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VšĮ „Telšių vyskupijos Ekonomo tarnyba“ įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 05.4.4.-CPVA-V-301-02-0006 „Žemaičių Kalvarijos Švč. 

Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos aktualizavimas“. Projektas finansuojamas iš Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto (15% lėšų) ir Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo (85% lėšų) lėšų.  

Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 1.126.000,00 Eur. 

(vienas milijonas vienas šimtas dvidešimt šeši tūkstančiai eurų ir 00 centų).  

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 Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos baziliką, siekiant 

išsaugoti bei atskleisti vertingąsias paveldo objekto savybes, padidinti susidomėjimą kultūros paveldu.  

Siekiami rezultatai: Atlikus Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos bazilikos pastato 

tvarkybos darbus ir įgyvendinus rinkodaros priemones, bus sudarytos palankesnės sąlygos nacionaliniams 

ir užsienio turistams bei regiono moksleiviams susipažinti su Žemaičių Kalvarijos bazilikos sakraliniu 

paveldu ir tokiu būdu padidinti apsilankančių Bazilikoje skaičių. Įgyvendinus projektą bus prailgintas 

vidaus patalpų efektyvaus naudojimo ciklas, sukuriamas palankus mikroklimatas pastate saugomoms 

sakralinio paveldo vertybėms. Taip pat Bazilikoje bus teikiamos šios paslaugos: religinių apeigų-

liturgijos; bendruomeninės veiklos vystymo; edukacinių programų organizavimo ir vykdymo; koncerinės, 

muziejinės veiklos.     

Atlikus didžiausių Žemaitijoje vargonų restauracijos darbus bus sudarytos palankios sąlygos 

organizuoti daugiau profesionalių ir mėgėgų kolektyvų pasirodymų bei koncertų.   
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Įgyvendinant Projektą atlikti viešieji pirkimai ir sudarytos šios sutartys: 

 

2016 m. liepos 7 d. pasirašyta investicijų projekto „Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės 

Marijos Apsilankymo bazilika“ paslaugų pirkimo sutartis Nr. TVET-1 su UAB „Ademo grupė“. Paslaugų 

atlikimo kaina 6050,00 Eur. Investicijų projektas perduotas užsakovui 2016 m. rugpjūčio 5 d.  

2016 m. rugsėjo 6 d. sudaryta Žemaičių Kalvarijos statinių ansamblio, Plungės r., Švč. 

Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos tyrimai ir konservavimo, restauravimo darbų projekto „A“ 

laidos projekto parengimo paslaugų sutartis Nr. TVET-4 su UAB „Klaipėdos projektas“ . Projekto „A“ 

laida perduota užsakovui 2016 m. gruodžio 6 d.  

2016 m. spalio 21 d. sudaryta investicijų projekto „Žemaičių Kalvaijos Švč. Mergelės 

Marijos Apsilankymo bazilikos aktualizavimas“ administravimo paslaugų sutartis su BĮ „Kultūros 

infrastruktūros centras. Sutarties vertė 9922,00 Eur. su PVM.  

2017 m. kovo 28 d. VšĮ „Telšių vyskupijos Ekonomo tarnyba“ pasirašė iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.4.4.-CPVA-V-301-02-0006 „Žemaičių 

Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos aktualizavimas“ finansavimo sutartį.   

2017 m. balandžio 14 d. sudaryta Žemaičių Kalvarijos statinių ansamblio, Plungės r., Švč. 

Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos tyrimai ir konservavimo, restauravimo darbų projekto laida „A“ 

dalinė statybos skaičiuojamosios kainos dalies ekspertizės sutartis Nr. EY-32-1-2017 su UAB „Klaipėdos 

ekspertizė“.  Užsakomosios ekspertizės paslaugos perdavimo aktas perduotas užsakovui 2017 m. gegužės 

29 d.  

2017 m. lapkričio 24 d. sudaryta Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo 

bazilikos vargonų restauravimo rangos sutartis. Sutarties vertė – 279403,24 Eur. Darbų atlikimo terminas 

24 mėnesiai. Dėl nenumatytų aplinkybių sutarties terminas gali būti pratęstas 6 mėnesių laikotarpiui.  

2017 m. gruodžio 12 d. sudaryta  Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo 

bazilikos pastato tvarkybos rangos sutartis Nr. TVET-8 su UAB „Pamario restauratorius“. Sutarties vertė 

– 502090,42 Eur. (įskaitant neatliekamus ir reikalingus atlikti papildomus nenumatytus darbus). Darbų atlikimo 

terminas  iki 2019-12-11.  

mailto:tekonomotarnyba@gmail.com


VŠĮ TELŠIŲ VYSKUPIJOS EKONOMO TARNYBA 
Katedros a.5, Telšių m., Telšių r. sav. Lt-87131, tel.nr. 8 444 60636, fax. 8 444 52300,  

el. p.: tekonomotarnyba@gmail.com. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304083466 

 
 

2018 m. vasario 9 d. sudaryta Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo 

bazilikos pastato tvarkybos darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimo sutartis Nr. TVET-12/D-1 su BĮ 

„Kultūros infrastruktūros centras“. Darbų atlikimo terminas iki visiško objekto tvarkybos darbų atlikimo.  

2018 m. vasario 15 d. sudaryta Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo 

bazilikos pastato tvarkybos darbų projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo sutartis Nr. TVET-10 

su UAB „Klaipėdos projektas“. Darbų atlikimo terminas iki visiško objekto tvarkybos darbų atlikimo.  

2019 m. vasario 26 d. sudaryta Žemaičių Kalvarijos statinių ansamblio, Plungės r., Švč. 

Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos tyrimai ir konservavimo, restauravimo darbų projekto „C“ 

laidos projekto parengimo paslaugų sutartis Nr. TVET-24 su UAB „Klaipėdos projektas“ .  

2019 m. liepos 23 d. sudaryta Žemaičių Kalvarijos statinių ansamblio, Plungės r., Švč. 

Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos tyrimai ir konservavimo, restauravimo darbų projekto laida „C“ 

skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies ekspertizės sutartis Nr. 246(19) su UAB „Statybos projektų 

ekspertizės centras“.  Užsakomosios ekspertizės paslaugos perdavimo aktas perduotas užsakovui 2019 m. 

rugpjūčio 8 d.  

Informacija apie projekto įgyvendinimo eigą 

Atlikti bazilikos stogo, fasado ir vidaus sienų (dalinis) dangos restauravimas, stogo tvarkyba, nuogrindos įrengimas. 

Atliekant darbus pagal paruoštą „A“ laidos projektą sutvarkytas sienų cokolinės dalies tinkas, bet neatlikti šios 

dalies sienų glaistymo ir dažymo darbai.  

2019 m. atliekant bazilikos vidaus tvarkybos darbus nustatytas didesnis restauravimo darbų 

plotas. Įvertinus projektui skirtas nepanaudotas lėšas (likusį rezervą) Telšių vyskupijos Ekonomo tarnyba  

parengė  Žemaičių Kalvarijos statinių ansamblio, Plungės r. Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo 

bazilikos tyrimai ir konservavimo, restauravimo darbų projektas laidą C. Projekto laidoje „C“ numatyta 

tolimesnė bažnyčios vidaus sienų tinko remontas ir restauracija. Taip pat numatyta medinių klaupkų 

(suolų) restauravimas, bei antrųjų durų esančių išorinės sienos vidinėje pusėje (išėjimas į centrinio fasado 

balkoną) pakeitimas naujomis, tikslu apsaugoti vargonus nuo neigiamo išorinio poveikio. 

Šiuo metu yra vykdomi viešieji pirkimai  Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos 

pastato tvarkybos darbams atlikti pagal paruoštą projekto „C“ laidą.  

Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų Žemaičių Kalvarijos bazilikoje tvarkybos darbai nuo 2019 m. 

spalio 10 d. yra sustabdyti. Darbus planuojama atnaujinti 2020 m. spalio mėn. Planuojama tvarkybos 

darbų pabaiga 2021 m. birželio 30 d.  
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2017 m. lapkričio 24 d. sudaryta Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo 

bazilikos vargonų restauravimo rangos sutartis. Sutarties vertė – 279403,24 Eur. Darbų atlikimo terminas 

24 mėnesiai. Dėl nenumatytų aplinkybių sutarties terminas gali būti pratęstas 6 mėnesių laikotarpiui.  

Dėl 2017 m. lapkričio 24 d. Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo 

bazilikos vargonų restauravimo rangos sutartyje nenumatytų aplinkybių (bazilikoje dar nepabaigti vidaus 

tvarkybos darbai) vargonų restauravimo darbai  2020 m. kovo 20 d. yra sustabdyti. Vargonų montavimo 

bazilikoje darbai bus atnaujinti pabaigus bazilikos vidaus tvarkybos darbus.  

2020 m. strateginiuose planavimo dokumentuose numatyta atlikti Žemaičių Kalvarijos 

bazilikos tolimesnė vidaus sienų tinko remontas ir restauracija per visą aukštį nuo grindų iki skliauto. Taip 

pat numatyta medinių klaupkų (suolų) restauravimas, bei antrųjų durų esančių išorinės sienos vidinėje 

pusėje (išėjimas į centrinio fasado balkoną) pakeitimas naujomis, tikslu apsaugoti vargonus nuo neigiamo 

išorinio poveikio.  

 

VšĮ „Telšių vyskupijos Ekonomo tarnyba“  

direktorius                                                                                                            kan. Jonas Ačas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tekonomotarnyba@gmail.com

