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LIETUVOS SAKRALAS
ir ne tik

1 psl.: Simno (Alytaus rajone) bažnyčia, Pašilės (Skuodo rajone) koplyčia,
Palūšės (Ignalinos rajone) bažnyčios ansamblis, Zapyškio (Kauno rajone) bažnyčia,
Kybartų (Vilkaviškio rajone) bažnyčia, Griškabūdžio (Šakių rajone) bažnyčia
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PRATARMĖ
Iš pradžių buvo noras aplankyti ir nufotografuoti VISAS Lietuvos bažnyčias. Kazio
Misiaus ir Romualdo Šinkūno knygoje „Lietuvos katalikų bažnyčios“ radome visų bažnyčių
sąrašą. Bet jis pasirodė esąs nepilnas, kadangi knygoje nurodytos tik veikiančios bažnyčios, o
Lietuvoje esama dar daug neveikiančių (uždarytų) bažnyčių. Be to, per Nepriklausomybės
laikotarpį buvo pastatytos (ir dar statomos) naujos bažnyčios, o minėta knyga buvo išleista 1993
metais. O kur dar evangelikų (liuteronų ir reformatų) bažnyčios, rusų stačiatikių ir sentikių
cerkvės, totorių mečetės, karaimų kenesos ir kt. maldos namai. Išsamesnę informaciją, nors ir kiek
senstelėjusią, suradome Broniaus Kviklio enciklopedijoje „Mūsų Lietuva“. Ten atradome, kad
Lietuvoje dar esama daugybė koplyčių (daugiausia kapinėse), mauzoliejinių koplyčių (bažnyčių
šventoriuose ir kapinėse), paminklų bei koplytėlių tiek šventoriuose, tiek pakelėse. Dar įsigiję
Lietuvos kelių atlasą leidomės į pažintinę kelionę per Lietuvą, kuri truko keturiolika metų (19992013), su tikslu surasti ir nufotografuoti visus sakralinius pastatus, statinius ar sakralines vietas.
Tai buvo išties nepaprastai įdomi kelionė, kupina neįtikėtinų atradimų. Kas gali pasigirti aplankęs
Tilžę, Akmenį, Augalus, Vanagus, Lapes ar Gegutę, kur stovi bažnyčios, Panų kalno koplyčią ar
Laumių koplyčią, Sterblės kalno šventvietę, Gvaldų koplyčią su koplytėle viduje ir kt. Pakeliui dar
fiksavome įdomesnius paminklus ar pritrenkiančio grožio Lietuvos vaizdus. Kelionė dar nebaigta,
o ir negali būti baigta, kadangi niekas nestovi vietoje. Per mūsų kelionių laikotarpį buvo pastatyta
keliasdešimt naujų bažnyčių ir koplyčių, sudegė ir atstatyta Labanoro bažnyčia, sudegė
Balbieriškio, Paštuvos bažnyčios. Taip pat liko neaplankytos trys sentikių cerkvės, pastatytos labai
nuošaliose vietose, ir pora kapinių koplyčių. Kai ko nepavyko surasti, o, be jokios abejonės, yra ir
mums nežinomų sakralinių objektų.
Draugai ar pažįstami, sužinoję apie šį mūsų pomėgį, vis ragino sudėti visa
pamatyta į knygą, ką ir pabandėme padaryti. Šis leidinys jokiu būdu nepretenduoja į meninį ar
enciklopedinį albumą. Tai ne architektūros istoriko leidinys, todėl atsiprašome už galimas klaidas
ar netikslumus. Tai daugiau informacinio pobūdžio knyga, kurioje norėta į vieną vietą surinkti ir
parodyti visus sakralinius statinius, ne vien tik bažnyčias, cerkves ar sinagogas, bet ir po miestus,
miestelius bei kaimus išbarstytas (daugiausia esamose ar buvusiose kapinėse) koplyčias,
mauzoliejus bei koplytėles, kai kuriuos sakralinio pobūdžio (ir ne tik) paminklus.
Nepriklausomybės laikais daugelyje vietovių (kultūros namuose, ligoninėse,
pensionatuose ar globos namuose, mokyklų ar vaikų darželių patalpose) buvo įrengti maldos
namai (koplyčios ar bažnyčios). Tokie įvairių religinių konfesijų atsitiktinėse patalpose įrengti
maldos namai, neturintys atitinkamos architektūrinės išraiškos pastato išorėje, mūsų kelionėje
nesusilaukė atskiro dėmesio. Tai galėtų būti kitokios kelionės tikslas, fotografuojant bažnyčių
interjerus, ko dėl objektyvių priežasčių (dažniausia būna uždarytos) mes beveik nedarėme.
Daug painiavos įvairiuose šaltiniuose su terminologija. Pvz., koplyčia, kurioje
kartais vyksta pamaldos, pavadinama koplytėle ir atvirkščiai – koplytėlė su šventaisiais languose
vadinama koplyčia. Todėl šioje knygoje nustatėme (gerai ar blogai) savus terminus: koplyčia tai
statinys, į kurį galima įeiti (su durimis ar be), o visi kiti statiniai – koplytėlės. Mauzoliejinius ar
šeimos kapų statinius, į kuriuos galima įeiti, vadiname koplyčia-mauzoliejus; kurie neturi durų –
mauzoliejais ar laidojimo rūsiais. Neretai bažnyčių šventoriuose esama neaiškios paskirties
statinių, dabar naudojimų ūkinėms reikmėms. Įvertinant tai, kad seniau jų paskirtis buvo kitokia
(lavoninė ar kt.), sąlyginai vadiname juos koplyčiomis (kaulinyčiomis).
Istoriniai duomenys apie sakralinius statinius surinkti, pasinaudojant aukščiau
paminėtomis knygomis bei įvairiais internetiniais šaltiniais. Visos (deja, nevienodos kokybės)
nuotraukos autoriaus, išskyrus sūnaus Giedriaus padarytų pora nuotraukų Raseiniuose ir kelis
neegzistuojančių statinių atvaizdus, paimtus iš knygų „Vilniaus fotografija, 1858-1915“ ir Vlado
Drėmos „Dingęs Vilnius“. Informacija pateikiama pagal administracinius vienetus (penki didieji
miestai, rajonai ir savivaldybės) abėcėline tvarka. Kai kurių vietovių (kaimų) jau nebėra, teišlikę
tik pavadinimai. Tokiais atvejais šalia nurodome ir kitą esamą vietovę. Kas turi akis – težiūri.
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Parnidžio kopos, Nemunas prie Vilkijos, Kamšos šventvietė (Ilgio ežeras)
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TURINYS
I DALIS
AKMENĖS RAJONO SAKRALAS..........................................................................45-52 psl.
AKMENĖ – Šv. Onos bažnyčia ir dvi koplytėlės mieste
-NAUJOJI AKMENĖ – Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčia
ALKIŠKIAI – evangelikų liuteronų bažnyčia
KIVYLIAI – Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio paminklas
KLYKOLIAI – Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčia ir varpinė
Rūpintojėlis – paminklas bažnyčios 120-mečiui šventoriuje
KRUOPIAI – Šv. Onos bažnyčia
kapinių koplyčia ir koplytėlė miestelyje
PADVARĖLIAI – Ramybės slėnis: Švč. M. Marijos koplytėlė ir koplyčia; Angelas kaime
PAPILĖ –
Šv. Juozapo bažnyčia, kunigų P. Razučio ir P. Jurskio antkapiai šventoriuje
Simono Daukanto paminklas ir kapas, koplytėlė šalia kapinių
ŠEMETAIČIAI – koplytėlė prie kelio
ŠIAUDINĖ – Švč. M. Marijos bažnyčia ir varpinė
VENTA –
Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčia
ALYTAUS RAJONO SAKRALAS...........................................................................53-66 psl.
ALYTUS –
Šv. Angelų Sargų bažnyčia ir varpinė
ANGELŲ SARGŲ KAPINĖS: koplyčia (kaulinyčia) ir antkapinis paminklas
- Laiminantis Jėzus prie kapinių (šventoriaus) vartų
Šv. Kazimiero (Įgulos) bažnyčia
Šv. Liudviko bažnyčia, koplyčia (kaulinyčia) ir paminklas žuvusiems kunigams
Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčia
Senoji sinagoga
Švč. Trejybės bažnyčia ir varpinė (iki ir po rekonstravimo)
ALOVĖ –
BALKASODIS – Jacunskių šeimos koplyčia-mauzoliejus ir memorialinė lenta
BUKAUČIŠKĖS – Karlavičių (V.Mirono dvaro) koplyčia-mauzoliejus
BUTRIMONYS – Išganytojo bažnyčia
DAUGAI – Dievo Apvaizdos bažnyčia ir varpinė, vartai ir koplyčia (kaulinyčia) šventoriuje
KROKIALAUKIS – Kristaus Atsimainymo bažnyčia
MIROSLAVAS – Švč. Trejybės bažnyčia
Olakalnio koplyčia
NEMUNAITIS – Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčia ir Lurdas šventoriuje
Nepriklausomybės paminklas miestelyje
PIVAŠIŪNAI – Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia ir varpinė
- Marijos Nuliūdusiųjų Paguodos (stebuklingasis) paveikslas altoriuje
- šventoriaus vartai, kryžius ir kryžius-koplytėlė šventoriuje
- Švč. Mergelės Marijos, Lietuvos krikšto 600-mečio ir kt. paminklai šventoriuje
Pakalnės koplyčia (buv. bažnyčios vietoje)
paminklas Vasario 16-osios akto signatarui kunigui Alfonsui Petruliui
PUNIA –
Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
Šv. Jurgio koplytėlė ir akmuo prie piliakalnio
Nemuno vaizdas nuo Punios (Margirio) piliakalnio
RAIŽIAI –
totorių (musulmonų sunitų) mečetė
RYLIŠKIAI – Šv. Monikos bažnyčia
RUMBONYS – Švč. Trejybės bažnyčia ir varpinė
Pilchovskių šeimos koplyčia-mauzoliejus kapinėse
Juzefos Koreivaitės antkapinis paminklas
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SANTAIKA – Kristaus Karaliaus bažnyčia ir varpinė
nebaigta statyti Santaikos bažnyčia
SIMNAS – Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia ir varpinė, kryžius šventoriuje
ŪDRIJA – Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia ir varpinė
VENCIŪNAI – katalikų koplyčia
ANYKŠČIŲ RAJONO SAKRALAS..........................................................................67-88 psl.
ANYKŠČIAI – Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
- paminklas įžymiųjų anykštėnų tėvams ir antkapis šventoriuje
Senųjų kapinių koplyčia
Šv. Aleksandro Neviškio stačiatikių cerkvė
J.Biliūno antkapinis paminklas
A.Vienuolio ir A.Baranausko paminklai
Puntukas ir Šeimyniškėlių piliakalnis
ANDRIONIŠKIS – Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia, koplytstulpis ir kryžius šventoriuje
šventoriaus vartai ir varpinė (pradėta, bet nepastatyta)
BURBIŠKIS – Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia ir varpinė
ČEKONYS (RAMULDAVA) – kapinių koplyčia ir vartai
DABUŽIAI – Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia
Konstantino Sirvydo paminklas šventoriuje
DEBEIKIAI – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir šventoriaus vartai
paminklas misionierei seseriai Ksaverai ir koplyčia (kaulinyčia) šventoriuje
GIRELĖ – Švč. Dievo Motinos Užtarėjos sentikių cerkvė
INKŪNAI – Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčia
kryžių ir paminklų parkas išnykusiems kaimams atminti
JUOSTININKAI – Šv. Kryžiaus Išaukštinimo kapinių koplyčia ir antkapinis paminklas
KAVARSKAS – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, koplyčia ir koplytstulpis šventoriuje
-Rūpintojėlis, Kryžiaus kelio stotelė ir koplyčia (kaulinyčia) šventoriuje
KAVARSKO KAPINĖS: koplytėlė, buvusios koplyčios vieta ir Lurdas kapinėse
- Šadzevičių šeimos koplyčia-mauzoliejus kapinėse
KUNIGIŠKIAI II – paminklinė koplytėlė-varpinė partizanams kapinėse ir kapinių vartai
KURKLIAI – Šv. Jurgio bažnyčia ir varpinė
kapinių koplyčia-mauzoliejus ir vartai
PAPILIAI – Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų kapinių koplyčia
Durasų šeimos koplyčia-mauzoliejus kapinėse
koplyčia privačioje valdoje
PAPŠIAI – Šv. Antano kapinių koplyčia (Jelenskių šeimos mauzoliejus) ir varpinė
PAVIRINČIAI – buv. dvaro koplyčia
PIENIONYS – koplytėlė prie kelio ir atstatinėjama dvaro rūkykla-apžvalgos bokštas
RAGUVĖLĖ – Šv. diakono Stepono bažnyčia ir dvi varpinės
Raguvėlės dvaro svirnas
Komarų koplyčia-mauzoliejus (Panevėžio rajone)
SKIEMONYS – Švč. M. Marijos Aplankymo bažnyčia, varpinė (su įrašu) ir antkapinis kryžius
SURDEGIS – Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
kunigaikščio A.Šalikovo koplyčia-mauzoliejus šventoriuje
SVĖDASAI – Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir varpinė, Marikonių koplyčia-mauzoliejus
Švč. M. Marijos koplyčia prie kelio ir Juozo Tumo-Vaižganto paminklas
SVĖDASŲ KAPINĖS: koplyčia ir Maro aukų koplytėlė kapinėse
- kapinių vartai, kryžius ir Juozo Tumo-Vaižganto tėvų kapas
TRAUPIS – Šv. Onos bažnyčia ir paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę
Šv. Onos su Švč. M.Marija paminklas ir Jėzaus su kryžiumi paminklas
6

TROŠKŪNAI – Švč. Trejybės bažnyčia ir varpinė
Šv. Antano Paduviečio paminklas šventoriuje
paminklas partizanams miestelyje
kapinių koplyčia ir vartai
UMĖNAI – B.Brazdžiaus koplyčia-mauzoliejus kapinėse ir kapinių vartai
UŽUNVĖŽIAI – Švč. M. Marijos bažnyčia
VIEŠINTOS – Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, varpinė-koplyčia ir kryžius šventoriuje
koplyčia (kaulinyčia) šventoriuje ir senųjų kapinių vartai
- PAEŽERIAI – Švč. Dievo Motinos Dangun žengimo sentikių cerkvė
BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS SAKRALAS...........................................................89-94 psl.
BIRŠTONAS – Šv. Antano Paduviečio bažnyčia ir paminklas Lietuvos vardo 1000-mečiui
Žvėrinčiaus ąžuolas ir vaizdai į Nemuno kilpą nuo Vytauto kalno
NEMAJŪNAI – Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia ir koplytstulpis šventoriuje
S.Moravskio koplyčia-mauzoliejus kapinėse, kapinių kryžiai ir antkapiai
BIRŽŲ RAJONO SAKRALAS.................................................................................95-110 psl.
BIRŽAI –
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir koplytstulpis šventoriuje
evangelikų reformatų bažnyčia ir šventoriaus vartai
evangelikų liuteronų bažnyčia
Evangelinio tikėjimo krikščionių bendruomenė. Jungtinė metodistų bažnyčia
Biržų pilis, Laisvės paminklas
antkapinė koplytėlė Skaistkalnės kapinėse
ANČIŠKIAI – Šv. Jokūbo kapinių koplyčia
DEIKIŠKIAI – Šv. Elenos kapinių koplyčia, varpinė ir kapinių vartai
antkapinis kryžius su koplytėle ir E. Kvedaraitės-Mykolaitienės antkapis
DILIAI (KURKLIAI) – Dilių kapinių Švč. Jėzaus Širdies koplyčia, vartai ir antkapinis įrašas
GEIDŽIŪNAI – Šv. Angelų Sargų bažnyčia ir varpinė
GERMANIŠKIS – Šv. Marijos Magdalietės koplyčia
JASIULIŠKIAI (MIELIŪNAI) – Jasiuliškių kapinių Šv. Antano koplyčia
KUPRELIŠKIS – Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, varpinė, šventoriaus vartai ir varteliai
KUPRIAI (ČYPĖNAI) – Kuprių kapinių Šv. Stanislovo koplyčia
KVEDARIŠKIS – sentikių cerkvė
KVETKAI – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir varpinė
LAMOKĖLIAI – Šv. Jurgio kapinių koplyčia
LEBENIŠKIAI – Šv. kankinio Nikandro stačiatikių cerkvė
MIELEIŠIAI – Šv. Juozapo kapinių koplyčia (A.Sabaliausko-Žalios Rūtos mauzoliejus)
NEMUNĖLIO RADVILIŠKIS – Švč. M. Marijos bažnyčia
evangelikų reformatų bažnyčia
PABIRŽĖ – Švč. Trejybės bažnyčia, šventoriaus vartai ir paminklas-koplytėlė šventoriuje
Vytauto Didžiojo ir Motiejaus Valančiaus paminklai prie bažnyčios
Senosios bažnyčios vieta su paminklu, varpinė ir koplyčia (kaulinyčia)
Pabiržės parapijos muziejus (seniausias Pabiržės namas)
PAPILYS – Nekaltosios Švč. M. Marijos bažnyčia ir klebono J.Bardišausko paminklas
evangelikų reformatų bažnyčia
SKREBIŠKIAI – kapinių koplyčia ir antkapinis paminklas
SMILGIAI – Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
SUOSTAS – Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
Senosios bažnyčios šventoriaus vartai
ŠUKIONYS – Šv. Mato kapinių koplyčia
VABALNINKAS – Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia ir varpinė, kapinių vartai
Kryžiaus kelio koplytėlė, koplyčia (kaulinyčia) ir antkapinis kryžius
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DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SAKRALAS....................................................111-118 psl.
DRUSKININKAI – Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčia ir Laiminantis Kristus fasade
Dievo Motinos ikonos „Visų liūdinčiųjų džiaugsmas“ stačiatikių cerkvė
Karaliaus Mindaugo paminklas
SENOSIOS KAPINĖS: Kiersnovskių ir Erštein Džulijanių koplyčios-mauzoliejai
- stačiatikių kapinių cerkvė ar koplyčia (?) ir dveji kapinių vartai
-RATNYČIA – Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
GERDAŠIAI – Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
LEIPALINGIS – Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia ir varpinė
Nepriklausomybės paminklas ir Šv. Agotos koplyčia miestelyje
ŠVENDUBRĖ – Šv. Antano Paduviečio koplyčia kapinėse
koplytėlė ir paminklas tremtiniams bei partizanams
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SAKRALAS........................................................119-126 psl.
ELEKTRĖNAI – Švč. M. Marijos, Kankinių Karalienės bažnyčia
paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę šventoriuje
vaizdas į Elektrėnų marias iš šventoriaus ir Akmenų parkas
- SABALIŠKIŲ KAPINĖS – de Reusų (Broel-Pliaterių) koplyčia-mauzoliejus
BEIŽIONYS – Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia, varpinė ir kryžius šventoriuje
DAUGIRDIŠKĖS – Šv. Jono Nepomuko koplytėlė (prie Monio ežero)
KAZOKIŠKĖS – Švč. M. Marijos Nugalėtojos bažnyčia ir varpinė, mauzoliejus prie varpinės
šventoriaus vartai, paminklas Kazokiškių ir bažnyčios 400-mečiui
NAUJOSIOS KIETAVIŠKĖS – Švč. Trejybės bažnyčia
SEMELIŠKĖS – Šv. Lauryno bažnyčia, varpinė ir koplyčia (kaulinyčia) šventoriuje
Šv. Nikolajaus Stebukladario stačiatikių cerkvė ir šventoriaus vartai
VIEVIS –
Šv. Onos bažnyčia
Dievo Motinos Ėmimo į dangų stačiatikių cerkvė (prieš ir po atnaujinimo), šulinys
Visų Rusų Šventųjų stačiatikių koplyčia Vievio kapinėse
IGNALINOS RAJONO SAKRALAS........................................................................127-142 psl.
IGNALINA – Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčia ir Senoji bažnyčia (nugriauta)
AUKŠTAKALNIAI – Šv. Apvaizdos sentikių cerkvė
CEIKINIAI – Švč. M. Marijos Vardo bažnyčia, varpinė ir dvi koplytėlės šventoriuje
varpinė prie kapinių ir akmuo su kryžiumi Ceikinių 500-mečiui
DŪKŠTAS – Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčia
Švč. Trejybės sentikių cerkvė
DŪKŠTELIS (SENASIS DŪKŠTAS) – senosios bažnyčios vieta ir paminklas J.Rustemui
senųjų kapinių vartai, A.Hrebnickio kapas ir antkapinis kryžius
Senojo Dūkšto koplyčia
GAIDĖ –
Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
GEDŽIŪNĖLIAI – Švč. M. Marijos Sopulingosios bažnyčia
KAČERGIŠKĖ – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir varpinė, Kristaus Prisikėlimo koplytstulpis
KAZITIŠKIS – Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
KRIKONYS – kapinių koplyčia
LINKMENYS – Švč. Trejybės bažnyčia
LUKOŠIŠKĖ (DIETKAUŠČIZNA) – Švč. Dievo Motinos Užtarėjos sentikių cerkvė
MIELAGĖNAI – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir vartai-varpinė, varteliai ir metalinė varpinė
Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Kazimiero koplytstulpiai šventoriuje
Kublickių koplyčia-mauzoliejus, Šostakų kapavietė ir Rūpintojėlis kapinėse
MIKALAVAS – sentikių cerkvė
NAUJASIS DAUGĖLIŠKIS – Šv. Joakimo ir Šv. Onos bažnyčia
- SENASIS DAUGĖLIŠKIS – kapinių koplyčia
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PALŪŠĖ –

Šv. Juozapo bažnyčia ir varpinė, Rūpintojėlis ir koplytėlė, šventoriaus vartai
koplyčia (kaulinyčia), kryžius prieš bažnyčią ir kryžius senųjų kapinių vietoje
PARINGYS – Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia ir varpinė
PŪŠKOS – Švč. M. Marijos Gailestingumo Motinos bažnyčia ir Pisanių šeimos kapavietė
RIMŠĖ –
Švč. Trejybės bažnyčia
ŠVEDRIŠKĖ – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, koplytėlė ir kryžius šventoriuje
TVEREČIUS – Švč. Trejybės bažnyčia
VASIULIAI – kapinių koplyčia
VIDIŠKĖS – Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčia
VOSIŪNAI – Švč. M. Marijos bažnyčia ir varpinė
ZUIKOS – Bartkevičių koplytėlė-mauzoliejus ir varpinė kapinėse
JONAVOS RAJONO SAKRALAS...........................................................................143-154 psl.
JONAVA – Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
Tremtinių koplyčia kapinėse
BALTROMIŠKĖ – sentikių cerkvė
BUKONYS – Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir koplyčia (kaulinyčia) šventoriuje
KULVA –
Švč. M. Marijos bažnyčia
Senosios bažnyčios griuvėsiai ir varpinė, koplyčia-mauzoliejus šventoriuje
LUKŠIAI – Sinkevičių koplyčia-mauzoliejus kapinėse
MITĖNIŠKIAI – Švč. M. Marijos koplytėlė ir paminklas Nepriklausomybės kovoms atminti
NORMAINIAI II – Baro konfederacijos koplytėlė
PANOTERIAI – Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
RIMKAI –
Dievo Motinos Gimimo sentikių cerkvė
SKARULIAI – Šv. Onos bažnyčia ir varpinė, koplyčia (su stebuklingu kryžiumi) šventoriuje
UPNINKAI – Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir varpinė
UŽUSALIAI – Šv. Aleksandro Neviškio stačiatikių cerkvė
ŽEIMIAI – Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčia, V.Michnevičiaus antkapis ir paminklas
Kosakovskių koplyčia-mauzoliejus ir koplyčia-mauzoliejus (dvi) šventoriuje
koplytėlė žuvusiems už Lietuvos Nepriklausomybę prieš bažnyčią
Sukilėlių (Žeimių dvaro, Šv. Jono Nepomuko) koplytėlė miestelyje
JONIŠKIO RAJONO SAKRALAS...........................................................................155-162 psl.
JONIŠKIS – Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
dvi sinagogos (Baltoji ir Raudonoji) mieste
BALKAIČIAI – kapinių koplyčia, alkavietė ir apeiginis akmuo
GASČIŪNAI – Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčia ir varpinė
IVOŠKIAI – Šv. Jono Nepomuko kapinių koplyčia
JUODEIKIAI – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir Vytauto Didžiojo paminklas
KALNELIS – Šv. Jono Krikštytojo kapinių koplyčia
KRIUKAI – buv. Šv. Lauryno bažnyčios (nugriautos) vieta ir varpinė
KURMAIČIAI – Šv. evangelisto Mato kapinių koplyčia
MAIRONIAI (JAKIŠKĖS) – Šv. Ignaco Lojolos kapinių koplyčia
MERGIŪNAI – Šv. Izidoriaus kapinių koplyčia ir fundatoriaus I.Jurevičiaus kapas
MILVYDŽIAI – kapinių koplyčia ir kapinių vartai
POŠUPĖS – kapinių koplyčia
RUDIŠKIAI – Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
SKAISTGIRYS – Šv. Jurgio bažnyčia ir koplyčia (kaulinyčia) šventoriuje
ŽAGARĖ – Senosios Žagarės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia, Barboros Žagarietės kapas
Naujosios Žagarės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia, koplyčia ir koplytėlė
Raktuvės kapinių koplyčia ir varpinė
ŽUKANČIAI – Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
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JURBARKO RAJONO SAKRALAS.........................................................................163-178 psl.
JURBARKAS – Švč. Trejybės bažnyčia, šventoriaus vartai ir koplytėlė šventoriuje
Senųjų Jurbarko (Vydūno) kapinių vartai
evangelikų liuteronų bažnyčia ir buv. laikinoji evangelikų liuteronų bažnyčia
buv. Kristaus Atsimainymo stačiatikių cerkvė (dabar parodų ir koncertų salė)
BELVEDERIS – Burbų dvaro koplyčia-mauzoliejus ir Burbų herbas ant sienos
ERŽVILKAS – Šv. Jurgio bažnyčia, mažasis bokštelis ir varpinė
Eržvilko kapinių koplyčia
GIRDŽIAI – Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia ir varpinė
antkapinis kryžius kapinėse
JUODAIČIAI – Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia ir varpinė
PANEMUNĖ (PILIS I) – Panemunės pilis ir kun. A.Petraičio koplyčia-mauzoliejus
PAŠALTUONYS – Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, šventoriaus vartai ir varpinė
RAUDONĖ – Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
Raudonės pilis
SEREDŽIUS – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
Gaiževskių ir Jonaičių šeimų mauzoliejai Seredžiaus kapinėse
SKIRSNEMUNĖ – Šv. Jurgio bažnyčia
-ŽVYRIAI – evangelikų liuteronų bažnyčia
SMALININKAI – Šv. Juozapo bažnyčia
evangelikų liuteronų bažnyčia
varpinė ir paminklinis akmuo buv. evangelikų liuteronų bažnyčios vietoje
STAKIAI – Šv. Antano Paduviečio bažnyčia ir varpinė, Pilsudskių lenta ir kryžius
Švč. M. Marijos koplytėlė ir koplytstulpis šventoriuje
ŠIMKAIČIAI – Šv. vyskupo Martyno bažnyčia
VADŽGIRYS – Šv. Juozapo bažnyčia ir varpinė
VARLAUKIS – Švč. Trejybės bažnyčia ir varpinė
VELIUONA – Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
Švč. M. Marijos koplytėlė šventoriuje ir šventoriaus vartai
Antano ir Jono Juškų kapas ir koplyčios (kaulinyčios) šventoriuje (dvi)
Vytauto Didžiojo paminklas ir Gedimino paminklas
Veliuonos 700-mečio paminklas ir Laiminančio Kristaus paminklas
Zaleskių koplyčia-mauzoliejus kapinėse (griuvėsiai)
VERTIMAI – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir kryžius šalia bažnyčios
VIEŠVILĖ – Kristaus Atsimainymo bažnyčia
kryžius evangelikų liuteronų bažnyčios vietoje
KAIŠIADORIŲ RAJONO SAKRALAS...................................................................179-198 psl.
KAIŠIADORYS – Kristaus Atsimainymo katedra
šventoriaus vartai ir dvi Evangelistų koplytėlės vartuose
arkivyskupo Teofiliaus Matulionio paminklas šalia katedros
kardinolo Vincento Sladkevičiaus paminklas šventoriuje
Partizanų koplyčia-paminklas kapinėse
DARSŪNIŠKIS – Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, varpinė ir Kristus šventoriuje
Šv. Agotos, Šv. Jurgio ir Šv. Kazimiero koplyčios-vartai ir kapinių koplyčia
DOMEIKIEMIS – koplytėlė
DŪDIŠKĖS – sentikių cerkvė
GEGUŽINĖ – Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia
GURONYS – Rožinio slėpinių kelias ir Šv. Juozapo koplyčia
Švč. M. Marijos skulptūra ir dvi (iš penkių) koplytėlės
KALVIAI – Šv. Antano Paduviečio bažnyčia ir varpinė, Kalvių ežero vaizdas iš šventoriaus
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KARČIUPIS – Švč. M. Marijos, Krikščionių Pagalbos koplyčia
KASPARIŠKIAI (PUTRIŠKIAI) – koplytėlė prie kelio
KRIVONYS – Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
KRUONIS – Švč. M. Marijos, Angelų Karalienės bažnyčia ir 300-mečio memorialinė lenta
Dievo Motinos Globėjos stačiatikių cerkvė
MAŽOSIOS VLADIKIŠKĖS – Romerių koplyčia-mauzoliejus kapinėse
MIKALAUČIŠKĖS (EIRIOGALA) – Vytauto Didžiojo koplytėlė
MŪRO STRĖVININKAI – Dievo Motinos Ėmimo į dangų sentikių cerkvė
PAKALNIŠKIAI (PANERIAI) – Šv. Brunono seserų kongregacijos koplyčia
PALOMENĖ – Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir varpinė
PAPARČIAI – Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
kolumbariumas kapinėse ir Siručių giminės atminimo lenta
buv. vienuolyno kapinių koplyčia ir vienuolyno buv. vartai
varpinė buv. vienuolyno bažnyčios šventoriuje
RUMŠIŠKĖS – Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, varpinė ir Šv. Antano koplyčia
Šv. Onos koplyčia kapinėse, kunigo Jono Žemaičio kapas šventoriuje
LIAUDIES BUITIES MUZIEJUS –
Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčia (iš Sasnavos) muziejuje
Jėzaus Kristaus Kraujo kapinių koplyčia (iš Račkiškės) muziejuje
Šv. Florijonas miestelio aikštėje muziejuje
kryžiai, koplytstulpiai, pakelės koplytėlė, vėjo malūnas muziejuje
STATKŪNIŠKIS – koplytėlė prie kelio
ŠČEBNICA – koplytėlė prie kelio
VILŪNAI – Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia ir varpinė
Šv. Jurgio koplytėlė prie kelio
ŽASLIAI – Šv. Jurgio bažnyčia ir Zaleskių mauzoliejus šventoriuje
Rūpintojėlis ir Kristaus Kančios koplyčia-mauzoliejus šventoriuje
ŽIEŽMARIAI – Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
Nepriklausomybės paminklas miestelyje
KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS SAKRALAS.......................................................199-204 psl.
KALVARIJA – Švč. M. Marijos Vardo bažnyčia ir šventoriaus vartai
koplytėlė-paminklas partizanams ir paminklinis kryžius tremtiniams
evangelikų liuteronų bažnyčia
dvi (Vasarinė ir Žieminė) sinagogos ir Talmudo mokykla
AKMENYNAI – Šv. Roko bažnyčia
DEIVONIŠKIAI – koplyčia prie stebuklingojo šaltinio
KAMŠAI – Mindaugų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
LIUBAVAS – Švč. Trejybės bažnyčia
SANGRŪDA – Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
Senoji bažnyčia (dabar šarvojimo salė)
KAUNO MIESTO SAKRALAS................................................................................205-220 psl.
ALEKSOTAS – Šv. Kazimiero bažnyčia ir Senoji bažnyčia (dabar šarvojimo salė)
AUKŠTOJI PANEMUNĖ – Švč. M. Marijos Vardo bažnyčia
DAINAVA – Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus (mormonų) bažnyčia
Gerojo Ganytojo bažnyčia
Naujoji Apaštalų bažnyčia
EIGULIAI – Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos
(Palaimintojo Jurgio Matulaičio) koplyčia
Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčia (statoma)
FREDA –
buv. Šv. Sergijaus Radonežiečio stačiatikių cerkvė (griuvėsiai)
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NAUJAMIESTIS – evangelikų reformatų bažnyčia
choralinė sinagoga
Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia (Kauno soboras) ir Rūpintojėlis
Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčia
totorių (musulmonų sunitų) mečetė
Lietuvos karių paminklas Ramybės parke (buv. kapinėse)
Apreiškimo Švč. Dievo Motinai stačiatikių soboras
Kristaus Prisikėlimo stačiatikių cerkvė
PALEMONAS – Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčia
PETRAŠIŪNAI – Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
PAŽAISLIS – Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčia, kamaldulių vienuolyno varpinė ir vartai
SENAMIESTIS – Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika
kardinolo Vincento Sladkevičiaus atminimo lenta
Švč. Trejybės (Seminarijos) bažnyčia ir bokštas-varpinė
Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčia
Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčia
Švč. Trejybės evangelikų liuteronų (ir reformatų) bažnyčia
Dievo Kūno (Dominikonų) bažnyčia
Šv. Gertrūdos (Marijonų) bažnyčia
Šv. Jurgio Kankinio (Pranciškonų) bažnyčia
Šv. Mikalojaus (Benediktinių) bažnyčia
- Švč. M. Marijos paminklas šventoriuje
ŠANČIAI – Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia ir Senoji (buvusi) bažnyčia
Jungtinė metodistų bažnyčia
evangelikų krikščionių baptistų bažnyčia
ŠILAINIAI – Šv. Dvasios bažnyčia, kunigo L.Čechavičiaus kapas ir laikinoji bažnyčia
„Kristaus misijos“ baptistų bažnyčia
VILIJAMPOLĖ – Šv. Juozapo bažnyčia (iki ir po rekonstravimo)
koplytstulpis šventoriuje
ŽALIAKALNIS – Kristaus Prisikėlimo (didžioji) bažnyčia
Šiluvos Švč. M. Marijos koplyčia (ant stogo)
Kristaus Prisikėlimo (mažoji) bažnyčia
Brigitos ir Liudviko Lenartavičių koplyčia ir Švč. M.Marijos skulptūra
Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
Šv. Nikolajaus Stebukladario sentikių cerkvė
KAUNO RAJONO SAKRALAS...............................................................................221-240 psl.
BABTAI –
Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia ir varpinė
antkapinis kryžius šventoriuje
BRAZIŪKAI – Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
ČEKIŠKĖ – Švč. Trejybės bažnyčia ir varpinė
P.Dovydaičio paminklas ir koplyčia-baublys šventoriuje
memorialinė lenta bažnyčios sienoje (2012 m. nerasta)
DIDIEJI IBĖNAI – sentikių cerkvė
DIGRIAI – Penktadienio (Pėdnyčios) koplyčia (griuvėsiai)
DOMEIKAVA – Lietuvos Kankinių bažnyčia, varpinė, koplyčia (krikštykla) ir altorius
kryžių, koplytstulpių ir paminklų alėja priešais bažnyčią
EŽERĖLIS – Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
GARLIAVA – Švč. Trejybės bažnyčia, viena iš keturių koplytėlių šventoriuje ir vartai
paminklas bažnyčios 200-mečiui ir evangelikų liuteronų bažnyčia
JADAGONIAI – Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų koplyčia ir kryžius dailininkui Jonui Šileikai
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KAČERGINĖ – Šv. Onos koplyčia su varpine
KARMĖLAVA – Šv. Onos bažnyčia (viešoji koplyčia) ir varpinė
Senosios bažnyčios vartų fragmentas
KRŪVANDAI – kapinių koplyčia ir mauzoliejus kapinėse
KULAUTUVA – Švč. M. Marijos Vardo bažnyčia (sudegė) ir varpinė
LAPĖS –
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir kunigo J.Markevičiaus antkapinis paminklas
MARGININKAI – Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčia ir varpinė
MUNIŠKIAI – Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia (koplyčia) ir Vulkavičių antkapis šventoriuje
PALAZDUONIS – koplytėlė prie stebuklingo šaltinio
PANEVĖŽIUKAS – Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia ir varpinė
PAŠTUVA – Šv. Barboros bažnyčia (sudegė), varpinė ir kapinių koplyčia
Basųjų karmeličių vienuolynas ir koplyčia
PAŽĖRAI – Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia (žieminė) ir Naujoji bažnyčia (vasarinė)
RAUDONDVARIS – Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
Raudondvario kapinių vartai, Bieleckų mauzoliejus, Zabielų antkapis
STABAUNYČIUS – koplytėlė-paminklas Dariui ir Girėnui
ŠLIENAVA – Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčia ir varpinė
koplyčia (buvusi) šventoriuje
TABARIŠKIAI (RINGAUDAI) – Kristaus Karaliaus bažnyčia
VANDŽIOGALA – Švč. Trejybės bažnyčia ir varpinė
kapinių koplytėlės (dvi) ir Česlovo Milošo senelio kapas
VILKIJA – Šv. Jurgio bažnyčia, koplytstulpiai (du) ir Rūpintojėlis šventoriuje
Šv. Juozapo koplytstulpis ir Nemuno vaizdas nuo regyklos šventoriuje
Senųjų kapinių trys koplytėlės
VIRŠUŽIGLIS – katalikų koplyčia
ZAPYŠKIS – senoji Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir Senųjų kapinių koplyčia
-KLUONIŠKIAI – Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir skulptūra šventoriuje
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS SAKRALAS....................................................241-246 psl.
KAZLŲ RŪDA – Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
ANTANAVAS – Chrapovickių koplyčia-mauzoliejus (sugriuvusi ir atstatyta)
ĄŽUOLŲ BŪDA – Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
BAGOTOJI – Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
JŪRĖ –
Dievo Gailestingumo koplyčia
NEMIRAI – Šventosios Dvasios bažnyčia
PLIOPLIAI – kapinių koplyčia-mauzoliejus
PLUTIŠKĖS – Šv. Juozapo bažnyčia ir varpinė
VIŠAKIO RŪDA – Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
Šaltinio koplyčia Švč. M. Marijos Apsireiškimo vietoje ir koplytėlė
KELMĖS RAJONO SAKRALAS.............................................................................247-270 psl.
KELMĖ –
Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, kryžius šventoriuje ir šventoriaus vartai
evangelikų reformatorių (ir liuteronų) bažnyčia
koplytėlė senosiose kapinėse
BERŽĖNAI – dvaro koplyčia-mauzoliejus
JUKNIŠKĖ (SVIRNIAI) – senųjų kapinių Šv. Augustino koplyčia ir Rimšų šeimos antkapis
KARKLĖNAI – Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia, varpinė ir šventoriaus vartai
KIAUNORIAI – Šv. Juozapo bažnyčia, angelas ir paminklinis ąžuolas prie bažnyčios
laidojimo rūsys-mauzoliejus ir antkapiniai kryžiai kapinėse
KLAPATAUSKIAI – koplytėlė prie kelio
KOLAINIAI – Švč. M. Marijos, Karmelio kalno karalienės bažnyčia
Dievo Motinos ikonos „Smolenskaja“ stačiatikių cerkvė
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KRAŽIAI –

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia ir šventoriaus vartai
-Šv. Roko (Kšontauskių) koplyčia-mauzoliejus šventoriuje
Šv. arkangelo Mykolo (Vytauto) bažnyčios vieta ir varpinė
Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Jėzuitų) bažnyčios vieta ir kolegijos bursa
Kražių kapinių koplyčia, kryžius ir kapinių vartai
LINKAUČIAI – Loreto Dievo Motinos koplyčia-mauzoliejus
LIOLIAI –
Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia ir varpinė, koplyčia, vartai ir varteliai
Liolių kapinių koplyčia ir paminklas partizanams
MAIRONIAI – Švč. M. Marijos bažnyčia ir Saudininkų koplyčia
PAGANČIUKAI (PAKUPELKIS) – Leonuvkos sentikių cerkvė ir šventoriaus vartai
PAKĖVIS – Šv. Teklės bažnyčia ir koplyčia-mauzoliejus (griuvėsiai), koplytėlė prie kelio
PAKRAŽANTIS – Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia
PALENDRIAI – Aušros Vartų Švč. M. Marijos bažnyčia-oratorija
Šv. Benedikto vienuolynas ir koplyčia
PAŠIAUŠĖ – varpinė kapinėse ir kapinių varteliai
Nepriklausomybės (Laisvės) paminklas miestelyje
PAŠILĖ –
Šv. Jurgio bažnyčia ir varpinė, Švč. M. Marijos koplytėlė šventoriuje
PAVANDENĖ (SAKELINĖ) – Danilavičių ir Sakelių dvaro mauzoliejus (griuvėsiai)
STULGIAI – Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia ir varpinė
SVILĖ –
kryžių kryžkelė, paminklinis akmuo ir Vilties koplytėlė
ŠAUKĖNAI – Švč. Trejybės bažnyčia ir „keistas“ statinys šventoriuje
šventoriaus vartai, mauzoliejus ir Baltoji (Gorskių) koplyčia-mauzoliejus
E.Broel-Pliaterytės-Gorskienės antkapinis kryžius šventoriuje
ŠILO PAVĖŽUPIS – Putvinskių antkapinė koplytėlė ir memorialinė lenta ant kenotafo
Janovičių šeimos mauzoliejus senosiose kapinaitėse
ŠLYŽIŠKĖ – sentikių cerkvė
TYTUVĖNAI – Švč. M. Marijos Angelų Karalienės bažnyčia ir šventoriaus vartai
Šventųjų Laiptų koplyčia ir Tautos kančių paminklas šventoriuje
Bernardinų vienuolynas ir dvi (iš trijų) kiemo galerijos koplyčios
Šventųjų Metų paminklas, Maironio paminklas ir du koplytstulpiai
Kristaus Gelbėtojo (Romerių) koplyčia-mauzoliejus
Tytuvėnų kapinių koplyčia, koplytėlė ir krikštas (?)
Dievo Motinos ikonos „Smolenskaja“ stačiatikių cerkvė
UŽVENTIS – Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia, varpinė ir nepastatytos bažnyčios pamatai
Švč. M. Marijos paminklas, koplytėlės šventoriuje ir prie Užvenčio dvaro
Užvenčio kapinių koplyčia ir kapinių vartų kryžius
VAIGUVA – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, varpinė ir šventoriaus vartai
Vaiguvos kapinių koplyčia
VERPENA – Šv. Onos koplyčia (bažnyčia)
VIDSODIS – Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
ŽALPIAI – Šv. Benedikto bažnyčia ir varpinė ir Jono Garalevičiaus antkapis kapinėse
KĖDAINIŲ RAJONO SAKRALAS..........................................................................271-294 psl.
KĖDAINIAI – Šv. Juozapo bažnyčia, varpinė ir bažnyčios kryžius
Šv. Jurgio bažnyčia ir „pasipuošęs namas“
evangelikų reformatų bažnyčia, varpinė ir Radvilų mauzoliejus rūsyje
evangelikų liuteronų bažnyčia, grafų Totlebenų ir M.Liaunės koplyčiosmauzoliejai, H.Perzekės mauzoliejus, koplytėlė ir F.Kaneinio antkapinė plokštė
Kėdainių minaretas ir Viešpaties Atsimainymo stačiatikių cerkvė
Čapskių šeimos koplyčia-mauzoliejus ir koplytėlė Dotnuvos g. kapinėse
Senoji (vasarinė) ir Naujoji (žieminė) sinagogos, Holokausto paminklas
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ANČIŠKIS – Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia ir varpinė
APYTALAUKIS – Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
ARISTAVĖLĖ – kapinių koplyčios (nugriautos) vieta ir laidojimo rūsys
AUKUPĖNAI (UŽKAPIAI) – Stomų koplyčia-mauzoliejus kapinėse
DOTNUVA – Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia ir šventasis fasade
Lietuvos krikšto jubiliejaus kryžius šventoriuje ir laidojimo rūsys kapinėse
-AKADEMIJA – Šv. Povilo bažnyčios vieta (simboliniai varteliai parke)
paminklas-koplytėlė J.Tonkūno ir kitų agronomų – Sibiro tremtinių atminimui
GUDŽIŪNAI – Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
JOSVAINIAI – Visų Šventųjų bažnyčia ir koplytstulpis šventoriuje
kapinių koplyčia, E.Statkovskos mauzoliejus ir koplyčia-mauzoliejus
JUCIŪNAI – kapinių koplyčia ir varpinė
KRAKĖS – Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
koplytstulpis bažnyčios 100-mečiui šventoriuje ir koplytėlė netoli bažnyčios
LABŪNAVA – Dievo Apvaizdos bažnyčia (buv. Zabielų koplyčia-mauzoliejus) kapinėse
buv. Dievo Apvaizdos bažnyčios vieta ir varpinė
Labūnavos dvaro bokštas
LANČIŪNAVA – Šv. Kazimiero bažnyčia
PABERŽĖ – Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčia ir varpinė
Tėvo Stanislovo kapas šventoriuje
dvi koplytėlės šventoriuje ir šventoriaus vartų kryžiai
PAGIRIAI – Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčia ir Kristus fasade
Senosios bažnyčios vieta ir varpinė
Montvilų šeimos koplyčia-mauzoliejus kapinėse
PAJIESLYS – Švč. M. Marijos, Liūdinčiųjų Guodėjos bažnyčia ir varpinė
koplytstulpis ir antkapinis kryžius šventoriuje
PAŠĖTĖ – koplytėlė prie kelio
PERNARAVA – Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
PILIONIAI – Šv. Elenos (Girštautų) koplyčia-mauzoliejus
SURVILIŠKIS – Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia ir varpinė
kapinių koplyčia ir Švč. M. Marijos koplytėlė prie kelio
ŠARAVAI – Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
ŠETENIAI – keltiškas kryžius Česlovo Milošo tėviškėje
ŠĖTA –
Švč. Trejybės bažnyčia, koplyčia (kaulinyčia) ir Kryžiaus kelio stotis šventoriuje
Veličkų šeimos koplyčia-mauzoliejus, Raubų ir Martusevičių mauzoliejai kapinėse
ŠLAPABERŽĖ – Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia ir varpinė
koplytėlė prie kelio
ŠVENTYBRASTIS – Kristaus Atsimainymo bažnyčia ir varpinė
Nepriklausomybės paminklas prie bažnyčios
Siručių (Č.Milošo protėvių) kapas
TAUČIŪNAI – paminklas savanoriui Povilui Lukšiui žūties vietoje
TRUSKAVA – Šventosios Dvasios bažnyčia ir koplytėlė Senajai bažnyčiai atminti šventoriuje
Laiminantis Kristus bažnyčios fasade, paminklas ir koplytėlė šventoriuje
Švč. M.Marijos paminklas ir Truskavos kapinių koplyčia
KLAIPĖDOS MIESTO SAKRALAS........................................................................295-304 psl.
SENAMIESTIS – Marijos Taikos Karalienės bažnyčia ir dvi skulptūros prie šventoriaus vartų
evangelikų liuteronų bažnyčia ir buv. Šv. Jono bažnyčios vieta (bus atstatyta)
GEDMINAI – Šv. Juozapo Darbininko bažnyčia
Šv. Mikalojaus Apvaizdos stačiatikių cerkvė ir varpinė
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ALKSNYNĖ – Švč. Dievo Motinos Ėmimo į dangų sentikių cerkvė
senoji sentikių cerkvė (priešais naująją)
PEMPININKAI – Šv. kankinių Veros, Nadeždos, Liubovės
ir jų motinos Sofijos stačiatikių cerkvė (Andrejaus Rubliovo mokykloje)
BALTIJA – Naujoji apaštalų bažnyčia
NAUJAKIEMIS (DEBRECENAS) – Šv. Brunono Kverfurtiečio koplyčia, varpinė ir kryžius
NAUJAMIESTIS – Kristaus Karaliaus katalikų bažnyčia
evangelikų baptistų bažnyčia
Visų Rusijos Šventųjų stačiatikių cerkvė (buv. liuteronų kapinių koplyčia)
J.L.Vynerio mauzoliejus ir paminklas 1923 m. žuvusiems savanoriams
UNIVERSITETAS – Klaipėdos universiteto Ekumeninės Evangelijos koplyčia
LUIZĖ –
Šv. Kazimiero bažnyčia ir Šarvojimo koplyčia
MEDELYNAS – Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia ir varpinė, altorius ir vargonai
KLAIPĖDOS RAJONO SAKRALAS......................................................................305-318 psl.
GARGŽDAI – Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia su varpine
Senosios bažnyčios varpinė ir dvi koplytėlės (šventoriuje ir šalia)
Nukryžiuotojo Jėzaus (Ronų) koplyčia-mauzoliejus šventoriuje
Senųjų kapinių vartai, koplytėlės, antkapinės koplytėlės ir antkapiai
BROŽIAI – kapinių koplyčia ir koplytėlė prie kelio
DOVILAI – evangelikų liuteronų bažnyčia
ENDRIEJAVAS – Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčia (iki rekonstravimo)
JUDRĖNAI – Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
-ŠAKĖNAI – Prisikėlusio Jėzaus kapinių koplyčia
LAPIAI koplytėlė
KRETINGALĖ – evangelikų liuteronų bažnyčia
LĖBARTAI – Aušros Vartų Dievo Motinos stačiatikių koplyčia Klaipėdos miesto kapinėse
PLIKIAI – Šv. Šeimos – Jėzaus, Marijos ir Juozapo bažnyčia
evangelikų liuteronų bažnyčia
PRIEKULĖ – Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
evangelikų liuteronų bažnyčia ir paminklas Senosios bažnyčios vietoje
-STRAGNAI II (PRIEKULĖ) – Bronackių koplyčia-mauzoliejus (griuvėsiai)
VANAGAI – evangelikų liuteronų bažnyčia
VEIVIRŽĖNAI – Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia, varpinė ir koplytėlė šventoriuje
Laisvės paminklas miestelyje
Šv. Jurgio kapinių J.Žemgulio koplyčia-paminklas ir trys koplytėlės
Veiviržėnų kapinių koplyčia-oratorija, kapinių vartai ir koplytėlė
VĖŽAIČIAI – Šv. Kazimiero bažnyčia, varpinė ir paminklas šventoriuje, E.Volmerio koplytėlė
KRETINGOS RAJONO SAKRALAS......................................................................319-340 psl.
KRETINGA – Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia ir Kryžiaus kelio koplytėlė
koplyčia (krikštykla) šventoriuje ir bernardinų vienuolynas
J.Pabrėžos paminklas, evangelikų liuteronų bažnyčia ir Lurdas
Šv. Klaros vienuolynas ir koplyčia
Tiškevičių koplyčia-mauzoliejus Senosiose kapinėse ir kapinių vartai (dveji)
Šv. Jurgio kapinių koplyčia ir Šv. Jurgis, J.Pabrėžos antkapis-koplyčia
Šv. Eleuterijo (Dievo Motinos) stačiatikių kapinių koplyčia
ABAKAI – Šventojo šulinio (šaltinio) koplyčia, Kristaus skulptūra ir Lurdas
BUDRIAI – Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia ir varpinė, koplytėlė šventoriuje ir vartai
DARBĖNAI – Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia ir varpinė
kapinių koplyčia ir koplyčia miestelyje
ERŠKĖTYNAS (KADAGYNAS) – Švč. M. Marijos Apsireiškimo koplyčia
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GRŪŠLAUKĖ – Šv. Jono Nepomuko bažnyčia ir Senosios bažnyčios šventoriaus vartai
buv. Šv. Jono Nepomuko (laikinoji) bažnyčia
kapinių koplyčia, koplyčios durys ir antkapinis kryžius
JOKŪBAVAS – Švč. M. Marijos bažnyčia ir koplytėlė šventoriuje
KALNALIS – Šv. Lauryno bažnyčia ir varpinė
koplytėlės ir kryžiai šventoriuje bei kapinėse
KARTENA – Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia ir varpinė
Kryžiaus kelio koplytėlė ir šventoriaus vartai
Kartenos kapinių koplyčia, Partizanų koplyčia ir koplytėlės kapinėse
KŪLUPĖNAI – (Šv. apaštalo evangelisto Mato) bažnyčia (statoma) ir varpinės pamatai
LATVELIAI – koplytėlė prie kelio
LAUKŽEMĖ – Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčia ir varpinė
LAZDININKAI – katalikų koplyčia
MIKOLIŠKIAI – Šv. Juozapo bažnyčia, varpinė ir koplytėlė šventoriuje
NASRĖNAI – Motiejaus Valančiaus paminklas, koplytėlė ir koplytstulpiai prie kelio
NAUJOJI ĮPILTIS – Alkakalnio koplyčia ir keturios koplytėlės
RŪDAIČIAI – katalikų koplyčia
SALANTAI – Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia ir paminklas Tautos kančioms
- ŽVAINIAI - Gaidžio kalno koplyčia
- LAIVIAI - koplytėlė prie kelio ir koplytėlė medyje
- GARGŽDELĖS KAPINĖS - Salantų kapinių Šv. Barboros koplyčia ir varpinė
- GARGŽDELĖ - Viliaus Orvido sodyba-muziejus (24 vaizdai)
ŠLAVEITAI – koplytėlė prie kelio ir Senųjų kapinių koplyčia
TINTELIAI – Senųjų kapinių koplyčia
TŪBAUSIAI – Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčia ir koplytėlė šventoriuje
KUPIŠKIO RAJONO SAKRALAS..........................................................................341-354 psl.
KUPIŠKIS – Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia ir paminklas partizanams šventoriuje
paminklas žuvusiems kariams kapinėse
kapinių vartai, Lurdas ir antkapinis paminklas
ADOMYNĖ – Švč. M. Marijos Vardo bažnyčia ir varpinė, Šv. Jono Nepamuko koplytėlė
ALIZAVA – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir varpinė, paminklas partizanams ir tremtiniams
ANTAŠAVA – Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčia, varpinė ir šventoriaus vartai
BAGDONYS – sentikių cerkvė
GIKONYS – Šv. Lauryno kapinių koplyčia
GYVAKARAI – antkapinis paminklas kapinėse
JUODPĖNAI – Šv. Juozapo Darbininko koplyčia ir varpinė
LUKONYS – kapinių (Šv. Teresės) koplyčia
NOCIŪNAI – kapinių vartai
PALĖVENĖ – Šv. Dominyko bažnyčia, koplyčia, šventoriaus tvora ir vartai
PALĖVENĖLĖ – Švč. M. Marijos bažnyčia ir šventoriaus vartai-varpinė
SALAMIESTIS – Šv. Antano Paduviečio bažnyčia, vartai-varpinė ir koplytstulpis šventoriuje
koplyčia (kaulinyčia) šalia šventoriaus ir koplyčia (klėtelė) šventoriuje
evangelikų reformatų bažnyčia ir varpinė-koplytėlė
SKAPIŠKIS – Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčia, varpinė, Lurdas ir koplyčia šventoriuje
buv. Šv. Lauryno bažnyčios vieta ir varpinė
Blaivybės koplytėlė ir Misijų koplytėlė miestelyje
Suomijos šaulių kapavietė
SUBAČIUS (g/stotis) – Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia ir Šulcų šeimos koplyčia
STRAČNIAI (SUBAČIUS) – Subačiaus kapinių Šv. Povilo koplyčia
SUBAČIUS (SENASIS) – Švč. Trejybės bažnyčia ir Laiminantis Kristus šventoriuje
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ŠIMONYS – Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia ir varpinė
Nepriklausomybės paminklas
ŠNIPELIŠKIS – Kupiškio pensionato koplyčia
UOGINIAI – Švč. Marijos Magdalietės kapinių koplyčia
A.Petrausko muziejus
LAZDIJŲ RAJONO SAKRALAS............................................................................355-364 psl.
LAZDIJAI – Šv. Onos bažnyčia ir lenta su bažnyčios istorija
koplyčia (kaulinyčia) ir Rūpintojėlis šventoriuje
Šv. arkangelo Michailo (?) stačiatikių cerkvė
BŪDVIETIS – Jėzaus Nazariečio bažnyčia ir Z.Hertyk mauzoliejus šventoriuje
Sperskių dvaro koplyčia-mauzoliejus parke
GEGUTĖ (ŠLAVANTAI) – Šlavantų Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia
KAPČIAMIESTIS – Dievo Apvaizdos bažnyčia ir koplytėlė ant bažnyčios sienos
Emilijos Pliaterytės paminklas
KRIKŠTONYS – Kristaus Karaliaus bažnyčia
KROSNA – Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia ir Švč. M. Marijos paminklas
KUČIŪNAI – Šv. Kazimiero bažnyčia
METELIAI – Kristaus Atsimainymo bažnyčia, varpinė (koplyčia) ir klebonija šventoriuje
PAVEISININKAI – Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
RUDAMINA – Švč. Trejybės bažnyčia, kunigo J.Zdebskio kapas šventoriuje ir piliakalnis
SEIRIJAI – Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčia ir šventoriaus vartai (fragmentas)
SUTRĖ (STAIGŪNAI, KRYŽIAI) – Švč. M. Marijos Angelų Karalienės (Kryžių) koplyčia
ŠEŠTOKAI – Švč. M. Marijos, Nuolatinės Gelbėtojos bažnyčia
ŠVENTEŽERIS – Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčia ir varpinė
VEISIEJAI – Šv. Jurgio bažnyčia ir varpinė, Nepriklausomybės (Laisvės) paminklas
MARIJAMPOLĖS RAJONO SAKRALAS..............................................................365-376 psl.
MARIJAMPOLĖ – Šv. arkangelo Mykolo mažoji bazilika, Švč. M.Marija apsidėje
Palaimintojo J.Matulaičio muziejus (įėjimas) ir koplyčia šventoriuje
Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia, Pieta ir kryžius šventoriuje
Šarvojimo koplyčia bažnyčios šventoriuje
paminklas Vytautui Didžiajam
koplytėlė ir paminklas partizanams Vytauto Didžiojo parke
evangelikų liuteronų bažnyčia
Švč. Trejybės stačiatikių cerkvė
Senųjų kapinių vartai ir J.Žemaitės kapas senosiose kapinėse
DAUKŠIAI – Šv. Jurgio bažnyčia
GUDELIAI – Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčia ir koplytėlė drevėje
IGLIAUKA – Šv. Kazimiero bažnyčia ir šventoriaus vartai
LIUDVINAVAS – Šv. Liudviko bažnyčia, Taikos Karalienės koplytėlė ir koplyčia šventoriuje
koplytėlė medyje, Šv. Liudviko skulptūra ir trys Kryžiaus kelio stotys šventoriuje
LŪGINĖ – Palaimintojo Jurgio Matulaičio koplyčia ir koplytstulpis J.Matulaičio tėviškėje
PATAŠINĖ – Šv. Kryžiaus bažnyčia
PATILČIAI (IGLIŠKĖLIAI) – Šv. Petro Išvadavimo bažnyčia
Senoji bažnyčia ir koplytstulpis šventoriuje (nugriauti)
RIEČIAI – Švč. Trejybės bažnyčia
SASNAVA – Švč. M. Marijos Vardo bažnyčia
SKARDUPIAI – Švč. M. Marijos, Krikščionių Pagalbos bažnyčia
ŠUNSKAI – Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia
koplyčia šventoriuje (viena iš keturių)
TRAKIŠKIAI – Šv. Aloyzo (Pavasarininkų) koplytėlė
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MAŽEIKIŲ RAJONO SAKRALAS.........................................................................377-394 psl
MAŽEIKIAI – Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
evangelikų liuteronų bažnyčia
Švč. Dievo Motinos Ėmimo į dangų stačiatikių cerkvė
AUKSŪDYS – Švč. Marijos (Andruškų) koplytėlė
BUGENIAI – Boleslovo Kauno-Kaunecko mauzoliejus
DAUGINIAI (KAPĖNAI) – Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia, kapinių vartai
GEIDŽIAI – Šv. Onos bažnyčia (koplyčia) ir varpinė
GRŪSTĖ – Šv. Marijos Magdalietės koplyčia ir varpinė kapinėse, kapinių vartai
Gadonų šeimos koplyčia-mauzoliejus, S.Gailevičiaus antkapinis kryžius
LAIŽUVA – Švč. Trejybės bažnyčia, buv. bažnyčios vieta ir Kryžiaus kelio koplytėlė
LECKAVA – Šv. Lauryno bažnyčia, varpinė ir koplytėlė
Šv. Brunono ir Šv. Vaitiekaus (Lietuvos vardo 1000-mečio) paminklas
LĖLAIČIAI – kapinių koplyčia (Stripeikų mauzoliejus) ir Gintvilų antkapinis paminklas
PIEVĖNAI – Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia, varpinė ir šventoriaus vartai
Šv. Roko koplytėlė kapinėse
PIKELIAI – Švč. Trejybės bažnyčia, varpinė ir koplytstulpis šventoriuje
kapinių koplyčia ir kapinių vartai
koplytėlė Maro aukoms ir Vytauto Didžiojo paminklas
PURPLIAI – Šv. Kryžiaus Išaukštinimo kapinių koplyčia ir bokštelio kryžius
RAČALIAI – kapinaičių koplytėlė
RENAVAS (KADAGIAI, SKĖRIAI) – Šv. Izidoriaus bažnyčia ir varpinė
Renų koplyčia-mauzoliejus ir Skeivių giminės mauzoliejus Renavo kapinėse
RUBIKAI – Šv. Roko bažnyčia ir varpinė
SEDA –
Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia ir varpinė
Šv. Jono Nepomuko bažnyčia
Mūro kryžius (koplytėlė) ir Vytauto Didžiojo paminklas
TIRKŠLIAI – Kristaus Karaliaus bažnyčia, Penkių širdžių koplytėlė ir kapinių koplyčia
UKRINAI – Šv. Antano Paduviečio bažnyčia, varpinė ir akmeninis kryžius šventoriuje
koplytėlė-paminklas prieš bažnyčią ir akmeninis kryžius kapinėse
UŽLIEKNĖ – Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia (apdegusi ir atstatyta) ir bokšto kryžius
VIEKŠNIAI – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir viena iš Kryžiaus kelio koplytėlių
Lietuvos krikšto 600-mečio paminklas-kryžius šventoriuje ir šventoriaus vartai
Mykolo, Vaclovo ir Viktoro Biržiškų paminklas, Vytauto Didžiojo paminklas
Šv. Sergijaus Radonežiečio stačiatikių cerkvė
ŽEMALĖ – Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia ir varpinė
koplytėlė šventoriuje ir šventoriaus vartai
ŽIDIKAI – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir varpinė, šventoriaus vartai
Šatrijos Raganos koplyčia-mauzoliejus kapinėse
MOLĖTŲ RAJONO SAKRALAS............................................................................395-408 psl.
MOLĖTAI – Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia ir kryžius šventoriuje
Šv. Jono Nepomuko paminklas
ALANTA – Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia, Švč. M. Marijos paminklas ir kryžiai šventoriuje
ARNIONYS – katalikų koplyčia
BALNINKAI – Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
BIJUTIŠKIS – Šv. Onos bažnyčia
DIDŽIOKAI – Jelenskių koplyčia-mauzoliejus
DUBINGIAI – Šv. Jurgio bažnyčia (laikinoji ir statoma), Senosios bažnyčios varpinė ir vartai
evangelikų reformatų bažnyčios vieta, Radvilų mauzoliejus ir tiltas per Asvejos ežerą
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GIEDRAIČIAI – Šv. Baltramiejaus bažnyčia, varpinė ir kryžius šventoriuje
Graužinių koplyčia-mauzoliejus kapinėse
Giedraičių mūšio paminklas ir paminklas Giedraičių 650-mečiui
INTURKĖ – Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, varpinė, koplytstulpis ir vartai
Švč. Dievo Motinos Užtarėjos stačiatikių cerkvė
JANONYS – Švč. M. Marijos Apsireiškimo koplyčia
JONIŠKIS – Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia ir Vilniaus vadavimo paminklas
PUSNĖ –
Šv. Juozapo Globos bažnyčia ir varpinė
RUDESA – Šv. Jono Krikštytojo kapinių koplyčia ir varpinė
SKUDUTIŠKIS – Švč. Trejybės bažnyčia ir varpinė
Šventvietės koplyčia, stebuklingi akmenys ir Švč. M. Marijos koplytstulpis
STIRNIAI – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, koplytėlė prie medžio ir koplytstulpis šventoriuje
SUGINČIAI – Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia, varpinė ir šventoriaus vartai
Maleckių antkapinė plokštė šventoriuje
VIDENIŠKIAI – Šv. Lauryno bažnyčia, šventoriaus vartai ir koplyčia (kaulinyčia) šventoriuje
kapinių koplyčia-mauzoliejus ir koplytėlė
ŽALVARIAI (GAILIŪNAI) – Švč. Dievo Motinos Ėmimo į dangų sentikių cerkvė
NERINGOS SAVIVALDYBĖS SAKRALAS.........................................................409-414 psl.
NIDA –
evangelikų liuteronų bažnyčia ir šventoriaus vartai
krikštai ir antkapinis kryžius Senosiose Nidos kapinėse
kryžių kalnelis R.Dauginčiui atminti Parnidžio kopose
koplytstulpis Parnidžio kopos papėdėje ir Preilos vaizdelis
Naujųjų (civilinių) kapinių koplyčia, vartai, A.Krištapavičienės antkapinis paminklas
Švč. M. Marijos, Krikščionių Pagalbos bažnyčia
JUODKRANTĖ – Šv. Pranciškaus Asyžiečio (evangelikų liuteronų) bažnyčia
antkapiniai kryžiai ir krikštai Juodkrantės kapinėse bei saulutė Raganų kalne
PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS SAKRALAS............................................................415-422 psl.
PAGĖGIAI – Šv. Kryžiaus bažnyčia ir Senosios bažnyčios bokštas (varpinė)
evangelikų liuteronų bažnyčia ir kapinių koplyčia
NATKIŠKIAI – evangelikų liuteronų bažnyčia ir Šv.Florijono paminklas
PLAŠKIAI – evangelikų liuteronų bažnyčia (griuvėsiai)
ROPKOJAI – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
RUKAI –
evangelikų liuteronų (Šv. Antano Paduviečio katalikų) bažnyčia
VILKYŠKIAI – evangelikų liuteronų bažnyčia, J.Bobrovskio ir antkapinė T.Šono plokštės
paminklas Pirmame kare žuvusiems vilkyškiečiams
Šv. Onos bažnyčia, varpinė (nugriauta) ir koplyčia-varpinė šventoriuje
ŽUKAI –
evangelikų liuteronų bažnyčia
RAMBYNAS – vaizdas į Nemuną
PAKRUOJO RAJONO SAKRALAS......................................................................423-436 psl.
PAKRUOJIS – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, įrašas, Tremtinių paminklas ir Rūpintojėlis
kapinių koplyčia-mauzoliejus ir Ropų dvaro tiltas-užtvanka ir buv. bažnyčia
KLOVAINIAI – Švč. Trejybės bažnyčia ir šventoriaus vartai, koplytstulpis šventoriuje
LAUKSODIS – Šv. Aloyzo bažnyčia ir varpinė, LDK kunigaikštienės Birutės paminklas
paminklas Lauksodžio Jėzaus Širdies brolijos jubiliejui (1773-1933)
LINKUVA – Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčia ir koplyčia (kaulinyčia) šventoriuje
paminklas žuvusiems linkuviams šventoriuje
Linkuvos kapinių koplyčia, kapinių vartai ir antkapinis paminklas
LYGUMAI – Švč. Trejybės bažnyčia ir kapinių koplyčia
PAMŪŠIS (LAŠMENPAMŪŠIS) – Šv. Antano Paduviečio bažnyčia ir varpinė
vyskupo K.Paltaroko paminklas šventoriuje ir Lurdas
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PAŠVITINYS – Švč. Trejybės bažnyčia, Kryžiaus kelio stotis, koplyčia (kaulinyčia) šventoriuje
ROZALIMAS – Švč. M. Marijos Vardo bažnyčia, koplyčia-varpinė, paminklas, šventoriaus vartai
kapinių koplyčia, kapinių mūrinė koplytėlė ir paminklas Rozalimo savanoriams
STAČIŪNAI – Šv. Lauryno bažnyčia ir varpinė, kapinių koplyčia ir vėjo malūnas
ŠIKŠNIAI – koplytėlė prie kelio
ŠUKIONIAI – kapinių koplytėlė
TRIŠKONIAI – koplytėlė prie kelio
VISMANTAI – kapinių koplyčia ir kryžius koplyčios 250-mečiui atminti
ŽEIMELIS – Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia ir bažnyčios durys
evangelikų liuteronų bažnyčia
PALANGOS SAVIVALDYBĖS SAKRALAS........................................................437-442 psl.
PALANGA – Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia ir šventoriaus vartai
Palangos kapinių koplyčia ir mauzoliejus
Laiminantis Kristus Birutės parke
Birutės kalno koplyčia ir Lurdo grota, buv. Tiškevičių rūmų koplyčia
Žemaičių kalnelis Birutės parke (krikštai ir kryžius-saulutė)
evangelikų liuteronų bažnyčia
Iveros Dievo Motinos ikonos stačiatikių cerkvė
Palangos tiltas į jūrą naktį
BŪTINGĖ – evangelikų liuteronų bažnyčia
ŠVENTOJI – Švč. M. Marijos, Jūrų Žvaigždės bažnyčia
Švč. M. Marijos, Jūrų Žvaigždės koplyčia (mažoji bažnyčia)
PANEVĖŽIO MIESTO SAKRALAS.....................................................................443-448 psl.
Kristaus Karaliaus katedra ir vyskupo Kazimiero Paltaroko mauzoliejus
Švč. Trejybės (Marijonų) bažnyčia
Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
LDK Aleksandro paminklas ir paminklas „Dievo žodžiui“
Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčia
Naujoji Apaštalų bažnyčia
Laisvųjų Krikščionių bažnyčia
sentikių cerkvė
evangelikų liuteronų bažnyčia
Senųjų evangelikų liuteronų kapinių koplyčia
Viešpaties Prisikėlimo stačiatikių cerkvė
PANEVĖŽIO RAJONO SAKRALAS....................................................................449-476 psl.
BARKLAINIAI – kapinių (Švč. M. Marijos Vardo) koplyčia
BERČIŪNAI – Lietuvos Kankinių bažnyčia ir varpinė
BISTRAMPOLIS – Knygnešių koplyčia (buv. dvaro elektrinė)
BYGAILIAI – Šv. Marijos Magdalietės kapinių koplyčia, vartų stulpas, meistro parašas
DANILIŠKIS – prof. P.Jankausko koplyčia-mauzoliejus ir Daniliškių dvarvietės liepų alėja
DAUKŠĖNAI (BIKIŠKIS) – Bikiškių (Kristaus Atsimainymo) kapinių koplyčia
ĖRIŠKIAI – Švč. Jėzaus Vardo bažnyčia
GELEŽIAI – Šv. Juozapo bažnyčia ir varpinė
GRINGALIAI – Vinco Svirskio kryžius
KARSAKIŠKIS – Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia, paminklas šventoriuje, koplyčia (?)
KREKENAVA – Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų mažoji bazilika ir Evangelistas fasade
koplyčia (kaulinyčia) ir koplytstulpis šventoriuje, kapinių koplyčia-mauzoliejus
KULBAGALIAI (NIKOLAJEVKA, ŠILELIS) – Šilelio kapinių Šv. Artojo Izidoriaus koplyčia
MARIJONAVA (KABELIAI) – Marijos Guodėjos kapinių koplyčia
MIEŽIŠKIAI – Švč. M. Marijos bažnyčia, šventoriaus vartai, paminklas parapijos 100-mečiui
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NAUDVARIS – koplyčia (buv. dvaro kalvė)
NAUJAMIESTIS – Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia (prieš ir po gaisro), šventoriaus vartai
Konkulevičių šeimos koplyčia-mauzoliejus ir kapinių vartai (dveji)
koplytstulpis ir antkapinis paminklas 1905 m. revoliucijos aukoms
NAUJIKAI – kapinių koplyčia
NEVĖŽNINKAI – Eidrigevičių dvaro koplyčia ir šeimos laidojimo rūsys
PAĮSTRYS – Švč. M. Marijos Globos bažnyčia ir varpinė
koplyčia (kaulinyčia) šventoriuje ir du kryžiai ant šventoriaus vartelių
PALAUKIAI – Šv. Pranciškaus kapinių koplyčia
PAZŪKAI – koplyčia-mauzoliejus kapinaitėse ir antkapio įrašas
PEMPĖS – sentikių cerkvė
RAGUVA – Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia ir varpinė, Švč. M.Marijos paminklas,
koplytstulpio fragmentas, kryžius ir kraštotyros muziejus (šalia bažnyčios)
kapinių koplyčia, Šv. Florijono paminklas ir koplytėlė-paminklas partizanams
-FERMA – Dievo Motinos Gimimo stačiatikių cerkvė ir Šv. Agotos koplytėlė
RODAI II – Švoinickių koplyčia-mauzoliejus
RAMYGALA – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir koplytstulpis šventoriuje
paminklas sovietinio genocido aukoms miestelyje
SMILGIAI – paminklas stalinizmo aukoms prieš bažnyčią ir Smilgių kapinių vartai
Šv. Jurgio bažnyčia ir varpinė, bažnyčios kryžius, altorius ir šventoriaus vartai
SODELIAI – Šv. Dvasios kapinių koplyčia
SPIRAKIAI – Švč. Trejybės bažnyčia ir varpinė, Nosavo koplyčia-mauzoliejus šventoriuje
ŠILAI –
Šv. Jėzaus Vardo bažnyčia ir varpinė, V.Svirskio Šv. Jonas Nepomukas šventoriuje
Šilų kapinių vartai ir koplytėlė, Šilų savanorių paminklas
ŠLIKAI (PAJUODŽIUKAI) – antkapinė koplytėlė kapinėse
TILTAGALIAI – kapinių koplyčia
ULIŪNAI – Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia
Šv. Karolio Baromėjaus bažnyčia ir varpinė, paminklas bažnyčios 125-mečiui
UPYTĖ –
Tauginų mauzoliejus šventoriuje ir koplyčia kapinėse
-MEMENČIAI (UPYTĖ) – baudžiavos panaikinimo koplytėlė
VADAKTĖLIAI – Šv. Jono Nepomuko bažnyčia
VADOKLIAI – Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia ir varpinė, kryžius šventoriuje
Visų Šventųjų kapinių koplyčia ir paminklas Vyčio apygardos partizanams
VELYKIAI – Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčia ir antkapiniai kryžiai (du) šventoriuje
Lebiodų šeimos antkapis ir skulptūra šventoriuje
VELŽYS –
Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia (įrengta)
ŽIBARTONIAI – Šv. Vincento Pauliečio kapinių koplyčia
ŽILIŠKIAI – Šv. Kryžiaus Išaukštinimo kapinių koplyčia ir M.Podliasko antkapinis paminklas
PASVALIO RAJONO SAKRALAS.......................................................................477-490 psl.
PASVALYS – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir varpinė, koplyčia-pavėsinė šventoriuje
paminklai partizanams ir monsinjorui Jonui Balčiūnui
DAUJĖNAI – Švč. Jėzaus Vardo bažnyčia ir varpinė, koplyčia (kaulinyčia) ir šventoriaus vartai
Šventabala (Marijos šaltinis) ir šventvietės varteliai
GEGABRASTA – Šv. Nikolajaus stačiatikių cerkvė
GRŪŽIAI – Švč. M. Marijos bažnyčia, Senosios (sudegusios) bažnyčios vieta ir apdegęs kryžius
GULBINĖNAI – Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
JONIŠKĖLIS – Švč. Trejybės bažnyčia ir Jono Stapulionio paminklas priešais kapines
Karpių šeimos koplyčia-mauzoliejus ir Kirnų šeimos mauzoliejus kapinėse
KYBURIAI – Švč. M. Marijos Angeliškosios bažnyčia ir varpinė
KRAŠTAI – katalikų koplyčia, kryžius ir koplytėlė dvare
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KRIKLINIAI – Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčia ir varpinė
KRINČINAS – Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia ir varpinė
LAVĖNAI – Niurkonių dvaro koplyčia-mauzoliejus ir varpinė, koplytstulpis netoli koplyčios
PORIJAI – Šv. Augustino kapinių koplyčia
PUMPĖNAI – Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčia, varpinė ir koplyčia (kaulinyčia)
krikščionybės 2000-mečio paminklas-koplytstulpis
PUŠALOTAS – Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia ir varpinė
paminklas Pušaloto kunigams, Rūpintojėlis ir kryžius kapinėse
RAUBONYS – katalikų koplyčia
SALOČIAI – Šv. Juozapo bažnyčia ir Senosios bažnyčios varpinė, Lurdo grota ir kryželis
SKREBOTIŠKIS – Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia ir varpinė
ŠVOBIŠKIS – evangelikų reformatų bažnyčia ir varpinė
VAŠKAI –
Šv. Juozapo bažnyčia, varpinė (buvusi), šventoriaus vartai ir Švč. M.Marija
Senųjų kapinių vartai
II DALIS
PLUNGĖS RAJONO SAKRALAS........................................................................515-542 psl.
PLUNGĖ – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir varpinė, senosios bažnyčios vieta šventoriuje
trys paminklai ir dvigubas kryžius šventoriuje
Plungės kapinių Visų Šventųjų koplyčia (grafų Zubovų mauzoliejus)
Lurdo grota ir buv. kapucinų koplyčios (virš jos) vieta
Šv. Florijono koplytstulpis, Oginskių rūmų laikrodinė ir parko vartai
-PAKERAI (PLUNGĖ) – koplytėlės (dvi) prie kelio
ALSĖDŽIAI – Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia, varpinė, koplyčia šventoriuje
šventoriaus varteliai, dvi koplytėlės, J.K.Gintilos antkapis-koplytėlė šventoriuje
paminklas Lietuvos kankiniams miestelyje ir Jono Nepomuko koplytėlė
kapinių koplyčia, koplytėlė ir paminklas represijų aukoms kapinėse
BERŽORAS – Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia, kryžiai, fasado fragmentas, varpinė ir kryžius
koplytėlė medyje priešais bažnyčią
Šv. Jono Nepomuko kapinių koplyčia ir bokštelio kryžius
Stanislovo Riaubos antkapis ir Šv. Jono Nepomuko koplytėlė kapinėse
koplytėlė prie Kryžiaus kelio ir keturiolika Kryžiaus kelio koplyčių
DARGAIČIAI (JAZDAUSKIŠKIAI) – Sorų (Stonkaičių) koplyčia ir kryžius
DEGUČIAI – koplytėlė (Stonių) prie kelio
GEGRĖNAI – Jėzaus Nazariečio bažnyčia ir varpinė, koplytėlė šventoriuje
GINTALIŠKĖ – Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia ir varpinė, fasado fragmentai
koplytėlė „Baublys“ šventoriuje
KANTAUČIAI – Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia ir varpinė
Lurdas šventoriuje (Švč. M. Marijos Apsireiškimo vietoje)
koplyčia (kaulinyčia) ir dvi koplytėlės šventoriuje
KULIAI –
Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia, koplyčia šventoriuje ir šventoriaus vartai
J.Tumo-Vaižganto paminklas ir Šv. vyskupo Stanislovo koplytstulpis šventoriuje
Laisvės paminklas prie bažnyčios ir Šv. Jurgio koplytėlė miestelyje
Kulių kapinių koplyčia, koplytėlė ir koplytstulpis kapinėse
MEDSĖDŽIAI – koplytstulpis Petronėlei Zaniauskaitei atminti ir koplytėlė medyje
PAKUTUVĖNAI – Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
Adoracijų (kapinių) koplyčia, koplytėlės kapinėse ir medyje
PLATELIAI – Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia ir varpinė, grafų kapavietė šventoriuje
Šv. Antano Paduviečio ir Šv. Florijono koplytstulpiai
STALGĖNAI – Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
ŠATEIKIAI – Šv. evangelisto Morkaus bažnyčia ir koplytėlė šventoriuje
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VYDEIKIAI (BUKANTĖ) – katalikų koplyčia
ŽEMAIČIŲ KALVARIJA – Švč. M. Marijos Apsilankymo mažoji bazilika ir bazilikos vidus
trys koplytėlės šventoriuje ir šventoriaus vartai
Atminties koplyčia, Mūro koplyčia ir trys koplytėlės sodybose
KRYŽIAUS KELIAS:
I stotis – koplyčia „Paskutinė vakarienė“
II stotis – koplyčia „Jėzus atsisveikina su Motina“
III stotis – koplyčia „Jėzus meldžiasi Alyvų sode“
IV stotis – koplyčia „Viešpats Jėzus suimamas“
V stotis – koplyčia „Prie Cedrono upelio“
VI stotis – koplyčia „Pas Aną“ ir „Varpinė-Gandralizdis“
VII ir VIII stotys – koplyčia „Pas Kajafą“ ir „Kalėjime“
IX stotis – koplyčia „Pas Pilotą“
X stotis – koplyčia „Pas Erodą“
XI stotis – koplyčia „Rotušėje“, Dominikonų kryžius kapinėse
XII stotis – koplyčia „Jėzus sutinka savo Motiną“
XIII stotis – koplyčia „Jėzus sutinka Šv. Veroniką“
XIV stotis – koplyčia „Prie Miesto vartų“
XV stotis – koplyčia „Simonas Kirėnietis padeda nešti kryžių“
XVI stotis – koplyčia „Jėzus trečią kartą parpuola“
XVII stotis – koplyčia „Jėzų išvelka iš drabužių“
XVIII stotis – koplyčia „Jėzus kenčia ir miršta ant kryžiaus“
XIX stotis – koplyčia „Jėzų laidoja“ ir Laiminantis Jėzus fasade
XX stotis – koplyčia „Šventojo Kryžiaus atradimas“
Golgotos kalno „papuošimas“ ir vaizdas nuo kalno į Žemaitiją
koplytstulpis M.Valančiui ir kryžius Golgotos kalno papėdėje
ŽLIBINAI – Švč. M. Marijos, Krikščionių Pagalbos bažnyčia
PRIENŲ RAJONO SAKRALAS...........................................................................543-554 psl.
PRIENAI – Kristaus Apsireiškimo bažnyčia, koplyčia-mauzoliejus ir koplyčia šventoriuje
P.Martišiaus paminklas ir kryžius šventoriuje, kunigo J.Zdebskio atminimo lenta
BALBIERIŠKIS – Švč. M. Marijos Rožinės bažnyčia (sudegusi) ir koplyčia (kaulinyčia) šventoriuje
Balbieriškio paaukojimo Švč. M. Marijai paminklas miestelyje
Rūpintojėlis Balbieriškio kapinėse
IŠLAUŽAS – Švč. M. Marijos, Krikščionių Pagalbos bažnyčia ir koplyčia (kaulinyčia)
Išlaužo kapinių alėja, koplytėlė „Ecce homo“ ir Brundzų koplyčia-mauzoliejus
JIEZNAS – Šv. arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo bažnyčia ir Švč. M. Marijos paminklas
Jiezno kapinių koplyčia, vartai-varpinė ir senas kryžius kapinėse
KLEBIŠKIS – kaimo koplyčia
NAUJOJI ŪTA – Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia (iki ir po rekonstravimo)
PAKUONIS – Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
SKRIAUDŽIAI – Šv. Lauryno bažnyčia, varpinė ir kryžius (vienas iš trijų) šventoriuje
STAKLIŠKĖS – Švč. Trejybės bažnyčia, Rūpintojėlis ir Šv. Kazimieras šventoriuje
koplyčia (kaulinyčia) šventoriuje ir šventoriaus vartai, kryžius su koplytėle
Nepriklausomybės paminklas miestelyje
STUOMĖNAI – koplyčia sukilimų ir karų aukoms atminti
ŠILAVOTAS – Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia ir kryžius bažnyčios šimtmečiui
UŽUGUOSTIS – Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia ir kryžius šventoriuje
VEIVERIAI – Šv. Liudviko bažnyčia
Lietuvos partizanų kapavietė ir koplyčia „Skausmo kalnelis“
ŽARSTA – koplyčia prie kelio
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RADVILIŠKIO RAJONO SAKRALAS.................................................................555-570 psl.
RADVILIŠKIS – Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčia, varpinė ir jos kryžius, senas varpas
Švč. M. Marijos paminklas, Rūpintojėlis šventoriuje, Trys kryžiai tremtiniams
Senųjų kapinių vartai ir paminklas žuvusiems savanoriams
evangelikų liuteronų bažnyčia
Šv. Vladimiro stačiatikių (dabar sentikių) cerkvė
ALKSNIUPIAI – Švč. M. Marijos kapinių koplyčia, varpinė, antkapinis kryžius ir Rūpintojėlis
BAISOGALA – Švč. Trejybės bažnyčia, Jėzus su kryžiumi ir Komarų šeimos mauzoliejus
Žuvusiems už Lietuvos laisvę paminklas miestelyje
koplytėlė Šiaurės karo (ar 1863 m. sukilimo) aukoms atminti
DAMBAVA – Dievo Apvaizdos bažnyčia ir varpinė
DAPŠIONIAI – Dievo Apvaizdos bažnyčia ir varpinė-vartai
GRINKIŠKIS – Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčia
KLEBONIŠKIAI – kaimo buities muziejaus koplytėlė
PAKALNIŠKIAI – koplytėlė prie kelio
PALONAI – Dievo Apvaizdos bažnyčia
PAŠUŠVYS – Visų Šventųjų bažnyčia ir varpinė
POCIŪNĖLIAI – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir varpinė
POLEKĖLĖ – Daujotų šeimos koplyčia-mauzoliejus ir giminės herbas
Švč. M. Marijos Širdies bažnyčia ir varpinė, Angelas ir Švč. M. Marija fasade
Senosios bažnyčios kryžius, Lietuvos krikšto paminklas šventoriuje
SIDABRAVAS – Švč. Trejybės bažnyčia ir varpinė
SIDARIAI – sentikių cerkvė
SKĖMIAI – koplytėlė prie kelio
ŠAUKOTAS – Švč. Trejybės bažnyčia ir varpinė
ŠEDUVA – Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia ir kryžiai šventoriuje
ŠIAULĖNAI – Šv. Onos bažnyčia, šventoriaus vartai ir varteliai, koplytstulpis šventoriuje
Šemetų koplyčia-mauzoliejus ir herbas kapinėse, koplytėlė (dvaro vietoje)
ŠNIŪRAIČIAI – Kurų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia ir kapinių (šventoriaus) vartai
VADAKTAI – Šv. Agotos (Švč. M. Marijos) bažnyčia ir varpinė
Liutkevičių koplyčia-mauzoliejus ir koplytėlė (medyje) šventoriuje
RASEINIŲ RAJONO SAKRALAS.......................................................................571-588 psl.
RASEINIAI – Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia ir Jėzaus paminklas šventoriuje
Lurdo koplyčia ir Šv. Dominyko paminklas prie dominikonų vienuolyno
Raseinių kapinių koplyčia ir simbolinis tremtinio kapas kapinėse
Švč. Trejybės stačiatikių cerkvė
Žemaičio paminklas ir koplytėlė-paminklas Laisvės kovų dalyviams
ALĖJAI –
Švč. Trejybės bažnyčia ir kapinių vartai
ARIOGALA – Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, Švč. M. Marijos koplytėlė ir trys koplytėlės
Daugirdų šeimos koplyčia-mauzoliejus (ir memorialinė lenta viduje) kapinėse
Partizanų koplyčia kapinėse
BETYGALA – Šv. Mikalojaus bažnyčia ir varpinė
Pilkalnio Aušros Vartų koplyčia ir Dulevičių koplyčia-mauzoliejus kapinėse
Vytauto Didžiojo paminklas miestelyje
BUTKIŠKĖ – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia su varpine ir koplytėlė šventoriuje
GIRKALNIS – Šv. Jurgio bažnyčia
KALNUJAI – Šv. Viktoro bažnyčia ir varpinė, Senoji bažnyčia (griuvėsiai)
KATAUSKIAI – Katauskių dvaro (Koreivų šeimos) koplyčia-mauzoliejus
LESČIAI –
Dievo Apvaizdos bažnyčia ir varpinė
LYDUVĖNAI – Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia ir geležinkelio tiltas
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MEDINGIAI (AKMENĖ) – Akmenės akmens Šv. Elžbietos koplytėlė (nugriauta)
Akmenės kaimo kapinių koplytėlė (su freskomis)
MILAŠAIČIAI – Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
NEMAKŠČIAI – Švč. Trejybės bažnyčia ir Senoji bažnyčia (nugriauta)
Lurdas (Senosios bažnyčios vietoje), antkapis ir koplytėlė šventoriuje
- Paežerio Švč. Trejybės koplyčia
PALIEPIAI – Šv. Kryžiaus bažnyčia su varpine ir koplytėlė šventoriuje
Petrauskų ir Gusių šeimų koplyčia-mauzoliejus kapinėse
PAUPYS – Šv. Šeimos – Jėzaus, Marijos ir Juozapo bažnyčia, varpinė ir koplytstulpiai
ROGLAIČIAI – koplytėlė prie kelio
ŠILUVA –
Švč. M. Marijos Gimimo bazilika, Švč. M. Marijos paveikslas altoriuje
koplyčia (kaulinyčia), kryžius ir koplytėlė bazilikos šventoriuje
Apsireiškimo koplyčia, Švč. M. Marijos ir popiežiaus Jono Pauliaus II paminklai
Piligrimų žygio Fatima-Šiluva kryžius ir 1-oji naujo Kryžiaus kelio stotis
UGIONIAI – Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia ir koplyčia (kaulinyčia) šventoriuje
Stebuklingojo šaltinio koplyčia
VIDUKLĖ – Šv. Kryžiaus bažnyčia, varpinė ir šventoriaus vartai
Laiminantis Jėzus priešais bažnyčią
VOSILIŠKIS – Šv. Juozapo bažnyčia ir varpinė
ŽAIGINYS – Šv. Antano Paduviečio bažnyčia ir varpinė
RIETAVO SAVIVALDYBĖS SAKRALAS...........................................................589-598 psl.
RIETAVAS – Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, dvi koplytėlės šventoriuje ir šventoriaus vartai
Nepriklausomybės paminklas miestelyje
Oginskių koplyčia-mauzoliejus ir Baltieji dvaro vartai su paminkline lenta
Rietavo kapinių varpinė, dvi koplytėlės ir antkapinis kryžius kapinėse
ALKAS –
Alkos kalno (Šventkalnio) koplyčia, koplytėlė ir kryžius
koplytėlė Alko kaime
DAUGĖDAI – Šv. Dvasios Nužengimo koplyčia sodyboje
MEDINGĖNAI – Švč. Trejybės bažnyčia ir varpinė
Vytauto Didžiojo paminklas miestelyje
Medingėnų kapinių koplyčia (akmenų mūro) – nugriauta
Visų Šventųjų koplyčia (medinė) Medingėnų kapinėse
SPRAUDIS – Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčia ir ąžuolas
TVERAI –
Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčia ir varpinė
dvi koplytėlės šventoriuje, šventoriaus vartai ir varteliai
Tverų kapinių Švč. M. Marijos koplyčia-oratorija ir du antkapiniai kryžiai
-MAŽOJI ŠLAPELKĖ – senkapių koplytėlė
ROKIŠKIO RAJONO SAKRALAS........................................................................599-614 psl.
ROKIŠKIS – Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia ir varpinė, Šv. Juozapo koplyčia
Rūpintojėlis-Tremtinių koplytėlė ir Nepriklausomybės paminklas
Senųjų kapinių koplyčia ir Kankinių koplyčia naujosiose kapinėse
Šv. Aleksandro Neviškio stačiatikių cerkvė ir sentikių cerkvė
-VELNIAKALNIS – Kryžiaus kelio (Kalvarijų) koplyčia ir dvi stotys-koplytėlės
ALEKSANDRAVĖLĖ – Šv. Pranciškaus Serafiniečio bažnyčia ir dvi varpinės
BOBRIŠKIS – sentikių cerkvė ir Atminimo kryžius
ČEDASAI – Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
DUOKIŠKIS – Šv. Onos bažnyčia ir varpinė, kryžius šventoriuje
JUODUPĖ – Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčia ir varpinė
JŪŽINTAI – Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir varpinė,
Veisenhofų šeimos mauzoliejus ir koplytstulpis šventoriuje
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KAMAJAI – Šv. Kazimiero bažnyčia ir statytojo-kunigo J.Jokimo kapas
koplyčia (kaulinyčia), antkapiai ir kryžiai šventoriuje
Antano Strazdo paminklas ir Kamajų kapinių vartai
KAZLIŠKIS – Švč. M. Marijos bažnyčia ir varpinė
KRIAUNOS – Dievo Apvaizdos bažnyčia ir varpinė, kryžius ir koplytėlė-vartai prieš bažnyčią
vaizdas į Sartų ežeryną nuo apžvalgos bokšto
LUKŠTAI – Šv. apaštalo evangelisto Jono bažnyčia ir varpinė (?)
MAINEIVOS – sentikių cerkvė
OBELIAI – Šv. Onos bažnyčia ir koplyčia-mauzoliejus šventoriuje
ONUŠKIS – Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir varpinė
PANDĖLYS – Švč. M. Marijos Vardo bažnyčia
PANEMUNĖLIS – Šv. Juozapo Globos bažnyčia
PANEMUNIS – Švč. Trejybės bažnyčia ir varpinė
PETREŠIŪNAI – senųjų kapinaičių vartai ir kryžius
RAGELIAI – Švč. M. Marijos bažnyčia ir varpinė
SALOS –
Šv. Kryžiaus bažnyčia
SUVAINIŠKIS – Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
ŽIOBIŠKIS – Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
SKUODO RAJONO SAKRALAS.........................................................................615-630 psl.
SKUODAS – Švč. Trejybė bažnyčia, varpinė, koplyčia ir 1975 m. paminklas šventoriuje
Šv. Kryžiaus (Mūro kryžiaus) koplytėlė mieste
evangelikų liuteronų bažnyčia
buv. Šv. Aleksandro Neviškio stačiatikių cerkvė
koplytėlė-paminklas parke
ALEKSANDRIJA – Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
Nepriklausomybės paminklas
BARSTYČIAI – Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia ir varpinė
Šaulių paminklas
DAUKŠIAI – senųjų kapinių koplyčia ir keturios koplytėlės
DIDIEJI RŪŠUPIAI – Pliuškių koplytėlė
ERSLA –
Šv. Aloyzo koplyčia ir Šv. Aloyzo paminklas
YLAKIAI – Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia
Kryžiaus kelio stotis ir koplytėlė šventoriuje
Šv. Roko kapinių koplyčia, kapinių vartai su kryžiumi ir koplytėlė
evangelikų baptistų bažnyčia
-KRIAUNOS (YLAKIAI) – Kriaunų (Malakausko) koplyčia
YLAKAIČIAI – kapinių koplyčia (skirta kompozitoriui Broniui Jonušui)
LAUMĖS – senųjų kapinių Šv. Stanislovo koplyčia ir trys koplytėlės
LENKIMAI – Šv. Onos bažnyčia ir varpinė, Simono Daukanto paminklas
MOSĖDIS – Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir dvi iš Kryžiaus kelio koplytėlių šventoriuje
šventoriaus vartai su Šv. Mykolu, koplyčia (kaulinyčia) ir paminklas šventoriuje
Šv. Roko koplyčia kapinėse
NARVYDŽIAI – Švč. M. Marijos koplytėlė
NOTĖNAI – Šv. kankinės Kotrynos bažnyčia ir koplyčia šventoriuje
šventoriaus vartai, paminklas Lietuvos krikšto 600-mečiui ir koplytėlė šventoriuje
PAŠILĖ –
Šv. Kazimiero koplyčia kapinėse (skirta medžio meistrams K. ir A. Beržanskams)
PRIALGAVA – koplytėlė prie kelio
Puokės (Barstyčių) akmuo
PUOKĖ –
ŠATĖS –
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir koplytstulpis su Rūpintojėliu šventoriuje
kapinių koplyčia, dvi koplytėlės ir antkapinis vargonininko kryžius kapinėse
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ŠATRAMINIAI – Švč. M. Marijos koplyčia
VAIČAIČIAI – Šv. Onos bažnyčia, varpinė ir koplytėlė šventoriuje
koplyčia kapinėse
ŠAKIŲ RAJONO SAKRALAS..............................................................................631-652 psl.
ŠAKIAI –
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir antkapinis paminklas šventoriuje
evangelikų liuteronų bažnyčia
BARZDAI – Kristaus Karaliaus bažnyčia ir miestelio herbas
GELGAUDIŠKIS – Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia ir koplyčia (kaulinyčia) šventoriuje
GRAŽIŠKIAI – kapinių koplyčia ir antkapinis kryžius su užrašu
GRIŠKABŪDIS – Kristaus Atsimainymo bažnyčia, varpinė ir atminimo medalis
trys koplyčios šventoriuje
ILGUVA – Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia ir varpinė
KIDULIAI (KAIMELIS) – Kaimelio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir varpinė
antkapinis kryžius ir Angelo paminklas šventoriuje
KRETKAMPIS – Šv. diakono Stepono bažnyčia
KUDIRKOS NAUMIESTIS – Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia, šventoriaus vartai ir varteliai
buv. evangelikų liuteronų bažnyčia (dabar kultūros centras)
kapinių koplyčia ir koplyčia-mauzoliejus kapinėse
Penkių Maskvos šventųjų kankinių stačiatikių koplyčia
V.Kudirkos paminklas ir P.Sederavičiaus skulptūros jo sodyboje
„Kelias į niekur“ ir Vytauto Didžiojo paminklas
LEKĖČIAI – Šv. Kazimiero bažnyčia
LUKŠIAI – Šv.Juozapo bažnyčia, koplyčios ir koplytstulpiai šventoriuje ir šalia šventoriaus
Tremtinių koplyčia ir Lietuvos tūkstantmečio vartai
NAUDŽIAI – senųjų kapinių koplyčia
PAEŽERĖLIAI – Šv. Angelų Sargų bažnyčia ir altorėlis (koplytėlė) ant bažnyčios apsidės
PALUOBIAI – Šv. Angelų Sargų bažnyčia, varpinė ir Švč. M. Marijos paminklas šventoriuje
PELENIAI – buv. grafų Potockių koplyčios-mauzoliejaus vieta
PLIENIŠKIAI – kapinių koplyčia ir altorėlis (koplytėlė) ant koplyčios apsidės
PLOKŠČIAI – Švč. M. Marijos Vardo bažnyčia ir Švč M. Marijos paminklas šventoriuje
koplyčia (kaulinyčia) šventoriuje, paminklinis kryžius ir šventoriaus vartai
Lurdas Šventduobėje ir paminklas 1918-22 m. žuvusiems savanoriams
SINTAUTAI – Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, rašytojo A.Tatarės paminklas
Senoji bažnyčia ir varpinė, Švč. M. Marijos paminklas šventoriuje
SLAVIKAI – Šv. Onos bažnyčia ir varpinė, senas antkapis šventoriuje
STALIORIAI – kapinių koplyčia
STUMBRIŠKĖ – kapinių vartai, koplytėlė medyje ir buvusios koplyčios vieta
SUDARGAS – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, Senosios bažnyčios vieta ir varpinė
evangelikų liuteronų bažnyčia
Nemuno vaizdai nuo Grinaičių II piliakalnio
SUODŽIAI (KETURNAUJIENA) – Dievo Gailestingumo koplyčia ir A.Matijošaitienės kapas
kryžiai, koplytėlės ir kt. relikvijos aplink koplyčią
SUTKAI –
Švč. M. Marijos Belaisvių Vaduotojos bažnyčia ir naujoji bažnyčia (nebaigta)
Lurdas (Paukščių šeimos kapavietė), Šv. Roko, 1863 m. sukilimo paminklai, kryžius
ŠILGALIAI (LEPŠIAI) – kapinių koplyčia
VALAKBŪDIS – Švč. M. Marijos, Angelų Karalienės bažnyčia
Lurdas, kryžius ir girnapusė-koplytėlė Senosios bažnyčios vietoje
ŽEMOJI PANEMUNĖ – Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia ir „keista“ pušis
Jėzaus Kristaus paminklas ir koplyčia (kaulinyčia) šventoriuje
ŽVIRGŽDAIČIAI – Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia (nepastatytas bokštas) ir Senoji bažnyčia
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ŠALČININKŲ RAJONO SAKRALAS..................................................................653-666 psl.
ŠALČININKAI – Šv. apaštalo Petro bažnyčia
Šv. Tichono stačiatikių cerkvė (maldos namai)
Šv. Jackaus koplytėlė prie kelio
AKMENYNĖ – Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
BUTRIMONYS – Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir varpinė
DAINAVA – katalikų koplyčia
DIEVENIŠKĖS – Švč. M. Marijos Rožinės bažnyčia ir varpinė-vartai
EIŠIŠKĖS – Kristaus Karaliaus Žengimo į dangų bažnyčia ir varpinė, antkapiai ir kryžiai
Laiminantis Jėzus šventoriuje ir Šv. Jono Nepomuko koplytstulpis
GOJUS –
Šv. Nikolajaus Stebukladario sentikių cerkvė
JAŠIŪNAI – Šv. Onos bažnyčia ir varpinė
KALESNINKAI – Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
MERKINĖ – dvaro koplytėlė
MIŠTŪNAI – Švč. M. Marijos koplytėlė kapinėse
MIKNIŠKĖS – Dievo Motinos ikonos „Visų liūdinčiųjų džiaugsmas“ stačiatikių cerkvė
Šv. Jono Kronštatiečio koplyčia šventoriuje, cerkvės prieangis
pastatai su freskomis ir koplytėlė (varpinė?) šventoriuje, kapinių kryžiai
NORVILIŠKĖS – Švč. M. Marijos, Gailestingumo Motinos bažnyčia
Senosios bažnyčios varpinė ir pilis-dvaro rūmai su patranka
PABARĖ – Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia ir Šv. vyskupas Stanislovas fasade
RŪDNINKAI – Švč. Trejybės bažnyčia ir varpinė
SANGELIŠKĖS – kapinių koplyčia
ŠALČININKĖLIAI – Šv. Jurgio bažnyčia
TABARIŠKĖS – Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir varpinė-vartai
Nukryžiuotojo Kristaus kapinių koplyčia
TURGELIAI – Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
Šv. Felikso de Valua (Kobilinskių) koplyčia-mauzoliejus kapinėse
ŠIAULIŲ MIESTO SAKRALAS...........................................................................667-674 psl.
CENTRAS – Šv. Petro ir Povilo katedra, senasis kryžius ir saulės laikrodis
- paminklai Šv. Kazimierui ir Lietuvos krikštui, koplytstulpis šventoriuje
Šv. Jurgio bažnyčia ir Šv. Jurgis apsidėje
Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia ir paminklas popiežiui Jonui Pauliui II
Jungtinė metodistų bažnyčia
evangelikų liuteronų ir evangelikų reformatų bažnyčia
Šiaulių sinagoga (Švč. Mergelės Marijos koplyčia (?)
DAINIAI – Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
Naujoji Apaštalų bažnyčia
RĖKYVA – katalikų koplyčia
M.P.Karpio mauzoliejus (Karpių šeimos kapavietė, Grybaučiaus kalnas)
TALŠOS KAPINĖS – Senųjų kapinių vartai, Žukauskų mauzoliejus, penki laidojimo rūsiai
Šv. Petro ir Povilo stačiatikių cerkvė ir kapinių vartai
GUBERNIJA – Dievo Motinos Ėmimo į dangų sentikių cerkvė
ŠIAULIŲ RAJONO SAKRALAS..........................................................................675-690 psl.
AGAILĖS – katalikų koplyčia ir koplytėlė šventoriuje
AUKŠTELKĖ – Šv. Antano Paduviečio bažnyčia ir varpinė
BAZILIONAI – Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčia ir varpinė
DUBINIAI – Šv. Petro ir Povilo sentikių cerkvė
GILAIČIAI (APŠRUJAI) – Apšrujų senųjų kapinaičių koplyčia
GINKŪNAI (ŠIAULIAI) – Laisvųjų krikščionių bažnyčia
29

GRUZDŽIAI – Švč. Trejybės bažnyčia ir Šv. Roko koplyčia šventoriuje
„Baltojo kryžiaus“ koplytėlė miestelyje ir dvaro ūkinis pastatas (bravoras)
JUOZAPAVA (BŪDVYDŽIAI) – Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia ir varpinė
KAIRIAI – Švč. M. Marijos, Belaisvių Vaduotojos bažnyčia (iki ir po rekonstravimo)
koplyčia (kaulinyčia), trys koplytėlės ir kryžius šventoriuje
KYBARČIAI – Rusteikų šeimos koplyčia-mauzoliejus
KRYŽIŲ KALNAS – Mažesniųjų brolių ordino (pranciškonų) vienuolyno koplyčia
Popiežiaus mišių aukojimo vieta – koplyčia ir Kryžiaus kalno vaizdai
KURŠĖNAI – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, šventoriaus vartai ir varteliai
Kryžiaus kelio stotis, koplyčia (kaulinyčia) ir Lurdo grota šventoriuje
KURTUVĖNAI – Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia, Senosios bažnyčios kryžius šventoriuje
Senųjų kapinių koplyčia, kryžius ir Senosios bažnyčios švento vandens akmuo
KUŽIAI –
Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčia
MEŠKUIČIAI – Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia ir Laisvės paminklas miestelyje
MICAIČIAI – Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
NORUŠAIČIAI – kapinių koplyčia
PAKAPĖ – Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia ir varpinė, koplytėlė prie bažnyčios
RAUDĖNAI – Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia ir varpinė, šventoriaus vartai
koplyčia (pirmosios koplyčios vietoje) miestelyje ir koplytėlė prie bažnyčios
SEREIKIAI – kapinių koplyčia
SMILGIAI – Šv. Jono Krikštytojo sentikių cerkvė
ŠAKYNA – Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir koplytėlė (galerija) šventoriuje
Mikutaičių (Šakynos) kapinių koplyčia ir koplytėlė kapinėse
ŠIUPYLIAI – Šv. Aloyzo bažnyčia ir varpinė
VARPUTĖNAI – Šv. Antano Paduviečio bažnyčia ir varpinė
ŽARĖNAI – Šv. Mikalojaus bažnyčia
ŠILALĖS RAJONO SAKRALAS..........................................................................691-712 psl.
Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia ir koplytėlės Lietuvos bei Žemaičių krikštui
ŠILALĖ –
koplytėlė pirmosios bažnyčios vietoje ir paminklas partizanams
Jono Tartilavičiaus-Batakiečio evangelikų liuteronų bažnyčia
BALSIAI – Švč. M. Marijos, Dievo Motinos koplytėlė (nugriautos bažnyčios vietoje)
BIJOTAI – D.Poškos paminklas, baubliai ir Šv. Jono Nepomuko koplytėlė (Mažasis baublys)
DIDKIEMIS – Šv. Angelų Sargų bažnyčia ir varpinė, kryžius šventoriuje ir varteliai
GIRDIŠKĖ – Švč. M. Marijos Snieginės bažnyčia, šoniniai altoriai ir šventoriaus vartai
GVALDAI (GRIMZDAI) – Drungeliškės (miško) koplyčios (senoji naujosios viduje)
Švč. M. Marijos paminklas prie koplyčios ir tiltas per Jūrą
KALTINĖNAI – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, koplytėlė, Šv. Florijonas ir kryžius šventoriuje
laikinoji bažnyčia (nugriauta)
Kaltinėnų kapinių koplyčia ir Dionizo Poškos antkapinis paminklas
KVĖDARNA – Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia ir koplytėlė šventoriuje
Kazimiero Jauniaus kryžius-paminklas šventoriuje ir šventoriaus vartai
Vytauto Didžiojo paminklas ir Kvėdarnos kapinių koplyčia
LAUKUVA – Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia, koplyčia (kaulinyčia) ir Jėzus šventoriuje
šventoriaus vartai, trys koplytėlės šventoriuje ir koplytėlė prie šventoriaus
Laukuvos senųjų kapinių (Šv. Kryžiaus Atradimo) koplyčia
dvi koplytėlės kapinėse ir kapinių vartai
-DVARVIEČIAI – Laukuvos naujųjų kapinių Prisikėlusio Kristaus Mirtį Nugalėjusio koplyčia
MIŠKINIAI – senkapių koplytėlė
PAJŪRALIS – Šv. Joakimo bažnyčia
PAJŪRIS – Švč. Trejybės bažnyčia, šventoriaus vartai, koplytėlės ir Rūpintojėlis šventoriuje
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PASKARBIŠKIAI (VISDŽIAUGAI) – Šv. Ignoto Antiochiečio koplyčia
Silvestravičių mauzoliejus ir koplytėlė šventoriuje
POŽERĖ – Kristaus Atsimainymo bažnyčia ir varpinė
ŠILAI –
koplytėlė prie kelio
TENENIAI – Šv. Barboros bažnyčia ir varpinė, Šv. Jono Nepomuko koplytėlė šventoriuje
B.Norvaišos antkapinis koplytstulpis, Lurdas, koplytėlės, paminklai šventoriuje
TŪBINĖS – Dievo Apvaizdos bažnyčia, koplyčia ir Kryžiaus kelio koplytėlė šventoriuje
Šv. Kryžiaus koplyčia kapinėse, kryžiai ir paminklas Lietuvos krikšto 600-mečiui
UPYNA –
Švč. M. Marijos Vardo bažnyčia ir varpinė
Švč. M.Marijos paminklas, koplytėlė šventoriuje ir vartai
koplytėlė ir koplytstulpiai Upynos kapinėse ir prie bažnyčios
VAIČIAI – Lebrikų šeimos memorialinė koplyčia
VARSĖDŽIAI – Šv. Roko bažnyčia ir varpinė, Šv. Roko koplyčia-oratorija šventoriuje
Pavasarininkų paminklas miestelyje
VYTOGALA – senkapių koplytėlė su skulptūra ant stogo ir Maro kapelių koplytėlė
ŽVINGIAI – Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
šventoriaus vartai, antkapinis paminklas ir koplytėlė šventoriuje
ŠILUTĖS RAJONO SAKRALAS..........................................................................713-728 psl.
ŠILUTĖ –
Šv. Kryžiaus bažnyčia
evangelikų liuteronų bažnyčia ir senųjų kapinių koplyčia
Naujoji Apaštalų bažnyčia
BIKAVĖNAI – koplytėlė prie kelio
-PAJŪRIŠKIAI (BIKAVĖNAI) – Pajūriškių kapinių Šv. Roko koplyčia
kapinių vartai ir du antkapiniai paminklai
DEGUČIAI – Šv. Vincento Ferero bažnyčia ir varpinė, koplytstulpis šventoriuje
Lietuvos vardo 1000-mečio paminklas, Angelo skulptūra ir šventoriaus varteliai
GARDAMAS – Šv. Roko bažnyčia ir Šv. Roko paminklas šventoriuje
Lurdas šalia bažnyčios
INKAKLIAI – Švč. M. Marijos Apsilankymo koplyčia ir Lurdas
KATYČIAI – evangelikų liuteronų bažnyčia ir katalikų koplyčia
KINTAI –
Didžioji evangelikų liuteronų (dabar katalikų) bažnyčia
Mažoji evangelikų liuteronų bažnyčia
PAŠYŠIAI – buv. evangelikų liuteronų bažnyčia (dabar parduotuvė) ir antkapinis paminklas
RAMUČIAI – evangelikų liuteronų bažnyčia
RUSNĖ –
evangelikų liuteronų bažnyčia
SAUGOS – evangelikų liuteronų bažnyčia ir šventoriaus varteliai, Šv. Kazimiero bažnyčia
STEMPLĖS – Šv. Aloyzo bažnyčia
ŠVĖKŠNA – Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia, šventoriaus vartai ir parko vartai
Mikelandželo Pieta (kopija) ir Šv. Kazimieras bažnyčios šventoriuje
Nepriklausomybės paminklas ir pirmosios bažnyčios 500-mečio paminklas
koplytėlė miestelyje ir Dianos skulptūra parke, evangelikų liuteronų bažnyčia
Vilkėnų kapinių koplyčia, vartai, S.Stanevičiaus kapas ir Broel-Pliaterių mauzoliejus
VAINUTAS – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, šventoriaus vartai ir varteliai
Lurdo grota, paminklai Lietuvos krikšto 500-mečiui ir parapijos 400-mečiui
VYŽIAI (JUKNAIČIAI) – evangelikų liuteronų bažnyčia
ŽEMAIČIŲ NAUMIESTIS – Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, koplyčia (kaulinyčia) šventoriuje
varpinė ir dvi koplytėlės šventoriuje, kapinių vartai
šventoriaus vartai ir Vytauto Didžiojo paminklas šventoriuje
evangelikų liuteronų bažnyčia ir varpinė
ŽEMAITKIEMIS – evangelikų baptistų bažnyčia
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ŠIRVINTŲ RAJONO SAKRALAS.......................................................................729-744 psl.
ŠIRVINTOS – Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia su skulptūromis ir trys paminklai šventoriuje
Širvintų kapinių (Lovmianskių) koplyčia-mauzoliejus, keturi antkapiniai paminklai
paminklas mieste žuvusiems Nepriklausomybės kovose prie Širvintų
-NAUJAPILIS – buv. M.Kolbos koplyčia-mauzoliejus
ALIONYS I – Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčia
BAGASLAVIŠKIS – Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia ir varpinė
ČIOBIŠKIS – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, fasado fragmentai ir dveji šventoriaus vartai
dvi varpinės ir dvi koplyčios šventoriaus kampuose ir koplytėlė šventoriuje
GELVONAI – Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčia ir varpinė, šventoriaus varteliai
Pliaterių-Žabų koplyčia-mauzoliejus ir Dievo Motinos koplyčia šventoriuje
Nukryžiuotojo Jėzaus kapinių koplyčia, mauzoliejus ir antkapinė koplytėlė
paminklas partizanams prie bažnyčios
KERNAVĖ – Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčia, šventoriaus vartai ir Kryžiaus kelias
kun. N.Švogžlio-Milžino kapas šventoriuje ir vaizdas į piliakalnį
Senosios bažnyčios vieta ir paminklas bažnyčiai atminti
Romerių koplyčia-mauzoliejus ir koplyčia Senosios bažnyčios šventoriuje
KIAUKLIAI – Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčia
Senosios bažnyčios varpinė ir Šventųjų metų paminklas šventoriuje
laikinoji bažnyčia ir Rūpintojėlis ant laikinosios bažnyčios fasado
koplytstulpis laikinosios bažnyčios šventoriuje
koplytstulpis ir paminklas partizanams miestelyje
MUSNINKAI – Šv. Barboros (Barboros Radvilaitės) koplytėlė prie kelio
Švč. Trejybės bažnyčia, Šv. Kazimiero ir Švč. M. Marijos paminklai
Surišto Jėzaus skulptūra bažnyčios fasade ir paminklas šventoriuje
buv. varpinė-Podberskių mauzoliejus (miestelyje)
PYPLIAI – kapinių koplyčia ir varpinė
POCIŪNAI – Izabelinos dvaro koplyčia (griuvėsiai)
STAŠKŪNIŠKIS – buv. dvaro koplyčia
ŠEŠUOLĖLIAI – Švč. M. Marijos, Visų malonės Tarpininkės bažnyčia
VIESOS –
kapinių koplyčia
ZIBALAI – Šv. Jurgio bažnyčia, varpinė ir stogastulpis šventoriuje
kunigo K.Lajausko antkapinis paminklas šventoriuje ir kryžius kryžkelėje
ŠVENČIONIŲ RAJONO SAKRALAS.................................................................745-758 psl.
ŠVENČIONYS – Visų Šventųjų bažnyčia ir šventoriaus varteliai, Kryžiaus kelio stotis ant fasado
paminklai Lietuvos tūkstantmečiui ir krikšto 600-mečiui šventoriuje
Švč. Trejybės stačiatikių cerkvė
Dievo Motinos Žengimo į dangų sentikių cerkvė
koplytėlė 1831 ir 1863 m. sukilėliams ir koplytėlė Lentupio g. kapinėse
ADUTIŠKIS – Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčia
koplytėlė žuvusiems partizanams ir antkapinis kryžius kapinėse
koplytėlė kovotojams už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę
BALINGRADAS – Dievo Apvaizdos bažnyčia
GIRDĖNAI – kapinių koplytėlė
GRIGALIŠKIAI (išnykęs kaimas) – kapinių koplytėlė
JANULIŠKIS – Šv. Tado Judo ir Simono koplyčia (bažnyčia)
JURGELIŠKĖ – sentikių cerkvė
KALTANĖNAI – Švč. M. Marijos Angeliškosios bažnyčia
kunigo K.Žemėno antkapinis paminklas ir koplyčia (kaulinyčia) šventoriuje
Kaltanėnų kapinių vartai
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KARKAŽIŠKĖ – Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
LAZDINIAI – kapinių koplytėlė ir antkapiniai kryžiai
LABANORAS – Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios su varpine vaizdas (iki gaisro)
atstatyta po gaisro bažnyčia, išlikusi varpinė ir šventoriaus vartai
NAUJASIS STRŪNAITIS – Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia ir koplyčia šventoriuje
Naujoji varpinė ir varpas, koplytstulpis šventoriuje
PABRADĖ – Švč. M. Marijos, Šeimų Karalienės bažnyčia
Šv. Sergijaus Radonežiečio stačiatikių cerkvė (buv. Šv. Juozapato bažnyčia)
sentikių cerkvė
PAVOVERĖ – Šv. Kazimiero bažnyčia ir varpinė, Šv. Elenos koplytėlė šventoriuje
PUNŽIONYS (MAGŪNAI) – Konaževskių koplyčia-mauzoliejus
RAKAUSKAI (SIMANIŠKĖ) – kapinių koplyčia
REŠKUTĖNAI – Šv. Izidoriaus bažnyčia ir varpinė
Nomeikos antkapis-koplytėlė kapinėse
ŠVENTA – dvaro (Civinskių) koplytėlė
ŠVENČIONĖLIAI – Šv. Edvardo bažnyčia
kun. B.Laurinavičiaus antkapinis paminklas
Rūpintojėlis, kryžius ir antkapis šventoriuje
TAURAGĖS RAJONO SAKRALAS.....................................................................759-772 psl.
TAURAGĖ – Švč. Trejybės bažnyčia ir Trys kryžiai-paminklas stalinizmo aukoms šventoriuje
Martyno Mažvydo evangelikų liuteronų bažnyčia
varpinė-paminklas pirmosios evangelikų liuteronų bažnyčios vietoje
pirmojo Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupo Jono V. Kalvano paminklas
Vinco Kudirkos paminklas
Šv. Vilniaus kankinių Antonijaus, Joano ir Eustachijaus stačiatikių cerkvė
ADAKAVAS – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, varpinė ir koplytstulpis šventoriuje
šventoriaus vartai, varteliai, bažnyčios kryžius ir fasado fragmentas
BATAKIAI – Šv. Onos bažnyčia-varpinė ir Šv. Roko koplytėlė šventoriuje
-GERVIEČIAI – Batakių evangelikų liuteronų bažnyčia
-LANKININKAI – Teodoravo dvaro koplyčia
DAUGLAUKIS – Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
GAURĖ –
Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
Senosios (sudegusios) bažnyčios varpinė ir šventoriaus vartai
Fišerio koplyčia-mauzoliejus (šalia Gaurės)
LAUKSARGIAI – evangelikų liuteronų bažnyčia
LOMIAI –
Kristaus Atsimainymo bažnyčia ir varpinė
PAGRAMANTIS – Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
varpinė ir trys koplytėlės šventoriuje
SARTININKAI – evangelikų liuteronų bažnyčia
Šv. Jurgio bažnyčia ir varpinė
akmeninis kryžius šventoriuje ir koplytėlė kapinėse
SKAUDVILĖ – Šv. Kryžiaus bažnyčia ir varpinė, bažnyčios fasado fragmentas
kapinių (šventoriaus) dvi koplytėlės, Šv. Kazimieras ir koplytstulpis
šventoriaus vartai ir Ratomskių antkapinis paminklas šventoriuje
evangelikų liuteronų bažnyčia ir gaisrinė su Šv. Florijonu
VAITIMĖNAI – Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia ir varpinė
VISBARAI – Gimbutų koplyčia-mauzoliejus (Šv. Pranciškaus koplyčia)
ŽYGAIČIAI – Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
Šventųjų 1934 metų koplytėlė-paminklas šventoriuje
koplytėlė miestelyje
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TELŠIŲ RAJONO SAKRALAS............................................................................773-802 psl.
TELŠIAI – Šv. Antano Paduviečio katedra, dviejų aukštų altoriai ir naujosios durys
- vyskupo Antano Vaičiaus antkapinis paminklas šventoriuje
- šventoriaus vartai su Šv. Antano bei Šv. Stanislovo skulptūromiss
Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia ir koplyčia (kaulinyčia) šventoriuje
Šv. Mikalojaus Stebukladario stačiatikių cerkvė
paminklas tremtiniams „Trys kryžiai“ ir vaizdas į Masčio ežerą
BIRŽUVĖNAI – dvaro koplytėlė
DEGAIČIAI – Šv. apaštalų Petro ir Povilo koplyčia
EIGIRDŽIAI – Dievo Apvaizdos bažnyčia ir varpinė, koplyčia (kaulinyčia) šventoriuje
GADŪNAVAS – Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
JANAPOLĖ – Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir varpinė, šventoriaus vartai
Senųjų kapinių koplyčia, antkapinis paminklas ir kryžius-paminklas
JUOZAPAVAS – sentikių cerkvė
KAUNATAVA – Dievo Apvaizdos bažnyčia ir koplyčia (kaulinyčia) šventoriuje
koplytstulpio šventoriuje kryžius
Dievo Motinos ikonos „Visų liūdinčiųjų džiaugsmas“ stačiatikių cerkvė
KĘSTAIČIAI – kryžių kalnelis buvusios bažnyčios vietoje ir rodyklė
LAUKO SODA – Šv. Joakimo bažnyčia ir varpinė, Šv. Florijonas ir šventoriaus vartai
LIEPLAUKĖ – Šv. Jurgio bažnyčia ir varpinė, paminklinis akmuo bažnyčios fasade
šventoriaus vartai ir varteliai, du koplytstulpiai šventoriuje
Nepriklausomybės koplytėlė miestelyje
LUOKĖ –
Visų Šventųjų bažnyčia ir varpinė, koplytstulpis šventoriuje
Luokės kapinių koplyčia ir antkapinis kryžius kapinėse
MITKAIČIAI – Švč. M. Marijos bažnyčia
NERIMDAIČIAI – Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
NEVARĖNAI – Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia ir varpinė
PAKAPIAI – Sterblės kalno šventvietė, koplytėlė ir kryžiai
PASRUOJĖ – Panų kalno šventvietė: koplyčia, koplytėlės, koplytstulpiai ir kryžiai
PAVANDENĖ – Šv. Onos bažnyčia, varpinė, šventoriaus vartai, koplytėlė šventoriuje ir medyje
koplyčia (kaulinyčia), Kryžiaus kelio koplytėlė, kryžius, antkapis šventoriuje
RAINIAI – Kančios koplyčia
STULPINAI – Veidrodžių koplyčia
TRYŠKIAI – Švč. Trejybės bažnyčia ir varpinė (prieš ir po restauravimo)
šventoriaus vartai, varteliai, Kryžiaus kelio stotis
Švč. M. Marijos paminklas ir koplytėlė šventoriuje
Nukryžiuotasis šalia bažnyčios, Šv. Florijonas paminklas miestelyje
Tryškių kapinių koplyčia, koplyčia-mauzoliejus ir laidojimo rūsiai
TUČIAI –
senųjų kapinių koplytėlės ir kryžiai
UBIŠKĖ – Šv. Angelų Sargų bažnyčia ir varpinė, varpinės kryžius
koplytėlė šventoriuje ir šventoriaus vartai
UPYNA –
Šv. Jono Labdario bažnyčia ir varpinė
Žukauskų šeimos antkapinis paminklas šventoriuje ir koplytėlė prie kelio
VARNIAI – Šv. Aleksandro bažnyčia, koplytėlė šventoriuje ir šventoriaus vartai
Seminarijos bokštas, M.Daukšos ir M.Giedraičio paminklas
Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia, Lurdas ir koplytėlė, šventoriaus vartai
koplytėlė partizanams miestelyje
VIEKŠNALIAI – Švč. M. Marijos Globos bažnyčia ir varpinė, Lurdas šventoriuje
VIEŠVĖNAI – Švč. Trejybės bažnyčia ir varpinė, trys koplytėlės šventoriuje
šventoriaus vartai ir Jėzaus Kristaus paminklas prieš bažnyčią
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VIRMĖNAI – Paunšvystės alkakalnio (šventvietės) koplyčia ir akmenys
ZDONIŠKĖ – Dimšų koplyčia-mauzoliejus (griuvėsiai)
ŽARĖNAI – Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia ir varpinė, šventoriaus vartai
koplytėlė šventoriuje ir paminklas bažnyčios 100-mečiui
Žarėnų kapinių koplyčia, vartai ir koplytėlė kapinėse
ŽELVAIČIAI (RYŠKĖNAI) – koplytėlė prie kelio
TRAKŲ RAJONO SAKRALAS.............................................................................803-814 psl.
TRAKAI –
Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčia, kryžius ir šventoriaus vartai
Pusiasalio pilies, buv. Šv. arkangelo Mykolo (Dominikonų) koplyčia ir varpinė
Salos pilis, Šv. Jono Nepomuko koplytėlė ir Šv. Florijonas prie gaisrinės
Skaisčiausios Dievo Motinos Gimimo stačiatikių cerkvė
karaimų kenesa ir vartelių fragmentas
-UŽUTRAKIS – Tiškevičių dvaro koplyčia (griuvėsiai) senosiose kapinėse
AUKŠTADVARIS – Kristaus Atsimainymo bažnyčia ir kryžius šventoriuje
Šv. Domininko bažnyčia, Liackių koplyčia-mauzoliejus ir vartai
Velnio duobė Škilietų miške (netoli Aukštadvario)
DANILIŠKĖS – sentikių cerkvė ir šventoriaus vartai
DUSMENYS – Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia ir varpinė
GOJUS – Dievo Motinos Ligonių sveikatos koplyčia ir Švč. M. Marijos paminklas
LENTVARIS – Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia ir varpinė
V. Tiškevičiaus koplyčia-mauzoliejus prie bažnyčios
Marijos, Taikos karalienės koplytėlė šventoriuje
Jurevičių koplyčia-mauzoliejus Račkūnų kapinėse
MOLUVĖNAI – buv. karaimų kenesa
ONUŠKIS – Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia, kryžius, šventoriaus vartai ir varpinė
signataro D.Malinausko kapas ir paminklas bažnyčios 180-mečiui šventoriuje
Šv. Rokas – paminklas Onuškiui šalia bažnyčios
PALUKNYS – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
RŪDIŠKĖS – Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
RYKANTAI – Švč. Trejybės bažnyčia ir varpinė, šventoriaus vartai ir memorialinė lenta
SENIEJI TRAKAI – Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai ir Šv. Benedikto bažnyčia
šventoriaus vartai ir koplytėlė-antkapis šventoriuje
Švč. M. Marijos koplytėlė senosios pilies vietoje
VYTAUTAVA – Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
UKMERGĖS RAJONO SAKRALAS....................................................................815-834 psl.
UKMERGĖ – Šv. Petro ir Povilo bažnyčia ir varpinė, koplytstulpis šventoriuje
Vaižganto kapinių koplyčia
Švč. Trejybės (Pijorų) bažnyčia
Viešpaties Prisikėlimo stačiatikių cerkvė
Švč. Panelės Užtarėjos (Pokrovo) sentikių cerkvė
-PAŠILĖ (UKMERGĖ) – Šv. Barboros bažnyčia
ANTAKALNIS II – Kozielų-Poklevskių koplyčia-mauzoliejus
BERNOTIŠKIAI (ŠALKAVA) – Kosakovskių koplyčia-mauzoliejus
DAUMANTIŠKIAI – Gružauskų koplyčia-mauzoliejus
DELTUVA – Švč. Trejybės bažnyčia ir varpinė
evangelikų reformatų bažnyčia (griuvėsiai)
kapinių koplyčia
KRIKŠTĖNAI – Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
KULTUVĖNAI (SLIŽIAI) – Šv. Stanislovo kapinių koplyčia, Rūpintojėlis ir kryžius kapinėse
LĖNAS –
Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
35

LYDUOKIAI – Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir fragmentai (angelas ir varpinė)
koplyčia-mauzoliejus, antkapinė koplytėlė ir antkapinis kryžius šventoriuje
Nepriklausomybės paminklas ir stogastulpis miestelyje
-SLABADA (LYDUOKIAI) – Mykolo Strockaus koplytėlė
PABAISKAS – Švč. Trejybės bažnyčia, varpinė ir šventoriaus vartai
Pabaisko mūšio paminklas ir kapinių koplyčia
PAOBELYS – koplytėlė prie kelio
SIESIKAI – Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia, koplytstulpis ir 1918 metų memorialas
Končių koplyčia-mauzoliejus kapinėse
Nepriklausomybės paminklas ir nugriautojo paminklo liekanos
Siesickių dvaras (pilis)
SKUOLIAI – Šv. Antano Paduviečio koplyčia
ŠEŠUOLIAI – Šv. Juozapo bažnyčia, šventoriaus vartai, Pavasarininkų kryžius ir varpinė
paminklas bažnyčios 260-mečiui, kryžius kard. V.Sladkevičiui, koplytstulpis
Laisvės paminklas ir Karžygys – paminklas Šešuolių 670-mečiui
TAUJĖNAI – Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia ir varpinė
Rūpintojėlis bažnyčios 150-mečiui (senosios bažnyčios vietoje)
Švč. M. Marijos koplytėlė Taujėnų dvaro parke
TULPIAKIEMIS – Rudaminų šeimos koplyčia-mauzoliejus kapinėse
VEPRIAI – Švč. M. Marijos Rožinio Karalienės bažnyčia
dvi metalinės varpinės – paminklas bažnyčios 100-mečiui
Kalvarijų (Kryžiaus kelio) koplyčia šventoriuje ir koplytėlės (senos bei atstatytosios)
koplytstulpis Kalvarijų atstatymui atminti ir Veprių kapinių vartai
Baro konfederacijos koplytėlė
VIDIŠKIAI – Švč. Trejybės bažnyčia, varpinė ir du mauzoliejai šventoriuje
Opanų koplyčia-mauzoliejus kapinėse
ŽELVA –
Šv. Ignoto Lojolos bažnyčia, varpinė ir šventoriaus vartai, Nukryžiuotasis
Prisikėlimo kryžius ir Baltasis kryžius žuvusiems partizanams
ŽEMAITKIEMIS – Šv. Kazimiero bažnyčia ir Rūpintojėlis bažnyčios 430-mečiui
koplyčia (kaulinyčia) šventoriuje ir šventoriaus vartai
UTENOS RAJONO SAKRALAS...........................................................................835-850 psl.
UTENA –
Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia ir varpinė, kryžius šventoriuje
senųjų kapinių koplyčia (kaulinyčia)
Dievo Apvaizdos bažnyčia ir Dievo Apvaizdos koplyčia
Švč. M. Marijos Kankinių Karalienės koplyčia, vartai ir Partizanų kalnelis
Viešpaties Pakilimo į dangų stačiatikių cerkvė
Šv. Michailo sentikių cerkvė
BILIAKIEMIS – Švč. M. Marijos Vardo bažnyčia
DAUGAILIAI – Pavasarininkų paminklas „Dievui ir Tėvynei“ miestelyje
Šv. Antano Paduviečio bažnyčia ir varpinė, kryžius vyskupui Mečislovui Reiniui
DAUNORIAI – Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia ir paminklas žuvusiems partizanams šventoriuje
KIRDEIKIAI – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, trys koplytstulpiai šventoriuje
Šv. Jonas Krikštytojas prieš bažnyčią, kun. J.Breivos kapas ir Pakaso ežeras
KUKTIŠKĖS – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, varpinė ir kryžius krikščionybės 1600-mečiui
Nepriklausomybės (Šv. arkangelo Mykolo) paminklas prie bažnyčios
KVYKLIAI – Švč. Jėzaus Širdies koplyčia
LELIŪNAI – Šv. Juozapo bažnyčia, koplyčia ir paminklas bažnyčios 100-mečiui šventoriuje
PAKALNIAI – Švč. Trejybės bažnyčia, Senosios bažnyčios varpinė ir koplytėlė
SALDUTIŠKIS – Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia ir šventoriaus tvora „akmenų rožinis“
dvi Šv. Pranciškaus Asyžiečio skulptūros šventoriuje ir Rūpintojėlis
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SPITRĖNAI – Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės bažnyčia, varpinė ir paminklas šventoriuje
STALNIONIŠKIS – sentikių cerkvė, varpinė ir šventoriaus vartai
SUDEIKIAI – Švč. M. Marijos bažnyčia, kryžius ir varpinė, koplyčia (kaulinyčia) šventoriuje
ŠEIMATIS – sentikių cerkvė ir Moko akmuo
TAUKELIAI – Kozielų-Poklevskių koplyčia-mauzoliejus (griuvėsiai) ir J.Šimkevičiaus kapas
TAURAGNAI – Šv. Jurgio bažnyčia ir kryžius šalia bažnyčios
kapinių koplyčia, paminklas miestelyje ir Tauragno ežeras
UŽPALIAI – Švč. Trejybės bažnyčia, varpinė, koplyčia, M.Marija ir Rūpintojėlis šventoriuje
Šv. Florijonas miestelyje ir Šv. Nikolajaus Stebukladario stačiatikių cerkvė
Šv. Krokulės šaltinis, Krokulės (Jėzaus Kristaus) ir senoji koplytėlė (ant medžio)
VYŽUONOS – Šv. Jurgio bažnyčia ir „Vyžo“ akmuo fasade
Rūpintojėlis (bažnyčios 600-mečiui) ir koplyčia (kaulinyčia) šventoriuje
kapinių vartai su koplytėle ir paminklas kunigui P. Liepai atminti šventoriuje
VARĖNOS RAJONO SAKRALAS........................................................................851-864 psl.
VARĖNA – Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
-SENOJI VARĖNA – Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir varpinė
BABRIŠKĖS – Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, koplytėlė ir kryžius šventoriuje
BARČIAI – antkapinis paminklas ir kryžius kapinėse
DARGUŽIAI – Šv. Marijos koplytėlė
DUBIČIAI – Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia ir Rūpintojėlis šventoriuje
1863 m. sukilimo paminklas „Už mūsų ir jūsų laisvę“
KABELIAI – Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia ir varpinė
LIŠKIAVA – Švč. Trejybės bažnyčia ir varpinė, Šv. Agotos koplytėlė-antkapis šventoriuje
Liškiavos pilies griuvėsiai ir Nemuno vaizdas nuo piliakalnio
MARCINKONYS – Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia ir varpinė
MASKAUKA (AKMUO) – Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia, varpinė ir Užkeiktos mergos akmuo
MERKINĖ – Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, varpinė-vartai, varteliai ir kryžius
Viešpaties Kryžiaus stačiatikių cerkvė
Šv. Kazimiero koplytėlė ir Partizanų koplyčia miestelyje
Merkinės piliakalnis ir vaizdas į Nemuno ir Merkio santaką
NEDZINGĖ – Švč. Trejybės bažnyčia ir varinė, koplyčia-Adomo Kijučio mauzoliejus
Švč. M. Marijos koplytėlė ir kryžius šventoriuje, bažnyčios fundatoriaus kapas
PANARA – Dievo Gailestingumo koplyčia ir Jėzus prie kelio (netoli koplyčios)
PERLOJA – Švč. M. Marijos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia ir koplytėlė šventoriuje
Vytauto Didžiojo paminklas ir paminklas žuvusiems už Perloją
RUDNIA – Švč. M. Marijos, Nuolatinės Globėjos bažnyčia
SUBARTONYS – kapinių koplyčia (prie Vinco Mickevičiaus-Krėvės kapo)
VALKININKAI – Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčia, šventoriaus vartai ir varteliai
koplyčia (kaulinyčia) ir kryžius Lietuvos krikšto 600-mečiui šventoriuje
VYDENIAI – Vytauto Didžiojo koplytėlė
ŽILINAI –
Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
VILKAVIŠKIO RAJONO SAKRALAS.................................................................865-880 psl.
VILKAVIŠKIS – Švč. M. Marijos Apsilankymo katedra ir trys koplyčios šventoriuje
koplytstulpis V.Gustaičiui ir paminklas Budavonės kankiniams šventoriuje
Šv. Kryžiaus bažnyčia
ALKSNĖNAI – Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia ir varpinė, šventoriaus vartai
ALVITAS – Šv. Onos bažnyčia (Gauronskių koplyčia-mauzoliejus) ir varpinė
ANDRIŠKIAI (ŽALIOJI) – Žaliosios Šv. Roko bažnyčia
ANTUPIAI – kapinių koplyčia
AUGALAI (DIDVYŽIAI) – Didvyžių Šv. popiežiaus Leono II bažnyčia
37

BARTNINKAI – Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia ir varpinė, paminklas kun. J.Burduliui
Senoji bažnyčia (griuvėsiai) ir koplyčia-mauzoliejus šventoriuje
GIŽAI –
Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
GRAŽIŠKIAI – Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
KETURVALAKIAI – Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčia ir varpinė, koplyčia-mauzoliejus
KYBARTAI – Eucharistinio Išganytojo bažnyčia su varpine
buv. evangelikų liuteronų bažnyčia (dabar K.Donelaičio gimnazija)
Bajorų evangelikų liuteronų kapinių koplyčia (griuvėsiai)
Naujoji Apaštalų bažnyčia
Šv. Aleksandro Neviškio stačiatikių cerkvė
LANKELIŠKIAI – Švč. Trejybės bažnyčia ir Senosios bažnyčios vieta (griuvėsiai)
MARGAI (ALKSNINĖ) – Alksninės Kristaus Atsimainymo bažnyčia ir varpinė
MAŽUČIAI – Marijos Malonės versmių (šventojo šaltinio) koplyčia
Senoji šaltinio koplyčia ir koplytėlė
PAEŽERIAI – Šv. Antano kapinių koplyčia ir Jono Valaičio kapas
PAJEVONYS – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
PARAUSIAI – Švč. Jėzaus Širdies kapinių koplyčia
PILVIŠKIAI – Švč. Trejybės bažnyčia ir viena iš Kryžiaus kelio stočių
Senosios bažnyčios varpinė ir Senoji (laikinoji) bažnyčia
Jungtinė metodistų bažnyčia
SLABADAI – Šv. Jono Krikštytojo kapinių koplyčia
VIRBALIS – Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
evangelikų liuteronų bažnyčia
Rekašių koplyčia-mauzoliejus kapinėse
VIŠTYTIS – Švč. Trejybės bažnyčia, koplyčia (kaulinyčia) ir kryžius šventoriuje
evangelikų liuteronų bažnyčia ir Vištyčio didysis akmuo
VILNIAUS MIESTO SAKRALAS........................................................................881-948 psl.
ANTAKALNIS – Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, Tremtinių ir Carito koplyčios
- bevardė koplyčia šventoriuje (viena iš dviejų), Tremtinių koplyčios kryžius
Vatikano apaštališkosios nunciatūros koplyčia
ANTAKALNIO KAPINĖS (Karių kapai):
- Šv. Vladimiro stačiatikių cerkvė (Bykovskių koplyčia-mauzoliejus)
- generolo-majoro našlės A.A.Paul antkapis
- K.Goltovskio, O.Čudinovos ir dar du mauzoliejai
Viešpaties Jėzaus (Trinitorių) bažnyčia
SAULĖS KAPINĖS (Šv. Petro ir Povilo kapinės):
- Šv. Vincento Pauliečio koplyčia
- Meištavičių koplyčia-mauzoliejus
- Oginskių koplyčia-mauzoliejus
- Prisikėlimo koplyčia-mauzoliejus
- antkapinis mauzoliejus
ANTAVILIAI – Radziševskių koplyčia-mauzoliejus kapinėse
AUKŠTIEJI PANERIAI – Jėzaus Nukryžiuotojo kapinių koplyčia
FABIJONIŠKĖS – mormonų bažnyčia
GRIGIŠKĖS – Šv. Dvasios koplyčia
JERUZALĖ – VILNIAUS KALVARIJOS (Kryžiaus kelias ir planas):
- M stotis – koplyčia „Pas Sopulingąją Dievo Motiną“
- I stoties koplyčia „Paskutinė vakarienė“
- II stoties koplyčia „Prie Alyvų kalno“
- III stoties koplyčia „Viešpatis Jėzus meldžiasi Alyvų sode“
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- IV stoties koplyčia „Viešpaties Jėzaus suėmimas“
- VI stotis „Pirmieji Vandens vartai“
- VII stotis „Pirmieji Siono vartai“
- VIII stoties koplyčia „Pas Aną“
- IX-X-XI stočių koplyčia „Pirmą ir antrą kartą pas Kajafą. Kalėjime“
- XII stotis „Antrieji Siono vartai“
- XIII ir XXI stočių koplyčia „Pirmą kartą pas Pilotą. Kalėjime“
- XIV ir XVI stotys „Pirmą ir antrą kartą Geležiniuose vartuose“
- XV stoties koplyčia „Pas Erodą“
- XVII-XX stotys „Keturis kartus Senojo miesto vartuose“
- XXII stoties koplyčia „Viešpatis Jėzus paima nešti kryžių“
- XXIII stoties koplyčia „Viešpatis Jėzus pirmą kartą parpuola po kryžiumi“
- XXIV stoties koplyčia „Viešpatis Jėzus susitinka savo motiną“
- XXV stoties koplyčia „Simonas Kirėnietis padeda nešti kryžių“
- XXVI stoties koplyčia „Veronika nušluosto Viešpačiui Jėzui veidą“
- XXVII stoties koplyčia „Viešpatis Jėzus parpuola po kryžiumi antrą kartą“
- XXVIII stoties koplyčia „Viešpatis Jėzus ramina verkiančias moteris“
- XXIX stoties koplyčia „Viešpatis Jėzus parpuola po kryžiumi trečią kartą“
- XXX stoties koplyčia „Viešpačiui Jėzui nuplėšia drabužius“
- XXXIII stotis (prie bažnyčios) „Viešpatį Jėzų nuima nuo Kryžiaus“
- XXXIV stoties koplyčia „Viešpaties Jėzaus kapas“
- XXXV stoties koplyčia „Šventojo Kryžiaus atradimas“
- Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
Šv. Juozapo kunigų seminarijos koplyčia
LAZDYNAI – Šv. Jono Bosko bažnyčia
MARKUČIAI – Šv. Varvaros stačiatikių cerkvė (Puškinų koplyčia-mauzoliejus)
Grigorijaus ir Varvaros Puškinų bei jų šunelių antkapiai
NAUJAMIESTIS – Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
Šv. Nikolajaus Stebukladario (Lukiškių kalėjimo) cerkvė
Niškovskių šeimos koplyčia-mauzoliejus buv. kapinėse
Repninų koplyčia-mauzoliejus ir „Miegantis liūtas“ kapinėse (Vingio parke)
Šv. Hiacinto (Jackaus) koplytėlė
Šv. Konstantino ir Michailo (Romanovų) stačiatikių cerkvė
Šv. Jurgio skulptūra Gedimino prospekte
Gailestingojo Jėzaus brolių bendruomenės koplyčia
Šv. Stepono bažnyčia
NAUJIEJI VERKIAI (STAVIŠKĖS) – Jėzaus paminklas ant piliakalnio ir vaizdas nuo jo
NAUJININKAI – Šv. Aleksandro Neviškio stačiatikių cerkvė (buv. kalėjime)
Švč. Dievo Motinos Užtarėjos sentikių cerkvė
Krikščionių evangelikų apaštalų dvasioje bažnyčia
koplytėlė Dariaus ir Girėno g.
NAUJOJI VILNIA – Šv. Kazimiero bažnyčia, paminklas tremtiniams ir šventoriaus vartai
Šv. apaštalų Petro ir Povilo stačiatikių cerkvė
Švč. M. Marijos Taikos Karalienės bažnyčia
- Rožinio slėpinio stotelė (viena iš 20-ies) ir Švč. M. Marija šventoriuje
- Šv. Kristoforas šventoriuje ir paminklas popiežiui Jonui Pauliui II
PAVILNYS – Kristaus Karaliaus bažnyčia ir Šv. Kristoforas fasade
koplyčia (kaulinyčia) ir koplytstulpis Žalgirio mūšio 500-mečiui šventoriuje
Šv. Juozapas su kūdikėliu Jėzumi ir koplytstulpis su Rūpintojėliu šventoriuje
kunigo A.Končiaus antkapinis paminklas šventoriuje
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PAUPYS –
PILAITĖ –
RASOS –

Evangelinio tikėjimo krikščionių (baptistų) maldos namai
Šv. Juozapo koplyčia
Naujoji Apaštalų bažnyčia
koplytėlė prie J.Pilsudskio mauzoliejaus vartų
RASŲ KAPINĖS:
- kapinių koplyčia ir „Mirties angelas“ (J.Montvilos antkapis)
- „Atgyjantis angelas“ (I.Salmonovič antkapis)
- kun. J.Radzivončiko antkapis
- seserų vizičių kolumbariumas
- Vileišių šeimos koplyčia-mauzoliejus
- grafų Korvin-Milevskių šeimos mauzoliejus
- Gimbutų šeimos mauzoliejus
- Jelenskių šeimos koplyčia-mauzoliejus
- Mančinskių šeimos koplyčia-mauzoliejus
- jėzuitų ordino vienuolių mauzoliejus
- Chondzinskių šeimos koplyčia-mauzoliejus
- Kašičų (Krasickių) šeimos koplyčia-mauzoliejus
- Sokolovskių šeimos koplyčia-mauzoliejus
- E.Pikelienės mauzoliejus
- P.Kviatkovskos mauzoliejus
- bonifratrų ordino vienuolių mauzoliejus
- Malinovskių šeimos koplyčia-mauzoliejus
- jėzuitų ordino vienuolių mauzoliejus
- Petkevičių šeimos koplyčia-mauzoliejus
- Augutovičių šeimos mauzoliejus
- grafų Broel-Pliaterių šeimos mauzoliejus
- Žilinskų šeimos mauzoliejus
- Filipovičių-Dubovikų šeimos mauzoliejus
- Vankevičių (Petešų) šeimos mauzoliejus
- Stachovskių šeimos mauzoliejus
- koplytstulpis žuvusiems 1941 m. birželio sukilėliams
- kenotafas žuvusiems Vasario 16-osios akto signatarams
- paminklas žuvusiems Lenkijos kariams
- paminklas ir Pieta žuvusiems Lietuvos kariams
LIEPKALNIO KAPINĖS:
- Šv. Eufrosinijos Polockietės stačiatikių cerkvė
- Šv. Tichono Zadonskio stačiatikių koplyčia
- Šv. Jurgio Nugalėtojo koplytėlė
- generolo Candlerio antkapis-mauzoliejus
koplytėlė ir Švč. Mergelės Marijos paminklas Liepkalnio g.
SANTARIŠKĖS – Dievo Gailestingumo koplyčia (ligoninės kieme)
ŠNIPIŠKĖS – Šv. arkangelo Rapolo bažnyčia ir šventoriaus vartai
Šv. arkangelo Michailo stačiatikių cerkvė
buv. Karmelitų (Šv. Teresės) kapinių koplyčia (iki rekonstravimo)
Šv. Vardano armėnų bažnyčia (koplyčia po rekonstravimo)
TRAKŲ VOKĖ – Švč. M. Marijos (Tiškevičių) koplyčia-mauzoliejus
Trakų Vokės dvaro varpinė (vandens bokštas)
TRINAPOLIS – Kristaus Karaliaus kongregacijos seserų koplyčia ir koplytstulpis
vaizdas į Trinapolį iš viršaus
Švč. Trejybės bažnyčia ir koplytėlė tvoroje
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VILKPĖDĖ – Dievo Apvaizdos (Gerosios Vilties) bažnyčia ir paminklas šventoriuje
VIRŠULIŠKĖS – Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčia (nepastatyta varpinė)
SUDERVĖS ŽYDŲ KAPINĖS:
- Vilniaus Gaono mauzoliejus
- paminklas geto aukoms
- du antkapiai-mauzoliejai
ŽIRMŪNAI – Tuskulėnų Rimties parko koplyčia-kolumbariumas su karūna
Šv. Teresės koplyčia
ŽVĖRYNAS – Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia ir neįgyvendintas projektas
- Nukryžiavimo koplyčia ir J.Matulaičio paminklas bažnyčios fasade
Dievo Motinos ikonos „Ženklas iš dangaus“ stačiatikių cerkvė
- V.Martinsono kapas cerkvės šventoriuje
Šv. kankinės Kotrynos stačiatikių cerkvė-koplyčia
karaimų kenesa
SENAMIESTIS – Šv. Stanislovo ir Vladislovo arkikatedra bazilika ir varpinė
- Šv. Kazimiero koplyčia prie arkikatedros ir Šv. Kazimiero sarkofagas
buv. Šv. Onos ir Barboros bažnyčios vieta
Šv. Jurgio bažnyčia, varpinė ir šventoriaus vartai, tvoros dalis-varpinė
Šv. Kryžiaus (Bonifratrų) bažnyčia ir skulptūrėlė šalia bažnyčios
- buv. Šv. Kryžiaus (Senoji) koplyčia
buv. Labdarių draugijos koplyčia
Šv. Ignoto bažnyčia ir varpinė
Šv. Dvasios (Dominikonų) bažnyčia ir portalas
Švč. Trejybės (Dievo Gailestingumo) bažnyčia ir kryžius prieangyje
- Gailestingojo Jėzaus paveikslas ir Jėzaus galva kieme
Šv. Jonų bažnyčia ir varpinė, Studento skulptūra Mažosios aulos fasade
Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir varpinė
paminklas Mečislovui Dordzikui
Šv. Onos bažnyčia ir varpinė
Šventųjų (Kristaus) Laiptų koplyčia ir šventoriaus vartai
Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardo (Bernardinų) bažnyčia
Skaisčiausiosios Dievo Motinos stačiatikių cerkvė (katedra) ir portalas
Šv. kankinės Paraskevos (Piatnickajos) stačiatikių cerkvė ir varpinė
- paminklas Hanibalui ir A.Puškinui šventoriuje
Šv. Nikolajaus stačiatikių cerkvė, varpinė ir Šv. Mykolo koplyčia
Švč. M. Marijos Ramintojos (Augustinų) bažnyčia
Šv. Kazimiero (Jėzuitų) bažnyčia
- Karališkoji karūna ant kupolo ir Kertinis akmuo bažnyčios fasade
buv. Kristaus Prisikėlimo stačiatikių cerkvė
Bazilijonų vartai
Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų (Unitų) bažnyčia
- paminklinė lenta A. Mickevičiui
- varpinė ir Skuminų koplyčia (prie bažnyčios)
Visų Šventųjų (Karmelitų) bažnyčia su varpine
Šv. Juozapo Sužadėtinio bažnyčios vieta ir Lazdynų Pelėdos paminklas
buv. Šv. Nikodemo bažnyčia
Šv. Dvasios stačiatikių cerkvė ir varpinė, trys šventieji ir jų relikvijorius
-cerkvės ir vienuolyno šventoriaus vartai
Šv. Teresės (Avilietės) bažnyčia, skulptūra fasade ir varpinė
- Pacų (Pociejų) koplyčia-mauzoliejus ir Mykolo Paco memorialinė lenta
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Aušros Vartų koplyčia ir šventasis paveikslas, galerija su laiptais į koplyčią
Vilniaus Gaono paminklas ir Senosios (Didžiosios) sinagogos vieta
choralinė sinagoga
evangelikų reformatų bažnyčia
Suzinų koplyčia-mauzoliejus Pranciškonų bažnyčios šventoriuje
Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Pranciškonų) bažnyčia ir buv. varpinė
- Šv. Ivono koplyčia ir Šv. Lauryno koplyčia
- buv. Baltosios Mergelės koplyčia (pranciškonų vienuolyne)
- Baltosios Mergelės skulptūra ir altoriaus kryžius
Šv. Kotrynos (Benediktinių) bažnyčia
- Valavičių koplyčia-mauzoliejus (prie bažnyčios)
benediktinių vienuolyno portalas
evangelikų liuteronų bažnyčia ir varpinė
Šv. Kristoforo paminklas Šv. Mikalojaus bažnyčios šventoriuje
Šv. Mikalojaus bažnyčia ir varpinė, Dievo Tėvo freska
Viešpaties Dangun Žengimo (Misionierių) bažnyčia ir priešbažnytis
misionierių vienuolyno oficinos portalas
Švč. Jėzaus Širdies (Vizitiečių) bažnyčia ir varpinė
- vizičių vienuolyno ir bažnyčios šventoriaus vartai
UŽUPIS – Šv. Baltramiejaus bažnyčia ir šventoriaus vartai
Užupio angelas ir vaizdas iš Šv. Baltramiejaus bažnyčios šventoriaus
BERNARDINŲ KAPINĖS:
- kapinių koplyčia, kapinių vartai ir varpinė
- Bernardinų kapinių įsteigimo koplyčia
- K. Mancevič mauzoliejus
- Gruševskių šeimos koplyčia-mauzoliejus
- Frejendų šeimos koplyčia-mauzoliejus
Trys Kryžiai ir nugriautų kryžių liekanos
VILNIAUS RAJONO SAKRALAS........................................................................949-968 psl.
BEZDONYS – Švč. M. Marijos, Aušros Vartų Gailestingumo Motinos bažnyčia
BUIVYDŽIAI – Šv. Jurgio bažnyčia ir varpinė
Šv. Florijono (Radziševskių) koplyčia-mauzoliejus šventoriuje
BUKIŠKIS – Dievo Motinos Globėjos stačiatikių cerkvė
DŪKŠTOS – Šv. Onos bažnyčia ir pijorų-profesorių antkapiai šventoriuje
EITMINIŠKĖS – Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
ELNIAKAMPIS – Traumfeterių giminės koplyčia-mauzoliejus (griuvėsiai)
EUROPOS CENTRAS (BERNOTAI) – Europos Sąjungos obeliskas
GEISIŠKĖS – Šv. kankinio Jurgio Nugalėtojo stačiatikių cerkvė, vartai-varpinė ir varteliai
JUODŠILIAI – Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo (ligoninės) koplyčia
KALVELIAI – Dievo Gailestingumo bažnyčia ir Jono Pauliaus II paminklas šventoriuje
šventvietė prie kelio (miestelyje)
KARVYS – Šv. Juozapo bažnyčia, koplyčia (kaulinyčia) ir šventoriaus vartai
KENA –
Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčia ir Švč. M.Marijos šulinys
KETURIASDEŠIMT TOTORIŲ – musulmonų (totorių) mečetė
LAVORIŠKĖS – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
LIUBAVAS – dvaro koplyčios-mauzoliejaus vieta (pamatai) ir Liubavo angelas
MAIŠIAGALA – Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
MASELIŠKĖS (AKMENA) – Dievo Motinos sentikių cerkvė
MEDININKAI – Šv. Trejybės ir Šv. Kazimiero bažnyčia ir varpinė
Medininkų pilis ir kapinių vartai
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MICKŪNAI – Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia ir varpinė, lenta poetui J.Slovackiui
MOSTIŠKĖS – Švč. Dievo Motinos, Šeimų Globėjos bažnyčia ir katalikų koplyčia
NEMENČINĖ – Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir paminklinis akmuo bažnyčios sienoje
Parčevskių šeimos koplyčia-mauzoliejus šventoriuje ir koplyčia kapinėse
NEMĖŽIS – Šv. Rapolo Kalinausko bažnyčia
musulmonų (totorių) mečetė
PABERŽĖ – Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia ir šventoriaus vartai
Švč. M. Marija šventoriuje, gėlynas (už bažnyčios) ir klebonija (?)
PARUDAMINYS – Kristaus Atsimainymo bažnyčia
PRIČIŪNAI – Šv. Ignoto koplyčia
RIEŠĖ (DIDŽIOJI) – Švč. M. Marijos Vardo bažnyčia
RUDAMINA – Švč. M. Marijos, Gerosios Patarėjos bažnyčia
Šv. Nikolajaus Stebukladario stačiatikių koplyčia kapinėse
Viešpaties Atsivertimo stačiatikių cerkvė (griuvėsiai)
RUKAINIAI – Jėzaus Kristaus paminklas
Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir Švč. M. Marija fasade
SKAIDIŠKĖS – Dievo Gailestingumo apaštalės Šv. Faustinos kapinių koplyčia
SKURBUTĖNAI – katalikų koplyčia ir varpinė
SUDERVĖ – Švč. Trejybės bažnyčia, varpinė ir koplytėlė prie šventoriaus vartų
SUŽIONYS – Šv. Felikso Valua bažnyčia, koplyčia (kaulinyčia) šventoriuje ir vartai
ŠILĖNAI – Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
ŠUMSKAS – Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, varpinė-vartai ir šventasis fasade
koplytėlė prieš bažnyčią su Fatimos ir Šv. Antano majolikomis
koplytėlė šventoriuje su Kamienskių ir Sviecickių atminimo lentomis
Senosios bažnyčios vieta ir varpinė kapinėse
VAIDOTAI (BALTOJI VOKĖ) – Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo bažnyčia ir varpinė
grafų Lenskių herbas ir mauzoliejus (?)
VĖLIUČIONYS – Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Gerojo Ganytojo koplyčia
ŽEMAITĖLIAI – Šv. Mykolo sentikių cerkvė
VISAGINO MIESTO SAKRALAS........................................................................969-970 psl.
Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčia
Šv. Jono Krikštytojo Gimimo stačiatikių cerkvė
Šv. kankinio Panteleimono stačiatikių cerkvė
ZARASŲ RAJONO SAKRALAS...........................................................................971-984 psl.
ZARASAI – Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia ir Šaltupės koplytėlė
Visų Šventųjų stačiatikių cerkvė kapinėse
Švč. Dievo Motinos Globėjos sentikių cerkvė
ANTALIEPTĖ – Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
ANTAZAVĖ – Dievo Apvaizdos bažnyčia, fasado fragmentai, varpinė ir šventoriaus vartai
Jėzus su kryžiumi, koplytstulpis su Rūpintojėliu ir gandralizdis šventoriuje
Boleslovo Kontrimo koplyčia-mauzoliejus Antazavės kapinėse
AVILIAI II – Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia ir varpinė
BAJORĖLIAI – kapinių koplyčia
BALTRIŠKĖS – Šv. Kazimiero bažnyčia
DEGUČIAI – Šv. Antano Paduviečio koplyčia (bažnyčia)
sentikių kapinių koplyčia, kapinių vartai ir antkapiai
DUSETOS – Švč. Trejybės bažnyčia ir varpinė, Kryžiaus kelio stotys ir antkapis-koplytstulpis
Lietuvos Nepriklausomybės paminklas miestelyje
IMBRADAS – Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia ir varpinė
JASAI –
koplytėlė prie kelio
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KVINTIŠKĖS (KAMŠA) – Mergelių Mergelės (Švč. M. Marijos Apsireiškimo) koplyčia (statoma)
Ilgio ežeras – Švč. M. Marijos apsireiškimo vieta
MINAUKA – Švč. Dievo Motinos Globėjos sentikių cerkvė
NARIŪNAI – senųjų kapinių koplyčia
RAISTINIŠKĖS – sentikių cerkvė
RŪSTEIKIAI – sentikių cerkvė
SALAKAS – Švč. M. Marijos Sopulingosios bažnyčia, koplytėlės ir kryžiai šventoriuje
Šv. Jono Nepomuko koplyčia prie kelio
SMALVOS – Švč. M. Marijos Rožinio bažnyčia ir varpinė
senasis bažnyčios kryžius ir koplytstulpis šventoriuje
STELMUŽĖ – Viešpaties Jėzaus Kryžiaus (Šv. Kryžiaus) bažnyčia, altorius ir sakykla
bažnyčios varpinė ir Stelmužės ąžuolas
TILŽĖ – Švč. M. Marijos Karalienės bažnyčia
TURMANTAS – Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia ir Turmanto sentikių cerkvė
VAJASIŠKIS – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir varpinė
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIŲ IR KOPLYČIŲ TITULAI.......................985-1010 psl.

Antazavės bažnyčios šventoriuje
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