas) Nr. 

TELŠ-LEADER-6B-I-12-02-2020/42 VS-PVC-20-1-09658-PR001, kuris tęsis ir 2022 m. 

Duomenys apie projektą pateikti 3 lentelėje. 

3 lentelė. Įgyvendinamo projekto duomenys: 

Projekto vykdytojas Telšių rajono savivaldybės administracija 

Projekto vertė 44944,00 Eur 

Skirtas finansavimas Iki 35918,00 Eur 

Savivaldybės biudžeto lėšos 9026,00 Eur 

Įgyvendinimo trukmė 2022-11-01 

Kultūros paveldo objekte planuojama įrengti suprojektuotus pritaikymui įrenginius: 

laiptus, pėsčiųjų takus, informacinius stendus, rodykles, riboženklius, ženklus, ugniavietes, suolus 

taip pat atlikti tiltelio remontą. Sutvarkytas ir lankymui pritaikytas piliakalnis prisidės prie vietos 

gyventojų ir svečių rekreacinių poreikių tenkinimo, bus skatinamas kultūros paveldo bei krašto 

pažinimas. 
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6. Lėšų panaudojimas Kultūros paveldo apsaugai 2021 m. Telšių rajone 

4 lentelė. 2021 m. Administracijos skirtos lėšos. 

Kultūros paveldo objekto 

pavadinimas (unikalus 

kodas Kultūros vertybių 

registre) 

Atliktų darbų pobūdis Skirta Telšių rajono savivaldybės 

lėšų (Eur) 

I. Konkrečių kultūros paveldo objektų tvarkyba 

Gadūnavo Švč. Jėzaus Širdies 

bažnyčia (yra kultūros 

paveldo objektų registruotų 

Kultūros paveldo registre) 

Bažnyčios vidaus 

tvarkybos remonto darbai 

3000,00 (2021-03-23 S-18417) 

06.02.01.02. „Telšių rajono parapijų 

veiklos dalinis finansavimas“ 

Janapolės Šv. Arkangelo 

Mykolo bažnyčios statinių 

komplekso (23653) Janapolės 

Šv. arkangelo Mykolo 

bažnyčios statinių komplekso 

šventoriaus tvora su vartais 

(23655) 

Šventoriaus tvoros su 

vartais remonto darbai 

5000,00 (2021-03-23 S-18418) 

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 

tęstiniai darbai  

4000,00 (2021-03-18 S-18427) 

06.02.01.02. „Telšių rajono parapijų 

veiklos dalinis finansavimas“ 

Varnių Šv. Aleksandro 

parapijai (1682) 

Bažnyčios stogo remonto 

darbams (medžiagoms) 

4500,00 (2021-04-01 S-18491) 

06.02.01.02. „Telšių rajono parapijų 

veiklos dalinis finansavimas“ 

Telšių bernardinų vienuolyno 

ir kunigų seminarijos statinių 

komplekso (1019) Šv. Antano 

Paduviečio katedra 

Katedros 5 šoninių altorių 

ir sakyklos, tęstiniams 

restauravimo darbams 

20000,00 (2021-03-29 S-18450) 

06.02.01.07. „Telšių Šv. Antano 

Paduviečio katedros remonto darbų 

dalinis finansavimas“ 

Telšių Švč. Mergelės Marijos 

Ėmimo į dangų parapijai 

Telšių Švč. Mergelės 

Marijos Ėmimo į dangų 

bažnyčios šventoriaus 

puošybos darbų dalinėms 

išlaidoms apmokėti 

15000,00 (2021-04-01 S-18466) 

06.02.01.06. „Telšių Švč. Mergelės 

Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios 

šventoriaus puošybos darbai“ 

Telšių Šv. Antano Paduviečio 

parapija  

Mokyklos remonto darbų 

medžiagų įsigijimui 

2500,00 (2021-07-14 S-18807) 

06.02.01.02. „Telšių rajono parapijų 

https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search
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Mokyklai ( 1671) veiklos dalinis finansavimas“ 

Telšių Šv. Mikalojaus 

stačiatikių parapijai (22686) 

Cerkvės fasado remonto 

darbams 

2000,00 (2021-07-23 S-18849) 

06.02.01.02. „Telšių rajono parapijų 

veiklos dalinis finansavimas“ 

Luokės Visų Šventųjų 

parapijai (26963) 

Luokės kapinių koplyčios 

remonto darbų medžiagų 

įsigijimui  

1000,00 (2121-07-20 S-18828) 

06.02.01.02. „Telšių rajono parapijų 

veiklos dalinis finansavimas“ 

Kaunatavos stačiatikių Dievo 

Apvaizdos parapijai 

Bažnyčios stogo, išorinio 

fasado ir pamatų remonto 

darbams 

4000,00 (2021-07-15 S-18818) 

06.02.01.02. „Telšių rajono parapijų 

veiklos dalinis finansavimas“ 

2000,00 (2021-09-30 S-19073) 

06.02.01.02. „Telšių rajono parapijų 

veiklos dalinis finansavimas“ 

Nevarėnų žydų žudynių vieta 

ir kapas II (21746) 

Nevarėnų žydų žudynių vieta 

ir kapas (21747) 

Nevarėnų seniūnijos 

Šiliškių kaimo žydų 

žudynių vietų ir kapų 

informacinių lentų 

įrengimo darbų išlaidoms 

apmokėti 

450,00 (2021-09-09 Nr. A1-1466) 

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 

Telšių rajone Sovietų karių 

kapų informacinių lentelių 

gamyba ir įrengimas 

Objektų duomenys pateikti 

4 lentelėje 

2371,60  

06.02.01.01 „Kultūros paveldo 

objektų priežiūra, apskaita, 

stebėsena, informacinė sklaida jų 

išsaugojimo klausimais“ 

Ryškėnų seniūnija Ryškėnų, Lauko Sodos 

parkų ir Lieplaukės sporto 

aikštyno priežiūra ir 

tvarkymas; Ryškėnų k. 

viešųjų erdvių priežiūra; 

neveikiančių kapinaičių, 

pakelių šienavimo, krūmų 

kirtimo, šaligatvių, takų 

valymo ilgalaikio 

pobūdžio darbai 

Žmogiškieji ištekliai (2021-03-04 d. 

Nr. S-18389) 

Viešvėnų seniūnija Jomantų tako, Rainių 

žudynių vietos ir koplyčios 

komplekso (21854; 21867; 

Žmogiškieji ištekliai (2021-03-04 d. 

S-18385) 
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21881) Viešvėnų 

sakralinės kompozicijos 

Viešvėnų tvenkinio 

paplūdimio teritorijos 

tvarkymo ilgalaikio 

pobūdžio darbai 

Degaičių seniūnija  Degaičių parko, Degaičių 

k. ir Eigirdžių mstl., 

kapinių, žydų kapinių 

(11262; 21738), Eigirdžių 

mstl. skvero tvarkymo 

ilgalaikio pobūdžio darbai 

ir kitų viešųjų erdvių 

priežiūra seniūnijos 

teritorijoje 

Žmogiškieji ištekliai (2021-03-04 d. 

S-18388) 

II. Kultūros paveldo objektų ir jų teritorijų priežiūra 

2. Archeologinės vietos 

   

II. Kultūros paveldo objektų ir jų teritorijų priežiūra 

3. Telšių rajono piliakalnių archeologinių vietų priežiūra 

Seniūnija (piliakalnių 

skaičius) 

Atlikti darbai Lėšos 

Žarėnų seniūnija 

 

Paplienijos piliakalnio su 

gyvenviete piliakalnio, 

vad. Plinija (3490) 

esančio šaltinio 

pritaikymo lankymui 

darbams 

1500,00 (2021-12-23 įsakymas A1-

2105) 05.02.01.07. „Piliakalnių 

pritaikymas lankymui“ 

Varnių seniūnija (7) Šienavimas, medžių, 

krūmų valymas, šiukšlių 

rinkimas, išvežimas, takų 

ir privažiavimų. 

Žmogiškieji ištekliai 

Luokės seniūnija (3) Žolės pjovimas Žmogiškieji ištekliai 

Gadūnavo seniūnija  Džiuginėnų dvaro sodybos 

parko fragmentų  (27012) 

ir Džiuginėnų piliakalnio 

su gyvenviete (24527; 

3470; 24528) tvarkymo 

Žmogiškieji ištekliai (2021-03-04 d. 

S-18383) 
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ilgalaikio pobūdžio darbai 

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.) 

Biržuvėnų dvaro sodybos 

tvartas (25425) 

Statinio ekspertizės 

paslaugos 

1633,50 (2021-07-27 S-18854) 

02.01.04.28 Savivaldybei 

priklausančių statinių, visuomeninės 

paskirties pastatų techninė priežiūra 

ir aplinkos tvarkymas 

Rainių žudynių vietos ir 

koplyčios komplekso Kančios 

koplyčia (21881) 

Statinio architektūriniai 

fotogrametriniai 

matavimai 

3025,00  

06.02.01.01. „Kultūros paveldo 

objektų priežiūra, apskaita, 

stebėsena, informacinė sklaida jų 

išsaugojimo klausimais“ 

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

paveldą organizavimas ir pan.) istorinių datų minėjimai  

Telšių bernardinų vienuolyno 

ir kunigų seminarijos statinių 

komplekso (1019) kunigų 

seminarijai (26962) 

Tarptautiniai konferencijai 

„600 metų Žemaitija 

popiežiaus globoje“ 

2000,00 Eur (2021-05-26 d. 

įsakymas Nr. A1-840) 06.02.01.03 

„Tradicinių kultūrinių renginių, 

istorinių datų ir sukakčių paminėjimo 

programos įgyvendinimas“  

Telšių kultūros centrui Vasario 16-osios – 

Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienos 

paminėjimo renginiui  

858,00 (2021 m. kovo 2 d. Įsakymas 

Nr. A1-311) iš 06.02.01.03 

priemonės „Tradicinių kultūrinių 

renginių, istorinių datų ir sukakčių 

paminėjimo programos 

įgyvendinimas“ 

Telšių kultūros centrui Kovo 11-osios – Lietuvos 

nepriklausomybės 

atkūrimo dienos 

paminėjimo renginiui 

853,50 (2021 m. kovo 19 d. 

Įsakymas Nr. A1-397) iš 06.02.01.03 

priemonės „Tradicinių kultūrinių 

renginių, istorinių datų ir sukakčių 

paminėjimo programos 

įgyvendinimas“ 

Telšių rajono savivaldybės 

administracija 

Europos paveldo 

dienos‘21 

Ekskursija (žiūrėti 8 

skyrių) 

150,00  

06.02.01.01. „Kultūros paveldo 

objektų priežiūra, apskaita, 

stebėsena, informacinė sklaida jų 

išsaugojimo klausimais“ 

Telšių kultūros centrui Rainių tragedija – atmintis 14100,00 (2021-06-02 įsakymas A1-
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gyva (žiūrėti 8 skyrių) 881) iš 06.02.01.03 priemonės 

„Tradicinių kultūrinių renginių, 

istorinių datų ir sukakčių paminėjimo 

programos įgyvendinimas“ 

Telšių kultūros centrui „Atminties kelias 1941-

2021“ (žiūrėti 8 skyrių) 

900,00 (2021-12-01 įsakymas A1-

1966) iš 06.01.03.02 priemonės 

„Kultūrinio bendradarbiavimo 

stiprinimas“ 

V. KITA 

UAB Architekto studija Žemaitės dramos teatro 

(4105), kultūros centro ir 

Karolinos Praniauskaitės 

viešosios bibliotekos 

avarinės būklės 

likvidavimo ir 

rekonstravimo techninio 

projekto koregavimas  

5687,00 (2021-01-22 S-18222) 

VšĮ Kultūros lopšiai Techninio projekto „Telšių 

regiono savivaldybes 

jungiančių trasų 

informacinės 

infrastruktūros plėtra II 

etapas“ kartu su 

maketavimo paslauga 

9000,00 (2021-04-07 d. Nr. S-18485) 

3 pav. 2019 – 2021 m. Telšių rajono savivaldybės biudžeto lėšos skirtos kultūros paveldo apsaugai 

 

0

50000

100000

150000

200000

250000

Eur

2019 m. 2020 m. 2021 m.



 
 

14 

7. Paraiškų teikimas 2021 m. kultūros paveldo objektų tvarkybai daliniam 

finansavimui gauti 

Telšių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) balandžio 12 d. pateikė 

Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo 

sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projekto dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis paraišką Nr. 

D-059264 skirtą įgyvendinti „Informaciniai leidiniai Telšių rajono kultūros paveldo objektų 

valdytojams“ projektą (Prioritetas: LR Kultūros ministro 2021 m. kovo 16 d. Įsakymo Nr. ĮV-338, 16 

p.).  

Telšių rajono savivaldybės administracija ir Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros 

ministerijos sudarė 2021-07-21 d. sutartį Nr. PN-39/S-18861 projektui įgyvendinti (2021-11-30 d.). 

Viso projekto vertė 910,00 Eur. Valstybės biudžeto lėšos: 760,00 Eur, savivaldybės – 150 Eur. 

Įgyvendinus projektą pasiekti šie rezultatai – išleisti Informaciniai leidiniai, skirti Telšių 

rajono kultūros paveldo valdytojams, kuriuose pateikta susisteminta informacija apie Kultūros 

paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ir Telšių rajono savivaldybės administracijos 

dalinio finansavimo galimybės. Telšių rajono savivaldybės taryba 2021 m. rugpjūčio 26 d. 

sprendimu Nr. T1-310 „Dėl paramos senamiesčių ir istorinių miestelių statinių išorės ir jų aplinkos 

tvarkybai skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino tvarkybos darbų finansavimo tvarkos 

aprašą, pagal kurį, bus priimamos paraiškos 2022 metų daliniam finansavimui gauti.  

Informaciniai leidiniai buvo pristatyti visuomenei – renginyje, kurio metu dalyviai išklausė 

pranešimus (2). Vyko gyva diskusija, kurioje taip pat dalyvavo KPD Telšių – Tauragės teritorinio 

skyriaus atstovai, Administracijos atstovai bei pranešėjai. Diskusijos metu buvo aptartos minėtos 

finansavimo programos. Renginio metu valdytojams, suinteresuotoms institucijoms, įmonėms buvo 

padalinti Informaciniai leidiniai. 

Taip pat rugsėjo 30 d. Administracija teikė Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros 

ministerijos 3 paraiškas siekiant gauti finansavimą pagal Paveldosaugos programą.  

Vyskupo Motiejaus Valančiaus namo (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 10570) 

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. Atlikus darbus, patalpose 

planuojama įkurti Menų mokyklą. 

Biržuvėnų dvaro sodybos tvarto (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 25425), 

avarinės būklės likvidavimo, tvarkybos ir remonto darbų projekto parengimui ir tyrimų atlikimui.  

Rainių žudynių vietos ir koplyčios komplekso Kančios koplyčios (unikalus kodas Kultūros 

vertybių registre 21881) vidaus patalpų tvarkybos darbų projektavimo: apsaugos techninių 

priemonių įrengimui, sienų remontui, tyrimams (polichromijos ir cheminiai) ir freskos 

konservavimo programos parengimui. 
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8. Kultūros paveldo renginiai, minėjimai, sklaida 

Telšių rajono savivaldybė kartu su rajono įstaigomis šiais metais prisijungė prie LR Seimo 

sudarytos 2021 metais minimų XX amžiaus Lietuvos istorinių įvykių sukakčių minėjimo darbo 

grupės iniciatyvos pagerbti Lietuvos gyventojų didžiųjų netekčių ir pasipriešinimo okupacijos 80-

mečiui skirtų minėjimų, okupacijos, genocido, Holokausto, sovietmečio represijų, Birželio 23-

iosios sukilimo aukų bei žuvusiųjų už Lietuvos laisvę žudynių vietas, kapus bei kitas atminimo 

vietas.  

Mes prisimename  

Prieš 80 metų prasidėjo žydų genocido Lietuvoje laikotarpis. Holokausto metu nužudyta 

apie 95 proc. tuo metu Lietuvoje gyvenusių žydų. Kasmet sausio 27-ąją minima Tarptautinė 

Holokausto aukų atminimo diena ir (šiemet 76-osios) Aušvico – Birkenau koncentracijos stovyklos 

išlaisvinimo metinės. 

Minint Tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną ir prisimenant šešių milijonų 

nužudytų žydų tragediją, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė šiemet kvietė prisijungti prie 

pasaulinės atminimo akcijos #MesPrisimename (#WeRemember) bei pagerbti Holokausto aukas, 

liudytojus ir gelbėtojus, gyvenusius Lietuvos miestuose ir miesteliuose. 

Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas, Savivaldybės administracijos 

direktorius Tomas Katkus bei seniūnijos seniūnai, darbuotojai solidariai prisidėjo prie šios akcijos. 

Pagerbtos Telšių, Tryškių, Degaičių bei Viešvėnų seniūnijų teritorijose esančios vietos, skirtos 

atminti šių skaudžių istorinių įvykių aukas. 

 

Akimirkos iš pasaulinės akcijos  „Mes prisimename“ – „We remeber“ Telšių rajone. 
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Rainių tragedijai 80 

Šiemet, birželio mėnesį, minimos 80-osios Rainių tragedijos metinės. 1941-ųjų birželį, 

Telšių rajone, miškelyje greta Rainių, grupei vyrų naktis iš birželio 24-osios į 25-ąją buvo ilgiausia 

jų gyvenime. 74 Telšių kalėjimo politiniai kaliniai, kurių vienintelis „nusikaltimas“ buvo laisvės 

troškimas ir meilė Tėvynei, kraupiai ir negailestingai nukankinti sovietų enkavėdistų. Jie buvo 

mokiniai, ūkininkai, mokytojai, darbininkai, teisininkai, samdiniai, valstybės tarnautojai, 

ekonomistai.  

Rainių kankiniai birželio 25 d. buvo pagerbti miškelyje prie Rainių, Rainių Kančios 

koplyčioje, Telšių senosiose kapinėse, prie buvusio kalėjimo Telšiuose, aukojamos šv. Mišios 

Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje. Minėjimą vainikavo koncertas „Dievo dovana, Lietuva, 

esi“. Pirmojoje minėjimo dalyje, kuri vyko Rainių miškelyje, LR Prezidento Gitano Nausėdos kalbą 

perskaitė Respublikos Prezidento Švietimo, mokslo ir kultūros grupės vyriausioji patarėja Jolanta 

Karpavičienė, į susirinkusius kreipėsi LR Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė, Telšių rajono 

savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas. Renginiuose taip pat dalyvavo garbūs svečiai: Telšių 
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Vyskupas Algirdas Jurevičius, LR Seimo nariai Audronius Ažubalis, Valentinas Bukauskas, Paulė 

Kuzmickienė, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Rimantė Šalaševičiūtė, Telšių rajono savivaldybės 

tarybos nariai bei Administracijos vadovai bei specialistai, valstybinių įstaigų vadovai, žuvusiųjų 

artimieji. 

Minėjimo renginius rėmė LR Kultūros ministerija ir Telšių rajono savivaldybė, 

organizatoriai Telšių rajono savivaldybė, Telšių kultūros centras, Žemaičių muziejus „Alka“, 

Žemaitės dramos teatras. Atmintina data įgyvendinta keletas skirtingų iniciatyvų: sukurtas ir 

visuomenei pristatytas tikrais įvykiais paremtas animacinis filmukas, Telšiuose surengta 

konferencija, skirta Rainių tragedijos 80-osioms metinėms atminti, „Rainių tragedija: atmintis 

gyva“, išleisti  informaciniai leidiniai tragedijai atminti, Telšių katedros šventoriuje buvo pristatoma 

paroda, skirta Rainių tragedijai atminti, Žemaičių muziejus „Alka“ naktį iš birželio 24 d. į birželio 

25 d. organizavo naktinę ekskursiją.  
 

Birželio 25 d. minėjimo akimirkos 

  

  
 

Liepos 16 d. rytą Rainiuose žydų žudynių ir užkasimo vietoje I (unikalus kodas Kultūros 

vertybių registre 11272) buvo pagerbtas iškilių Telšių Ješivos rabinų, kurie 1941 metais buvo 

laikomi Rainiuose buvusio dvaro ūkiniuose pastatuose, o liepos 15-16 dienomis netoli šių pastatų 

sušaudyti, atminimas. Dalyvavo Telšių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Mantas Serva, 

Administracijos direktorius Tomas Kakus, Administracijos direktoriaus pavaduotojas Rimantas 

Adomaitis ir kt. Pagerbimo rytą pradėjo Valdos Valužienėsa jautrus kūrinys atliktas kanklėmis. Po 

to jautrią ištrauką iš rabino Abraomo Šošano straipsnio, publikuoto knygoje: Telšių knyga“, kuri 

šiuo metu Žemaičių muziejaus „Alka“ muziejininkų iniciatyva yra verčiama iš hebrajų kalbos. 
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Ištrauką skaitė Telšių rajono savivaldybės tarybos narė Janina Bucevičė. „Pirmoje pasmerktųjų 

eilėje su juo kartu žingsniavo rabinai zalmanas blochas, Iraelis Ordmanas ir Izaokas iš Tukumso. 

Šiame paskutiniame kelyje jie norėjo palaikyti rabiną Abraomą Izaoką Blochą ir jam įteikti kažkiek 

maisto, tačiau jis tik paprašė trupučio vandens ritualiniam rankų plovimui. Po kelių minučių 

pasigirdo šūviai. Baisioms žudynėms prasidėjus saulė užsitraukė sunkiais debesimis, prasidėjo 

griaustiniai ir žaibai, pradėjo smarkiai lyti.“ – pagerbimo rytą miškelyje skambėjusio prisiminimo 

ištrauka. 

Akimirkos iš liepos 16 d. pagerbimo ryto 
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Taip pat 2021 m. Administracija minėdama Lietuvos gyventojų Didžiųjų netekčių ir 

pasipriešinimo okupacijos datas aplankė visas Telšių rajone esančias atminimo vietas pagal 

pridedamą sąrašą (5 lentelė).  

5. lentelė. paminklų ar kitų atminimo vietų pagerbimo sąrašas5 

DEGAIČIŲ SENIŪNIJA 

Eil. Nr. Faktinė įvykio 

diena/ 

Pagerbimo 

data 

(įrašyti datą 

apytiksliai 

laiką) 

Objekto pavadinimas 

(unikalus kodas Kultūros 

vertybių registre), adresas 

Telšių rajono savivaldybės 

atstovas ir atsakingo asmens 

kontaktai 

1.  

 

1941 m. 

rugpjūčio 28-30 

d. 

2021-08-30 d.  

11 val. 00 min. 

Telšių apylinkių žydų žudynių 

vieta ir kapas (11262), Telšių 

rajono sav., Degaičių sen., 

Gerulių k. 

Telšių rajono savivaldybės 

administracijos Degaičių 

seniūnijos seniūnas Leonidas 

Jegorovas 8 600 28908 

leonidas.jegorovas@telsiai.lt 

2.  1941 m. liepos 

15-16 d. 

2021-08-30 d.  

11 val. 00 min. 

Telšių žydų žudynių vieta ir 

kapas (21738), Telšių rajono 

sav., Degaičių sen., Gerulių k. 

Telšių rajono savivaldybės 

administracijos Degaičių 

seniūnijos seniūnas Leonidas 

Jegorovas 8 600 28908 

leonidas.jegorovas@telsiai.lt 

TELŠIŲ MIESTO SENIŪNIJA 

1. 1941 m. vasarą 

2021 m. liepos   

d.  

-- val. – min. 

2021-06-25 d.  

10 val. 00 min. 

Žydų žudynių vieta ir kapas 

(25106), Telšių rajono sav., 

Telšių miesto sen., Telšių m., 

Kalnėnų g. 

Telšių rajono savivaldybės 

meras Kęstutis Gusarovas 

kestutis.gusarovas@telsiai.lt 

+37065050420 

Telšių rajono savivaldybės 

administracijos Telšių miesto 

seniūnijos specialistė Sandra 

Kaveckienė, Tel. 860952016, 

el. p. 

sandra.kaveckiene@telsiai.lt 

2. 1863 m. spalio 

7 d. 

2021 m. - - d.  

-- val. – min. 

2021-06-25 d.  

10 val. 30 min. 

1863 m. sukilėlių sušaudymo 

vieta (11258), Telšių rajono 

sav., Telšių miesto sen., Telšių 

m., Sukilėlių g. 

Telšių rajono savivaldybė, 

mero pavaduotojas, Mantas 

Serva, +37062147609, el. p.: 

mantas.serva@telsiai.lt 

Telšių rajono savivaldybės 

administracijos Telšių miesto 

seniūnijos specialistė Sandra 

Kaveckienė, Tel. 860952016, 

el. p. 

sandra.kaveckiene@telsiai.lt  

3. 1941 m. vasarą/ 

2021-06-25 d.  

17 val. 30 min. 

Pastatas (4116),Telšių rajono 

sav., Telšių miesto sen., Telšių 

m., Respublikos g. 53 

Telšių rajono savivaldybės 

administracijos Kultūros ir 

turizmo skyriaus vyriausioji 

 
5 Rengėjas: Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyrius 

 

mailto:leonidas.jegorovas@telsiai.lt
mailto:leonidas.jegorovas@telsiai.lt
mailto:kestutis.gusarovas@telsiai.lt
mailto:sandra.kaveckiene@telsiai.lt
mailto:mantas.serva@telsiai.lt
mailto:sandra.kaveckiene@telsiai.lt
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specialistė Vaida Udovičienė, 

8 674 31640, 

vaida.udoviciene@telsiai.lt 

4. 1941 m. liepos 

1 d. 

2021-06-25 d.  

15 val. 00 min. 

Rainių kankinių kapas (16607), 

Telšių rajono sav., Telšių miesto 

sen., Telšių m., Gėlių g.  

 

 

Telšių rajono savivaldybės 

administracijos Kultūros ir 

turizmo skyriaus vyriausioji 

specialistė Vaida Udovičienė, 

8 674 31640, 

vaida.udoviciene@telsiai.lt 

VIEŠVĖNŲ SENIŪNIJA 

1. 1941 m. liepos 

15-16 d. 

2021 m. - - d.  

-- val. – min. 

Žydų žudynių ir užkasimo vieta 

I (11272), Telšių rajono sav., 

Viešvėnų sen., Rainių k. 

 

Telšių rajono savivaldybės 

meras Kęstutis Gusarovas 

kestutis.gusarovas@telsiai.lt 

+37065050420 

2. 1941 m. 

gruodžio 23-24 

d. 

2021 m. - - d.  

-- val. – min. 

Žydų žudynių ir užkasimo vieta 

II (21739), Telšių rajono sav., 

Viešvėnų sen., Rainių k. 

Telšių rajono savivaldybė, 

mero pavaduotojas, Mantas 

Serva, +37062147609, el .p.: 

mantas.serva@telsiai.lt 

3. 1941 m. liepos 

17-18 d. 

2021 m. - - d.  

-- val. – min. 

Žydų žudynių vieta ir kapai 

(21742), Telšių rajono sav., 

Viešvėnų sen., Sakalų I k. 

Telšių rajono savivaldybės 

administracijos direktorius 

Tomas Katkus, +37062695271 

4. 1941 m. birželio 

24-25 d. 

2021 m. - - d.  

-- val. – min. 

Rainių žudynių vietos ir 

koplyčios kompleksas (21854), 

Telšių rajono sav., Viešvėnų 

sen., Rainių k. 

Įstaiga, pareigos, vardas 

pavardė, Tel. Nr., el. p. 

4.1. 2021 m. birželio 

25 d. 13 val. 30 

min. 

Rainių žudynių vietos ir 

koplyčios komplekso žudynių 

vieta (21867), Telšių rajono 

sav., Viešvėnų sen., Rainių k. 

Telšių rajono savivaldybės 

administracijos Kultūros ir 

turizmo skyriaus vyriausioji 

specialistė Vaida Udovičienė, 

8 674 31640, 

vaida.udoviciene@telsiai.lt 

4.2. – Rainių žudynių vietos ir 

koplyčios komplekso Kančios 

koplyčia (21881), Telšių rajono 

sav., Viešvėnų sen., Rainių k. 

– 

5. 1949 m. rugsėjo 

28 d. 

2021 m. - - d.  

-- val. – min. 

Lietuvos partizanų kautynių ir 

žūties vieta (44051), Telšių 

rajono sav., Viešvėnų sen., 

Lapurvių k. 

Telšių rajono savivaldybės 

administracijos direktorius 

Tomas Katkus, +37062695271 

TRYŠKIŲ SENIŪNIJA 

1. 1941 m. liepos 

20 d. 

2021-07-20 d.  

-- val. – min. 

Tryškių žydų žudynių vieta ir 

kapas (21749), Telšių rajono 

sav., Tryškių sen., Tryškių mstl., 

Klaipėdos g. 

Telšių rajono savivaldybės 

administracijos Tryškių 

seniūnijos seniūnas Antanas 

Jokubauskis, 8 444 79333, el. 

p. 

antanas.jokubauskisis@telsiai.lt 

ŽARĖNŲ SENIŪNIJA 

1. 1941 m. Žarėnų žydų žudynių vieta ir Telšių rajono savivaldybės 

mailto:kestutis.gusarovas@telsiai.lt
mailto:antanas.jokubauskisis@telsiai.lt
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gruodžio 23 d. 

2021 m. - - d.  

-- val. – min. 

kapas (21741), Telšių rajono 

sav., Žarėnų sen., Žarėnų mstl. 

administracijos Žarėnų 

seniūnijos seniūnas Giedrius 

Apūkas, 8 686 29103, el.p. 

giedrius.apukas@telsiai.lt  

LUOKĖS SENIŪNIJA 

1. 1941 m. apie 

birželio 27 

2021 m. - - d.  

-- val. – min. 

Luokės žydų žudynių vieta ir 

kapai (21740), Telšių rajono 

sav., Luokės sen., Gudiškės k. 

Telšių rajono savivaldybės 

administracijos Luokės 

seniūnijos seniūnas Erikas 

Volskis, 8 444 43245, el. p. 

erikas.volskis@telsiai.lt  

NEVARĖNŲ SENIŪNIJA 

1. 1941 m. (tiksli 

data nežinoma) 
2021 m. rugsėjo 

23 d. ~ 11 val. 

Nevarėnų žydų žudynių vieta ir 

kapas (21747), Telšių rajono 

sav., Nevarėnų sen., Šiliškių k. 

Telšių rajono savivaldybės 

administracijos Nevarėnų 

seniūnijos seniūnas Darius 

Martinkus 8 665 57950 

darius.martinkus@telsiai.lt 

2. 1941 m. 

antrame 

pusmetyje 

(tiksli data 

nežinoma) 
2021 m. rugsėjo 

23 d.  11 val. 30 

min. 

Nevarėnų žydų žudynių vieta ir 

kapas II (21746), Telšių rajono 

sav., Nevarėnų sen., Šiliškių k. 

Telšių rajono savivaldybės 

administracijos Nevarėnų 

seniūnijos seniūnas Darius 

Martinkus 8 665 57950 

darius.martinkus@telsiai.lt 

3. 1944 m. 

2021 m. - - d.  

-- val. – min. 

Lietuvos partizanų Žemaičių 

apygardos Alkos rinktinės 

Nevarėnų kuopos vado Prano 

Šiušos–Genio ir Barboros 

Vilimienės-Gegutės kautynių ir 

žūties vieta (40471), Telšių 

rajono sav., Nevarėnų sen., 

Paliepkalnės k.  

Įstaiga, pareigos, vardas 

pavardė, Tel. Nr., el. p. 

RIZIKA, KURIAI ESANT NUMATYTOS VEIKLOS GALI BŪTI NEĮGYVENDINTOS 

1. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas, nenumatytos atostogos ir t.t.) 

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

3. Valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimas visoje šalyje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės. 

 

Rugsėjo 23 d. skirtingose Telšių rajono vietose buvo pagerbtos Holokausto aukos. Varnių 

Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje įvykiui įprasminti už žuvusius žydus ir jų gelbėtojus 

aukotos šv. Mišios, po jų – LR Prezidento dekretu Jonas Budginas (po mirties) apdovanotas 

Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi. Vėliau buvusios Sinagogos vietoje (Kalno g.) atidengtas Atminimo 

ženklas, paminėjimo žodį tarė Žemaičių muziejus „Alka“ istorikė Janina Bucevičė. Taip pat buvo 

aplankytos Varnių žydų senosios kapinės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 21743). 

 

 

 

 

mailto:giedrius.apukas@telsiai.lt
mailto:erikas.volskis@telsiai.lt
mailto:darius.martinkus@telsiai.lt
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Minėjimo akimirkos Luokės seniūnijoje 

 
 

 

 
 

 

Taip pat šią dieną žydų atminimas pagerbtas Nevarėnų seniūnijoje Šiliškės miške. Buvo 

atidengti du paminklai – Nevarėnų žydų žudynių vieta ir kapas II (unikalus kodas Kultūros vertybių 

registre 21746) ir Nevarėnų žydų žudynių vieta ir kapas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 

21747). Skambant kanklių muzikai, vieną jų atidengė iš Telšių kilęs Gidonas Šapiro (Bilas), kurio 

seneliai kilę iš Nevarėnų krašto. G. Šapiro šeimą taip pat palietė Holokaustas: dalis artimųjų žuvo, 

daliai pavyko išsigelbėti.  

Minėjimo akimirkos Nevarėnų seniūnijoje 
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Atminties kelias 1941-2021 

2021 metais Telšių rajone minėjome 80-ąsias Holokausto pradžios Lietuvoje metines. 

Skirtingai nuo didžiosios Europos dalies, Lietuvoje Holokausto aukos buvo nužudytos netoli jų 

gyvenamosios vietos. Praktiškai per kelis 1941 m. vasaros ir rudens mėnesius buvo visiškai 

sunaikintos Lietuvos žydų bendruomenės. 

Šių skaudžių istorinių įvykių atsiminimui Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio 

okupacinių režimu nusikaltimams Lietuvoje įvertinti inicijavo nacionalinį projektą „Atminties 

kelias 1941-2021“, kurio renginiai vyko nuo birželio iki gruodžio mėnesio. Pirmosios eitynės į 

žydų žudynių vietą buvo surengtos birželio 23-čią dieną Gargžduose, o gruodžio 9-ąją 

Telšiuose buvo suorganizuotas Holokausto 80-osioms metinėms paminėti skirtas baigiamasi 

projekto „Atminties Kelias“ renginys, prasidėjęs eisena Rainiuose. Baigiamąjį renginių ciklą 

Telšiuose kartu su komisija organizavo Žemaičių muziejus „Alka“ ir Telšių rajono savivaldybė, 

partneriai – Viešvėnų seniūnija, Telšių ir Viešvėnų kultūros centrai, Telšių Žemaitės dramos teatras. 

Eisenoje rikiavosi dešimtys žmonių, tarp jų garbūs svečiai iš Izraelio, Jungtinių Amerikos Valstijų, 

Kanados, Vokietijos ambasadų, žydų tautos atstovai, vietos valdžia ir bendruomenės nariai, Telšių 

miesto ir rajono mokyklų („Atžalyno“, „Germanto“, „Kranto“, „Ateities“ progimnazijos, Žemaitės 

gimnazija ir Viešvėnų pagr. mokyklos) mokiniai. Iškilminga eisena prasidėjo prie Rainių dvarelio – 

būtent toje vietoje, kur varu suvaryti šimtai žydų virtinėmis buvo stumiami į savo pražūties vietą – į 

miškelį vos už pusės kilometro. Pasigirdus hebrajiško rago (pūtė Tadas Daujotas ) – šofaro – 

gausmui, link paminklo pajudėjo „Atminties kelio“ eisena. Atminties kalbos „Atminties kelio“ 

minėjimą pradėti pakviestas Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas. Taip pat 

pasisakyti pakviesti JE Izraelio ambasadorius Lietuvoje Yossef Levy, JE Jungtinių Amerikos 

Valstijų ambasadorius Lietuvoje Robert Stuart Gilchrist, JE Vokietijos Federacinės Respublikos 

ambasadorius Matthias Sonn. Kalbą taip pat sakė Kanados ambasados laikinasis reikalų patikėtinis 

Richard Martin, Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky, Tarptautinės komisijos 

nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti vykdomasis direktorius 

Ronaldas Račinskas ir pedagogas, garbingas telšiškis Miša Jakobas, kuris, sugaudus šofaro ragui, 

baigė minėjimą Kadiš malda (mirusiųjų atminimo malda). Renginį vedė Telšių kultūros centro 

direktorius Linas Ulkštinas, muzikinį kūrinį kanklėmis atliko Valda Valužienė.  

Vėliau buvusioje Telšių ješivoje įvyko jaunųjų menininkų pasirodymas, knygos apie 

Holokaustą Lietuvos provincijoje pristatymas, taip pat buvo atidaryta paroda, vyko koncertas.  

Baigiamojo renginio akimirkos 
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Europos paveldo dienos‘21 

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. 

Šiais metais Europos paveldo dienų renginiai vyko 2021 m. rugsėjo 17–26 d. tema: 

„Įtraukiantys Rugsėjo 17-26 dienomis Lietuvoje vyko kasmečiai Europos paveldo dienų (toliau – 

EPD) renginiai. Šių metų EPD renginių tema – Įtraukiantis kultūros paveldo kerai.  

Telšių rajono savivaldybės administracija bendradarbiaudama su Varnių Šv. Apaštalų 

Petro ir Pauliaus parapijos klebonu Domu Gatautu, rugsėjo 20 dieną kvietė dienos centrų vaikus – 

Varnių parapijos Carito vaikų dienos centrą Valančiaus pastogėje ir Telšių vaikų dienos centrą 

Akvalina) į virtualią paskaitą, kurios metu vaikai buvo supažindinami su Varnių bažnyčioje esančiu 

lobynu – kilnojamosiomis kultūros paveldo vertybėmis. 
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Paskaitos akimirkos 

 
 

 

 

 

Rugsėjo 24 dieną vyko pažintinė ekskursija, kurios metu vaikų dienos centrų vaikai 

aplankė Varnių bažnyčias ir savo akimis pamatė bei gidės Almos Būdvynienės dėka išgirdo įdomių 

faktų, bei pasakojimų nuo Didžiojo kunigaikščio Vytauto laikų iki mūsų.  Klebonas smalsiems 

vaikučiams aprodė bažnyčios požemius. Renginį vainikavo Europos paveldo dienoms, Kultūros 

paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, skirti prizai (atributika). 

Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia 
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Varnių Šv. Aleksandro bažnyčia 
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Virtuali paskaita (Piliakalniai, Telšių rajone) 

Kovo 3 d. Vaikų dienos centrui Akvalina Telšių rajono savivaldybės administracijos 

Kultūros ir turizmo skyrius pristatė virtualią pažintinę paskaitą Piliakalniai Telšių rajone, kurios 

metu vaikai galėjo artimiau pažinti piliakalnius esančius Telšių rajone. Paskaitos metu virtualiai 

keliavome po piliakalnius esančius Telšių rajone ir kartu atradome, sužinojome. Raginome 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).  

Edukacinis užsiėmimas (archeologija) 

Įgyvendinant projektą „Paplienijos piliakalnio su gyvenviete piliakalnio, vad. Plinija 

(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 3490) pritaikymas lankymui“, bei minint archeologijos 

dienas – birželio 18 d. Plinijoje vyko archeologiniai kasinėjimai. Archeologas, kuris atliko 

tyrinėjimus sutiko pravesti edukacinį užsiėmimą Žarėnų vaikų dienos centro vaikams. Dalyviai 

turėjo galimybę sužinoti, kas yra archeologija ir archeologai, kaip vykdomi archeologiniai 

kasinėjimai, kokia jų svarba. Edukacinio užsiėmimo metu vaikai galėjo iš arti stebėti kaip vykdomi 

kasinėjimai bei užduoti jiems rūpimus klausimus.  
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Priedas Nr. 1 

 

 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL 2021 M. TELŠIŲ RAJONO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ STEBĖSENOS 

PROGRAMOS PATVIRTINIMO  

 

2021  m.  sausio 6  d. Nr. A1-13 

 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 2021 m. Telšių rajono savivaldybės kultūros paveldo objektų stebėsenos 

programą (pridedama). 

  

  

 

Administracijos direktorius    Tomas Katkus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė     

 

 

Giedrė Gudavičienė 

2021-01-05 
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PATVIRTINTA 

Telšių rajono savivaldybės  

 administracijos direktoriaus 

 2021 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. A1-13 

2021 M. TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ 

BŪKLĖS TIKRINIMO PROGRAMA 

Eil. Nr. Objekto pavadinimas 
Unikalu

s kodas 
Adresas 

Būklės 

patikrinimo 

terminas 

(ketv.) 

1.  Degaičių kapinynas 2523 
Telšių rajono sav., Degaičių sen., 

Degaičių k., 
I 

2.  Telšių sinagoga 4117 
Telšių rajono sav., Telšių miesto 

sen., Telšių m., Aukštoji g. 3 

I 

3.  
Žydų žudynių vieta ir 

kapas 
25106 

Telšių rajono sav., Telšių miesto 

sen., Telšių m., Kalnėnų g. 

I 

4.  
Telšių senojo miesto 

vieta 
26426 

Telšių rajono sav., Telšių miesto 

sen., Telšių m., 

I 

5.  
Telšių spirito fabriko 

pastatų kompleksas 
25798 

Telšių rajono sav., Telšių miesto 

sen., Telšių m., Gedimino g. 8, 17 

I 

6.  

Telšių bernardinų 

vienuolyno ir kunigų 

seminarijos statinių 

kompleksas 

1019 
Telšių rajono sav., Telšių miesto 

sen., Telšių m., Katedros a. 2, 6 

I 

7.  Elektrinė 4119 
Telšių rajono sav., Telšių miesto 

sen., Telšių m., Telšės g. 12 

I 

8.  Telšių iždinės pastatas 958 

Telšių rajono sav., Telšių miesto 

sen., Telšių m., Turgaus a. 15 / 

Telšių rajono sav., Iždinės g. 1 

I 

9.  Namas 26950 
Telšių rajono sav., Telšių miesto 

sen., Telšių m., Kęstučio g. 10 

I 

10.  Pastatas 26951 
Telšių rajono sav., Telšių miesto 

sen., Telšių m., Turgaus a. 16 

I 

11.  Pastatas 3767 
Telšių rajono sav., Telšių miesto 

sen., Telšių m., Respublikos g. 43 

I 

12.  
Džiuginėnų dvaro 

sodyba 
733 

Telšių rajono sav., Gadūnavo sen., 

Džiuginėnų k., 
II 

13.  
Brėvikių dvaro sodyba 26998 

Telšių rajono sav., Gadūnavo sen., 

Brėvikių k., 

II 

14.  Džiuginėnų senovės 

gyvenvietė 

30347 Telšių rajono sav., Gadūnavo sen., 

Džiuginėnų k., 

II 

15.  Džiuginėnų, Siraičių 2565 Telšių rajono sav., Gadūnavo sen., II 
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kapinynas Džiuginėnų k., 

16.  
Pagudonės kapinynas 16427 

Telšių rajono sav., Gadūnavo sen., 

Užmarkijos k., 

II 

17.  Kalnas vad. Panų 

kalnu, kitaip 

Mergakalniu 

3472 
Telšių rajono sav., Gadūnavo sen., 

Pasruojės k., 

II 

18.  Kalnas vad. Alkos, 

kitaip Aukos kalnu 
21455 

Telšių rajono sav., Ryškėnų sen., 

Rubežaičių k., 

II 

19.  Kalnas vad. 

Sklenyčkalniu 
6933 

Telšių rajono sav., Ryškėnų sen., 

Mileikių k., 

II 

20.  Kuodžių alkakalnis 

vad. Vorkalniu 
6932 

Telšių rajono sav., Ryškėnų sen., 

Kuodžių k., 

II 

21.  Tryškių žydų senosios 

kapinės 
21748 

Telšių rajono sav., Tryškių sen., 

Tryškių mstl., 

III 

22.  Varnių žydų senosios 

kapinės 
21743 

Telšių rajono sav., Varnių sen., 

Varnių m., 

III 

23.  
Bauželio kapinynas 30348 

Telšių rajono sav., Varnių sen., 

Bauželio k., 

III 

24.  Daktariškės senovės 

gyvenvietė 
16432 

Telšių rajono sav., Varnių sen., 

Daktariškės k., 

III 

25.  Daktariškės senovės 

gyvenvietė II 
16433 

Telšių rajono sav., Varnių sen., 

Daktariškės k., 

III 

26.  Janapolės senovės 

gyvenvietė vad. Širmės 

kalnu 

13030 
Telšių rajono sav., Varnių sen., 

Janapolės k., 

III 

27.  Skirmantiškės senovės 

gyvenvietė 
16233 

Telšių rajono sav., Varnių sen., 

Skirmantiškės k., 

III 

28.  Varnių senovės 

gyvenvietė vad. 

Vaišnoriaus sala 

16444 
Telšių rajono sav., Varnių sen., 

Varnių m., 

III 

29.  Kalniškių senovės 

gyvenvietė 
16227 

Telšių rajono sav., Varnių sen., 

Kalniškių k., 

III 

30.  Kalniškių senovės 

gyvenvietė II 
16228 

Telšių rajono sav., Varnių sen., 

Kalniškių k., 

III 

31.  
Senovės gyvenvietė III 16229 

Telšių rajono sav., Varnių sen., 

Kalniškių k., 

III 

32.  Karkliškių senovės 

gyvenvietė, vad. 

Biržulio sąsmauka 

16434 
Telšių rajono sav., Varnių sen., 

Karkliškių k., 

III 
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33.  Karkliškių senovės 

gyvenvietė II 
16435 

Telšių rajono sav., Varnių sen., 

Daktariškės k., 

III 

34.  Karkliškių senovės 

gyvenvietė III, vad. 

Dreniais 

16436 
Telšių rajono sav., Varnių sen., 

Karkliškių k., 

III 

35.  Karkliškių senovės 

gyvenvietė IV, vad. 

Spigino ragu 

16437 
Telšių rajono sav., Varnių sen., 

Kūjainių k., 

III 

36.  Karkliškių senovės 

gyvenvietė V, vad. 

Spiginu 

16438 Telšių rajono sav., Varnių sen., 

Kūjainių k., 

III 

37.  Karkliškių senovės 

gyvenvietė VI, vad. 

Ožnugariu 

16439 Telšių rajono sav., Varnių sen., 

Karkliškių k., 

III 

38.  Panakačio senovės 

gyvenvietė 

16440 Telšių rajono sav., Varnių sen., 

Panakačio k., 

III 

39.  Upetų gyvenvietė 16442 Telšių rajono sav., Varnių sen., 

Upetų k., 

III 

40.  Daukantų kapinynas 6928 Telšių rajono sav., Varnių sen., 

Daukantų k., 

III 

41.  Vembūtų kapinynas 16448 Telšių rajono sav., Viešvėnų sen., 

Vembūtų k., 

IV 

42.  Rainių žudynių vietos 

ir koplyčios 

kompleksas 

21854 Telšių rajono sav., Viešvėnų sen., 

Rainių k., 

IV 

43.  Žydų žudynių ir 

užkasimo vieta II 

21739 Telšių rajono sav., Viešvėnų sen., 

Rainių k., 

IV 

44.  Žarėnų žydų žudynių 

vieta ir kapas 

21741 Telšių rajono sav., Žarėnų sen., 

Žarėnų mstl., 

IV 

45.  Tautodailininko, 

skulptoriaus, knygnešio 

Augustino Potockio-

Norkaus kapas 

11267 Telšių rajono sav., Luokės sen., 

Luokės mstl., 

 

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.). 
   ____________  


