PASVALIO RAJONAS
PASVALYS, DAUJĖNAI, GEGABRASTA, GRŪŽIAI, GULBINĖNAI, JONIŠKĖLIS,
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Krinčino bažnyčios varpinė
477 psl. – Kyburių bažnyčia
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PASVALYS
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, 1787 m.
1497 m. pastatyta pirmoji bažnyčia.
1776 m. sudegė.
1779-87 m. pastatyta dabartinė.
1885-87 m. padidinta, pastatyti bokštai
Varpinė, (XVIII a.) 1907 m. (dešinėje)

Koplyčia-pavėsinė šventoriuje, 2009 m.
Paminklas monsinjoro Jono Balčiūno (1927-2008)
kunigystės 50-mečiui, 1999 m. (dešinėje, aukščiau)
Paminklas partizanams prie šventoriaus tvoros
(šioje vietoje pokaryje buvo niekinami žuvusiųjų kūnai)
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DAUJĖNAI
12 km į pietryčius nuo Pasvalio
Švč. Jėzaus Vardo bažnyčia ir varpinė, 1803 m.
1750 m. minima kapinių koplyčia. 1794-1803 m.
pastatyta dabartinė. 1910 m. atnaujinta
Koplyčia (kaulinyčia) ir šventoriaus vartai

Marijos šaltinis
(Šventabala) ir varteliai
100 m į pietryčius nuo
Daujėnų bažnyčios esanti
stebuklinga šventvietė.
Galima Švč. Mergelės
Marijos Apsireiškimo vieta.
Be to, tikima, kad šaltinio
vanduo turi gydomųjų
savybių. Aplinką sutvarkė
jaunalietuviai 1940 m.
Sovietų valdžia sunaikino
šventvietę. 1990 m. atkurta
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GEGABRASTA
12 km į pietus nuo Pasvalio, 3 km į vakarus
nuo Via Baltica (nuo kelio į Panevėžį)
Šv. Nikolajaus stačiatikių
cerkvė, 1889 m.
Pirmo ir Antro karų metu nukentėjo bokštas

GRŪŽIAI
15 km į vakarus nuo Pasvalio,
14 km į šiaurę nuo Joniškėlio
Švč. Mergelės Marijos bažnyčia, 2001 m.
1997 m. sudegus senajai bažnyčiai,
įrengta buv. kultūros namuose.
Architektas Algimantas Mikėnas
Senosios bažnyčios vieta (žemiau, dešinėje)
1913 m. maldos namai įrengti kunigo
namuose. 1921-24 m. pastatyta medinė
bažnyčia pagal inž. J.Skripkaus projektą.
1996 m. buvo sudeginta (dešinėje, žemiau)
Apdegęs senosios bažnyčios kryžius (kairėje)
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GULBINĖNAI
18 km į rytus nuo Pasvalio,
8 km į rytus nuo Krinčino
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės
bažnyčia, 1948 m.
1936 m. generolas Kazys Ladyga
savo dvare įrengė koplyčią.
Nuo 1939 m. tapo bažnyčia.
Sovietų valdžiai nacionalizavus dvarą,
1948 m. bažnyčia
įkurta ūkiniame pastate.
1985 m. bažnyčioje
apsireiškė
Švč. Margelė Marija

JONIŠKĖLIS
15 km į vakarus nuo Pasvalio,
prie kelio į Šiaulius
Švč. Trejybės bažnyčia, 1792 m.
Apie 1684 m. kapinėse pastatyta koplyčia.
1752 m. tapo bažnyčia.
1792 m. nuo žaibo sudegė.
1790-92 m. pastatyta dabartinė
Fundavo dvarininkas Ignotas Karpis
JONIŠKĖLIO KAPINĖS
Kirnų šeimos mauzoliejus
(aukščiau, viduryje)
Paminklas artilerijos karininkui
Jonui Stapulioniui, žuvusiam
1920 m. kovose su lenkais už Lietuvos
nepriklausomybę (priešais kapines)
(aukščiau, dešinėje)
Karpių šeimos (bažnyčios fundatorių)
koplyčia-mauzoliejus kapinėse
(kairėje)
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KYBURIAI
25 km į šiaurės vakarus nuo Pasvalio,
prie kelio Saločiai-Žeimelis
Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios
bažnyčia ir varpinė, 1927 m.
1762 m. Kyburių dvare pastatyta koplyčia. Po
1831 m. sukilimo nugriauta. Majėnų dvaro
kapinėse buvo pastatyta kita koplyčia.
Po 1863 m. sukilimo pervežta į Saločius. Per
Pirmą karą pervežta į Kyburius (1928 m.
nugriauta). 1927 m. pastatyta dabartinė
bažnyčia. Architektas
Vytautas Landsbergis-Žemkalnis

KRAŠTAI
12 km į šiaurės rytus nuo Pasvalio,
1 km į pietryčius nuo kelio į Biržus
Katalikų koplyčia 1999 m., koplytėlė ir kryžius
Pastatyti Kraštų dvaro teritorijoje (aukščiau)
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KRIKLINIAI
17 km į pietus nuo Pasvalio,
9 km į rytus nuo kelio Via Baltica
(nuo Pumpėnų)
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo
bažnyčia ir varpinė, (1781) 1897 m.
1781 m. pastatyta pirmoji bažnyčia.
1897 m. perstatyta ir padidinta

KRINČINAS
8 km į šiaurės rytus nuo Pasvalio
Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia, 1782 m. ir varpinė, 1908 m.
1585 m. minima pirmoji bažnyčia.
1611 m. antrąją bažnyčią fundavo Dmitrijus Kurbskis.
1736 m. minima nauja bažnyčia. 1777-82 m. pastatyta dabartinė
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LAVĖNAI
Į pietus nuo Pasvalio,
3 km į pietus nuo kelio Pušalotas-Pumpėnai
Niurkonių dvaro koplyčia-mauzoliejus ir
varpinė, 1827 m.
Architektas Juljonas Grosas.
Pastatytė dvarininkas Juozapas Vavžeckis,
savo broliui generolui Tomui Vavžeckiui,
1794 m. sukilimo vadui, atminti
Koplytstulpis (?)
prie kelio netoli Lavėnų koplyčios
(žemiau, kairėje)

PORIJAI
18 km į pietryčius nuo Pasvalio,
6 km į pietryčius už Daujėnų
Porijų kapinių Šv. Augustino koplyčia
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PUMPĖNAI
16 km į pietus nuo Pasvalio,
prie Via Baltica (kelio į Panevėžį)
Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
(iki 1832 m. karmelitų bažnyčia), 1818 m.
Iki 1638 m. pastatyta pirmoji bažnyčia. 1675
m. pastatyta nauja bažnyčia. Fundavo Jurgis
ir Povilas Zavadskai. 1768 m. sudegė. 1797
m. atstatyta bažnyčia vėl sudegė. 1784-1818
m. (kitoje vietoje) pastatyta dabartinė
bažnyčia ir pašventinta Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į dangų titulu. 1861 m.
vyskupas Motiejus Valančius bažnyčios titulu
pripažino Škaplieriaus Švč. Mergelę Mariją.
Bažnyčios varpinė, 1830 m.
Koplyčia (kaulinyčia) šventoriuje

Paminklas-koplytstulpis krikščionybės
2000-mečiui (aikštėje priešais bažnyčią)
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PUŠALOTAS
22 km į pietus nuo Pasvalio,
6 km į vakarus nuo Via Baltica
(kelio į Panevėžį)
Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
ir varpinė, (1708) 1853 m.
1639 m. pastatyta pirmoji bažnyčia.
1708 m. perstatyta. 1853 m. padidinta.
Fundavo dvarininkas Pranciškus Karpis.
1879 m. atnaujinta ir paaukštinta

Paminklas bažnyčios 370-mečiui ir
Pušalote dirbusiems kunigams šventoriuje, 2009 m.
Skulptorius Vytautas Ulevičius (kairėje)

PUŠALOTO KAPINĖS
Rūpintojėlis (kairėje)
Lietuvos krikšto jubiliejui
(1387-1887)
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RAUBONYS
9 km į šiaurės rytus
nuo Pasvalio,
prie kelio į Saločius
Koplyčia
Įrengta 1996 m.

SALOČIAI
21 km į šiaurę nuo Pasvalio,
prie Via Baltica (kelio į Bauską)
Šv.Juozapo bažnyčia, 1945 m.
Apie 1514 m. pastatyta pirmoji
bažnyčia. XVI a. antroje pusėje
Radvilos nugriovė ir jos vietoje
pastatė evangelikų reformatų
bažnyčią. Apie 1644 m. pastatyta
katalikų bažnyčia. 1755 m.
pastatyta nauja bažnyčia. 1873 m.
pastatyta nauja. 1944 m. sudegė.
1945 m. įrengta klebonijoje
Varpinė, 1958 m.
(pastatyta nelegaliai)
Architektas Vytautas Nistelis
Lurdo grota ir kryželis
Saločių bažnyčios šventoriuje
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SKREBOTIŠKIS
9 km į šiaurės vakarus nuo Pasvalio,
prie kelio į Vaškus, Žeimelį
Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia, 1920 m.
Pertvarkyta iš grūdų sandėlio
Varpinė, 1935 m.

ŠVOBIŠKIS
Į vakarus nuo Pasvalio, 3 km į šiaurę nuo Joniškėlio
Evangelikų reformatų bažnyčia, 1789 m.
ir varpinė
XVI a. pabaigoje pirmą bažnytėlę pastatė bajoras Martynas
Švoba. 1789 m. pastatyta dabartinė bažnyčia.
1886 m. rekonstruota
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VAŠKAI
16 km į šiaurės vakarus nuo Pasvalio,
prie kelio į Žeimelį
Šv. Juozapo bažnyčia, 1881 m.
Apie 1665 m. pastatyta pirmoji koplyčia.
1766 ir 1793 m. pastatytos naujos bažnyčios.
Fundavo dvarininkai Staševskiai.
1881 m. pastatyta dabartinė bažnyčia
Buvusi varpinė, 1793 m. (žemiau, dešinėje)
1881 m. varpai perkelti į naują bažnyčią

Švč. Mergelės Marijos paminklas
šventoriuje (aukščiau)
Vaškų senųjų kapinių vartai
(kapinaitės ŽŪB teritorijoje)
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