PAKRUOJO RAJONAS
PAKRUOJIS, KLOVAINIAI, LAUKSODIS, LINKUVA, LYGUMAI,
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Pakruojo dvaro tiltas-užtvanka
Linkuvos bažnyčia
423 psl. – Rozalimo kapinių koplyčia
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PAKRUOJIS
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, 1887 m.
1630 m. pastatyta pirmoji bažnyčia. 1750 m.
atstatyta po gaisro. Fundavo dvarininkas
Jonas Zabiela. 1887 m. pastatyta dabartinė.
Fundavo dvarininkai Ropai
Įrašas bažnyčios fasade
Rūpintojėlis šventoriuje (žemiau, kairėje)
Paminklas tremtiniams, 1989 m.

Pakruojo (Ropų) dvaro
dolomitinis tiltas-užtvanka,1821 m.
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PAKRUOJIS
Koplyčia-mauzoliejus Pakruojo kapinėse
Buv. evangelikų liuteronų bažnyčia (dešinėje)
Pakruojo (Ropų) dvare
Sovietų valdžia buvo pavertusi
gyvenamuoju namu

KLOVAINIAI
7 km į pietryčius nuo Pakruojo
Švč. Trejybės bažnyčia, 1854 m.
ir šventoriaus vartai
1621 m. pastatyta pirmoji bažnyčia.
Fundavo dvarininkas
Jeronimas Valavičius.
1853-54 m. pastatyta dabartinė bažnyčia
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LAUKSODIS
36 km į šiaurę nuo Pakruojo,
prie kelio į Žeimelį,
4 km į pietus nuo Žeimelio
Šv. Aloyzo bažnyčia ir varpinė, 1751 m.
1710 m. Livonijos vyskupas jėzuitams pastatė
Šv. Petro ir Povilo bažnyčią.
1751 m. jėzuitai pastatė dabartinę bažnyčią

Paminklas Lauksodžio Jėzaus Širdies brolijos
įkūrimo jubiliejui, 1933 m.
„1773-1933 jubiliejaus metai“,
(kairėje, aukščiau)
Fundatorius Silvestras Tuoma
Lietuvos Didžiosios kunigaikštienės
Birutės paminklas, 1931 m. (dešinėje)
Skulptorius Žeimelio mokyklos mokytojas Antanas Nesavas
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LINKUVA
18 km į šiaurę nuo Pakruojo,
prie kelio į Žeimelį
Švč. Mergelės Marijos
Škaplierinės bažnyčia, 1611 m.
1500 m. pirmą medinę bažnyčią
fundavo dvarininkė Kotryna
Mykolienė. 1593-1606 m.
priklausė evangelikams
reformatams. 1611 m. (nors
fasade nurodyta 1593) pastatyta
dabartinė bažnyčia. 1635-1832 m.
priklausė karmelitams, kurie
1661 m. bažnyčią rekonstravo,
pastatė bokštus
Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės skulptūra fasade
(jos papėdėje yra senas lietuviškas užrašas)
Koplyčia (kaulinyčia) šventoriuje
Paminklas linkuviams, kentėjusiems ir žuvusiems už
Lietuvos laisvę, 1998 m. (apačioje, viduryje)
Skulptorius Gintautas Jonkus.
Architektas Liucijus Dringelis
Rūpintojėlis (su Linkuvos bažnyčios atvaizdu)
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LINKUVOS KAPINĖS
Kapinių koplyčia,
1799 (1818) m.
ir kapinių vartai
Antkapinis paminklas (dešinje)

LYGUMAI
14 km į vakarus nuo Pakruojo
Švč. Trejybės bažnyčia, 1914 m.
Apie 1426 m. dvare buvo koplyčia.
1524-26 m. dvarininkas L. Viekavičius
fundavo bažnyčią.
Iki 1630 m. buvo nusavinę evangelikai
reformatai. 1790 m. pastatyta nauja bažnyčia.
1908-14 m. dabartinė.
Architektas Nikolajus Andrejevas

LYGUMŲ KAPINĖS
Lygumų kapinių koplyčia, 1853 m.
(dešinėje)
Fundatorius kunigas L.Narbutas
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PAMŪŠIS (LAŠMENPAMŪŠIS)
11 km į šiaurės rytus nuo Pakruojo, 3 km į rytus nuo Petrašiūnų (kelio į Linkuvą)
Pamūšio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia, 1621 (1935) m.
1621 m. buvo pastatyta kaip evangelikų reformatų bažnyčia.
1706 m. katalikai nusiaubė bažnyčią.
XVIII a. nunyko, stovėjo apleista. 1905 m. paversta sandėliu.
1924 m. suremontuota ir atšventinta. 1935 m. perstatyta
Architektas Romanas Steikūnas

Pamūšio bažnyčios varpinė ir paminklas (1995 m.)
šventoriuje vyskupui Kazimierui Paltarokui
(1875-1958), kilusiam iš šių apylinkių
Skulptorius Vladas Vildžiūnas
Architektas Rimantas Dičius
Lurdo grota, 1940 m.
Už bažnyčios, prie Lašmenos upelio
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PAŠVITINYS
24 km į šiaurę nuo Pakruojo,
prie kelio Linkuva-Joniškis
Švč. Trejybės bažnyčia, 1852 m.
1459 m. pastatyta pirmoji akmeninė bažnyčia.
1609 m. pastatyta nauja medinė bažnyčia.
1825 m. vietoje jos pastatyta mūrinė.
Nekokybiškai pastačius buvo nugriauta ir
1852 m. pastatyta dabartinė bažnyčia.
1904 m. šioje bažnyčioje tuokėsi Sofija
Chodakauskaitė ir būsimasis
Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona

Viena iš Kryžiaus kelio
stočių
šventoriuje
(kairėje)
Koplyčia (kaulinyčia)
šventoriuje
(žemiau)
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ROZALIMAS
10 km į pietus nuo Pakruojo,
prie kelio į Panevėžį
Švč. Mergelės Marijos Vardo
bažnyčia, 1794 m.
1765 m. pirmą bažnyčią pastatė dvarininkai
Rozalija Belozaraitė (jos vardu buvo
pavadintas miestelis) ir Adomas Drabišiai.
1794 m. pastatyta dabartinė. 1886 m.
pristatyti bokštai, Jėzaus skulptūra fasade.
1930 m. sudegė atskirai (aikštėje) stovėjusi
pirmosios bažnyčios varpinė
Koplyčia-varpinė šventoriuje, 1858 m.
Atstatyta po 1930-ųjų metų gaisro
„Jėzus Nazarietis“ fasade, 1886 m.
Meistras Jonas Danauskas
Koplytstulpis Jonui Danauskui atminti

Šventoriaus vartai, 1886 m.
ir paminklas (dešinėje)
„Daugyvenės krašto kovotojams
už Lietuvos laisvę“
2006 m.
Skulptorius Jonas Jagėla
Architektas Algis Vyšniūnas
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ROZALIMO KAPINĖS
Kapinių koplyčia
(1770) 1799-1803 m.
Koplytėlė kapinėse,
XIX a. (kairėje)
Pagal legendą jos pamatuose įmūryta
stebuklingo prie Zigmantiškių esančio
akmens su pėdomis skeveldra

Melanijos Morkevičienės
antkapinis kryžius (kairėje)
Paminklas Rozalimo savanoriams, 1920 m.
1919 m. žuvusiems prie Meškuičių
mūšyje prieš bermontininkus (dešinėje)
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STAČIŪNAI
14 km į pietvakarius nuo Pakruojo,
6 km į vakarus nuo kelio į Radviliškį
Šv. Lauryno bažnyčia ir varpinė, 1811 m.
1668 m. pastatyta pirmoji koplyčia.
1729 m. sugriuvo ir buvo atstatyta.
1765 m. pastatyta nauja. 1779 m. tapo bažnyčia.
1811 m. pastatyta dabartinė bažnyčia

Stačiūnų vėjo malūnas
2007 m. restauruotas.
Įkurtas muziejus –
lankomas kaip technikos paminklas.

STAČIŪNŲ KAPINĖS
Stačiūnų kapinių koplyčia
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ŠIKŠNIAI
22 km į šiaurės rytus nuo Pakruojo,
4 km į šiaurės rytus nuo Linkuvos,
prie kelio į Vaškus
Koplytėlė prie kelio

ŠUKIONIAI
10 km į pietvakarius nuo Pakruojo,
prie kelio į Radviliškį
Kapinių koplytėlė
TRIŠKONIAI
16 km į šiaurę nuo Pakruojo,
6 km į vakarus nuo Linkuvos, prie kelio į Joniškį
Koplytėlė prie kelio

VISMANTAI
18 km į pietvakarius nuo Pakruojo,
3 km į pietvakarius nuo kelio į Radviliškį,
14 km į vakarus nuo Rozalimo
Kapinių koplyčia, 1755 m.
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VISMANTAI
Kryžius Vismantų koplyčios
250-mečiui, 2005 m.

ŽEIMELIS
37 km į šiaurę nuo Pakruojo
Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia,
1826 m. ir bažnyčios durys
Pastatė dvarininkas liuteronas Peteris
Petrauskas savo žmonai katalikei.
Konsekruota tik 1928 m.

Žeimelio
evangelikų liuteronų bažnyčia,
1793 m.
1540 m. pastatyta pirmoji bažnyčia.
1653 m. perstatyta į mūrinę.
1786-93 m. pastatyta dabartinė.
1889-90 m. pristatytas bokštas
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