
 
 
 
 "Pėrmėjē žmuonės bova žemaitē" - pretenzingai skelbia prierašas ant vienos iš skulptūrų miesto 
turgaus aikštėje. Tai, žinoma, tik gardus pokštas, tačiau jis pakužda, kad Telšiams šarmo per akis. Devynios 
galybės didesnių ir mažesnių nuotaikingų skulptūrėlių su užrašais žemaičių kalba, gardus vietinis sūris ir 
sutvarkyta Masčio ežero pakrantė įtikins, kad tai vienas labiausiai išgražėjusių Lietuvos miestų per pastaruosius 
keliolika metų. 
 

 

Maršruto pradžia Telšių geležinkelio stotis (Stoties g. 35, Telšiai) 
Maršruto pabaiga Žemaitijos kaimo ekspozicija (Malūno g. 5, Telšiai) 
Stotis grįžimui Telšių geležinkelio stotis (Stoties g. 35, Telšiai) 
Siūlomas keliavimo būdas ir trukmė viena diena pėsčiomis 
Traukinių tvarkaraštis www.traukiniobilietas.lt  
Turizmo informacija www.telsiaitic.lt  
 

0. Telšių geležinkelio stotis (Stoties g. 35, Telšiai) 
Tarpukariu jauna Lietuvos valstybė pajuto poreikį tiesti geležinkelį anksčiau jo 
neturėjusioje Žemaitijos dalyje. Ruože Kretinga-Telšiai-Kužiai pirmieji bėgiai 
pakloti 1924 m., tačiau visos trasos atidarymo teko palaukti iki 1932 m. Tądien 
pastatyti šventiniai vartai skelbė: „Per Žemaitiją į platųjį pasaulį“. Telšių stotis 
buvo viena svarbiausių šiame ruože, nes tai šio regiono centras. Stoties 
keleivių rūmų pastatas mūsų dienas pasiekė beveik nepasikeitęs nuo tada, kai 
buvo pastatytas, t. y., XX a. 4-ojo dešimtmečio. Urbanistikos atžvilgiu, 
geležinkelio stotis buvo statoma atokiau nuo centro tam, kad neardytų 
esamos miesto struktūros ir dar liktų erdvės jai plėstis ateityje. Šiandien 

geležinkelio stotis miestą skiria į dvi dalis: gyvenamąją prie Masčio ežero ir pramoninę tarp bėgių ir Šiaulių plento. 
 
 

1. Šv. Nikolajaus Stebukladario cerkvė (Žalgirio g. 8, Telšiai) 
Pirmoji Telšių cerkvė, statyta dar cariniu laikotarpiu, veikė iki 1935 m., tada buvo uždaryta ir perduota katalikams. 
Stačiatikiams likus be maldos namų, 1935-1938 m. iškilo nauja, bet kuklesnė šventykla ant kalvos dabartinėje Žalgirio 
gatvėje. Cerkvė, nors ir mažesniu mastu, iki šiol yra veikianti. 
 
2. Telšių spirito fabrikas (Gedimino g. 8, Telšiai) 
1898 m. iškilęs dailus raudonų plytų gamybinis kompleksas — valstybės degtinės ir spirito pilstuvė. Tai pirmoji didelė 
pramonės įmonė mieste. Pastatų ansamblis tapo ryškiu architektūriniu akcentu, o pati gamyba taip pat garsėjo pažangumu 
– čia buvo du garo katilai, elektros energiją aprūpinę įmonę, veikė triaukštė filtracijos sistema, veikė vandentiekis su nuotekų 
sistema. Tarpukariu toliau veikė valstybinis degtinės ir spirito monopolio Telšių sandėlis. 1951 m. pastatai pritaikyti konservų 
fabrikui, kuris pavadintas vaisių ir daržovių perdirbimo kombinatu. 2007 m. įmonė nutraukė gamybą ir pastatai apleisti. 
Greitu metu raudonų plytų ansamblyje įsikurs prekybos centras. Spirito fabriko kompleksas įtrauktas į Kultūros vertybių 
registrą, išlikę administracinis, gamybinis, ūkinis ir dauguma kitų originalių pastatų. 

 
3. Katedros aikštė (Katedros a., Telšiai) 
Pagrindinę Katedros aikštės ašį, Šv. Antano Paduviečio bažnyčią, 1791 m. pasistatė 
vienuoliai bernardinai. 1926 m. įkūrus Telšių vyskupiją, ji tapo katedra. 2009 m. 
prof. Romualdas Inčirauskas pagrindines duris apkaustė vario plokštėmis, kuriose 
atsispindi krikščionybės Žemaitijoje raida. Katedros kriptoje saugomi žemaičių 
vyskupų palaikai, tarp jų ir 1946 m. KGB vidaus kalėjime sušaudytas Vincentas 
Borisevičius. Ansamblyje veikia Telšių kunigų seminarija. Katedros pašonėje stūkso 
dailūs istorizmo stiliaus 1929 m. statybos 
vyskupų rūmai. 1945 m. rūmai buvo 
nacionalizuoti, perplanavus patalpas čia 

įsikūrė Telšių Liaudies deputatų tarybos Vykdomasis komitetas. 1990 m. rūmai 
grąžinti Telšių vyskupijai. Katedros aikštės apačioje palei akmeninę tvorą įkurta 
„Didžioji Žemaičių siena“, kurioje smagios skulptūrinės kompozicijos pasakoja apie 
svarbiausius krašto istorinius įvykius. 
 
4. Telšių ješiva (Iždingės g. 11, Telšiai) 
1870 m. net 68% Telšių miesto gyventojų buvo žydai, to pasekoje 1875-1880 m. įkurta viena žymiausių Rytų Europoje rabinų 
seminarijų, į kurią mokytis plūsdavo studentai iš tolimiausių pasaulio kampų. 1940 m. ješiva likviduota, laikui bėgant pastatas 
neteko stogo. 1941 m. Telšių ješiva atkurta JAV, Klivlendo mieste ir veikia iki šiol tokiu pačiu pavadinimu (Rabbinical College 
of Telshe). Besidomintiems žydų istorija Telšių turizmo informacijos centras siūlo atskirą maršrutą gausaus šios tautos 
palikimo Telšiuose takais. 
 
5. Turgaus aikštė (Turgaus a., Telšiai) 
Turgaus aikštė nuo seno buvo ir iki dabar yra gyviausia Telšių miesto vieta. Jei anksčiau čionai viliojo egzotiškos žydų 
krautuvėlės, tai šiandien joje verta pamatyti mažąją architektūrą – skulptūras 
„Žemaitijos gaublys“, „Skrynia“, „Lietuvių skalikas“, „Pakyla“ ar netgi pažaisti įstabią 
skulptūrą-žaidimą „Pažink Žemaitijos sostinę“. Gretima Respublikos g. ilgą laiką buvo 
pagrindinė prekybinė gatvė, tačiau ir šiandien joje veikia daug nedidelių krautuvėlių, 
kurios traukia nuo prekybos centrų pavargusius miestiečius.  
 
6. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia (Šviesos g. 2, Telšiai) 
Architekto Tomo Tyšeckio 1864-1867 m. suprojektuotas statinys tuomet iškilo kaip 
Šv. Nikolajaus cerkvė, tarpukariu sklypas perduotas Telšių vyskupijai, 1935-1936 
cerkvė pertvarkyta į katalikų bažnyčią. Patys telšiškiai paprastumo dėlei šiuos maldos 
namus vadina „mažąja bažnytėle“. 
 
7. Tilteliai (55.980524, 22.255718, Telšiai) 
Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetas kasmet į pasaulį „išleidžia“ šūsnį 
nuostabių skulptorių, kurie vėliau nesibodi papuošti ir savo studijų miesto. Simono 
Grigučio sukurtos mielos meškutės vertos ypatingo dėmesio – ant įvairių miesto 
tiltelių galima išvysti tai išsidrėbusią, tai susigėdusią, tai žaidžiančią lepečkoję.
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8. Ežero pakrantė (Masčio ežero pakrantė, Telšiai) 
2013 m. pagal architekto Algirdo Žebrausko projektą buvo 
atnaujinta Masčio ežero pakrantė. Dabar Mastis su Telšiais dar 
tampriau surištas, mat nuo daugelio miesto vietų labai paprasta 
nusileisti iki pakrantės, o joje miestiečių laukia kokybiški dviračių ir 
pėsčiųjų takai, VDA Telšių fakulteto studentų skulptūrų parkelis, 
poilsinės rotondos, apžvalgos aikštelės bei keletas kavinukių. 
 
9. Žemaičių muziejus „Alka“ (Muziejaus g. 31, Telšiai) 
Įkurtas 1932 m. vasario 16 d., tai bene svarbiausias muziejus 
Žemaitijoje, kuriame galima susipažinti su šio krašto paveldo 
perlais nuo akmens amžiaus iki dabarties. Eksponuojamos senos 
Telšių fotografijos, žydų istorija, ekstravagantiškas įvairių 
Žemaitijos dvarų inventorius, gerai žinomų paveikslų originalai. 
Vienoje iš salių netgi galima išvysti Žemaitijoje sumedžiotų žvėrių 
iškamšas, tarp kurių briedis, bebras, lapė ir, žinoma, krašto simbolis 
meška. 
 

 
 
10. Žemaitijos kaimo ekspozicija (Malūno g. 5, Telšiai) 

Masčio ežero apsuptyje įkurtas 
muziejus po atviru dangumi 
kviečia atrasti skirtumus tarp 
paprasto ir pasiturinčio valstiečio 
sodybos, pasisveikinti su 
žemaitukų veislės žirgais, 
pamatyti dailų vėjo malūną. 16 
autentiškų XIX a. pabaigos – XX 
a. pradžios pastatų iš įvairių 
regiono vietų pradėti atkeldinti 
1967 m., ekspozicija pilnai 
atidaryta 1982 m., o 2012 m. 
atnaujinta. Muziejuje 
organizuojami įvairūs renginiai: 
gegužinės pamaldos, folkloro 
festivaliai, klojimo teatrai ir kt. 
 

Maršrutą parengė, išbandė ir rekomenduoja: 

 
 

Atrasti Lietuvą padės: 

 


