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VšĮ „Telšių vyskupijos Ekonomo tarnyba“ įgyvendino iš Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto (15% lėšų) ir Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo (85% lėšų) bendrai finansuojamą 

projektą Nr. 05.4.4.-CPVA-V-301-02-0006 „Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo 

bazilikos aktualizavimas“. 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 Apsilankymo baziliką, 

siekiant išsaugoti bei atskleisti vertingąsias paveldo objekto savybes, padidinti susidomėjimą kultūros 

paveldu.  

2017-03-28 pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto 

Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-02-0006 „Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos 

Aktualizavimas“ sutartis. Sutarties projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų 

finansuoti išlaidų suma 1.126.000,00 Eur. (vienas milijonas vienas šimtas dvidešimt šeši tūkstančiai eurų,  

00 ct).  

Iš viso pagal 2017-03-28 Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo 

projekto „Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos Aktualizavimas“ sutartį 

Nr. 05.4.1.-CPVA-V-301-02-0006  investuota 1.126.000,00 Eur. (vienas milijonas vienas šimtas 

dvidešimt šeši tūkstančiai eurų,  00 ct).  

ES regioninės plėtros fondo lėšos (85 %) 957.100,00 Eur.   

LR Vyriausybės lėšos (15%) – 168.900,00 Eur.   

Papildomų lėšų šaltiniai investuoti į projektą : 

VšĮ Telšių vyskupijos Ekonomo tarnybos lėšos – 13729,26 Eur.  



Iš viso į projektą „Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos 

Aktualizavimas“ investuota 1.139.729,26 Eur. (vienas milijonas vienas šimtas trisdešimt devyni 

tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt devyni eurai, 26 ct.). 

2016-08-05 parengtas Žemaičių Kalvarijos Švč. Megelės Marijos Apsilankymo bazilikos 

investicijų projektas. Sutarties vertė – 6050,00 Eur.  

2016-10-21 sudaryta „Žemaičių Kalvarijos Švč. Megelės Marijos Apsilankymo bazilikos 

aktualizavimas“  administravimo paslaugų sutartis. Sutarties vertė 9922,00 Eur.  

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO METU ATLIKTI ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ŠVČ. 

MERGELĖS MARIJOS APSILANKYMO BAZILIKOS TVARKYBOS DARBAI IR 

RESTAURUOTI BAZILIKOS VARGONAI 

I. Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos tvarkybos darbai  

2016-09-06 sudaryta Žemaičių Kalvarijos statinių ansamblio, Plungės r., Švč. Megelės 

Marijos Apsilankymo bazilikos tyrimų ir konservavimo „A“ laidos projekto parengimo paslaugų 

sutartis.  Sutarties vertė – 16298,70 Eur. ES regioninės plėtros fondo lėšos (85%) 13853,90 Eur. LR 

Vyriausybės lėšos (15%) 2444,80 Eur. Projektas parengtas 2016-12-06.  

2017 m. gruodžio 12 d. sudaryta  Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo 
bazilikos pastato tvarkybos rangos sutartis. Sutarties vertė – 502090,42 Eur. Darbus vykdė UAB „Pamario 
restauratorius“. 

2018 m. vasario 15 d. sudaryta Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo 
bazilikos pastato tvarkybos darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimo sutartis. Sutarties vertė – 8409,50 
Eur. Techninės priežiūros paslaugas teikė BĮ „Kultūros infrastruktūros centras“. 

2018 m. vasario 9 d. sudaryta Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo 
bazilikos pastato tvarkybos darbų projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo sutartis. Sutarties vertė 
– 3000,80 Eur. Projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikė UAB „Klaipėdos projektas“. 

Darbai pagal 2017 gruodžio 12 d. sutartį „Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos 
Apsilankymo bazilikos pastato tvarkybos darbai“ pabaigti 2020 m. gruodžio 15 d. įsisavinta 513500,72 
Eur.  

                     ES regioninės plėtros fondo lėšos (85%) 436475,61 Eur. 

                     LR Vyriausybės lėšos (15%) 77025,11 Eur. 

Atlikti: 

• Žemaičių Kalvarijos bazilikos stogo remonto, restauravimo darbai;   
• Žemaičių Kalvarijos Bazilikos fasadų remonto, restauravimo darbai;  
• Nuogrindos apie bazilikos pastatą įrengimo darbai; 
• Bazilikos Vidaus sienų cokolio dalyje restauravimo, remonto darbai. 

Baigiant vykdyti 2017 m. gruodžio 12 d. sutartyje „Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės 
Marijos apsilankymo bazilikos tvarkybos darbai“ numatytus darbus (projekto laida „A“, projekto laida 
„B“), restauravus Bazilikos sienų cokolinę dalį (1,5 aukščio) ir tarp neatnaujintų sienų išryškėjo 
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nesuderinami spalviniai kontrastai, kurie iškraipė Bazilikos interjerą. Todėl  VšĮ „Telšių vyskupijos 
Ekonomo tarnyba“ norėdama dar labiau išplėsti Bazilikos pastato tvarkymą, su tikslu konservuoti ir esant 
galimybei restauruoti vertingųjų savybių turinčius pastato elementus, užsakė ir atliko vidaus sienų dažymo 
polichrominius tyrimus ir vidaus sienų tinko cheminius granulometrinius tyrimus. Tyrimų pagrindu buvo 
paruoštos konservavimo – restauravimo darbų technologinės rekomendacijos. Bazilikos pastato darbų 
projekto rengėjas UAB „Klaipėdos projektas“ VšĮ Telšių vyskupijos Ekonomo tarnybos užsakymu, 
panaudodamas atliktus tyrimus išleido naują „C“  konservavimo-restauravimo darbų projekto laidą. 

2020 m. rugsėjo 23 d. sudaryta  Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo 
bazilikos pastato tvarkybos rangos sutartis pagal konservavimo-restauravimo darbų projekto „C“ laidą. 
Sutarties vertė – 305019,80 Eur. Darbus vykdė UAB „Pamario restauratorius“. 

2020 m. lapkričio 6 d. sudaryta Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo 
bazilikos pastato tvarkybos darbų projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo sutartis pagal 
konservavimo-restauravimo darbų projekto „C“ laidą. Sutarties vertė – 1742,40 Eur. Projekto vykdymo 
priežiūros paslaugas teikė UAB „Klaipėdos projektas“. 

Darbai pagal konservavimo-restauravimo darbų projekto „C“ laidą užbaigti 2021 m. birželio 
29 d. ir įsisavinta 306762,20 Eur. (ES 300825,34 Eur.)      

                    ES regioninės plėtros fondo lėšos (85%) 255701,54 Eur. 

                   LR Vyriausybės lėšos (15%) 1545123,80 Eur. 

                 VšĮ „Telšių vyskupijos Ekonomo tarnyba“ lėšos 4194,46 Eur.  

Atlikta: 

• Keturių konsekracinių kryžių konservavimo restauravimo darbai; 
• Skliauto polichrominio dekoro restauravimo darbai; 
• Šoninių navų sienų tinko ir polichrominio dažymo restauravimo darbai; 
• Angokrasčių, lubų, piliastrų, karnizų ir sienų restauravimo darbai; 
• Pastato kolonų iki karnizo polichrominio dažymo restauravimo darbai; 
• Medinių bazilikos klauptų restauravimo – remonto darbai; 
• Vargonų instrumento apsaugai nuo šalčio ir drėgmės antrųjų durų įrengimas ties išėjimu į antro 

aukšto balkoną. 
• Kiti remonto darbai (granito grindjuosčių įrengimas ir kt.). 

II. Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos vargonų konservavimo - 

restauravimo darbai  

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

bazilikos vargonų restauravimo darbų rangos sutartis su VŠĮ „Vargonų paveldo centras“. Vargonų 

restauravimo sutarties vertė – 279403,24 Eur.  



2022 m. kovo 28 d. pasirašytas restauravimo tarybos protokolas, kuriuo Restauravimo tarybos nariai 

patvirtino Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos vargonų instrumento 

tyrimo, konservavimo, restauravimo darbų ataskaitą ir priėmė darbus.  

2022-03-24 VšĮ „Vargonų paveldo centras“ baigė restauruoti  Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės 

Marijos Apsilankymo bazilikos vargonus ir įsisavino 279403,24 Eur.  

                      ES regioninės plėtros fondo lėšos (85%) 237492,75 Eur. 

                     LR Vyriausybės lėšos (15%) 41910,49 Eur. 

Projekto tikslas pasiektas.  Sutvarkyta Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo 

bazilika, išsaugotos, restauruotos ir atskleistos vertingosios kultūros paveldo objekto savybės.  

Atlikti Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos stogo, fasado ir 

vidaus sienų dangos restauravimas, stogo tvarkyba, lauko durų  keitimas naujomis, nuogrindos įrengimas. 

Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika tapo techniškai tvarkinga, saugi ir 

estetiškai patrauklesnė lankytojams, pritaikyta šiuolaikiniams visuomenės ir vietos bendruomenės 

poreikiams,  bei tinkama sakralinės muzikos renginių organizavimui. 

Atlikti Žemaičių Kalvarijos vargonų (didžiausių Žemaitijoje) restauravimo ir konservavimo 

darbai. Sudarytos palankios sąlygos organizuoti daugiau profesionalių ir mėgėjų kolektyvų pasirodymų 

bei koncertų.  

PLANUOJAMAS PROJEKTO REZULTATŲ NAUDOJIMAS PO PROJEKTO 

PABAIGOS: 

Siekiant užtikrinti projekto veiklos fizinį tęstinumą, sutvarkyto kultūros paveldo objekto priežiūrą 

ir eksploatacijos išlaidų finansavimą užtikrins projekto vykdytojas VšĮ „Telšių vyskupijos Ekonomo 

tarnyba“. Projekto rezultatai naudojami projekto tikslui užtikrinti.  

Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Bazilikos lankytojams – nacionaliniams 

ir užsienio turistams bei regiono moksleiviams sudarytos palankesnės sąlygos susipažinti su Žemaičių 

Kalvarijos bazilikos sakraliniu paveldu ir tokiu būdu nuolat didinti apsilankančių Bazilikoje skaičių. 

Prailgintas vidaus patalpų efektyvaus naudojimo ciklas, sukurtas palankus mikroklimatas pastate 

saugomoms sakralinio paveldo vertybėms.  

Bazilikoje yra ir bus teikiamos šios paslaugos: religinių apeigų – liturgijos; bendruomeninės 

veiklos vystymo; edukacinių programų organizavimo ir vykdymo; koncertinės, muziejinės veiklos. 

Atsižvelgiant į teikiamų paslaugų pobūdį, išskiriamos šios tikslinės grupės: sakralinių renginių lankytojai, 

turistai, moksleiviai, kultūrinių renginių lankytojai ir pavieniai lankytojai. Bus patenkintas visų tikslinių 

grupių kultūros poreikis ne tik regione, bet ir visoje Lietuvoje. Išsaugotos, retauruotos kultūros paveldo 

vertybės leis pritraukti papildomus lankytojų srautus, skatins susidomėjimą kultūros paveldu, jo istorija, 

kultūriniais renginiais. Tikimasi ženklaus lankytojų skaičiaus padidėjimo.  
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