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Vyžuonų kapinės
Kuktiškių bažnyčios ansamblis
835 psl. – Saldutiškio bažnyčia
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UTENA
Kristaus Žengimo į dangų
bažnyčia, 1884 m.,
Vytauto a.1
1500 m. minima pirmoji
bažnyčia (manoma, kad
pastatyta 1390 ar 1416 m.).
1796-1802 m. pastatyta nauja
Šv. Kryžiaus bažnyčia.
1879 m. sudegė. 1882-84 m.
pastatyta dabartinė. Architektas
S. G. Lukoševičius
(iš Sankt Peterburgo)
Varpinė, 1876 m.
Kryžius šventoriuje,
1905 (1999) m.
(su šventųjų kankinimo
priemonėmis)
Koplyčia (kaulinyčia)
Utenos senosiose kapinėse
(už Kristaus Žengimo į dangų
bažnyčios, žemiau)

Dievo Apvaizdos
koplyčia, 1990 m.,
Aušros g.78
Architektai Juozas
Šipalis ir Vladas
Treinys
Dievo Apvaizdos bažnyčia, 2005 m., Aušros g.78
Architektai Ričardas Krištopavičius
ir Mindaugas Jamantas
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UTENA
Švč. Mergelės Marijos
Kankinių Karalienės koplyčia, vartai
ir Partizanų kalnelis, 1993 m. Sudeikių g.
Architektas Algimantas Kuras
Fundatoriai Amerikos lietuviai
Marija ir Aleksandras Žemaičiai
(A.Žemaitis palaidotas šioje koplyčioje)

Utenos Viešpaties Pakilimo į dangų
stačiatikių cerkvė, 1997 m. (kairėje, aukščiau)
Maironio g.6
Šv. Michailo sentikių
(Pomorų) cerkvė (dešinėje),
1991 m.
Joneliškio g.
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BILIAKIEMIS
8 km į pietryčius nuo Utenos,
3 km į pietus nuo kelio į Tauragnus
Švč. Mergelės Marijos Vardo
bažnyčia, 1940 m.
Architektas inž. Pranas Indriūnas

DAUGAILIAI
19 km į šiaurės rytus nuo Utenos,
prie kelio į Zarasus
Pavasarininkų paminklas
„Dievui ir Tėvynei“, 1938 m.
Skirtas Lietuvos krikšto 550-mečiui, Lietuvos
nepriklausomybės 20-mečiui. Sovietų laikais
nuniokotas, Atgimimo laikais restauruotas
Atminimo lenta, 2002 m. Daugailių krašto
partizanams, žuvusiems 1945-50 metais

Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
ir varpinė, 1852 (1883) m.
Iki 1685 m. pastatyta pirmoji bažnyčia (ant piliakalnio). 1766 m.
atstatyta, bet tais pačiais metais nuo žaibo sudegė. 1852 m. pastatyta
nauja (kitoje, dabartinėje vietoje). 1883 m. perstatyta ir padidinta
Kryžius šventoriuje prie Vilniaus arkivyskupo, mirusio Sovietų
kalėjime, Mečislovo Reinio (1884-1953) kenotafo (kairėje)
Mečislovas Reinys gimė netoli Daugailių esančiame
Madagaskaro kaime
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DAUNORIAI
25 km į pietryčius nuo Utenos,
10 km į rytus už Tauragnų
Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia, 1934 m.
1926 m. pastatyta koplyčia.
1933-34 m. dabartinė bažnyčia
(iki Antro karo dar vadinta koplyčia)
Paminklas „Žuvusiems miškuose“

KIRDEIKIAI
29 km į pietryčius nuo Utenos,
12 km į pietryčius už Tauragnų
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, 1927 m.
Šv. Jonas Krikštytojas prieš bažnyčią (aukščiau)
Meistras Petras Gaižutis
Paminklas Lietuvos vardo 1000-mečiui
(dešinėje)
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KIRDEIKIAI
Kunigo Juozapo Breivos (1891-1939) –
bažnyčios statytojo kapas šventoriuje
Pakaso ežeras Kirdeikiuose (žemiau, kairėje)

KUKTIŠKĖS
14 km į pietus nuo Utenos,
prie kelio į Kaltanėnus, Švenčionėlius
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
ir varpinė, 1891 m.
1604 m. pastatyta bažnyčia. Fundavo Vilniaus
vyskupas Benediktas Vaina. Apie 1689 m.
perstatyta ir konsekruota. 1889 m. sudegė.
1890-91 m. pastatyta dabartinė
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KUKTIŠKĖS
Nepriklausomybės (Šv. arkangelo Mykolo)
paminklas prie bažnyčios, 1930 m.
1948 m. Sovietų valdžia buvo nugriovusi.
1991 m. atstatytas. Skulptorius Stasys Žirgulis
Kryžius šventoriuje, 1913 m. (žemiau, dešinėje)
Užrašas „Tuo ženklu pergalėsi. 313-1913.
Krikščionijos laimėjimo sukaktuvėms paminėti“

KVYKLIAI
10 km į pietus nuo Utenos, 4 km į rytus nuo kelio į Molėtus
Švč. Jėzaus Širdies koplyčia
1996 m. įrengta buvusiuose kultūros namuose

LELIŪNAI
15 km į vakarus nuo Utenos, prie kelio į Ukmergę
Šv. Juozapo bažnyčia ir koplyčia, 1905 m
1698 m. pastatyta pirmoji bažnyčia. 1788 m. pastatyta nauja. Fundavo dvarininkas Juozas
Pomarneckas (kitais duomenimis dvarininkas Butleris). 1900-07 m. pastatyta dabartinė.
Architektas Nikolajus Andrejevas (pagal kitą versiją Pakalnių dvarininkas inž. Kulieša)
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LELIŪNAI
Paminklas bažnyčios šimtmečiui
šventoriuje, 2002 m. (kairėje)

PAKALNIAI
11 km į pietvakarius nuo Utenos,
prie kelio į Alantą
Švč. Trejybės bažnyčia, 2002 m.
1762 m. pastatyta bažnyčia.
Fundavo dvarininkas Antanas Kulieša.
1906 m. pastatyta nauja.
1992 m. atnaujinta,
bet 2000 m. sudegė.
2000-02 m. pastatyta dabartinė
Architektas Kazys Tamošėtis

Senosios bažnyčios varpinė,
1907 m. (aukščiau)
Koplytėlė prie bažnyčios,
1900 m. (kairėje)
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SALDUTIŠKIS
24 km į pietryčius nuo Utenos, 1 km į pietus
nuo kelio į Kaltanėnus, Švenčionėlius
Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia, 1928 m.
1922 m. Jaloveckių dvaro rūmuose
buvo įrengta koplyčia.
1925-28 m. pastatyta dabartinė bažnyčia
(ant dvaro ūkinio pastato pamatų)
Šv. Pranciškaus Asyžiečio paminklai

Šventoriaus tvora, 1997-2007 m.
Iš klebono kunigo Jurgio
Kazlausko surinktų parapijos
kaimuose 55-ių akmenų, sunertų
aplink bažnyčią kaip rožinis. Ant
akmenų iškalti esamų ir išnykusių
parapijos kaimų vardai bei
įamžinti garbūs Saldutiškio
žmonės. Rožinio jungtis nukalė
meistras Jonas Rastinis
Rūpintojėlis šventoriaus prieigose
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SPITRĖNAI
14 km į rytus nuo Utenos,
5 km į pietryčius nuo kelio į Zarasus
Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės
bažnyčia ir varpinė, 1917 m.
Architektas studentas Pranas Gineitis
Fundavo dvarininkai Elena ir Jonas Balaišos
Paminklas Lietuvos kunigams
„Supkitės, svajų laivai...“ (kairėje, žemiau)
Spitrėnų bažnyčios šventoriuje

STALNIONIŠKIS
16 km į šiaurės vakarus nuo Utenos, 1 km į vakarus nuo kelio į Kupiškį
Sentikių cerkvė, 1742 (?) m., „varpinė“ ir šventoriaus varteliai, 1928 m.
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SUDEIKIAI
11 km į šiaurės rytus nuo Utenos
(prie Alaušo ežero)
Švč. Mergelės Marijos bažnyčia, 1825 m.
XVIII a. Bikuškio dvare (prie Sudeikių) buvo
įrengta koplyčia. Apie 1800 m. sudegė.
1806 m. pastatyta laikina bažnyčia Sudeikiuose.
1825 m. pastatyta dabartinė bažnyčia. 1917 m.
užstatyti bokšteliai.
1944 m. smarkiai nukentėjo.
Po karo, iki 1955 m. suremontuota,
tik vietoje bokštelių užstatytas frontonas
Varpinė ir koplyčia (kaulinyčia)
šventoriuje, 1835 m.
Bažnyčios pagrindinis kryžius

ŠEIMATIS
25 km į pietryčius nuo Utenos,
8 km į rytus nuo Tauragnų
Sentikių cerkvė, pastatyta po 1863 m.
Akmuo „Mokas“
(200 m nuo Šeimaties cerkvės, prie kelio)
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TAUKELIAI
Į šiaurės rytus nuo Utenos,
apie 5 km į vakarus nuo Daugailių,
apie 2 km į vakarus nuo kelio į Zarasus
Kozielų-Poklevskių šeimos koplyčiamauzoliejus, XVIII a. pabaiga
Fundatoriai dvarininkai Kozielos.
Iki pastatant Sudeikių bažnyčią (1825 m.),
aplinkiniai žmonės čia ir melsdavosi

Jokūbo Šimkevičiaus (1775-1818) kapas
– gydytojo, Vilniaus medicinos draugijos įkūrėjo,
medicinos vadovėlių autorius (šalia koplyčios)

TAURAGNAI
17 km į pietryčius nuo Utenos
Šv. Jurgio bažnyčia, 1969 m.
1387 m. pastatyta bažnyčia (viena iš pirmųjų septynių
Lietuvoje). Ilgą laiką buvo dvi bažnyčios: miestelyje
(pastatyta 1735 m.) ir Taurapilyje (koplyčia ant
piliakalnio, 3,5 km į rytus nuo Tauragnų – pastatyta
1728 m., 1806 m. perkelta į parapijos kapines).
1874 m. Tauragnuose pastatyta nauja bažnyčia.
1944 m. karo metu sudegė kartu su varpine. Laikini
maldos namai įrengti parapijos salėje, kuri 1967 m.
sudegė. Pamaldos buvo laikomos kapinių koplyčioje.
1969 m. atstatyta (perstačius nupirktą medinį namą).
1989 m.
apmūryta.
Architektas
Romualdas
Mikulėnas

Tauragnų
kapinių
koplyčia,
1806 m.
(perkelta nuo
Taurapilio
piliakalnio)
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TAURAGNAI
Paminklas Vytauto apygardos partizanams,
kovojusiems už Lietuvos laisvę „Apsaugok
Aukščiausias tą mylimą šalį“, 2001 m.
Skulptorius Romualdas Mikulėnas
Architektė Loreta Smalskienė
Tauragno ežeras
(vaizdas nuo Taurapilio piliakalnio)

UŽPALIAI
17 km į šiaurę nuo Utenos, 10 km į šiaurės rytus
nuo Vyžuonų (kelio į Kupiškį)
Švč. Trejybės bažnyčia, 1898 m.
Iki 1522 m. pastatyta bažnyčia. Nuo 1611 m. kurį
laiką priklausė evangelikams reformatams.
1651 m. ir apie 1750 m. pastatytos naujos.
1783 m. per miestelio gaisrą sudegė. Apie 1787 m.
pastatyta nauja. 1888-98 m. pastatyta dabartinė
Architektas Ustinas Golinevičius
Senosios bažnyčios varpinė, 1847 m.
Koplyčia šventoriuje, 1898 m. (žemiau, kairėje)
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UŽPALIAI
Šv. Florijono paminklas, 1930 m.
Sovietų valdžios buvo nugriautas
1990 m. atstatytas
Švč. Mergelės Marijos paminklas ir
Rūpintojėlis šventoriuje (žemiau)

Šv. Nikolajaus Stebukladario
stačiatikių cerkvė, 1872 m.
Pastatyta rusų kolonistams, apgyvendintiems po
1863 m. sukilimo į Sibirą ištremtų žmonių vietoje

UŽPALIAI II (LYGAMIŠKIS)
Šv. Krokulės šaltinis
Garsėja nepaprastomis
savybėmis gydyti įvairias ligas,
nešti laimę, saugoti nuo
Perkūno ir kt. Pasakojima, kad
prie šaltinio piemenėliams buvo
pasirodęs Jėzus Kristus
Krokulės
(Jėzaus Kristaus)
koplytėlė, 1903 m. (kairėje)
Krokulės šaltinio
senoji koplytėlė, XIX a.
(medyje)
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VYŽUONOS
13 km į šiaurės vakarus nuo Utenos,
prie kelio į Kupiškį
Šv. Jurgio bažnyčia, 1406 m.
1406 m. pastatyta bažnyčia. Fundatorius
Vilniaus kaštelionas Kristinas Astikas. 1553 m.
minima katalikų bažnyčia. 1622 m. minima iš
katalikų atimta bažnyčia, kurioje laidojami
kunigaikščiai Radvilos. 1656 m. teismo
sprendimu perduota katalikams (Radvilų
nekropolis perkeltas į Kėdainius). 1796 m.
sudegė. 1811 m. atstatyta. 1891-92 m.
atnaujinta, pristatytas bokštas
Koplyčia (kaulinyčia) šventoriuje
„Žalčio Vyžo galvos“ akmuo apsidėje

Vyžuonų
kapinių vartai,
1886 m.
(aukščiau, dešinėje)
Rūpintojėlis –
paminklas bažnyčios
600-mečiui, 2006 m.
(kairėje, toliau)
Paminklas kunigui,
politiniam kaliniui
Petrui Liepai
(1886-1953),
atminti
(viduryje)
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