TAURAGĖS RAJONAS
TAURAGĖ, ADAKAVAS, BATAKIAI, GERVIEČIAI (BATAKIAI),
LANKININKAI (BATAKIAI), DAUGLAUKIS, GAURĖ, LAUKSARGIAI, LOMIAI,
PAGRAMANTIS, SARTININKAI, SKAUDVILĖ, VAITIMĖNAI,
VISBARAI, ŽYGAIČIAI
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Pirmosios Tauragės bažnyčios vieta
Gaurės koplyčia-mauzoliejus
759 psl. – Tauragės evangelikų liuteronų bažnyčia
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TAURAGĖ
Švč. Trejybės bažnyčia, 1904 m.
1507 m. pastatyta pirmoji bažnyčia. 1702 m.
pastatyta nauja. 1899 m. nugriauta. 18991904 m. pastatyta dabartinė. Architektas
Karlas Eduardas Strandmanas (?) 1915 m.
apgriauta. Po karo atstatyta, o 1928-32 m.
atstatytas bokštas, kitokios architektūros.
1941 m. vėl apgriauta. 1955 m. atstatyta

Trys kryžiai – paminklas stalinizmo aukoms
atminti šventoriuje (aukščiau, kairėje)
Vinco Kudirkos paminklas, 1930 m. (viduryje)
Skulptorius Juozas Zikaras
1968 m. Sovietų valdžia buvo nugriovusi.
1990 m. atstatytas
Šv. Vilniaus kankinių Antonijaus,
Joano ir Eustachijaus stačiatikių cerkvė, 1933 m.
(kapinėse; dešinėje)
1875 m. pastatyta pirmoji cerkvė. Pirmo karo metu ir
iki 1925 m. buvo kaip grūdų sandėlis. 1925 m. buvo nugriauta (toje vietoje dabar stovi
Kultūros rūmai). 1932-33 m. kapinėse pastatyta nauja cerkvė. Architektas Jonas Bistromas.
1989 m. rekonstruota ir padidinta
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TAURAGĖ
Martyno Mažvydo
evangelikų liuteronų bažnyčia, 1843 m.
1567 m. pastatyta pirmoji bažnyčia. Fundavo
dvarininkas Jonas Šemeta. 1768 m. pastatyta
nauja, kitoje vietoje. 1787 m. po gaisro
atstatyta. 1836 m. sudegė. 1840-43 m. kitoje
vietoje pastatyta nauja. Architektas Brucas.
1915 m. apgriauta, nugriautas bokštas.
1938 m. atstatyta (kitokios architektūros).
1947 m. suteiktas Martyno Mažvydo vardas

Varpinė-paminklas pirmosios (1567 m.)
evangelikų liuteronų bažnyčios vietoje
J.Tumo-Vaižganto g.50 (prie Jūros upės)

Jono Viktoro Kalvano (1914-1995),
pirmojo Lietuvos evangelikų liuteronų
vyskupo paminklas
(šalia varpinės-paminklo pirmosios
evangelikų liuteronų bažnyčios vietoje)
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ADAKAVAS
32 km į šiaurės rytus nuo Tauragės,
5 km į rytus nuo Skaudvilės,
prie kelio į Nemakščius
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, 1793 m.
ir varpinė, XIX a.
Fundavo dvarininkas Jonas Adakauskas
(nuo jo pavardės kaimo pavadinimas)

Šventoriaus vartai
ir varteliai,
XIX a. pr.
(viduryje)
Bažnyčios kryžius
(dešinėje, aukščiau)
Koplytstulpis šventoriuje,
1883 m. (dešinėje)
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BATAKIAI
19 km į šiaurės rytus nuo Tauragės,
3 km į rytus nuo kelio į Šiaulius
Šv. Onos bažnyčia-varpinė, (1823)1991 m.
1509 m. pastatyta pirmoji bažnyčia.
Fundavo Žemaičių seniūnas Stanislovas Jonaitis
Kęsgaila. 1614 m. pastatyta nauja. 1766-68 m.
pastatyta (ar perstatyta) trečioji bažnyčia.
1970 m. sudegė (ar sudeginta).
Pamaldos laikytos 1823 m. statytoje varpinėje.
1989-91 m. prie jos buvo pristatyta bažnyčia
Šv. Roko koplytėlė šventoriuje
(aukščiau, kairėje)
LANKININKAI (BATAKIAI)
(seniau TEODORAVAS)
3 km į pietus nuo Batakių
Teodoravo dvaro koplyčia (kairėje)
Po 1863 m. sukilimo caro valdžia uždarė. Vėliau buvo
naudojama kaip bitininko namelis. Dabar apleista

GERVIEČIAI
(BATAKIAI)
1 km į pietus nuo Batakių,
prie kelio į Batakių g/stotį
Batakių evangelikų
liuteronų bažnyčia,
1884 m.
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DAUGLAUKIS
8 km į pietvakarius nuo Tauragės
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčia, 2006 m.
1569 m. pastatyta bažnyčia. 1689 m. pastatyta
nauja. 1806 m. perstatyta. 1829 m. sugriovė
audra, netrukus atstatyta. 1915 m. sudegė.
1921 m. pastatyta laikina bažnyčia.
1944 m. sudegė ir nebuvo atstatyta.
1990-2006 m. pastatyta dabartinė bažnyčia

GAURĖ
16 km į rytus nuo Tauragės,
2 km į pietus nuo kelio į Eržvilką
Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, 1992 m.
Apie 1670 m. pastatyta bažnyčia. 1773 m.
pastatyta nauja. 1970 m. buvo sudeginta.
1971 m. įrengta klebonijoje.
1991-2009 m. pastatyta dabartinė bažnyčia
Architektas Stasys Prikockis
Senosios bažnyčios varpinė, 1887 m.
Sudegus bažnyčiai, kurį laiką varpinėje buvo
laikomos pamaldos, vėliau buvo įrengtas
sakralinio meno muziejus
Senosios bažnyčios šventoriaus vartai,
1887 m. (žemiau)
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GAURĖ
Fišerio koplyčia-mauzoliejus, 1913-14 m.
Apie 3 km į vakarus nuo Gaurės, 0,4 km į
šiaurę nuo kelio į Baltrušaičius
Pastatė Gaurės dvaro savininkas,
caro armijos gydytojas Fišeris
(čia ir buvo palaidotas). Pirmo karo metu
palaikai buvo išniekinti

LAUKSARGIAI
10 km į pietvakarius nuo Tauragės,
prie kelio į Tilžę
Evangelikų liuteronų bažnyčia, 1887 m.
1864-87 m. vyko statyba. Per Pirmą karą smarkiai
apgriauta. 1924 m. atstatytas (kitoks) nugriautas
bokštas ir pastatyta smailė

LOMIAI
14 km į šiaurės rytus nuo Tauragės, 4 km į šiaurės vakarus nuo kelio į Šiaulius,
prie kelio Batakiai-Šilalė
Kristaus Atsimainymo bažnyčia ir varpinė, 1766 m.
1766 m. dvarininkai Šabliauskai pastatė koplyčią. 1850 m. rekonstruota ir padidinta.
1934 m. pertvarkyta į bažnyčią
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PAGRAMANTIS
16 km į šiaurę nuo
Tauragės,
prie kelio į Šilalę
Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo
bažnyčia,
1774 m.
Fundavo dvarininkas
ir Žemaičių vyskupas
Jonas Domininkas
Lopacinskis

Pagramančio
bažnyčios
varpinė, 1821 m.,
dvi koplytėlės
ir koplytstulpis
šventoriuje

SARTININKAI
22 km į vakarus nuo
Tauragės,
14 km į šiaurę nuo Pagėgių
Evangelikų liuteronų
bažnyčia, 1934 m.
XIX a. pradžioje pirmieji
maldos namai buvo
pastatyta Margiškiuose
(3 km nuo Sartininkų).
1930-34 m. pastatyta
dabartinė bažnyčia
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SARTININKAI
Šv. Jurgio bažnyčia ir varpinė
1787 m.

Akmeninis kryžius
šventoriuje,
1886 m.
4,9 m aukščio
(aukščiau, kairėje)
Meistras Bonifacas Norvaiša
(1841-1913)
Koplytėlė kapinėse
Šalia šventoriaus
(dešinėje)
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SKAUDVILĖ
25 km į šiaurės rytus
nuo Tauragės,
prie kelio į Šiaulius
Šv. Kryžiaus bažnyčia, 1797 m.
ir varpinė, XIX a.
1750 m. pastatyta pirmoji bažnyčia.
1797 m. pastatyta dabartinė.
Fundatorius dvarininkas I.Micevičius

Šv. Kazimiero paminklas
(apačioje, kairėje)
Koplytstulpis (viduryje)
šventoriuje
Bažnyčios fasado fragmentas
(apačioje, dešinėje)
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SKAUDVILĖS BAŽNYČIOS ŠVENTORIUS (KAPINĖS)
Šventoriaus vartai, XIX a.
(dešinėje)
Koplytėlė, 1934 m.
(dešinėje, viršuje)
Užrašas
„Atmintis 1933-34 malonės
metų. Skaudvilės parapijiečių
auka“
Švč. Mergelės Marijos
koplytėlė, 1913 m.
(dešinėje, žemiau)
Užrašas
„O Marija be grieko pradėta
melskis už mus, kurie prie
Tavęs šaukiamės. 1913 m.“
(dešinėje, apačioje)
Ratomskių antkapinis
paminklas šventoriuje,
1894 m.
(dešinėje)

Skaudvilės gaisrinės pastatas
su Šv. Florijonu, 1910 m. (aukščiau)
Skaudvilės evangelikų liuteronų
bažnyčia, 1827 m. (kairėje)
1947 m. sovietų valdžia atėmė ir įrengė
grūdų sandėlį. Parapijietė Eugenija Bapkaitė
praardė stogą ir užpylė grūdus vandeniu.
1952 m. komisija pripažino patalpą
netinkamą grūdams laikyti
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VAITIMĖNAI
24 km į šiaurę nuo Tauragės, 12 km į
pietryčius nuo Šilalės
Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia ir
varpinė, 1935 m.

VISBARAI
Į šiaurės vakarus nuo Tauragės,
9 km į šiaurę nuo Žygaičių
Gimbutų šeimos
koplyčia-mauzoliejus,
XVIII a.
1764 m. čia palaidotas
Gimbuto sūnus

Išlikęs
pamatuose įmūrytas
akmuo su užrašu
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ŽYGAIČIAI
22 km į šiaurės vakarus nuo Tauragės,
prie kelio į Šilutę
Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia, 1863 m.
1608 m. pastatyta koplyčia.
1785 m. pastatyta bažnyčia. 1861 m. sudegė.
1861-63 m. pastatyta dabartinė bažnyčia

Koplytėlė-paminklas
Šventųjų 1934 metų atminimui
šventoriuje, 1934 m. (kairėje)

Koplytėlė, 1936 m.
Žygaičių miestelio prieigose,
kelio į Vainutą ir kelio į Vizbarus, Žvingius sankirtoje
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