ŠILUTĖS RAJONAS
ŠILUTĖ, BIKAVĖNAI, PAJŪRIŠKIAI (BIKAVĖNAI), DEGUČIAI, GARDAMAS,
INKAKLIAI, KATYČIAI, KINTAI, PAŠYŠIAI, RAMUČIAI, RUSNĖ, SAUGOS, STEMPLĖS,
ŠVĖKŠNA, VAINUTAS, VYŽIAI (JUKNAIČIAI), ŽEMAIČIŲ NAUMIESTIS,
ŽEMAITKIEMIS
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Ventės ragas
Degučių trikampė bažnyčia
713 psl. – Švėkšnos bažnyčia
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ŠILUTĖ (iki 1923 m. ŠILOKARČEMA)
Šv. Kryžiaus bažnyčia, 1854 m.
1803 m. tuometiniame Žibų kaime buvo
įrengti pirmieji maldos namai. 1854 m.
pastatyta dabartinė bažnyčia.

Evangelikų liuteronų bažnyčia,
1926 m.
Architektas Kurtas Gutknechtas
Fundatorius dvarininkas Hugo Šojus.
Bažnyčios statyba vyko nuo 1913 m.

Senųjų evangelikų liuteronų
kapinių koplyčia, 1907 m. (aukščiau)
Naujoji apaštalų bažnyčia,
1995-97 m. (dešinėje)
Architektas Vaidas Mikalauskas
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BIKAVĖNAI
35 km į rytus nuo Šilutės, prie kelio į Šilalę,
5 km į pietvakarius nuo Pajūrio
Koplytėlė, 1863 m.
1985 m. buvo slaptai atnaujinta

PAJŪRIŠKIAI (BIKAVĖNAI)
36 km į rytus nuo Šilutės,
1 km į rytus nuo kelio į Šilalę
(tarp Bikavėnų ir Žvingių (Šilalės r.)
Pajūriškių (Žvingių parapijos)
kapinių Šv. Roko koplyčia, 1880 m.
1915-39 m. koplyčioje buvo laikomos
pamaldos (kol atstatė sudegusią Žvingių bažnyčią)
Pajūriškių kapinių vartai, 1873 m.
Meistras Bonifacas Norvaišas (1841-1913)
Įrašas „Atmink zmogau sendyn asz einu ling
amžina giwenima o rito tawi, 1873“

Antkapinis paminklas,
1872 m. Meistras
Bonifacas Norvaišas
Įrašas „Wincent Stone isz
Reistu uz duse Iwa ir
Elžbieta ir uz Jurgi
3 Sweika Marija
3 Amzina Atilsi. 1872“
(dešinėje, toliau)
Antkapinis paminklas
Įrašas „Aš esu kelias,
tiesa ir gyvenimas“
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DEGUČIAI
20 km į rytus nuo Šilutės,
7 km į pietryčius nuo
Žemaičių Naumiesčio
Šv. Vincento Ferero
bažnyčia ir varpinė,
1757 m.
Fundavo Vainuto seniūnas
Tadas Bilevičius.
Vienintelė trikampė
medinė bažnyčia Lietuvoje
ir Europoje.
1840 m. atnaujinta,
pastatytas bokštelis.
2010-11 m. restauruota
Koplytstulpis šventoriuje,
XVIII a. (viduryje)

Angelo skulptūra
(priešais bažnyčią, kairėje)
Lietuvos vardo 1000-mečio paminklas, 2009 m.
Skulptorius Stasys Šarkauskas (aukščiau)
Šventoriaus šoniniai varteliai, 1877 m.
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GARDAMAS
15 km į šiaurės rytus nuo Šilutės,
7 km į šiaurę nuo Žemaičių Naumiesčio
Šv. Roko bažnyčia, 1932 m.
1636 m. ir 1688 m. minima koplyčia.
1706 m. pastatyta bažnyčia.
Fundavo Kvėdarnos seniūnas Pacas.
1913 m. sudegė, pastatyta laikina koplyčia.
1929-32 m. pastatyta dabartinė.
Architektas Erikas Omnečinskis
(projektas buvo pakeistas)
Šv. Roko paminklas šventoriuje
Lurdo grota šalia bažnyčios

INKAKLIAI
24 km į šiaurės rytus nuo Šilutės,
5 km į pietvakarius nuo Švėkšnos,
prie kelio į Saugas
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo
koplyčia, 1923 m. ir Lurdo grota, 1914 m.
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KATYČIAI
26 km į rytus nuo Šilutės,
12 km į pietryčius nuo Žemaičių Naumiesčio
Evangelikų liuteronų bažnyčia, 1734 m.
Iki 1574 m. pastatyta pirmoji bažnyčia.
1733-34 m. pastatyta dabartinė.
1801 m. audra nuvertė bokštą. 1894 m. atnaujinta.
1955 m. Sovietų valdžia atėmė ir įrengė kultūros
namus, vėliau kino teatrą. 1985 m. grąžinta.
1994 m. bažnyčia restauruota ir pašventinta
Katalikų koplyčia (įrengta kultūros namuose)

KINTAI
17 km į šiaurės vakarus
nuo Šilutės,
1 km į rytus nuo Kuršių marių
Didžioji evangelikų liuteronų
bažnyčia, 1705 m.
Tarp 1360 ir1674 m. Ventėje
buvo pastatyta bažnyčia.
1702 m. buvo jau apgriuvusi
ir nebeatstatyta.
1705 (1709) m. Kintuose
pastatyta dabartinė bažnyčia.
1905 m. atnaujinta.
Sovietų valdžia uždarė
ir pavertė sandėliu,
vėliau įrengė parodų
ir koncertų salę.
1990 m. perduota katalikams

Mažoji evangelikų liuteronų
bažnyčia, 1990 m.
Įrengta parapijos namuose
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PAŠYŠIAI
13 km į pietryčius nuo Šilutės,
7 km į šiaurės rytus nuo Juknaičių
(nuo kelio į Jurbarką)
Buv. evangelikų liuteronų
bažnyčia, 1910 m.
1957 m. Sovietų valdžia uždarė ir
įrengė mokyklos sporto salę, vėliau
kultūros namus.
Dabar čia veikia parduotuvė
Antkapinis (?) paminklas
Pašyšių šventoriuje

RAMUČIAI
9 km į šiaurės rytus nuo Šilutės
Evangelikų liuteronų bažnyčia, 1929 m.
1900 m. buvo pastatyta medinė bažnyčia.
1928-29 m. pastatyta dabartinė bažnyčia
Architektas Kurtas Gutknechtas

RUSNĖ
8 km į pietvakarius
nuo Šilutės, Nemuno saloje
Evangelikų liuteronų bažnyčia,
1809 m.
1419 m. pastatyta koplyčia.
1583 m. pastatyta pirmoji bažnyčia.
1774 m. sudegė.
1789 m. sudegė ir laikini maldos namai.
1809 m. pastatyta dabartinė.
1827 m. pristatytas bokštas.
1955 m. Sovietų valdžia įrengė sporto salę.
1991 m. grąžinta.
1994 m. pašventinta
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SAUGOS
15 km į šiaurę
nuo Šilutės,
prie kelio į Klaipėdą
Evangelikų liuteronų
bažnyčia,
1857 m.

Šv. Kazimiero bažnyčia
1947 m. įrengta evangelikų liuteronų
bažnyčios šventoriaus koplyčioje
Saugų bažnyčios
šventoriaus varteliai
(žemiau, dešinėje)

STEMPLĖS
40 km į šiaurės rytus
nuo Šilutės,
prie kelio
Švėkšna-Kvėdarna
Šv. Aloyzo bažnyčia,
1943 m.
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ŠVĖKŠNA
21 km į šiaurės rytus nuo Šilutės,
prie kelio į Kvėdarną
Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia ir
šventoriaus vartai, 1905 m.
1509 m. pastatyta pirmoji bažnyčia.
Fundavo Žemaičių seniūnas Mikalojus
Kęsgaila. 1732 m. sudegė. 1742 m. pastatyta
nauja. 1800-04 m. pastatyta trečioji
bažnyčia.
1900-05 m. pastatyta dabartinė
Architektas Karlas Eduardas Strandmanas
Fundatoriai grafai
Adomas ir Aleksandras Pliateriai

Mikelandželo Pieta (kopija)
šventoriuje, 2004-06 m.
Skulptorius Kęstutis Paulauskas
Šv. Kazimieras bažnyčios šventoriuje
Švėkšnos parko vartai, 1880 m.
Dianos skulptūra Švėkšnos dvaro parke, 1910 m.
Skulptorius Vincentas Jakševičius (1873-1936)
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ŠVĖKŠNA
Laisvės (Nepriklausomybės) paminklas,
1928 m. (priešais bažnyčią)
Skulptorius Adomas Jakševičius (1908-1967)
1968 m. Sovietų valdžia nugriovė. 1990 m. atstatytas

Evangelikų liuteronų bažnyčia, 1867 m. (aukščiau)
1819 m. pastatyta pirmoji bažnyčia. Fundatorius
Jurgis Pliateris. 1856 m. sudegė (dabar toje vietoje
pastatytas Šv. Florijonas). 1867 m. pastatyta
dabartinė. 1913 m. pastatytas bokštas

Paminklas pirmosios Švėkšnos bažnyčios
500-mečiui, 2009 m. (aukščiau, kairėje)
Koplytėlė Švėkšnoje, 1934 m.
(prie sankryžos su keliu į Kvėdarną)
Gėlių šventė Švėkšnoje
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ŠVĖKŠNA (VILKĖNŲ KAPINĖS)
Vilkėnų (Švėkšnos) kapinių koplyčia,
(1766) 1850 m.
Vilkėnų kapinių vartai, 1876 m.
ir atmintinė plokštė su įrašu
„1879 Apmurawojem Už Fundatorius
Tris Swejka Marja Prasza Klebons
Staszkawskis“

Rašytojo Simono Stanevičiaus
(1799-1848) kapas (kairėje)
Grafų Broel-Pliaterių mauzoliejus
Skulptorius Vincentas Jakševičius
Pirmame plane – Švč. Mergelės Marijos
skulptūra, kurios autorius skulptoriaus
sūnus Adomas Jakševičius
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VAINUTAS
24 km į rytus nuo Šilutės, prie kelio į Šilalę
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, 1869 m.
1606 m. pastatyta bažnyčia. Fundavo
dvarininkai Bilevičiai. 1769-70 m. pastatyta
nauja. 1853 m. sudegė. 1856 m. pastatyta
mažesnė medinė. Vyskupui Motiejui
Valančiui paraginus, 1860-69 m. pastatyta
dabartinė (medinė buvo perkelta į Ropkojus).
1944 m. apgriauta, nugriauti bokštai.
1958 m. buvo atstatyti bokštai

Paminklas Lietuvos krikšto 600-mečiui atminti,
1987 m. (žemiau, kairėje)
Paminklas Vainuto Šv. Jono Krikštytojo parapijos
400-mečiui (1606-2006) (žemiau, viduryje)
Skulptorius Stasys Šarkauskas
Lurdo grota, 1986 m. (žemiau, dešinėje)
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VYŽIAI (JUKNAIČIAI)
8 km į pietryčius nuo Šilutės, prie kelio į Pagėgius
Evangelikų liuteronų bažnyčia, 1866 m.
Architektas A.Štiuleris (iš Berlyno)
Antro karo metu apgriauta, įrengta ligoninė.
1955 m. Sovietų valdžia įrengė grūdų sandėlį.
1993 m. grąžinta

ŽEMAIČIŲ NAUMIESTIS
12 km į rytus nuo Šilutės, prie kelio į Šilalę
Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, 1782 m.
Pastatyta 1781-82 m. vietoje buvusios
koplyčios. Fundavo grafas
Mykolas Aleksandras Ronikeris

Žemaičių Naumiesčio
bažnyčios
šventoriaus vartai, 1930 m.
(aukščiau, dešinėje)
Žemaičių Naumiesčio
bažnyčios varpinė
(pastatyta iki 1821 m.)
(kairėje)
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ŽEMAIČIŲ NAUMIESTIS
Koplyčia (kaulinyčia) šventoriuje,
1842 m. (aukščiau, kairėje)
Koplytėlės šventoriuje, 1890 m.
(aukščiau, viduryje ir dešinėje)
Žemaičių Naumiesčio kapinių vartai,
1846 m. (kairėje)
Vytauto Didžiojo paminklas, 1930 m.
Žemaičių Naumiesčio
evangelikų liuteronų bažnyčia
ir varpinė, 1842 m.
Apie 1800 m. buvo pastatyta
mokykla su maldos namais.
1825 m. jai sudegus pastatyta
medinė bažnyčia.
1841-42 m. pastatyta
dabartinė bažnyčia (kitoje vietoje)
ŽEMAITKIEMIS
10 km į šiaurę nuo Šilutės,
1,5 km į vakarus
nuo kelio į Klaipėdą,
prie kelio į Kintus
Evangelikų baptistų bažnyčia,
1903 m.
1959 m. Sovietų valdžia atėmė
ir įrengė kultūros namus,
vėliau grūdų sandėlį.
1998 m. gražinta
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Inkaklių koplyčia ir Lurdas
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