KELMĖS RAJONAS

KELMĖ, BERŽĖNAI, JUKNIŠKĖ (SVIRNIAI), KARKLĖNAI, KIAUNORIAI,
KLAPATAUSKIAI, KOLAINIAI, KRAŽIAI, LINKAIČIAI, LIOLIAI, MAIRONIAI,
PAGANČIUKAI (PAKUPELKIS), PAKĖVIS, PAKRAŽANTIS, PALENDRIAI,
PAŠIAUŠĖ, PAŠILĖ, PAVANDENĖ (SAKELINĖ), STULGIAI, SVILĖ,
ŠAUKĖNAI, ŠILO PAVĖŽUPIS, ŠLYŽIŠKĖ, TYTUVĖNAI, UŽVENTIS, VAIGUVA,
VERPENA, VIDSODIS, ŽALPIAI
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Palendrių bažnyčia-oratorija
Vaiguvos bažnyčia
247 psl. – Tytuvėnų bažnyčios ir Šventųjų laiptų koplyčios
ansamblis
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KELMĖ
Švč. Mergelės Marijos
Ėmimo į dangų bažnyčia, 1908 m.
1416 m. Vytautas Didysis pastatė Kelmėje
bažnyčią. 1484 m. pastatyta antroji.
1596 m. perėmė evangelikai reformatai.
1608 m. grąžinta katalikams. 1613 m.
sudegė. 1672 m. atstatyta. 1901 m.
nugriauta, pamaldos perkeltos į Varpenos
koplyčią. 1901-08 m. pastatyta dabartinė
Architektas Karlas Eduardas Strandmanas
Paminklas Šventiesiems metams, 2000 m.

Evangelikų reformatų (ir liuteronų) bažnyčia, 1615 m.
Fundatorius Žemaitijos seniūnas Jurgis Gruževskis.
1751 m. sudegė. 1767 m. atstatyta. Sovietų valdžia atėmė ir
uždarė. 1992 m. grąžinta ir atnaujinta.
Vyksta ir liuteronų pamaldos
Koplytėlė senosiose Kelmės kapinėse
(dešinėje, šalia katalikų bažnyčios)
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BERŽĖNAI
25 km į šiaurę nuo Kelmės,
5 km į šiaurės vakarus nuo Šaukėnų,
prie kelio Užventis-Šiauliai
Čapskių koplyčia-mauzoliejus,
XIX a. vid.
Architektas K.Lorencas (?) Fundatorius
dvarininkas ir dailininkas Adolfas Čapskis.
Sovietų valdžia buvo įrengusi kultūros
namus

JUKNIŠKĖ (SVIRNIAI)
6 km į rytus nuo Kelmės, 3 km į šiaurės rytus nuo
Maneikių kaimo (esančio prie kelio į Tytuvėnus),
prie Mėdaus upelio
Senųjų kapinių Šv. Augustino koplyčia
Rimšų šeimos antkapis, 1931 m.

KARKLĖNAI
30 km į vakarus nuo Kelmės, 11 km į šiaurės
vakarus nuo Kražių, prie kelio Kražiai-Varniai
Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
ir šventoriaus vartai, 1871 m.
XVIII a. pirmoje pusėje pirmąją bažnyčią fundavo
dvarininkas Ignas Šiukšta. 1779 m. atnaujinta.
1871 m. pastatyta dabartinė
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KARKLĖNAI
Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčios
varpinė, 1871 m.

KIAUNORIAI
Į šiaurės rytus nuo Kelmės, 12 km į šiaurę nuo
Tytuvėnų, prie kelio Tytuvėnai-Šiauliai
Šv. Juozapo bažnyčia, 1859 (1991) m.
1766 m. dvare pastatyta medinė koplyčia.
1856-59 m. pastatyta mūrinė koplyčia.
Autorius ir fundatorius inžinierius Ksaveras
Kiaunarskis. 1915 m. sudegė. 1925-26 m.
atstatyta. 1935 m. tapo bažnyčia. 1944 m.
Antro karo metu apgriauta, o 1951 m. sudegė.
1990-91 m. atstatyta ir padidinta.
Architektas Henrikas Kęstutis Šilgalis
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KLAPATAUSKIAI
17 km į šiaurės vakarus nuo Kelmės,
prie kelio į Užventį
Koplytėlė prie kelio, XX a.

KOLAINIAI
30 km į šiaurės vakarus nuo Kelmės,
prie kelio Užventis-Varniai
Švč. Mergelės Marijos, Karmelio kalno karalienės
bažnyčia, 1740 m.
Fundavo Žemaitijos raštininkas, LDK pulkininkas
Jonas Adamkavičius (prezidento Valdo Adamkaus
protėvis). 1750 m. įsteigė karmelitų vienuolyną. Po
1863 m. sukilimo caro valdžia bažnyčią uždarė.
Atkėlus rusų kolonistus, Kolainiai buvo pavadinti
Blagovieščensku ir bažnyčia 1867 m. buvo
pertvarkyta į Viešpaties Atsivertimo stačiatikių
cerkvę. 1922 m. grąžinta ir pertvarkyta į bažnyčią.
Sovietų valdžia vėl uždarė. 1997 m. grąžinta ir
atstatyta. Fundavo Adolfas Šleževičius
Kolainių Dievo Motinos ikonos „Smolenskaja“
stačiatikių cerkvė, 1940 m.

KRAŽIAI
19 km į vakarus nuo Kelmės
Šv. arkangelo Mykolo (Vytauto)
bažnyčios vieta ir varpinė (ant Vytauto kalno)
1416 m. Vytauto Didžiojo pavedimu Jonas Stanislovas
Kęsgaila pastatė Kražiuose pirmąją medinę bažnyčią.
1475 m. sudegė. 1495 m. pastatyta nauja. 1638 m. ir dar
tris kartus buvo sudegusi ir atstatyta. 1841 m. vėl
atstatyta. Nuo 1919 m. buvo mokinių bažnyčia. 1941 m.
sudegė ir nebuvo atstatyta. Išliko tik varpinė (1848 m.)
(restauruota Atgimimo laikais)
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KRAŽIAI
Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia, 1763 m.
1639 m. įkurtas benediktinių vienuolynas.
1642 m. joms buvo pastatyta bažnyčia.
1757-63 m. pastatyta dabartinė bažnyčia.
Architektas Tomas Žebrauskas
1893 m. uždarius vienuolyną, caro valdžia
atėmė ir įsakė nugriauti bažnyčią. Žmonėms
pasipriešinus šventoriuje įvyko Kražių
skerdynės (žuvo 9 žmonės).
1908 m. grąžinta ir 1910 m. atšventinta
Bažnyčios šventoriaus vartai
Virš vartų paminklinis bareljefas „Kražių
skerdynės“, 1993 m.
Skulptorius Remigijus Midvikis

Šv. Roko (Kšonstauskių) koplyčia-mauzoliejus
bažnyčios šventoriuje, 1832 m. (kairėje)
Jos rūsyje palaidoti Žemaitijos didikai
Kšonstauskiai
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
(Jėzuitų) bažnyčios vieta
(prie kolegijos, dešinėje, viduryje)
Pastatyta 1618-21 m. Pašventinta 1689 m.
Per Šiaurės karus (XVIII a. pradžioje) smarkiai
nuniokota ir neatstatyta.
1821 m. buvo išardyta
Kražių kolegijos bendrabutis (bursa),
1693 m. (dešinėje)
2008 m. restauruotas
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KRAŽIŲ KAPINĖS
Kapinių koplyčia, XIX a.
Atstatyta Atgimimo laikais
Kražių kapinių vartai
ir kryžius virš vartų

LINKAUČIAI
23 km į vakarus nuo Kelmės, 4 km į šiaurės
vakarus nuo Kražių, prie kelio į Užventį
Loreto Dievo Motinos
koplyčia-mauzoliejus, 1657 m.
Fundatoriai dvarininkai
Elena ir Mikalojus Jonas Bardauskai
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LIOLIAI
9 km į pietus nuo Kelmės,
prie kelio į Raseinius
Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado
bažnyčia, 1768 m. ir varpinė, 1857 m.
1522 m. pastatyta pirmoji bažnyčia. XVI a.
antroje pusėje (iki 1628 m) buvo nusavinę
evangelikai reformatai. 1768 m. pastatyta
dabartinė bažnyčia. 1851 m. rekonstruota,
pastatytas bokštas
Koplyčia (kaulinyčia) šventoriuje
Šventoriaus vartai ir varteliai
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LIOLIAI
Liolių kapinių koplyčia, 1853 m.
Paminklas žuvusiems partizanams, 1995 m.
Skulptorius Zenonas Liekys

MAIRONIAI (iki 1927 m. SAUDININKAI)
8 km į pietryčius nuo Kelmės,
prie kelio į Tytuvėnus
Švč. Mergelės Marijos bažnyčia, 1782 m.
Pastatyta kaip koplyčia. Fundavo dvarininkas
Juozas Stankevičius. Nuo 1817 m. tapo bažnyčia

Saudininkų (Maironių) koplyčia, XX a. pr.
Prie kelio Kelmė-Tytuvėnai
1850 m. vietinis žmogus Žilinskas rado akmenį
su įspausta pėda. Naktį sapne jam pasirodžiusi
Švč. Mergelė Marija liepusi pastatyti koplytėlę.
Po jo mirties pastatyta medinė koplyčia. Ją pastatė žmogus (Jautakis) išgijęs nuo
paralyžiaus. XX a. mūrinę koplyčią pastatė stačiatikė dvarininkė Ona Chruščiovienė po jos
urėdo išgijimo. Netoliese yra stebuklingas šaltinis
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PAGANČIUKAI (PAKUPELKIS)
25 km į šiaurės vakarus nuo
Kelmės, 6 km į pietvakarius nuo
Šaukėnų, prie kelio
Šaukėnai-Vaiguva
Leonuvkos sentikių cerkvė
Šventoriaus vartai

PAKĖVIS
11 km į šiaurės vakarus
nuo Kelmės,
1,5 km į rytus nuo kelio į Užventį
Šv. Teklės bažnyčia, 1825-30 m.
Fundatoriai vietos dvarininkai
Stanislovas ir Teklė Radavičiai.
1944 m. bažnyčia sugriauta ir
nebeatstatyta
Radavičių ir kt. šeimų koplyčia-mauzoliejus
Koplytėlė prie kelio į Pakėvio dvarą, XIX a.
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PAKRAŽANTIS
12 km į pietvakarius nuo Kelmės,
prie kelio Šiauliai-Tauragė
Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia,
1894 m.
1764 m. pastatyta medinė bažnyčia.
1879 m. sudegė.
1890-94 m. pastatyta dabartinė

PALENDRIAI
Apie 12 km į šiaurę nuo Kelmės
Aušros Vartų Švč. Mergelės
Marijos bažnyčia-vieša oratorija, 1936 m.
Fundavo kunigas Kazimieras Ambrozaitis
(1859-1947, čia ir palaidotas)
Architektas Vladas Bitė
Sovietų valdžia buvo įrengusi
kolchozo sandėlį

Palendrių Šv. Benedikto ordino vienuolynas ir bažnyčia, 2002 m.
Architektai: Žanas Filipas Rišaras, Tjery Rolanas, Christianas Valentinučis (Prancūzija)
ir Darius Jakubauskas (Šiauliai)
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PAŠIAUŠĖ
Į šiaurės rytus nuo Kelmės,
16 km į šiaurę nuo Tytuvėnų,
4 km į vakarus nuo kelio Šiauliai-Tytuvėnai
1656 m. buvo pastatyta Pašiaušės jėzuitų kolegija ir
1686 m. pastatyta puošni mūrinė Šv. Stanislovo
bažnyčia. Po 1773 m. uždaryti ir nunyko. XIX a.
viduryje kolegija ir bažnyčia buvo išardytos, o
plytos panaudotos Šiaulių gimnazijos statybai.
Varpinė kapinėse ir kapinių varteliai

Laisvės (Nepriklausomybės) paminklas
miestelyje, 1931 m.
Architektas Bronius Elzbergas
Pastatytas 1919 m. kovoms su bermontininkais
atminti. 1961 m. Sovietų valdžia nugriovė.
1989 m. atstatytas

PAVANDENĖ (SAKELINĖ)
Į šiaurės vakarus nuo Kelmės,
1,5 km į rytus nuo
Pavandenės miestelio
(už kapinių)
Pavandenės dvarininkų Danilavičių ir
Sakelių mauzoliejaus griuvėsiai ant
Alkakalnio, 1904 m.
Fundatorius Zigmantas Sakelis
(Sovietų nužudytas 1941 m. Rainiuose).
1930 m. buvo perstatytas.
Sovietų laikais nusiaubtas ir apgriautas
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PAŠILĖ
Į vakarus nuo Kelmės, į vakarus nuo
Kražių, 8 km į šiaurės rytus nuo
Kaltinėnų (nuo senojo Žemaičių plento)
Šv. Jurgio bažnyčia ir varpinė, 1883 m.
(viršuje vaizdas iš Vikipedia)
1781 m. pastatyta pirmoji bažnyčia.
Fundavo dvarininkas Jurgis Jucevičius.
1883 m. pastatyta dabartinė bažnyčia.
Koplytėlė šventoriuje, 1981 m.
Įrašas: „Kankinių karaliene Marija,
užtark pas Aukščiausiąjį brangiąją
Tėvynę. 1981-V-31 Bažnyčios 200 metų
jubiliejaus proga. Pašiliškiai“

STULGIAI
25 km į pietvakarius nuo Kelmės,
2 km į šiaurę nuo Kryžkalnio (nuo kelio į Tauragę)
Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia, 1910 m.
Stulgių bažnyčios varpinė, 1789 (?) m.
1789 m. pastatyta pirmoji bažnyčia. 1910 m. pastatyta dabartinė.
Architektas Juzefas Pijus Dzenkovskis. Liko nepastatytas bokštas
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SVILĖ
26 km į šiaurę nuo Kelmės,
5 km į šiaurės rytus nuo Šaukėnų,
1,5 km į šiaurę nuo kelio Bubiai-Užventis
Kryžių kryžkelė ir paminklinis akmuo (1996 m.) Sovietų
valdžios vandalizmui atminti
Pagal vieną versiją čia kadaise stovėjusi koplyčia, kurioje
pasimeldus išsipildydavo visi norai. Pagal kitą – čia augusi
„Pakaruoklių“ pušis, ant kurios šakos buvo kariami
prasikaltę baudžiauninkai ar plėšikai.
1982 m. Sovietų valdžia sunaikino kryžius.
Koplytėlė „Viltie, išsipildyk“, 2004 m. (dešinėje, žemiau)

ŠAUKĖNAI
21 km į šiaurę nuo Kelmės,
prie kelio į Kuršėnus
Švč. Trejybės bažnyčia, 1988 m.
1497 m. minima pirmoji bažnyčia, kurią
fundavo bajorai Šemetos. 1632 m. pastatyta
nauja. Prieš Pirmą karą atnaujinta (ar
pastatyta nauja). 1944 m. sudegė.
1947 m. pastatyta laikina.
1988 m. perstatyta (pastatyta dabartinė)
„Keistas“ statinys šventoriuje
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ŠAUKĖNAI
Šventoriaus vartai, 1763 m.
Baltoji koplyčia-Gorskių šeimos
mauzoliejus, XIX a. (dešinėje)
1988 m., pastačius bažnyčią,
tarnauja kaip zakristija.
2010 m. į kriptą po koplyčia perlaidoti
Nalenč-Gorskių palaikai
Nalenč-Gorskių mauzoliejus (viduryje)
Grafaitės Evelinos Broel-PliaterytėsGorskienės antkapinis kryžius
šventoriuje, XIX a. (kairėje)

ŠILO PAVĖŽUPIS
13 km į šiaurę nuo Kelmės,
4 km į vakarus nuo kelio į Šiaulius
Senosios kapinaitės
Šilo Pavėžupio dvaro savininkų Putvinskių: Dionizo
(1763-1846), Rapolo (1832-1898) ir kt.
antkapinė koplytėlė (dešinėje)
Janovičių šeimos mauzoliejus (dešinėje, žemiau)
Memorialinė lenta
ant kenotafo kapinaitėse
apie Šilo Pavėžupio dvaro
savininko Vlado
Putvinskio-Pūtvio
(1873-1929), Šaulių
sąjungos įkūrėjo ir vadovo
(1917-22) šeimos narius,
mirusius ar nužudytus
Sibiro tremtyje: žmoną –
Emiliją (1876-1942), sūnus
Stasį, buvusį žemės ūkio ministru (1898-1942) ir
Vytautą (1901-1942) bei jo žmoną Eleną ir sūnus
Vytenį ir Tautvilą. Dar trys V.Putvinskio-Pūtvio dukros
pasitraukė į vakarus. Nuo Sovietų valdžios nenukentėjo
tik Vlado Putvinskio-Pūtvio sesuo Marija ir jos vyras, dailininkas Antanas Žmuidzinavičius,
nors 1929-34 m. jis yra buvęs Šaulių sąjungos pirmininku
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ŠLYŽIŠKĖ
6 km į pietus nuo Kelmės,
prie kelio į Raseinius
Sentikių cerkvė

TYTUVĖNAI
21 km į rytus nuo Kelmės
Švč. Mergelės Marijos,
Angelų Karalienės bažnyčia, 1633 m.
1555 m. minima bažnyčia. Didikai Andrius ir
Jeronimas Valavičiai įkurdino bernardinų
vienuolyną ir 1618-33 m. pastatė dabartinę
bažnyčią. Statybai vadovavo Tomas Kasparas.
Nukentėjo per 1700-21 m. karą. 1734-35 m.
atstatyta, suformuotas dabartinis fasadas ir
bokštai. 1772-80 m. pristatytas kiemas su
arkinėmis galerijomis. Po 1863 m. sukilimo
vienuolynas buvo uždarytas, o bažnyčia paversta
parapine. 1868 m. uždarytą bažnyčią norėta
paversti cerkve. Tam pasipriešino vyskupas
Motiejus Valančius ir vietos žmonės. Po 3 mėn.
grąžinta. Po Pirmo karo 1923 m. atstatyta
Mergelės Marijos paveikslas, XVII a. pr.
Loreto Dievo Motinos altoriaus (dešinėje)

263

TYTUVĖNAI
Šv. Pranciškus Asyžietis bažnyčios fasade

Šventųjų laiptų (Kristaus kančios laiptų) koplyčia,
1775 m. (aukščiau)
Paminklas „Tautos aukoms atminti, 1940-53“

Dvi (iš trijų) kiemo galerijos
koplyčios, 1772-80 m.
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TYTUVĖNAI
Šventoriaus vartai, 1772-80 m.
Bernardinų vienuolynas, XVII-XVIII a.

Koplytėlė medyje ir krikštas (?)
bernardinų vienuolyno teritorijoje (aukščiau)
Paminklas Maironiui aikštėje prie bažnyčios,
1995 m. Fundatorius – tytuvėniškis Tadas
Kalasauskas, skulptorius Donatas Lukoševičius
Paminklas „Atminimui 1933-34 Šventųjų metų“
(kairėje, aikštėje prie bažnyčios)
Koplytstulpiai aikštėje prie bažnyčios
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TYTUVĖNAI
Kristaus Gelbėtojo (Romerių)
koplyčia-mauzoliejus, 1853 m. (dešinėje)
Pastatė Jeronimas Pšeciševskis mirusiai
žmonai Celinai. Projekto autorius (manoma)
architektas Fulgentas Rimgaila
Rūsiuose palaidoti Pšeciševskiai ir Romeriai
Tytuvėnų kapinių koplyčia (kairėje, žemiau)

Tytuvėnų Dievo Motinos ikonos
„Kazanskaja“ stačiatikių cerkvė, 1872 m.
Pastatyta po to, kai caro valdžiai nepavyko
katalikų bažnyčią paversti cerkve

UŽVENTIS
25 km į šiaurės vakarus nuo Kelmės,
prie kelio Varniai-Šiauliai
Koplytėlė ant akmens, 2012 m.
(prie kelio į Užvenčio dvarą)
Užventyje gyvenusiems Lietuvos
šviesuoliams: rašytojoms Žemaitei,
Šatrijos Raganai, Povilui Višinskiui ir
Jonui Smilgevičiui
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UŽVENTIS
Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia
ir varpinė, 1825m.
Pirmoji bažnyčia pastatyta 1609 m.
1703 m. pastatyta nauja. 1825 m. pastatyta
dabartinė bažnyčia
1937 m. buvo pradėta statyti mūrinė bažnyčia
Nepastatytos bažnyčios pamatai

Švč. Mergelės
Marijos, Krikščionių
pagalbos ir Jėzaus
Kristaus paminklai
šventoriuje
Koplytėlė šventoriuje,
2013 m.
(dešinėje)
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UŽVENČIO KAPINĖS
Kapinių koplyčia, 1839 m.
Kapinių vartų kryžius, 1868 m.

VAIGUVA
15 km į šiaurės vakarus nuo Kelmės,
prie kelio į Užventį
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia,
(1804) 1877 m. 1530 m. pastatyta koplyčia.
1719 m. pastatyta bažnyčia. 1804 m. pastatyta nauja
bažnyčia. 1877 m. perstatyta
Bažnyčios varpinė, 1841 m.
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VAIGUVA
Šventoriaus vartai
Vaiguvos kapinių koplyčia, 1845 m.
Perkelta iš Liupčių dvaro

VERPENA
2 km į šiaurę nuo Kelmės, prie kelio į Šaukėnus
Kryžius šventoriuje „Verpena-1995“
Šv. Onos koplyčia (bažnyčia), 1775 m.
Pirmą koplyčią XVIII a. pirmoje pusėje pastatė Verpenos
dvarininkai Valavičiai. 1775 m. naujieji savininkai
Gruževskiai pastatė dabartinę ir pavadino
Čenstakavos Švč. Dievo Motinos koplyčia.
1901-08 m. buvo naudojama kaip Kelmės bažnyčia.
Sovietų valdžios buvo nusavinta ir naudojama kaip grūdų
sandėlis. 1995 m. grąžinta ir suremontuota

269

VIDSODIS
32 km į šiaurės vakarus nuo Kelmės,
prie kelio Šaukėnai-Luokė
Šv. Antano Paduviečio bažnyčia, 1939 m.
1925 m. kapinėse pastatyta laikina bažnyčia.
Buvo parengtas mūrinės bažnyčios projektas,
bet nerealizuotas. 1938-39 m. pastatyta
dabartinė

ŽALPIAI
20 km į pietus nuo Kelmės,
5 km į šiaurę nuo Viduklės
Šv. Benedikto bažnyčia ir varpinė, 1928 m.
1814 m. pastatyta koplyčia, o 1928 m. – bažnyčia

Jono Garalevičiaus
antkapis-mauzoliejus Žalpių kapinėse, 1932 m.
Jonas Garalevičius (1871-1943 m.),
įžymus vargonų meistras ir aviacijos
konstruktorius, pats pastatė mauzoliejų, kur
palaidota jo motina ir jis pats
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