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Jakiškių kapinių koplyčia
Žagarės kapinių varpinė
155 psl. – Ivoškių kapinių koplyčia
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JONIŠKIS
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčia,1901 m.
1523 m. Vilniaus vyskupas Jonas (jo vardu
pavadintas miestas) pastatė bažnyčią pagoniškos
šventvietės vietoje (dabartiniame Kalnelyje).
1626 m. karalius Žygimantas Augustas fundavo
naują mūrinę bažnyčią (Joniškio teritorijoje).
Kelis kartus degė. Po 1893 m. gaisro architektas
Ustinas Golinevičius parengė naujos bažnyčios
projektą (negautas leidimas). 1897-1901 m.
pastatyta dabartinė bažnyčia. Architektas Piotras
Serbinovičius. Statybą prižiūrėjo architektas
Nikolajus Andrejevas (kitais duomenimis
Karolis Eduardas Strandmanas)

Baltoji sinagoga, 1823 m.
Sovietų valdžia buvo įrengusi sandėlį,
vėliau – sporto salę (kairėje)
Raudonoji sinagoga, 1865 m.
(kairėje, žemiau)

BALKAIČIAI
8 km į šiaurės rytus nuo Joniškio
Kapinių koplyčia, (XVII) XIX a. pr. (aukščiau, dešinėje)
Apeiginis akmuo (prie Balkaičių koplyčios), XV–XVI a.
Paminklas Lietuvos tūkstantmečiui atminti, 2007 m.
(buv. XII a. alkakalnis)
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GASČIŪNAI
12 km į pietus nuo Joniškio
Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčia, XVIII a.
XVII a. buvo pastatyta koplyčia.
Iki 1786 m. perstatyta.
1902 m. tapo bažnyčia.
1931 m. padidinta
Varpinė, 1933 m.
(vienas varpas nulietas 1781 m.)

IVOŠKIAI
13 km į pietvakarius nuo Joniškio,
2 km į pietryčius nuo Gataučių
(nuo kelio Šiauliai-Joniškis)
Šv. Jono Nepomuko kapinių koplyčia,
XVIII a. (dešinėje ir žemiau)

JUODEIKIAI
Į vakarus nuo Joniškio, 13 km į pietus nuo
Žagarės, prie kelio Šakyna-Žagarė
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, 1920 m.
1937-38 m. atnaujinta, paaukštintas bokštas
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JUODEIKIAI
Vytauto Didžiojo paminklas, 1936 m.
Skulptorius Juozas Šauleckas

KALNELIS
2 km į vakarus nuo Joniškio
Šv. Jono Krikštytojo kapinių koplyčia
(XVI) XIX a. pradžia (1895 m.)
Pasak padavimų šioje vietoje buvusi pagoniška
šventvietė – Romuva. Manoma, kad čia 1523 m.
Vilniaus vyskupas Jonas pastatydino pirmąją Joniškio
bažnyčią. 1939 m. rekonstruota, užstatytas bokštelis
KRIUKAI
18 km į šiaurės rytus nuo Joniškio,
prie kelio į Žeimelį
Šv. Lauryno bažnyčios vieta ir
varpinė, 1792 m.
1792 m. pastatyta bažnyčia su
varpine. 1936 m. buvo rekonstruota,
pristatytas bokštas. 1994 m. bažnyčią
sugriovė uraganas. Išliko tik varpinė.
Parengtas naujos bažnyčios
projektas. Architektas Alvydas
Ubarevičius

KURMAIČIAI
11 km į pietus nuo Joniškio
Šv. evangelisto Mato kapinių
koplyčia, 1799 (1843) m.
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MAIRONIAI (JAKIŠKIAI)
10 km į pietvakarius nuo Joniškio,
1 km į vakarus nuo kelio į Šiaulius
Jakiškių kapinių
Šv.Ignaco Lojolos koplyčia, XIX a.
2006 m. atnaujinta

MERGIŪNAI
8 km į vakarus nuo Joniškio,
prie kelio į Žagarę
Šv. Izidoriaus kapinių
koplyčia, 1930 m. (aukščiau)
Fundatorius Ignacas
Jurevičius (1868-1948).
Sovietų laikais buvo
nuniokota.
1995 m. restauruota
Koplyčios
fundatoriaus
antkapis
(aukščiau)

MILVYDŽIAI
13 km į šiaurę nuo Joniškio,
1 km į vakarus nuo kelio į Rygą,
Kapinių koplyčia, (XVII) XIX a.
POŠUPĖS
7 km į rytus nuo Joniškio
Kapinių koplyčia, 1940 m.
Koplyčia čia stovi nuo XVII a. 1940 m. perstatyta
(pastatyta dabartinė) pagal Juozo Breimelio projektą
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RUDIŠKIAI
15 km į pietvakarius nuo Joniškio,
2 km į rytus nuo kelio į Gruzdžius
Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia, 1868 m.
1671 m. pastatyta pirmoji koplyčia. 1770 m. pastatyta
kita koplyčia. 1868 m. pastatyta dabartinė bažnyčia

SKAISTGIRYS
15 km į šiaurės vakarus nuo Joniškio,
prie kelio į Žagarę
Šv. Jurgio bažnyčia, 1838 m. (aukščiau, dešinėje)
1714 m. pastatyta pirmoji bažnyčia. 1819 m. buvo uždaryta,
nes galėjo sugriūti. 1827 m. pastatyta plūkto molio
koplyčia. 1838 m. pastatyta dabartinė bažnyčia. Fundatorius
grafas Platonas Zubovas
Koplyčia (kaulinyčia) šventoriuje, 1827 m. (kairėje)

ŽAGARĖ
Raktuvės (Raktės) kapinių
(piliakalnio) koplyčia ir varpinė, 1738 m.
1796 m. perstatyta
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ŽAGARĖ
27 km į šiaurės vakarus nuo Joniškio
Naujosios Žagarės
Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia, 1633 m.
Pirmoji bažnyčia pastatyta apie 1523 m.
1633 m. pastatyta dabartinė. Fundatorius LDK Didysis
kunigaikštis Žygimantas Vaza. Po 1804 m. gaisro
perstatyta grafų Zubovų lėšomis
Koplytėlė (XX a. pr.) ir koplyčia (kaulinyčia)

Senosios Žagarės Šv. apaštalų Petro ir Povilo
(vad. Barboros) bažnyčia, 1712 m. (neveikianti)
1523 m. pastatyta pirmoji medinė bažnyčia. Fundatorė
dvarininkė Marija Sirevičienė. 1712 m. po gaisro
pastatyta dabartinė. Fundatorius dvarininkas Albrechtas
Umiastauskas. 1963 m. Sovietų valdžia uždarė
Dievo Tarnaitės Barboros Umiastauskaitės
(Žagarietės) mauzoliejus prie bažnyčios (apačioje)
Gyveno 1628-48 m. Garsėjo pamaldumu ir laikoma
Žagarės globėja. Žuvo iššokusi pro langą, gelbėdamasi
nuo tėvo priekabiavimo. 1963 m. Sovietų valdžia gerai
išlikusius palaikus
kažkur išvežė. Dabar
kriptoje laikomas
simbolinis karstas. 2005 m. pradėta
paskelbimo šventąja byla
(beatifikacija)

ŽUKANČIAI
11 km į pietvakarius nuo Žagarės
Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia,
1861 m. (kairėje)
1777 m. pastatyta kapinių koplyčia.
1861 m. pastatyta dabartinė.
1938 m. tapo bažnyčia
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