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Pernaravos bažnyčia
Aukupėnų kaimo kapinaitės
271 psl. – Kėdainių evangelikų liuteronų bažnyčia
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KĖDAINIAI
Šv. Juozapo bažnyčia ir varpinė,
1766 m. Radvilų g.10
1704-09 m. pastatyta karmelitų vienuolyno
koplyčia. 1766 m. pastatyta nauja bažnyčia ir
varpinė. 1963 m. Sovietų valdžia uždarė ir
pavertė gamyklos sandėliu.
1991 m. grąžinta ir restauruota
Architektas Dainius Juozėnas
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KĖDAINIAI
Šv. Jurgio bažnyčia,
1445-60 m.,
Šėtos g.10
Pagal legendą, 1403 m.
bažnyčią pastatė kryžiuočiai
pagonių šventyklos vietoje.
Pagal istorinius šaltinius
fundavo Radvilos, kurie XVI
a. viduryje perdavė
protestantams. 1627 m.
grąžinta katalikams.
1782 m. gerokai apdegė.
1839-40 m. atstatyta
Evangelikų reformatų bažnyčia
ir varpinė, 1652 m.
Senoji g.1
Fundatoriai kunigaikščiai Kristupas ir jo
sūnus Janušas Radvilos. Sovietų laikais buvo
paversta sporto sale. Dabar naudojama kaip
koncertų salė ir evangelikų reformatų
maldos namai

Kunigaikščių Radvilų mauzoliejus
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bažnyčios rūsyje

KĖDAINIAI
Evangelikų liuteronų bažnyčia,
1674 m. Vokiečių g.7
1638 m. vokiečių bendruomenė pastatė pirmą
medinę bažnyčią. 1649-79 m. pastatyta nauja
mūrinė bažnyčia. 1714 m. pastatytas bokštas.
Sovietų valdžia 1949 m. uždarė ir pavertė odų
žaliavų sandėliu. 1975 m. buvo restauruota ir
įrengta parodų salė, vėliau muziejus. 1993 m.
grąžinta ir naudojama kaip maldos namai,
koncertų salė ir parodoms.
Šventoriuje buvo Sovietų sunaikintos kapinės
Grafų Totlebenų koplyčia-mauzoliejus
(kairėje) 1884 m. čia laikinai buvo palaidotas
generolas grafas Eduardas Totlebenas (vėliau
perlaidotas Sevastopolyje)
Gydytojo Merkurijaus Liaunės
koplyčia-mauzoliejus (kairėje, apačioje)

Kunigo Henriko Perzekės mauzoliejus
(aukščiau, dešinėje)
Kėdainių pašto viršininko ir miesto gydytojo
Fridricho Kaneinio (1663-1710) antkapinė plokštė
275

KĖDAINIAI
Kėdainių minaretas, 1880 m.
Miesto parke (netoli geležinkelio stoties)
Fundavo generolas grafas Eduardas Totlebenas,
grįžęs iš Rusijos-Turkijos karo.

Viešpaties Atsimainymo stačiatikių cerkvė 1893 m., Gedimino g.2
1648-52 m. pastatyta pirmoji Šv. Andriejaus stačiatikių cerkvė Jonušo Radvilos žmonai
moldavei Marijai Lupul. 1820 m. uždaryta. 1861 m. grafo Marijono Čapskio dovanotas
namas pertvarkytas į cerkvę pagal architekto S.Ikonikovo projektą. 1893 m. rekonstruota ir
įgavo dabartinį vaizdą. 1913 m. suremontuota Rusijos premjero Piotro Stolypino lėšomis
SENOSIOS KĖDAINIŲ KAPINĖS
Dotnuvos g.
Čapskių šeimos Šv. Andrejaus
koplyčia-mauzoliejus, 1845 m. (dešinėje)
Fundavo grafas Marijonas Čapskis
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KĖDAINIAI
Senoji (vasarinė) sinagoga,
XVII a. (dešinėje)
Senosios rinkos a.
1784 m. po gaisro perstatyta. Joje
studijavo Vilniaus Gaonas.
Po restauravimo 2002 m. įkurtas
muziejus, įvairių Kėdainiuose
gyvenusių tautų kultūrų
(daugiakultūris) centras
Naujoji (žieminė) sinagoga,
XIX a. pr. (dešinėje, žemiau)

Paminklas Kėdainių, Šėtos ir Žeimių holokausto aukoms atminti, 2011 m. (aukščiau)
Priešais Senąją sinagogą. Autorius dailininkas Feliksas Paulauskas
„Pasipuošęs namas“
Didžiojoje gatvėje
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ANČIŠKIS (ANCIŠKIS)
Į šiaurės rytus nuo
Kėdainių, 5 km į rytus nuo
Truskavos (nuo kelio Via
Baltica į Panevėžį)
Šv. apaštalo evangelisto
Mato bažnyčia ir varpinė,
1846 m.
1783-86 m. Adomas ir
Teresė Kosakovskiai
fundavo bažnyčią. Po 1810
ir 1828 m. gaisrų 1846 m.
pastatyta iš Joskildų kaimo
atvežta koplyčia
APYTALAUKIS
5 km į šiaurę nuo Kėdainių,
prie kelio į Krekenavą
Šv. apaštalų Petro ir Povilo
bažnyčia, XVII a. (kairėje)
Pirmąją bažnyčią 1635 m. fundavo dvarininkas
Petras Šiukšta. 1642 m. pradėta statyti mūrinė
(baigimo metai nežinomi).
1851 m. pristatytas bokštas. 1902-19 m.
atstatyta dvarininko Tito Šiukštos lėšomis

ARISTAVĖLĖ
4 km į rytus nuo Kėdainių
Kapinių koplyčios vieta (laidojimo rūsys) (aukščiau)
1744 m. buvo pastatyta aštuoniakampė koplyčia Sunyko
apie 1990 m. 1997 m. altoriaus liekanos perkeltos į
Dotnuvos bažnyčią
AUKUPĖNAI (UŽKAPIAI)
Į pietryčius nuo Kėdainių,
8 km į pietvakarius nuo Šėtos,
prie Lankesos upelio
Generolo Tito Stomos (18371903) koplyčia-mauzoliejus
senose kapinėse, XX a. pr.
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DOTNUVA
12 km į šiaurės vakarus nuo Kėdainių,
prie kelio į Šeduvą
Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai
bažnyčia, 1810 m.
Iki 1636 m. pastatyta pirmoji Šv. Jono
Krikštytojo bažnyčia. 1699-1701 m. pastatyta
kita. 1701 m. įsteigtas bernardinų vienuolynas.
1773-1810 m. vienuoliai pastatė dabartinę
bažnyčią

Kryžius šventoriuje, 1987 m.
Lietuvos krikšto
600-mečiui
Laidojimo rūsys
Dotnuvos kapinėse
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AKADEMIJA (DOTNUVA)
16 km į šiaurės vakarus nuo Kėdainių,
prie kelio į Šeduvą,
4 km nuo Dotnuvos
Buv. Akademijos
Šv. Povilo bažnyčios vieta –
simboliniai šventoriaus vartai
1911-14 m. Dotnuvos dvare prie
Piotro Stolypino įsteigtos
žemės ūkio mokyklos
(po Pirmo karo tapusios
Žemės ūkio akademija –
nuo čia Akademija) buvo pastatyta
stačiatikių cerkvė.
1925 m. pertvarkyta į katalikų bažnyčią.
1963 m. Sovietų valdžia nugriovė

Koplytėlė-paminklas
Juozui Tonkūnui (1894-1968)
ir kitiems agronomams tremtiniams
Akademijos parke, 1991 m.
Skulptorius Vladas Vildžiūnas
Architektas Rimantas Dičius
Juozas Tonkūnas – Žemės ūkio akademijos
profesorius ir rektorius, 1934-39 m. švietimo
ministras, 1941-55 m. politinis kalinys

GUDŽIŪNAI
29 km į šiaurės vakarus
nuo Kėdainių, prie kelio į Šeduvą
Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia, 1911 m.
1812 m. buvo pastatyta koplyčia.
1910-11 m. perstatyta į bažnyčią.
Architektas
Stanislovas Kačkovskis
Fundavo grafas A.Chrapovickis
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JOSVAINIAI
10 km į pietvakarius nuo Kėdainių
Visų Šventųjų bažnyčia, 1907 m.
1590 m. pastatyta pirmoji bažnyčia.
1899-1907 m. pastatyta dabartinė bažnyčia.
Architektas Florijonas Vyganovskis.
1941 m. buvo apgriauta, vėliau atstatyta
Koplytstulpis Josvainių bažnyčios
šventoriuje jubiliejiniams 1975 metams

JOSVAINIŲ
KAPINĖS

Kapinių koplyčia
Emilijos Statkovskos
(1819-36) mauzoliejus
(dešinėje)
Koplyčia-mauzoliejus
(su angelais, kairėje)
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JUCIŪNAI
Į pietryčius nuo Kėdainių, 7 km į rytus nuo
Nociūnų (Via Baltica kelio)
Kapinių koplyčia ir varpinė, 1817 m.
Fundatorius dvarininkas Adomas Veliška.
1912 m. rekonstruota. Architektas Vaclovas
Michnevičius. Sovietų laikais naudota kaip
trašų sandėlis. 2004-10 m. atnaujinta

KRAKĖS
22 km į šiaurės vakarus nuo Kėdainių,
7 km į vakarus nuo kelio į Šeduvą
Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia, 1907 m.
Pirmoji bažnyčia pastatyta 1478 m.
1692 m. pastatyta nauja Šv. Kotrynos bažnyčia.
1863 m. sudegė. 1897-1907 m. pastatyta dabartinė
Koplytėlė (?) (netoli bažnyčios, aukščiau, kairėje)
Koplytstulpis šventoriuje, 2008 m. (kairėje)
Krakių bažnyčios 100 metų ir Šiluvos Švč. Mergelės Marijos
Apsireiškimo 400 metų jubiliejams atminti
Meistras Vytautas Ulevičius
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LABŪNAVA
11 km i pietvakarius nuo
Kėdainių, prie kelio į Babtus
Dievo Apvaizdos bažnyčia
(Zabielų koplyčia-mauzoliejus)
kapinėse (dešinėje),
1859 m.
1945 m. įrengta bažnyčia

Buv. Dievo Apvaizdos bažnyčios vieta
ir varpinė, 1885 m. (kairėje)
1799 m. pastatyta pirmoji bažnyčia. Fundavo
dvarininkas Ignas Zabiela. 1812 m. karo metu sudegė.
1884-85 m. pastatyta nauja medinė bažnyčia ir varpinė.
1944 m. sudegė. Išliko tik varpinė ir tvora
Labūnavos dvaro
bokštas, 1930 m.
3 km į pietus nuo
Labūnavos
1946 m. švenčiant
Kūčias, čia nuo
Sovietų kariuomenės
žuvo grupė partizanų
(dešinėje)

LANČIŪNAVA
13 km į šiaurės rytus nuo Kėdainių,
prie kelio į Panevėžį (Via Baltica)
Šv. Kazimiero bažnyčia, 1880 m.
1779 m. dvare buvo pastatyta medinė koplyčia.
1863 m. vietoje jos dvarininkas Zigmantas
Kognovickis pradėjo statyti mūrinę bažnyčią.
Dėl sukilimo darbai nutrūko. 1874 m. caro
valdžia leido įrengti tik kapinių koplyčią.
1880 m. baigta statyti. 1885 m. uždrausta laikyti
pamaldas. Sovietų valdžia buvo uždariusi.
1991 m. grąžinta
283

PABERŽĖ
32 km į šiaurę nuo Kėdainių,
13 km į pietvakarius nuo Krekenavos
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo
bažnyčia ir varpinė, 1858 m.
1787 m. dvarininkas grafas S.Šilingas pastatė
koplyčią. 1858 m. pastatyta dabartinė
bažnyčia (pervežta iš Ugionių). 1858-63 m.
kunigavo Antanas Mackevičius. Jis 1863 m.
šioje bažnyčioje perskaitė manifestą ir išėjo
vadovauti sukilimui. Numalšinus sukilimą,
pakartas Kaune (prie evangelikų reformatų
bažnyčios E.Ožeškienės g.)

Koplytėlės šventoriuje ir šventoriaus vartų kryžiai
Tėvo Stanislovo (1918-2005) kapas šventoriuje (žemiau)
1966-90 m. Paberžėje kunigavo vienuolis kapucinas Tėvas
Stanislovas (kunigas Algirdas Mykolas Dobrovolskis).
Jo rūpesčiu atnaujinta bažnyčia, pastatytos koplytėlės
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PAGIRIAI
Į šiaurės rytus nuo Kėdainių,
15 km į šiaurės rytus nuo Šėtos
Senosios bažnyčios vieta ir varpinė, 1848 m.
1626 m. pirmą bažnyčią fundavo
Gabrielius, Kristupas ir Jonas Bialozarai.
Sudegė Šiaurės karo metu. 1742 m. atstatyta.
1876 m. pastatyta nauja medinė bažnyčia.
1944 m. sudegė ir nebeatstatyta
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
1944 m. įrengta parapijos namuose (kairėje)

PAGIRIŲ KAPINĖS
Montvilų šeimos koplyčia-mauzoliejus
ir atminimo lentos, 1823 (1883) m.
1883 m. atnaujinta. Fundatorius sodininkas
Vincentas Montvila (1841-1903)
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PAJIESLYS
24 km į šiaurės vakarus nuo Kėdainių,
8 km į pietvakarius nuo Krakių
Švč. Mergelės Marijos, Liūdinčiųjų
Guodėjos bažnyčia ir varpinė,
(1857) 1913 m.
1857 m. pastatyta bažnyčia.
Fundavo Teodora Butlerytė-Pilsudskienė
(Juzefo Pilsudskio senelė,
palaidota šventoriuje). 1913 m. perstatyta
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PAŠĖTĖ
4 km į šiaurės rytus nuo Šėtos,
prie kelio į Pagirius, prie Indijos upelio
Koplytėlė prie kelio

PERNARAVA
26 km į vakarus nuo Kėdainių,
10 km į rytus nuo Ariogalos
(nuo senojo Žemaičių plento)
Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia, 1815 m.
1670 m. pastatyta pirmoji bažnyčia.
1815 m. pastatyta dabartinė.
Fundatorius grafas Henrikas Zabiela

PILIONIAI
28 km į šiaurės vakarus nuo Kėdainių,
prie kelio į Šeduvą
Šv. Elenos (Girštautų)
koplyčia-mauzoliejus, 1934 m.
Pastatė dvarininkas Vladas Girštautas
savo žmonai Elenai
ant Pilionių (Naujučio) piliakalnio
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SURVILIŠKIS
17 km į šiaurę nuo Kėdainių,
prie kelio į Krekenavą
Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
ir varpinė, 1791 m.
1592-97 m. pastatyta pirmoji bažnyčia .
1791 m. pastatyta dabartinė bažnyčia

Surviliškio kapinių koplyčia,
1800 m. (aukščiau, kairėje)
Švč. Mergelės Marijos koplytėlė
prie kelio (dešinėje)
1 km į pietus nuo Surviliškio,
prie kelio į Kėdainius
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ŠARAVAI
24 km į pietvakarius nuo Kėdainių,
5 km į vakarus nuo kelio į Cinkiškį
Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia,
1933 m.
1932-33 m. pastatyta koplyčia
1863 m. sukilimo aukoms atminti.
Nuo 1938 m. tapo bažnyčia

ŠETENIAI
13 km į šiaurę nuo Kėdainių,
prie kelio į Krekenavą (kairiuoju Nevėžio krantu)
Keltiškasis gyvenimo kryžius (kairėje)
Česlovo Milošo tėviškėje

ŠĖTA
17 km į rytus nuo Kėdainių,
prie kelio į Ukmergę
Švč. Trejybės bažnyčia, 1782 m.
1499 m. pastatyta pirmoji bažnyčia. XVI a. perduota
evangelikams reformatams. 1680 m. pastatyta nauja. Jai
sudegus, 1772-82 m. pastatyta dabartinė. 1805 m. sudegė.
1817 m. atstatyta. 1897 m. buvo pastatytas bokštas
Kryžiaus kelio stotis ir koplyčia (kaulinyčia) šventoriuje
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ŠĖTOS KAPINĖS
Kapinių koplyčia Veličkų šeimos mauzoliejus, 1824 m.

Raubų-Hopenų šeimos mauzoliejus,
1881 m. (dešinėje)
Martusevičių šeimos mauzoliejus,
1887 m. (dešinėje, žemiau)
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ŠLAPABERŽĖ
16 km į šiaurę nuo Kėdainių,
4 km į šiaurės rytus nuo Dotnuvos g/stoties
Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia, 1861 m.
Fundavo dvarininkas Tadas Gintautas.
Sovietų valdžios buvo uždaryta ir
naudojama kaip kolchozo sandėlis.
1990 m. grąžinta tikintiesiems

Koplytėlė su
Jėzaus nešančio kryžių
skulptūra prie kelio
(Šlapaberžės dvaro sodybos
ansamblio dalis), XVIII-XIX a.
miestelio prieigose

Šlapaberžės bažnyčios varpinė ir kryžius su Tautinės giesmės žodžiais šventoriuje
Meistras Vytautas Ulevičius, 1994 m.
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ŠVENTYBRASTIS
16 km į šiaurę nuo Kėdainių,
prie kelio į Krekenavą
(kairiuoju Nevėžio krantu)
Kristaus Atsimainymo bažnyčia,
1774 m. ir varpinė, 1873 m.
Bažnyčios fundatorius
dvarininkas grafas Ignas Zaviša.
Čia buvo pakrikštytas
Česlovas Milošas

Siručių giminės
(Č.Milošo protėvių iš
motinos pusės) kapas
Šventybrasčio kapinėse
(dešinėje)
Nepriklausomybės
paminklas, 1937 m.
(dešinėje, žemiau)
Netoli Šventybrasčio
bažnyčios
Skulptorius
Kostas Rameika
Sovietų valdžios buvo
nugriautas.
1989 m. atstatytas

TAUČIŪNAI
4 km į rytus nuo Kėdainių, 1 km į
vakarus nuo kelio Via Baltica
Paminklas Povilui Lukšiui (1886-1919)
Architektas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis, 1929 m.
Įrašas ant paminklo
„1919 m. vasario 9 d. kautynėse su Raudonąja kariuomene čia žuvo kareivis savanoris
Povilas Lukšys – pirmoji Lietuvos nepriklausomybės kovų auka“
1962 m. Sovietų valdžia granitinį paminklą nugriovė. 1993 m. buvo atstatytas
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TRUSKAVA
25 km į šiaurės rytus nuo Kėdainių,
prie kelio į Panevėžį (Via Baltica)
Šventosios Dvasios bažnyčia, 1998 m.
Pirmos bažnyčios (1794 m.) fundatoriai
Jonas ir Barbora Truskauskai (nuo jų
pavardės ir miestelio pavadinimas). 1811 m.
konsekruota, įkurta parapija. 1854 m.
pastatyta nauja. 1944 m. sudegė. 1998 m.
pastatyta nauja bažnyčia toje pat vietoje
Architektas Alfredas Paulauskas

Laiminantis Kristus ant bažnyčios fasado
Skulptorius Kęstutis Patamsis
Koplytėlė Senajai bažnyčiai atminti,
1794 m. (dešinėje, aukščiau)
1994 m. atstatyta
Skulptorius Julius Urbanavičius
Koplytėlė šventoriuje (dešinėje)
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TRUSKAVA
Dekoratyvinė skulptūra
Truskavos parapijos
200-mečiui
(1811-2011)
prie bažnyčios

Švč. Mergelės Marijos
paminklas,
1913 m.
priešais bažnyčią
Truskavos kapinių
koplyčia,
1760 m.
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