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INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINTĄ PROJEKTĄ NR. 05.4.1-CPVA-V-301-02-0005
„ TELŠIŲ ŠV. ANTANO PADUVIEČIO KATEDROS, VYSKUPO VINCENTO
BORISEVIČIAUS KUNIGŲ SEMINARIJOS PASTATŲ IR VYSKUPIJOS KURIJOS
PASTATO SUTVARKYMAS“.
2021.02.26
Telšiai

VšĮ „Telšių vyskupijos Ekonomo tarnyba“ įgyvendino iš Lietuvos Respublikos ir Europos
Sąjungos regioninės plėtros fondo bendrai finansuojamą projektą Nr.05.4.1.-CPVA-V-301-02-0005
„Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros, vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos pastatų
ir Vyskupijos kurijos pastato sutvarkymas“. Projektas pateiktas pagal 2014-2020 m. Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus
naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 priemonę „Aktualizuoti
kultūros paveldo objektus“.
Projekto tikslas – pritaikyti Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros, Telšių Vyskupijos
Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos pastatų (Bernardinų vienuolyno) ir Vyskupijos kurijos
(vyskupų rūmų) pastatus, siekiant išsaugoti paveldo objektą, padidinti susidomėjimą kultūros
paveldu.
2017-04-13 pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo
projekto Nr. 05.4.1.-CPVA-V-301-02-0005 „Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros, vyskupo
Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos pastatų ir Vyskupijos kurijos pastato sutvarkymas“
sutartis. Sutarties projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų
suma 2.084.932,00 Eur. (du milijonai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai triisdešimt du
eurai, 00 ct).
Į projektą investuota:
ES regioninės plėtros fondo lėšos (85 %) 1.610.277,53 Eur.
LR Vyriausybės lėšos (15%) – 284.166,61 Eur.
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Iš viso pagal 2017-04-13 Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamo projektą „Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros, vyskupo Vincento Borisevičiaus
kunigų seminarijos pastatų ir Vyskupijos kurijos pastato sutvarkymas“ sutartį Nr. 05.4.1.-CPVA-V301-02-0005 investuota : 1.894.444,14 Eur. (vienas milijonas aštuoni šimtai devyniasdešimt keturi
tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt keturi eurai, 14 ct.).
Papildomų lėšų šaltiniai investuoti į projektą :
LR Valstybės lėšos pagal 2020-12-17 lėšų pervedimo sutartį Nr. VSR-417 - 77.000,00 Eur.
Telšių vyskupijos Ekonomo tarnybos lėšos – 15.920,08 Eur.
Iš viso į projektą „Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros, vyskupo Vincento
Borisevičiaus kunigų seminarijos pastatų ir Vyskupijos kurijos pastato sutvarkymas“ investuota
1.987.364,22 Eur. (vienas milijonas devyni šimtai aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai
šešiasdešimt keturi eurai, 22 ct.).
2016-08-05 parengtas Telšių Bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių
komplekso, Šv. Antano Paduviečio katedros ir vyskupų rūmų investicijų projektas. Sutarties vertė –
6050,00 Eur.
2016-10-21 sudaryta „Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros, Telšių vyskupo Vincento
Borisevičiaus kunigų seminarijos pastatų (Bernardinų vienuolyno) ir Vyskupijos kurijos pastato
sutvarkymas“ administravimo paslaugų sutartis. Sutarties vertė 14520,00 Eur.
PROJEKTO ĮGYVENDINIMO METU SUTVARKYTI 3 (trys) OBJEKTAI:
1. Telšių Šv. Antano Paduviečio katedra.
2017-03-06 parengtas Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros interjero restauravimo darbų
projektas, laida „A“. Sutarties vertė – 39100,00Eur.
Šiuo projektu atlikti Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros tvarkybos darbai ir
restauruoti
Katedros vargonai.
Atsižvelgiant į Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros interjero tvarkybos darbų finansavimo
galimybes, restauravimo darbai buvo vykdomi etapais.
2018-04-13 sudaryta tvarkybos rangos sutartis su UAB „Telšių meistras“ atlikti Telšių Šv.
Antano Paduviečio katedros interjero ir dviejų altorių restauravimo darbus. Sutartis sudaryta atlikti
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I-o etapo darbus. Sutarties vertė – 594355,28 Eur. Darbų atlikimo terminas 2 metai (iki 2020-0413).
2018-05-08 sudaryta Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros interjero restauravimo darbų projekto
vykdymo priežiūros paslaugų sutartis su BĮ „Kultūros infrastruktūros centras“ . Sutarties vertė –
6515,00 Eur.
2018-05-08 sudaryta Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros interjero restauravimo darbų techninės
priežiūros paslaugų sutartis su BĮ „Kultūros infrastruktūros centras“ . Sutarties vertė –11253,00 Eur.
2018-12-21 sudaryta tvarkybos rangos sutartis su UAB „Telšių meistras“ atlikti Telšių
Šv. Antano Paduviečio katedros interjero ir vargonų prospekto restauravimo II etapo darbus.
Sutarties vertė – 474315,00 Eur. Darbų atlikimo terminas 20 mėnesių (iki 2020-08-20).
I etapo darbai – atlikti sienų, I aukšt. galerijos, prieangio patalpų, laiptinių skliautų, lipdybos
grindų, metalinio galerijos aptvaro ir šviestuvų, medinių laiptų , II aukšto galerijos palangių, o taip
pat sienų tapybos ant I aukšto presbiterijos skliauto, Švč. Mergelės Marijos ir didžiojo Šv. Antano
Paduviečio altorių tvarkybos (restauravimo) darbai. Atlikti vargonų instrumentų bei vargonų
prospekto (išskyrus dekoro elementus) tvarkybos (restauravimo) darbai.
II etapo darbai - atliktas polichrominio dekoro ant sienų, pagrindinės navos skliauto restauravimas
atkuriant netektis. Atlikti vargonų prospekto tvarkybos darbai, kurių metu restauruojamos
architektūrinės dekoro, drožybos detalės ir elementai bei jie auksuoti.
2019 m. lapkričio 13 d. atlikti Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros interjero restauravimo I ir
II darbų etapuose numatyti tvarkybos darbai. Dailės vertybių tyrimo, konservavimo, restauravimo
darbai priimti ir pasirašytas Restauravimo tarybos protokolas.
2018-01-25 sudaryta Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros vargonų restauravimo darbų
rangos sutartis su VŠĮ „Vargonų paveldo centras“. Vargonų restauravimo sutarties vertė - 174963,75
Eur. Darbų atlikimo terminas 24 mėnesiai.
2020 m. spalio 29 d. pasirašytas restauravimo tarybos protokolas, kuriuo Restauravimo taryba nutarė,
kad Telšių Bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių komplekso Šv. Antano Paduviečio
katedros vargonų instrumentų tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbai atlikti tinkamai. 2020-1029 VšĮ „Vargonų paveldo centras“ baigė restauruoti Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros
vargonus.
Iš viso investuota į Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros tvarkybos ir vargonų restauravimo
darbus: 1.300.502,03 Eur.
2. Telšių Vyskupijos kurija (Vyskupų rūmai);
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2015-10-27 parengtas Telšių Vyskupijos kurijos (Vyskupų rūmai) gyvenamosios paskirties
(vieno buto) pastato paprastojo remonto tvarkybos darbų projektas. Sutarties vertė – 7018,00 Eur.
2018-02-14 sudaryta statybos rangos sutartis su UAB „Kriautė“ atlikti „Telšių Vyskupijos
kurijos pastato (Vyskupų rūmai) išorės tvarkybos ir tvarkomuosius statybos darbus“. Sutarties vertė
- 351419,54 Eur. (įskaitant atsisakomus ir reikalingus atlikti papildomus nenumatytus darbus). Darbų
atlikimo terminas iki 2020-08-01.
Vykdant Telšių Vyskupijos kurijos išorės tvarkybos darbus, atsirado papildomų ir Tvarkybos darbų
projekto sprendiniuose nenumatytų darbų. Vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatyme akcentuojamais autentiškumo išsaugojimo principais numatyta atlikti papildomus
darbus išleidžiant projekto A laidą. Projekto A laidos sutarties vertė – 6733,00 Eur. (padengta iš VšĮ
„Telšių vyskupijos Ekonomo tarnyba“ lėšų).
2020 m. liepos 1 d. atlikti visi Telšių vyskupijos Vyskupų rūmų išorės tvarkybos darbai
vykdyti pagal Tvarkomųjų (paveldosaugos) (remonto) darbų projektą ir pasirašytas komisijos,
paskirtos Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos tvarkybos darbų priėmimo aktas.
Atliktas lauko laiptų remontas, rūsio sienų šiltinimas ir hidroizoliavimas, lauko lietaus nuotekų ir
drenažo tinklų sutvarkymas, fasadų tvarkomieji statybos ir tvarkybos darbai.
Architektūrinių pokyčių neatlikta, išsaugota viskas kas buvo iki šiol.
Pastato rūsio dalyje atkurti (buvę užmūryti) du langai ir priešgaisrinis išėjimas. Virš
pagrindinių centrinio įėjimo durų, pagal pirminį techninį projektą atkurtas langas.
Vyskupų rūmuose atliekant statybos tvarkomuosius darbus, kartu su Tvarkybos darbų
projekte numatytais darbais įrengtas pandusas, telefonspynė, sutvarkyti polaipčiai. Atlikta darbų už
5001,33 Eur. (padengta iš VšĮ „Telšių vyskupijos Ekonomo tarnyba“ lėšų.)
Vyskupų rūmų pastato projekto priežiūrą vykdė UAB „Architekto studija“. Sutarties vertė –
1494,35 Eur.
Vyskupų rūmų pastato tvarkybos darbų techninę priežiūrą vykdė BĮ „Kultūros infrastruktūros
centras“. Sutarties vertė – 2910,00 Eur.
Į Telšių Vyskupijos kurijos pastato (Vyskupų rūmai) išorės tvarkybos ir tvarkomuosius statybos
darbus iš viso investuota: 374.576,22 Eur.
3. Telšių Bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos komplekso statiniai;
2016-12-05 parengtas Telšių Bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių
komplekso, (Vienuolyno namas) fasadų tvarkybos darbų (remontas, restauravimas) projektas, „A“
laida. Sutarties vertė – 3000,00 Eur.
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2018-04-16 parengtas Telšių Bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių komplekso
(Vienuolyno namas) fasadų tvarkybos darbų (remontas, restauravimas) projektas, „B“ laida. Sutarties
vertė – 4100,00 Eur. (padengta iš VšĮ „Telšių vyskupijos Ekonomo tarnyba“ lėšų.)
2018-09-07 sudaryta statybos rangos sutartis su UAB „Telšių meistras“ atlikti „Telšių Bernardinų
vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių komplekso, vienuolyno namo fasadų tvarkybos darbus“.
Sutarties vertė - 278.807,97 Eur. Darbų atlikimo terminas 20 mėnesių (iki 2020-05-06).
2018-09-28 sudaryta Telšių Bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių komplekso,
vienuolyno namo fasadų tvarkybos darbų techninės priežiūros paslaugų sutartis. Sutarties vertė –
3993,00 Eur.
2018-10-05 sudaryta Telšių Bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių komplekso fasadų
tvarkybos darbų projekto priežiūros paslaugų sutartis. Sutarties vertė – 1815,00 Eur.
Atlikti fasadų remonto, restauravimo darbai.
2019 m. lapkričio 13 d. atlikti visi fasadų tvarkybos darbų projekte (remontas, restauravimas)
numatyti darbai.
Į Telšių Bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių komplekso fasadų tvarkybos darbus
iš viso investuota: 291.715,97 Eur.
Projekto tikslas pasiektas. Sutvarkytas Telšių Bernardinų vienuolyno – kunigų seminarijos
pastato fasadas, atlikti Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros interjero tvarkymo darbai, katedros
vargonų restauravimo darbai, atlikti Vyskupijos kurijos (Vyskupų rūmai) pastato išorės fasadų
tvarkybos darbai.
Sutvarkyti kultūros paveldo objektai, atskleistos vertingosios kultūros paveldo objektų
savybės (Šv. Antano Paduviečio katedros altoriai, vargonai, dekoro elementai, XIX a. skliauto tapyba,
tapybos ant šoninių navų ir gurto pėdų, apvadai), ansamblis pritaikytas šiuolaikiniams visuomenės
ir vietos bendruomenės poreikiams, išlaikant pusiausvyrą tarp kultūros paveldo objektų aktualaus
(modernaus) pritaikymo ir jų autentiškumo išsaugojimo.
PLANUOJAMAS PROJEKTO REZULTATŲ NAUDOJIMAS PO PROJEKTO
PABAIGOS:
Siekiant užtikrinti projekto veiklos fizinį tęstinumą, sutvarkytų kultūros paveldo objektų
priežiūrą ir eksploatacijos išlaidų finansavimą užtikrins projekto vykdytojas VšĮ „Telšių vyskupijos
Ekonomo tarnyba“. Projekto rezultatai naudojami projekto tikslui užtikrinti. Kultūros paveldo
lankytojai turi galimybę susipažinti su unikalia vėlyvojo baroko ir klasicizmo stiliaus katedra,
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vyskupijos kurija (Vyskupų rūmai) ir kunigų seminarijos vienuolyno pastatu, apžiūrėti meistro Jurgio
Mažeikos sukurtus altorius ir restauruotus garsaus lietuvių meistro Jono Garalevičiaus pagamintus
vargonus. Teikiamos paslaugos (ekskursijos, koncertai) bus nuolat tobulinamos, keliama jų kokybė,
plečiama jų pasiūla. Už ekskursijų ir koncertų organizavimą yra atsakingi Telšių vyskupijos kurijos
dvasininkai, kunigų seminarijos darbuotojai ir Šv. Antano Paduviečio katedros personalas.
Sutvarkyti objektai ne tik pritrauks daugiau lankytojų bei sukurs aukštesnės kokybės
paslaugas, taip didindami savo populiarumą, tačiau taip pat bus padidintas kultūros paveldo
prieinamumas ir teikiamų paslaugų įvairovė Telšių miesto, rajono ir šalies gyventojams, turistams ir
piligrimams.
Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje planuojama suorganizuoti šešis vargonų koncertus
per metus, kuriuose apsilankys po šimtą koncerto lankytojų. Planuojama kviesti ne tik garsius
Lietuvos vargonininkus, bet ir užsienio atlikėjus, įsijungti į tarptautinius vargonų muzikos festivalius.
Tikimės, kad šiais metais, sutvarkytus objektus aplankys trys tūkstančiai trys šimtai lankytojų.

