ŠIAULIŲ RAJONAS
AGAILĖS, AUKŠTELKĖ, BAZILIONAI, DUBINIAI, GILAIČIAI (APŠRUJAI),
GINKŪNAI (ŠIAULIAI), GRUZDŽIAI, JUOZAPAVA (BŪDVYDŽIAI), KAIRIAI,
KYBARČIAI, KRYŽIŲ KALNAS, KURŠĖNAI, KURTUVĖNAI, KUŽIAI, MEŠKUIČIAI,
MICAIČIAI, NORUŠAIČIAI, PAKAPĖ, RAUDĖNAI, SEREIKIAI, SMILGIAI,
ŠAKYNA, ŠIUPYLIAI, VARPUTĖNAI, ŽARĖNAI
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Kurtuvėnų kapinės
Kryžių kalnas
675 psl. – Šakynos kapinių koplyčia
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AGAILĖS
Apie 42 km į šiaurės vakarus nuo Šiaulių,
16 km į šiaurę nuo Kuršėnų, Agailių miške
Koplyčia, 1990 m.
Pirmoji koplyčia buvo pastatyta baudžiavos
laikais. Šalia buvo laidojami prasikaltę ar
nubausti baudžiauninkai, čia buvo palaidoti
1863 m. sukilimo dalyviai. Šalia yra stebuklingų
galių turintis šaltinis, prie jo statomi kryžiai.
1939 m. koplyčia buvo perstatyta. 1974 m. sudegė
nuo žaibo. 1975 m. atstatyta, bet Sovietų valdžia
nugriovė. 1990 m. pastatyta dabartinė
Architektė Rasa Budrytė
Koplytėlė šalia koplyčios (kairėje, žemiau)

AUKŠTELKĖ
9 km į pietvakarius
nuo Šiaulių,
prie kelio į Kelmę
Šv. Antano Paduviečio
bažnyčia su varpine,
(1885) 1932 m.
Apie 1764 m. pastatyta
dvaro koplyčia.
1885 m. pastatyta
mūrinė koplyčia.
1915 m. per Pirmą karą
buvo sugriauta.
1932 m. atstatyta.
Po Antro karo tapo bažnyčia
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BAZILIONAI (anksčiau PADUBYSIS)
21 km į pietvakarius nuo Šiaulių,
1 km nuo senojo kelio į Kelmę
Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčia ir varpinė,
(1749) 1933 m. Dvarininkai Jonas ir Antanas
Beinorai pastatė bažnyčią unitams vienuoliams
bazilijonams. 1838 m. perduota stačiatikiams,
įrengta cerkvė. 1918 m. perduota katalikams.
1933 m. perstatyta

DUBINIAI
Į vakarus nuo Šiaulių,
apie 6 km į pietus nuo kelio į Palangą,
apie 4 km į šiaurę nuo Upynos
Šv. Petro ir Povilo sentikių
cerkvė, 1932 m.
Įrengta buv. dvaro pastate

GILAIČIAI (APŠRUJAI)
Apie 20 km į vakarus nuo Šiaulių,
2 km į šiaurę nuo
kelio Aukštelkė-Kuršėnai,
7 km į pietvakarius nuo Kužių
Apšrujų kapinaičių koplyčia, 2010 m.
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GINKŪNAI (ŠIAULIAI)
Prie šiaurrytinės Šiaulių miesto ribos,
prie kelio į Pakruojį
Šiaulių Laisvųjų krikščionių bažnyčia
Laisvųjų krikščionių bažnyčia 2003 m. atsiskyrė
nuo Lietuvos evangelikų baptistų bažnyčios.
Jų veiklą remia ir finansuoja menonitai.
Čia įsikūręs ir Evangelinis Biblijos institutas

GRUZDŽIAI
19 km į šiaurės vakarus nuo Šiaulių,
prie kelio į Naująją Akmenę
Švč. Trejybės bažnyčia, 1901 m.
1670 m. pastatyta pirmoji bažnyčia, kurią fundavo
karalius Mykolas Kaributas Višniaveckis.
Jai sunykus, LDK didysis etmonas Mikalojus
Kazimieras Radvila 1759 m. fundavo naują
bažnyčią. 1891 m. sudegė (per miestelio gaisrą).
1896-1901 m. pastatyta dabartinė. Architektas
Karlas Eduardas Strandmanas (ar Ustinas
Golinevičius). Statybą prižiūrėjo architektas
Nikolajus Andrejevas

„Baltojo kryžiaus“ koplytėlė miestelyje, 1928 m.
1974 m. Sovietų valdžia buvo nugriovusi.
1993 m. atstatyta (kairėje)
Gruzdžių dvaro ūkinis pastatas (bravoras; viduryje)
Šv. Roko koplyčia), 1911 m. (šventoriuje; dešinėje)
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JUOZAPAVA (BŪDVYDŽIAI)
37 km į vakarus nuo Šiaulių, 10 km į pietvakarius
nuo Kuršėnų, prie kelio į Luokę
Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado
bažnyčia ir varpinė, 1829 m.
Fundatorius dvarininkas Juozapas Nagurskis.
Jo garbei kaimas pavadintas Juozapava

KAIRIAI
8 km į rytus nuo Šiaulių, prie kelio į Radviliškį, Panevėžį
Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos bažnyčia, 1792 (1904) m.
Po 1711 m. maro kapinėse buvo pastatyta koplyčia. 1792 m. pastatyta dabartinė (koplyčia).
Fundavo grafas Platonas Zubovas. 1904 m. išplėsta. 1927 m. tapo bažnyčia. Per Antrą karą
apgriauta. 1959 m. atstatyta. 2006 m. perstatytas ir paaukštintas (5 m) bokštas.
2004 m. vaizdas (iki rekonstravimo, kairėje) ir 2011 m. (po rekonstravimo, dešinėje)
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KAIRIŲ BAŽNYČIOS ŠVENTORIUS
Koplyčia (kaulinyčia) šventoriuje
Paminklas Lietuvos krikšto 600-mečiui, 1987 m.
(apačioje, viduryje)

KYBARČIAI
Apie 16 km į vakarus nuo Šiaulių,
1 km į pietus nuo kelio Aukštelkė-Kuršėnai,
9 km į šiaurės vakarus nuo Aukštelkės
Kybarčių dvarininkų Rusteikų šeimos
koplyčia-mauzoliejus

681

KRYŽIŲ KALNAS
(JURGAIČIŲ (DOMANTŲ) PILIAKALNIS)
12 km į šiaurės rytus nuo Šiaulių, 2 km į rytus nuo kelio į Joniškį

Mažesniųjų Brolių ordino
vienuolyno Šv. Pranciškaus stigmų gavimo koplyčia,
2000 m. Architektai pranciškonas
Angelo Polesello ir Nunzio Rimgaudo (Italija)
Kryžių kalno laikinoji koplyčia, 1993 m.
Pastatyta popiežiaus Jono Pauliaus II vizitui
(čia jis aukojo Šv. Mišias).
Architektas Algimantas Jukna
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Armėniškas kryžius (dešinėje)
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KURŠĖNAI
27 km į vakarus nuo Šiaulių,
prie kelio į Telšius
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, 1933 m.
1523 m. pastatyta koplyčia. Iki 1597 m.
pasisavino evangelikai reformatai. 1700 m.
per miestelio gaisrą sudegė ir buvo pastatyta
nauja. 1842-44 m. pastatyta nauja bažnyčia.
Per Pirmą karą sugriauta. 1927-33 m.
pastatyta dabartinė. Architektas Grigorijus
Gumeniukas. Per Antrą karą apgriauta,
nugriautas bokštas. Po karo atstatyta
(be bokšto). 1999 m. atstatytas bokštas

Koplyčia (kaulinyčia) šventoriuje
(aukščiau, kairėje)
Šventoriaus vartai ir varteliai
Viena iš Kryžiaus kelio stočių (kairėje)
Lurdo grota šventoriuje (dešinėje)
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KURTUVĖNAI
20 km į pietvakarius nuo Šiaulių,
prie kelio į Užventį
Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia, 1792 m.
1472-95 m. pastatyta pirmoji bažnyčia
(ant piliakalnio). Fundavo Mikalojus Jaugėla.
Apie 1570-1614 m. pasisavino evangelikai
reformatai. 1684 m. pastatyta nauja.
1785-92 m. pastatyta dabartinė. Architektas
Martynas Knakfusas. Fundavo dvarininkas
Jokūbas Ignotas Nagurskis
Senosios bažnyčios (1684-1796 m.) kryžius
šventoriuje (žemiau, kairėje)
SENOSIOS KURTUVĖNŲ KAPINĖS
Kapinių koplyčia, 1880 m.
Pastatyta senosios bažnyčios vietoje (ant
piliakalnio). Fundatorius klebonas
Bonaventūras Čižas (žemiau, dešinėje)
Senosios bažnyčios (1684-1796 m.)
švęsto vandens laikyklė
kapinėse (apačioje, kairėje)
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KUŽIAI
12 km į šiaurės vakarus nuo Šiaulių,
prie kelio į Kuršėnus
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia, 1946 m.
Iki 1652 m. pastatyta koplyčia. 1775 m. pastatyta
bažnyčia. 1873 m. pastatyta nauja bažnyčia.
Per Pirmą karą sudegė. 1920 m. pastatyta laikina.
1929-32 m. pastatyta nauja. 1944 m. sugriauta.
1947 m. pastatyta panaudojus perkeltos
Gruzdžių kapinių koplyčios medžiagas

MEŠKUIČIAI
18 km į šiaurės rytus nuo Šiaulių,
1 km į rytus nuo kelio į Joniškį
Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia, 1897 m.
1677 m. pastatyta pirmoji bažnyčia.
1897 m. pastatyta dabartinė
Architektas Piotras Serbinovičius
Laisvės paminklas, 1930 m. (žemiau, dešinėje)
Sovietų valdžios nugriautas, 1991 m. atstatytas

MICAIČIAI
31 km į šiaurės vakarus nuo Šiaulių, 4 km į pietus nuo Kuršėnų
Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia, 1808 m.
Fundavo dvarininkas J.Poklevskis-Kozėla. Per Pirmą karą sudegė, vėliau atstatyta.
1945 m. Sovietų valdžia uždarė ir pavertė grūdų sandėliu. 1989 m. grąžinta tikintiesiems
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NORUŠAIČIAI
12 km į rytus nuo Šiaulių, 5 km į rytus nuo Kairių
Kapinių koplyčia, minima 1893 m.
Perstatyta apie 2000 m.

PAKAPĖ
17 km į pietus nuo Šiaulių,
prie kelio į Tytuvėnus
Koplytėlė (aukščiau)
prie Pakapės bažnyčios
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo
į dangų bažnyčia
ir varpinė, 1879 m.
1760 m. pastatyta koplyčia.
1860 m. pastatyta bažnyčia.
Fundavo dvarininkas
Eustachijus Karpis.
1879 m. pastatyta
nauja bažnyčia

RAUDĖNAI
40 km į šiaurės vakarus
nuo Šiaulių, 1 km į šiaurę
nuo kelio į Telšius
Koplyčia, 2000 m.
(dešinėje)
pažymi 1550 m. pastatytos
pirmosios koplyčios vietą
Koplytėlė miestelyje
(netoli bažnyčios)
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RAUDĖNAI
Šv. apaštalo Baltramiejaus
bažnyčia ir varpinė, 1881 m.
1550 m. pastatyta koplyčia.
1611 m. pastatyta bažnyčia.
Fundavo dvarininkas
Baltramiejus Berdovskis (Berdauskas).
1881 m. pastatyta dabartinė bažnyčia

Švč. Mergelės Marijos
paminklas šventoriuje
(aukščiau, dešinėje)
Šventoriaus vartai ir varteliai
Viena iš Kryžiaus kelio stočių
šventoriuje (kairėje)
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SEREIKIAI (NAISIAI)
16 km į šiaurės rytus nuo Šiaulių,
1 km į pietryčius nuo Naisių,
prie kelio į Pakruojį
Kapinių koplyčia, 1795 m.
Šalia koplyčios yra poeto
Zigmo Gaidamavičiaus-Gėlės (1894-1912) kapas

SMILGIAI
22 km į vakarus nuo Šiaulių, prie kelio Aukštelkė-Kuršėnai
Šv. Jono Krikštytojo sentikių cerkvė, 1909 m. (aukščiau)

ŠAKYNA
31 km į šiaurės vakarus nuo Šiaulių, prie kelio į N. Akmenę
Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, 1790 m. (aukščiau, viduryje)
Iki 1636 m. pastatyta pirmoji bažnyčia. 1789-90 m. pastatyta
dabartinė. Statė klebonas J.Varanavičius (vadinamas Varnu) ir
valstietis Žvirblis (jiedu taip pat pastatė ir kapinių koplyčią).
Koplytėlė šventoriuje („galerija“), 1873 m. (aukščiau, kairėje)
1930 m. atnaujinta. Meistras Juozas Šauleckas
Mikutaičių (Šakynos) kapinių koplyčia, 1802 m. ir koplytėlė
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ŠIUPYLIAI
20 km į šiaurės rytus
nuo Šiaulių, 7 km į
vakarus nuo Gruzdžių
Šv. Aloyzo (Gonzagos)
bažnyčia ir varpinė,
1924 m.
Iki 1616 m. pastatyta
pirmoji bažnyčia.
Fundatorius Mikalojus
Kristupas RadvilaNašlaitėlis. 1915 m.
sudegė. 1924-28 m.
pastatyta dabartinė
(kitoje vietoje). Meistrai
Adomas ir Juozas
Valeikiai
VARPUTĖNAI
38 km į vakarus nuo Šiaulių,
14 km į pietus nuo Kuršėnų,
prie kelio į Kelmę
Šv. Antano Paduviečio
bažnyčia, 1787 m. ir varpinė
(apačioje, kairėje)
Fundavo dvarininkas
Matas Jelenskis

ŽARĖNAI (LATVELIAI)
37 km į šiaurės vakarus nuo Šiaulių,
4 km nuo kelio į Naująją Akmenę
Šv. Mikalojaus bažnyčia, 1790 m.
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