IGNALINOS RAJONAS

IGNALINA, AUKŠTAKALNIAI, CEIKINIAI, DŪKŠTAS,
DŪKŠTELIS (SENASIS DŪKŠTAS), GAIDĖ, GEDŽIŪNĖLIAI, KAČERGIŠKĖ,
KAZITIŠKIS, KRIKONYS, LINKMENYS, LUKOŠIŠKĖ (DIETKAUŠČIZNA), MIELAGĖNAI,
MIKALAVAS, NAUJASIS DAUGĖLIŠKIS, SENASIS DAUGĖLIŠKIS, PALŪŠĖ,
PARINGYS, PŪŠKOS, RIMŠĖ, ŠVEDRIŠKĖ, TVEREČIUS, VASIULIAI,
VIDIŠKĖS, VOSIŪNAI, ZUIKOS
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Zuikų koplyčia
Mielagėnų kapinių koplyčia
127 psl. – Palūšės bažnyčia
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IGNALINA
Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčia, 1999 m.
1929 m. pastatyta medinė koplyčia. 1933
m. tapo bažnyčia. Jos vietoje 1938 m.
pradėta statyti mūrinė bažnyčia. Sovietų
valdžia nebaigtą bažnyčią nusavino ir
pertvarkė į kultūros namus (dabar
biblioteka). 1989-99 m. pastatyta naujoji
bažnyčia. Architektai Ričardas
Krištopavičius ir Vincas Dineika
Senoji Ignalinos bažnyčia (kairėje)
1961 m. buvo įrengta 1937 m. pastatytoje
klebonijoje. 2011 m. nugriauta

AUKŠTAKALNIAI
Į šiaurę nuo Ignalinos,
apie 5 km į vakarus nuo Dūkšto,
apie 2 km į pietus nuo kelio į Salaką
Šv. Apvaizdos sentikių cerkvė, 1878 m.
Sovietų valdžia uždarė, neveikia ir dabar

CEIKINIAI
12 km į pietryčius nuo Ignalinos
Kapinių varpinė, 2009 m.
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CEIKINIAI
Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
ir varpinė, 1773 m.
Iki 1675 m. pastatyta pirmoji bažnyčia.
1773 m. pastatyta dabartinė. Fundatorius
bajoras Mikalojus Šmigelskis. Per Pirmą
karą sudegė, po karo atstatyta.
1947 m. padidinta

Kovotojo už Lietuvos laisvę,
kunigo Karolio Garucko (1908-1979) antkapis
(aukščiau, kairėje)
Dvi koplytėlės Ceikinių bažnyčios šventoriuje
Akmuo su kryžiumi –
paminklas Ceikinių 500-mečiui, 2010 m. (dešinėje)
130

DŪKŠTAS
29 km į šiaurės rytus nuo Ignalinos
Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčia, 1936 m.
2009 m. atnaujinta. Vaizdas prieš atnaujinimą
(dešinėje) ir po atnaujinimo (kairėje)

Švč. Trejybės sentikių cerkvė, 1907 m.
Pastatyta kaip stačiatikių cerkvė. 1961 m. Sovietų valdžia
uždarė ir pavertė sandėliu. Po 1989 m. suremontuota ir
perduota sentikių bendruomenei
Senojo Dūkšto koplyčia, XIX a. pab.
Sovietų valdžia buvo nugriovusi.
Atgimimo laikais atstatyta
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SENASIS DŪKŠTAS (DŪKŠTELIAI)
Senosios bažnyčios (koplyčios) vieta
ir dailininko Jono Rustemo (1762-1835)
kapavietę žyminti stela, 1974 m.
architektas Viktoras Kunickas
1601 m. pastatyta pirmoji bažnyčia Dūkšto
dvare (Senajame Dūkšte arba Dūkšteliuose).
1674 m. atstatyta. Po 1901 m. zakristijonas
Bernardas Raštikis (generolo Stasio Raštikio
tėvas) sutvarkė. 1956 m. sudegė
Senojo Dūkšto kapinių (šventoriaus) vartai
Laiptai vedė į senąją bažnyčią (dešinėje)
Pomologo Adomo Hrebnickio (1857-1941)
kapas (žemiau, viduryje)

GAIDĖ
Į šiaurės rytus nuo
Ignalinos, 8 km į
pietryčius nuo Visagino
Nukryžiuotojo Jėzaus
bažnyčia, 1938 m.
1726 m. pastatyta
pirmoji bažnyčia.
Per 1794 m. sukilimą
apgriauta.
1812 m. atnaujinta.
1883 m. pastatyta
nauja. 1938 m.
pastatyta dabartinė
bažnyčia
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GEDŽIŪNĖLIAI
22 km į šiaurės rytus nuo Ignalinos,
8 km į pietus nuo Dūkšto,
11 km į šiaurę nuo Naujojo Daugėliškio
Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios
bažnyčia, 1921 m.
Pastatyta kaip koplyčia. Nuo 1941 m. tapo
bažnyčia. 1966 m. atnaujinta.

KAČERGIŠKĖ
19 km į rytus nuo Ignalinos, 7 km į rytus nuo
Naujojo Daugėliškio, prie kelio į Tverečių
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
ir varpinė, 1993 m.
1748 m. pastatyta koplyčia. 1783 m. perstatyta.
Sovietų valdžia uždarė ir
pavertė sandėliu. 1987 m. sudegė.
1993 m. pastatyta dabartinė
Koplytstulpis Kristaus Prisikėlimas
Skulptorius Teofilis Patiejūnas
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KAZITIŠKIS
11 km į šiaurę nuo Ignalinos,
prie kelio į Zarasus
Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia, 1908 m.
1745 m. dvarininkai Beliakavičiai (Butleriai)
pastatė pirmą (unitų) bažnyčią.
1834 m. caro valdžia uždarė ir įrengta
stačiatikių cerkvė. Vyskupui Motiejui
Valančiui paraginus,
1860-62 m. pastatyta koplyčia. 1864 m. rusų
valdžia uždarė. 1906-08 m. pastatyta
dabartinė

KRIKONYS
21 km į pietryčius nuo Ignalinos,
prie kelio į Mielagėnus
Kapinių koplyčia, 1900 m.
Fundatoriai Pranas ir
Stanislovas Bagdonai

LINKMENYS
12 km į vakarus nuo Ignalinos,
prie kelio į Uteną
Švč. Trejybės bažnyčia,
1887 m.
XV amž. karaliaus Kazimiero I Jogailaičio
laikais buvo įsteigta parapija ir pastatyta
pirmoji bažnyčia.
1645 m. pastatyta nauja bažnyčia.
1720 m. grafas Tiškevičius fundavo naują
medinę bažnyčią.
1882-87 m. pastatyta dabartinė bažnyčia.
Projektavo
karo inžinierius Čerkasovas
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LINKMENYS
Šv. Kazimiero paminklas šventoriuje, 1984 m.
Pastatytas 500-jų mirties metinių proga

LUKOŠIŠKĖ
26 km į rytus Ignalinos, prie kelio į Tverečių
Švč. Dievo Motinos Užtarėjos
sentikių cerkvė, 1912 m. (aukščiau, dešinėje)

MIELAGĖNAI
24 km į pietryčius nuo Ignalinos,
prie kelio Švenčionys-Tverečius
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, 1790 m.
1760 m. pastatyta pirmoji bažnyčia.
1779-90 m. dvarininkai Kazimieras ir Justina
Kublickiai fundavo dabartinę bažnyčią
Mielagėnų bažnyčios
varpinė-vartai, 1838 m. (aukščiau)
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MIELAGĖNAI
Šv. apaštalas Petras bažnyčios fasade, 1838 m.
Skulptorius Vincas Smakauskas
Šventoriaus varteliai
Šv. Kazimiero koplytstulpis šventoriuje
(dešinėje, apačioje)
Mielagėnų bažnyčios varpinė (kairėje)
Šv. Jono Krikštytojo koplytstulpis
šventoriuje, 1999 m. (kairėje, apačioje)
Parapijos įsteigimo 200-mečiui paminėti
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MIELAGĖNŲ KAPINĖS
Kublickių (bažnyčios fundatorių) šeimos
koplyčia-mauzoliejus, 1858 m. (kairėje)
Šostakų šeimos mauzoliejus, 1834 m.
(dešinėje, žemiau)

MIKALAVAS
13 km į rytus nuo Ignalinos,
prie kelio į Tverečių
Sentikių cerkvė, 1800 m.
Manoma, kad buvo pastatyta apie
1800 m. 1835 m. buvo dviejų galų:
viename gyveno šventikas, kitame –
buvo cerkvė. Sovietų laikais vienas
galas buvo išardytas
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NAUJASIS DAUGĖLIŠKIS
9 km į šiaurės rytus nuo Ignalinos,
prie kelio į Tverečių
Šv. Joakimo ir Šv. Onos
bažnyčia, 1889 m.
1511 m. pastatyta pirmoji
bažnyčia Seniškyje
(už 4 km į šiaurę).
1776 m. nauja. 1915 m. sudegė ir
neatstatyta. 1526 m.
Vaitiekus Goštautas fundavo
bažnyčią Senajame Daugėliškyje
(3 km į pietus). 1886 m. sudegė.
Caro valdžia neleido statyti mūrinės bažnyčios, bet
1889 m. leido pastatyti medinę bažnyčią
Naujajame Daugėliškyje
SENASIS DAUGĖLIŠKIS
3 km į pietus nuo Naujojo Daugėliškio
Kapinių koplyčia (dešinėje)

PALŪŠĖ
4 km į pietvakarius nuo Ignalinos,
prie kelio į Kaltanėnus,
prie Lūšių ežero
Rūpintojėlis Palūšės bažnyčios
šventoriuje (aukščiau)
Šv. Juozapo bažnyčia
ir varpinė, 1757 m.
Kunigas Juozas Baziliauskas
(J.Stockis-Bazilevskis) fundavo
1747-57 m. dabartinės bažnyčios
statybą. XIX a. vargoninkavo Miko
ir Kipro Petrauskų tėvas Jonas
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PALŪŠĖ
Palūšės bažnyčios varpinė –
vienintelė Lietuvoje aštuoniakampė dviejų tarpsnių
varpinė. Anksčiau joje buvo šventoriaus vartai
Švč. Mergelės Marijos koplytėlė šventoriuje,
XIX a. pab. (kairėje, žemiau)
Manoma, kad skulptūros autorius vargoninkas Jonas
Petrauskas (Miko ir Kipro tėvas)
Kryžius senųjų Palūšės kapinių vietoje
(dešinėje, žemiau)
Koplyčia (kaulinyčia) šventoriuje
Rūpintojėlis (apačioje, viduryje)
su užrašu „Keleivi, sustok ir pagalvok“
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PARINGYS
12 km į rytus nuo Ignalinos,
4 km į pietus nuo kelio į Tverečių
Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia ir
varpinė, 1819 m.
Nuo 1620 m. čia buvo koplytėlė garsi
Nukryžiuotojo Jėzaus skulptūra. 1745
m. jos vietoje pastatyta medinė
koplyčia, o 1819 m. – akmenų mūro
(dabartinė). 1837 m. bažnyčioje kilus
gaisrui, žuvo 289 žmonės (iš jų 3
kunigai). Nuo 1921 m. tapo bažnyčia.

PŪŠKOS
33 km į šiaurės rytus nuo Ignalinos,
prie Baltarusijos sienos
Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos
bažnyčia, 1845 m. (aukščiau, kairėje)
Pastatyta kaip kapinių koplyčia.
1936 m. padidinta.
Nuo 1938 m. tapo bažnyčia
Pisanių šeimos kapavietė Pūškų bažnyčios
šventoriuje, XIX a. (aukščiau, dešinėje)
(dešinėje, ant piliakalnio)
RIMŠĖ
35 km į šiaurės rytus nuo Ignalinos,
8 km į rytus nuo Dūkšto
Švč. Trejybės bažnyčia, 1803 m.
1669 m. Feliksas Pacas pastatė koplyčią.
1747 m. pastatyta bažnyčia.
1803 m. pastatyta dabartinė.
1896 m. padidinta.
1925 m. perstatyta
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ŠVEDRIŠKĖ
19 km į šiaurės vakarus nuo Ignalinos,
7,5 km į šiaurės vakarus nuo Kazitiškio
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, 1934 m.
1928 m. įrengta laikina koplyčia.
1933-34 m. pastatyta dabartinė bažnyčia.
Fundavo Marija Leščiauskienė
Koplytėlė ir kryžius šventoriuje

TVEREČIUS
33 km į rytus nuo Ignalinos
Švč. Trejybės bažnyčia, 1906 m.
1501 m. pastatyta pirmoji
medinė bažnyčia.
1662 m. Trakų vaivada
Mikalojus Pacas
fundavo naują bažnyčią.
1812 m. labai nukentėjo.
1862 m. pastatyta nauja.
1898-1906 m. dabartinė.
Projektavo inžinierius
B.Kokijevskis-Kozėla

VASIULIAI
1 km į rytus nuo Naujojo Daugėliškio
Kapinių koplyčia, 1861 m.
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VIDIŠKĖS
4 km į šiaurės rytus nuo Ignalinos
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo
bažnyčia, 1906 m.
1675 m. minima koplyčia. 1828 m. dvarininkas
Jonas Kaminskas fundavo bažnyčią.
1902-06 m. pastatyta dabartinė

VOSIŪNAI
Į rytus nuo Tverčiaus, prie Baltarusijos.
Toliausia į rytus nutolusi Lietuvos gyvenvietė
Švč. Mergelės Marijos bažnyčia ir varpinė, 1921 m. (aukščiau, kairėje)
ZUIKOS
6 km į pietus nuo Ignalinos,
1 km į vakarus nuo kelio į Švenčionis
Grafų Bortkevičių šeimos koplytėlėmauzoliejus kapinėse, XIX a. pab.
Varpinė kapinėse
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