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Gandras Vertimuose
Belvederio parkas
163 psl. – Vadžgirio bažnyčia
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JURBARKAS
Švč. Trejybės bažnyčia, 1907 m.
Pirmoji bažnyčia pastatyta 1430 m.
1502 m. karalienės Bonos įsakymu
pastatyta nauja bažnyčia. Nukentėjo nuo
Maskvos armijos 1656 m. ir per 1737 m.
karą. 1901-07 m. pastatyta dabartinė. Per
1940 m. gaisrą apdegė ir nugriuvo bokštai.
Po karo atstatyti trumpesni bokštai.
1992-93 m. atstatytos bokštų smailės
Šventoriaus (neparadiniai) vartai

Koplytėlė politinio kalinio klebono
Mykolo Buožiaus (1911-1991)
kunigystės 50-mečiui, 1987 m.
Jurbarko bažnyčios šventoriuje
Senųjų Jurbarko (Vydūno) kapinių
vartai, 1932 m. Vydūno g. (kairėje)
Skulptorius Pranciškus Mikutaitis
(1890-1988)
(pagal kitą versiją – skulptorius
Vincas Grybas (1890-1941)
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JURBARKAS
Laikinoji evangelikų liuteronų
bažnyčia (1992-2009)
1851 m. pastatyti pirmieji maldos namai su
varpine. 1890 m. pastatyta medinė bažnyčia.
1900 m. šalia bažnyčios buvo pastatyta
mūrinė klebonija. Sovietų valdžia 1952 m.
bažnyčią uždarė ir įrengė sandėlį, o vėliau
perstatė į gyvenamąjį namą.
1991 m. evangelikams liuteronams gražintas
klebonijos pastatas. Jame 1992 m. buvo
įrengti laikini maldos namai. Bažnyčios pastatas
nebuvo gražintas.
1994-2009 m. pastatyta nauja evangelikų
liuteronų bažnyčia. Architektas A.Kazlauskas

Kristaus Atsimainymo
stačiatikių (dvaro) cerkvė, 1865 m.
Pastatė kunigaikštis Ilarionas
Vasilčikovas. 2000 m. įrengta parodų
ir koncertų salė
BELVEDERIS
40 km į rytus nuo Jurbarko, prie
kelio į Kauną, netoli Seredžiaus
Burbų dvaro koplyčiamauzoliejus, XIX a.
Bajorų Burbų herbas ant sienos
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ERŽVILKAS
21 km į šiaurę nuo Jurbarko,
prie kelio į Skaudvilę
Šv. Jurgio bažnyčia, 1855 m.
1528 m. pastatyta pirmoji bažnyčia.
XVI a. antroje pusėje pasisavino evangelikai
reformatai. 1706 m. pastatyta nauja, ant Šaltuonos
kranto (iki XVIII a. vadinta Pašaltuonio koplyčia).
1756 m. pastatyta antroji bažnyčia (kitoje vietoje).
1802-06 m. pastatyta trečioji (dabartinės
bažnyčios šventoriuje). 1847 m. sudegė ir pastatyta
laikina koplyčia (1855 m. perkelta į kapines). 1855
m. pastatyta dabartinė (kitoje vietoje). 1901-04 m.
padidinta, užstatytas bokštelis. 1925 m.
apskardinta stogas ir bokšteliai
Bažnyčios varpinė, apie 1880 m.

Eržvilko kapinių koplyčia, 1847 m.
Pastatyta dabartinės bažnyčios šventoriuje ir iki 1855
m. veikė kaip laikinoji bažnyčia. Pastačius naują (dabartinę) bažnyčią, 1855 m. buvo
perkelta į Eržvilko kapines
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GIRDŽIAI
10 km į šiaurę nuo Jurbarko,
prie kelio į Paupį, Viduklę
Šv. Marijos Magdalietės
bažnyčia, 1926 m.
1809 m. pastatyta medinė koplyčia.
1926 m. pastatyta dabartinė
bažnyčia

Girdžių bažnyčios varpinė,
1858 m.
Antkapinis kryžius
Girdžių kapinėse
JUODAIČIAI
Į šiaurės rytus nuo Jurbarko,
9 km į pietvakarius nuo Ariogalos
Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia, 1931m.
1780 m. pastatyta medinė koplyčia, 1862 m.
perstatyta į bažnyčią. Per Pirmą karą
sudegė. 1931 m. pastatyta dabartinė

Juodaičių bažnyčios šešiakampė varpinė,
1862 m.
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PANEMUNĖ (PILIS I)
15 km į rytus nuo Jurbarko, prie kelio į Kauną
Panemunės (Gelgaudų, Vytėnų) pilis, 1610 m.
Pastatė vengrų prekeivis Eperješas. 1759 m. naujas
savininkas Antanas Gelgaudas rekonstravo.
Po 1831 m. sukilimo nusavinta.
1925 m. pilį iš varžytinių nupirko
kunigas Antanas Petraitis (1861-1933)
ir testamentu paliko saleziečių vienuolijai.
Dabar priklauso Vilniaus dailės akademijai

Kunigo Antano Petraičio
(saleziečių) koplyčiamauzoliejus, 1935 m. ant vad.
Kalviniškio kalno pilies parke
pastatė saleziečiai. Per karą
kunigo palaikai buvo perkelti į
Skirsnemunės bažnyčią
PAŠALTUONYS
Į šiaurę nuo Jurbarko,
7 km į vakarus nuo kelio į Skaudvilę,
prie kelio Eržvilkas-Tauragė
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčia ir varpinė, 1890 m.
1756 m. Labaukštuose (dab. Pašaltuonys)
pastatyta bažnyčia. Fundatorius dvarininkas
Janavičius. 1805 m. sudegė. Tik 1858 m.
suremontuota. 1890 m. pastatyta dabartinė
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RAUDONĖ
25 km į rytus nuo Jurbarko, prie kelio į Kauną
Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia, 1932 m.
Pastatyta rekonstravus dvarininko de Castro
dovanotą sandėlį ir pristačius bokštą.

Raudonės
dvaro
rūmai-pilis,
XVI a.
Pastatė
pirklys
Krišpinas
Kiršenšteinas. Vėliau savininkai keitėsi.
Grafai Zubovai 1854-77 m. perstatė pagal architekto
Cezario Anikinio projektą
(dabartinis vaizdas)
SEREDŽIUS
43 km į rytus nuo Jurbarko,
prie kelio į Kauną
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia,
1913 m.
1579 m. minima bažnyčia (gal
protestantų). 1634 m. pirmąją katalikų
bažnyčią fundavo Naugarduko vaivada
Mykolas Sapiega (apatinėje terasoje).
1748 m. nugriovė Nemuno potvynis.
1779 m. atstatyta (Švč. Mergelės
Marijos titulu). Po 1821 m. potvynio
1823 m. pastatyta nauja (Šv. Jono
Krikštytojo titulu), kurią 1829 m.
potvynis vėl sugriovė. Pastatyta laikina
bažnyčia kapinėse (1908 m. sudegė).
1897-1911 m. pastatyta dabartinė.
Architektas Piotras Serbinovičius.
Per Pirmą karą buvo nugriauti
bokštai. 1923 m. šventoriuje pastatyta
laikina stulpinė varpinė. 1930 m. buvo
atstatyti bokštai pagal architekto
Vytauto Landsbergio-Žemkalnio
projektą. Laikinoji varpinė nugriauta
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SEREDŽIAUS KAPINĖS
Gaiževskių šeimos mauzoliejus (kairėje)
Jonaičių šeimos mauzoliejus (dešinėje)

SKIRSNEMUNĖ
10 km į rytus nuo Jurbarko, prie kelio į Kauną
Šv.Jurgio bažnyčia, 1903 m.
1523 m. minima bažnyčia. 1791 m. pastatyta
nauja. 1896 m. buvo patvirtintas architekto
Ustino Golinevičiaus naujos bažnyčios
projektas, kurį pakeitė 1898-1903 m. statybą
prižiūrėjęs architektas Nikolajus Andrejevas

ŽVYRIAI (SKIRSNEMUNĖ)
Evangelikų liuteronų bažnyčia, 1849 m.
1759 m. pastatyta pirmoji bažnyčia.
1849 m. pastatyta dabartinė.
1886 m. atnaujinta
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SMALININKAI
10 km į vakarus nuo Jurbarko,
prie kelio į Šilutę
Šv. Juozapo bažnyčia, 1935 m.
1932 m. buv. mokyklos pastate buvo įrengta
koplyčia. 1934-35 m. suremontuota,
padidinta ir tapo bažnyčia

Varpinė buv. evangelikų liuteronų
bažnyčios vietoje, 2012 m. (aukščiau, dešinėje)
Paminklinis akmuo
su įrašu lietuvių ir vokiečių kalbomis šalia varpinės
„Mūsų gimtinei ir mirusiems čionai ir tolimuose kraštuose
atminti smalininkiečiai Vokietijoje, 1997“

Evangelikų liuteronų bažnyčia
1878 m. pastatyta pirmoji bažnyčia
(fasade buvo įkomponuota danų
skulptoriaus B.Torvaldseno statula
Laiminantis Kristus).
1944 m. smarkiai apgriauta, vėliau
išardyta. 1989 m. atkūrus parapiją,
pamaldos vyko vidurinės mokyklos
sporto salėje. 2004 m. evangelikų
liuteronų bažnyčia įrengta
buv. kultūros namuose
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STAKIAI
Į šiaurės rytus nuo Jurbarko,
7 km į rytus nuo kelio Šilinė-Raseiniai
Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
ir varpinė, 1821 m.
Stakiuose (iki 1914 m. Pamituvyje)
1750 m. buvo pastatyta koplyčia.
1821 m. perstatyta į dabartinę bažnyčią.
1875 m. padidinta
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STAKIAI
Švč. Mergelės Marijos koplytėlė ir kryžius
Stakių bažnyčios šventoriuje
Koplytstulpis „Motinų ašaroms, 1991“ (viduryje)

ŠIMKAIČIAI
29 km į šiaurės rytus nuo Jurbarko,
prie kelio Šilinė-Raseiniai
Šv. vyskupo Martyno
bažnyčia, 1932 m.
1771 m. kapinėse buvo pastatyta koplyčia
(nugriauta pastačius bažnyčią).
1930-32 m. pastatyta dabartinė bažnyčia.
Statybai panaudotos (perkeltos)
Girkalnio kapinių koplyčios medžiagos

VADŽGIRYS
23 km į šiaurės rytus nuo Jurbarko,
6 km į vakarus nuo kelio Raseiniai-Šilinė
(prie kelio į Eržvilką)
Šv. Juozapo bažnyčia ir varpinė, 1924 m.
1676 m. pastatyta kapinių koplyčia.
1790 m. pastatyta medinė bažnyčia. 1850 m.
padidinta. 1907 m. architektas Vaclovas
Michnevičius parengė mūrinės bažnyčios
projektą. 1922-24 m. pastatyta, bet bažnyčios
bokštas liko nebaigtas statyti
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VADŽGIRYS
Vadžgirio bažnyčios varpinė
Nebaigtas statyti bokštas (dešinėje)

VARLAUKIS
28 km į šiaurę nuo Jurbarko,
prie kelio į Skaudvilę
Švč. Trejybės bažnyčia ir varpinė, 1883 m.
1764 m. pastatyta medinė koplyčia. 1860 m.
pastatyta bažnyčia. 1879 m. sudegė.
1883 m. pastatyta dabartinė

VELIUONA
36 km į rytus
nuo Jurbarko,
prie kelio
į Kauną
Laiminantis
Kristus
(ant kalno šalia Veliuonos)
Skulptorius Sigitas Straigys
Vaizdas nuo Gedimino kapo piliakalnio
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VELIUONA
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčia, 1644 m.
Pirmąją mūrinę bažnyčią 1421 m. fundavo
Vytautas Didysis. 1636-44 m. pastatyta (ar
perstatyta) dabartinė. Fundatorius LDK
kancleris Albertas Stanislovas Radvila.
Per Pirmą karą apgadinta. Po karo pristatyta
medinė bokšto dalis
Švč. Mergelės Marijos koplytėlė

Antano ir Jono Juškų-Juškevičių kapas
bažnyčios šventoriuje (aukščiau, kairėje)
Tautosakininkas etnografas Antanas Juška 1864-70 m.
buvo parapijos vikaru. Vėliau išvyko pas brolį Joną į
Kazanę. 1990 m. brolių Juškų palaikai
buvo pervežti iš Kazanės į Veliuoną
Dvi koplyčios (kaulinyčios) šventoriuje, XIX a.
(dešinėje)
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VELIUONA
Paminklas Veliuonos 700 m. jubiliejui, 1991 m.
Skulptorius Šarūnas Šimulynas (dešinėje)

Vytauto Didžiojo paminklas
miestelyje, 1930 m.
Skulptorius Apolinaras Šimkūnas
(kairėje, viršuje)
Gedimino paminklas ant
Gedimino kapo piliakalnio, 1925 m.
(kairėje, aukščiau)
Zaleskių šeimos koplyčiamauzoliejus
Veliuonos kapinėse, 1814 m.
(dešinėje, aukščiau)
Kristus laimina Nemuną ir Lietuvą
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VERTIMAI
13 km į šiaurę nuo Jurbarko,
5 km į vakarus nuo kelio į
Skaudvilę
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia,
1926 m.
Kryžius ant kalnelio
šalia bažnyčios

VIEŠVILĖ
24 km į vakarus nuo Jurbarko,
prie kelio į Šilutę
Kristaus Atsimainymo bažnyčia,
1863 m.
Įrengta gyvenamajame name
Bažnyčios vaizdas 2003 m. (dešinėje)
(iki atnaujinimo, apačioje)

Atminimo kryžius
buv. Viešvilės evangelikų liuteronų
bažnyčios vietoje, 1997 m.
Bažnyčia buvo pastatyta iki 1568 m.
Nugriauta per Antrą karą
ir nebeatstatyta
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