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Koplytstulpis Salamiesčio bažnyčios šventoriuje
Subačiaus kapinių koplyčia
341 psl. – Palėvenės bažnyčia
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KUPIŠKIS
Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia, 1914 m.
1616 m. pastatyta pirmoji bažnyčia.
Fundavo Vilhelmas Tyzenhauzas. 1746 m. jos
vietoje nauja medinė. 1781 m. sudegė per
miestelio gaisrą. 1791 m. pastatyta nauja.
1900-14 m. pastatyta dabartinė.
Architektas prof. Konstantinas Rončevskis.
1935 m. nugriauta varpinė
Paminklas partizanams ir tremtiniams
šventoriuje

KUPIŠKIO KAPINĖS
Paminklas žuvusiems 1919-20 m.
kovose dėl Lietuvos laisvės,
1929 m. (kairėje, aukščiau)
Fundavo visuomenė ir Kupiškio
šaulių būrys. 1989 m. atnaujintas
Lurdas ir Jankevičių giminės
kapas (dešinėje, aukščiau)
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ADOMYNĖ
24 km į pietryčius nuo Kupiškio, 3 km nuo kelio į Svėdasus
Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia ir varpinė, 1921m.
1826 m. Adomynės (iki pirmo karo Jonavos) dvarininkas
J. Žurauskas pastatė koplyčią. Naujas dvaro savininkas Adomas Vilėniškis
(nuo jo - Adomynė) 1910-21 m. pastatė dabartinę bažnyčią
Šv. Jono Nepomuko koplytėlė, 1855 m. Stovi prie buvusio Adomo Vilėniškio dvaro sodybos

ALIZAVA
17 km į šiaurę nuo Kupiškio
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir varpinė, 1856 m.
1794 m. dvarininkas Antanas Koscialkovskis Pakapėje
(kurią pavadino Alizava sūnaus Aloyzo garbei)
pastatė medinę bažnyčią. 1853-56 m. pastatyta dabartinė.
1900 m. rekonstruota, pastatyti bokštai. Po Pirmo karo
suremontuota (per karą buvo apgriauta)
Paminklas partizanams ir tremtiniams
atminti, 1940-90 m. (aukščiau, priešais bažnyčią)
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ANTAŠAVA
13 km į šiaurės vakarus
nuo Kupiškio,
prie kelio į Vabalninką
Šv. Hiacinto (Jackaus)
bažnyčia, 1862 m.
ir varpinė, 1870 m.
1793 m. Papyvesyje
(dabar Antašava)
dvarininkas Hiacintas
(Jackus) Antašauskis
pastatė kapinėse medinę
bažnyčią. 1862 m.
pastatyta dabartinė

BAGDONYS
9 km į šiaurės rytus nuo Kupiškio
Sentikių cerkvė, 1938 m.
1909 m. pastatyta cerkvė, 1915 m. sudegė. 1938 m. pastatyta dabartinė
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GIKONYS
15 km į šiaurės vakarus nuo
Kupiškio, 2 km nuo Antašavos,
0,5 km nuo kelio į Vabalninką
Šv. Lauryno kapinių koplyčia

GYVAKARAI
8 km į šiaurės vakarus nuo Kupiškio, apie 2 km į
pietryčius nuo Gyvakarų, prie kelio į Salamiestį
Dundulių šeimos antkapinis paminklas kapinėse

JUODPĖNAI
15 km į rytus nuo Kupiškio
Šv. Juozapo Darbininko koplyčia ir
varpinė, 1997 m.
Projektavo ir statė kun. Povilas Svirskis

LUKONYS
Į vakarus nuo Kupiškio,
4 km į šiaurę nuo Subačiaus (g/stoties)
(Šv. Teresės) kapinių koplyčia, 1939 m.

NOCIŪNAI
11 km į pietryčius nuo Kupiškio,
prie kelio į Anykščius
Nociūnų kapinių vartai
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PALĖVENĖ
9 km į pietvakarius nuo Kupiškio
Šv. Dominyko bažnyčia, 1676 m.
Fundatorius Mykolas Laurynas Počobutas.
XVIII a. padidinta. 1753-08-05 čia
pakrikštytas architektas Laurynas Gucevičius
Koplyčia prie bažnyčios (žemiau)

PALĖVENĖLĖ
8 km į šiaurę nuo Kupiškio
Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
ir varpinė-vartai, 1803 m.
1769 m. pastatyta
medinė koplyčia.
Jai sudegus,
1803 m. pastatyta
dabartinė bažnyčia.
Fundavo dvarininkas
Kazimieras Maigys
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SALAMIESTIS
16 km į šiaurės vakarus nuo Kupiškio
Šv. Antano Paduviečio
bažnyčia, 1820 m.
1690 m. pastatyta pirmoji bažnyčia
ar koplyčia. 1815-20 m. dabartinė.
Fundavo grafienė Konstancija
Morikoni. 1925 m. atnaujinta,
pastatytas bokštelis
Koplytstulpis šventoriuje
Koplyčia (kaulinyčia)
šalia šventoriaus (kairėje, apačioje)
Varpinė-vartai, 1868 m.
Koplyčia (klėtelė) šventoriuje
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SALAMIESTIS
Evangelikų reformatų bažnyčia, (1652) 1830 m.
1583 m. minima evangelikų reformatų parapija.
1652 m. Radvilos pastatė reformatų bažnyčią.
1830 m. pastatyta dabartinė (ant senų pamatų)
Archajinė varpinė šventoriuje

SKAPIŠKIS
20 km į šiaurės rytus nuo
Kupiškio, 4 km į šiaurę
nuo kelio į Rokiškį
Šv. Hiacinto (Jackaus)
bažnyčia, 1819 m.
1519 m. minima pirmoji
bažnyčia. 1555 m. pastatyta
mūrinė bažnyčia. 1756 m.,
dominikonams pastatyta
bažnyčia. 1806 m. sudegė.
1819 m. pastatyta dabartinė.
Po 1832 m. sukilimo caro
valdžia uždarė ir pavertė
sandėliu. 1858 m. grąžinta ir
tapo parapine.
Bažnyčios varpinė
(dešinėje)
Šv. Jackaus skulptūra
fasade ir atminimo lenta,
kad 1832 m. dominikonų
vienuolyne gyveno ir šioje
bažnyčioje mišias laikė
Antanas Strazdas
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SKAPIŠKIS
Lurdo grota ir koplyčia
Šv. Hiacinto bažnyčios šventoriuje

Buvusios Šv. Lauryno kankinio parapinės
bažnyčios vieta ir varpinė, 1841 m. (dešinėje)
Bažnyčia pastatyta 1555 m. 1858 m. parapinę bažnyčią
perkėlus į dominikonų bažnyčią, buvo apleista.
Bažnyčia buvo nugriauta per Pirmą karą.
Varpinė pastatyta 1841 m., o atstatyta 1989 m.
Blaivybės koplytėlė, 1862 m. (kairėje)
Paraginus vyskupui Motiejui Valančiui, skapiškėnai
pastatė kaip pažadą nebegerti (įmūryti tušti buteliai).
Sovietų valdžios buvo nugriovusi. 1990 m. atstatyta
Architektas Rimas Valeckas
Koplytėlė pirmosioms
misijoms atminti,
1787 m.
(dešinėje)

Suomijos šaulių (220 žm.)
kapavietė, 1930 m. (kairėje)
Švedukalnyje (prie Skapiškio)
1855 m. visi išmirė nuo šiltinės.
1930 m. pastatytą paminklą Sovietų
laikais nuniokojo. 1992 m. atstatytas
Architektas Žybartas Simonaitis
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SUBAČIUS (g/stotis)
14 km į pietvakarius nuo Kupiškio,
prie kelio į Panevėžį
Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia, 1940 m.

Šulcų šeimos koplyčia, 1889 m. Asiūklynės k.
Fundatorius Aleksas Šulcas.
Iki pastatant bažnyčią, čia vykdavo
gegužinės pamaldos

STRAČNIAI (SUBAČIUS)
1,5 km į vakarus nuo Subačiaus (g/stoties)
Subačiaus kapinių Šv. Povilo koplyčia, 1821 m.
351

SUBAČIUS (SENASIS)
4 km į pietus nuo g/stoties
Švč. Trejybės bažnyčia, 1884 m.
1590 m. pastatyta pirmoji bažnyčia. Fundavo
Jeronimas Valavičius. 1655 m. Maskvos armija
apgriovė. 1881-84 m. pastatyta dabartinė
Laiminantis Kristus šventoriuje, 1937 m.

ŠIMONYS
14 km į pietryčius nuo Kupiškio, 2 km į pietvakarius nuo kelio į Svėdasus
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia ir varpinė, 1920 m.
1669 m. minima koplyčia. 1671 m. konsekruota bažnyčia. 1775-79 m. nauja aštuoniakampė
bažnyčia. 1800 m. padidinta, pastatyta varpinė. 1915 m. bažnyčia sudegė, varpinė
išsprogdinta. 1920 m. pastatyta dabartinė bažnyčia. Vėliau pastatyta varpinė.
Nepriklausomybės paminklas priešais Šimonių bažnyčią, 1928 m. (dešinėje)
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ŠNIPELIŠKIS
5 km į pietryčius nuo
Kupiškio, prie kelio į
Svėdasus, Uteną
Kupiškio pensionato
koplyčia, 2007 m.

UOGINIAI
Į šiaurės vakarus nuo
Kupiškio
Šv. Marijos Magdalietės
kapinių koplyčia, 1716 m.
1803-07 m. čia mišias
laikydavo poetas Antanas
Strazdas

Adomo Petrausko (1914-2004)
muziejus
Pastatė vietos meistras J.Laužikas
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Salamiesčio bažnyčios varpinė-vartai
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