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Skaidiškių kapinių koplyčia
Dūkštų bažnyčia
949 psl. – Šumsko bažnyčia
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BEZDONYS
24 km į šiaurės rytus nuo Vilniaus,
8 km į pietvakarius nuo Nemenčinės
Švč. Mergelės Marijos,
Aušros Vartų Gailestingumo Motinos
bažnyčia, 1937 m.
1947 m. Sovietų valdžia uždarė ir
įrengė sandėlį, vėliau – mokyklos sporto
salę. 1988 m. grąžinta ir atšventinta

BUIVYDŽIAI
40 km į šiaurės rytus nuo Vilniaus,
18 km į rytus nuo Nemenčinės
Šv. Jurgio bažnyčia, (1790) 1986 m.
ir varpinė, 1927 m.
1787 m. minima sena bažnyčia. 1788-90 m.
pastatyta nauja medinė bažnyčia. Fundavo
Vilniaus maršalka Mykolas Radziševskis.
1982 m. sudegė. 1984-86 m. atstatyta (mūrinė,
vienintelė Lietuvoje aštuoniakampė bažnyčia)
Šv. Florijono (Radziševskių) koplyčiamauzoliejus šventoriuje, 1790 m. Iki 1820 m.
turėjo Šv. arkangelo Mykolo koplyčios titulą
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BUKIŠKIS
10 km į šiaurės vakarus nuo Vilniaus,
prie kelio į Ukmergę, Panevėžį
Dievo Motinos Globėjos stačiatikių
cerkvė, XIX a.
Fundavo generolas Božeranas,
po 1863 m. sukilimo tapęs iš Radvilų
atimto dvaro savininku.
Antro karo metu apgriauta ir
Sovietų valdžios paversta
mechanizmų sandėliu.
2007 m. atstatyta

DŪKŠTOS
30 km į šiaurės vakarus nuo Vilniaus,
prie kelio į Kernavę
Šv. Onos bažnyčia, 1856 m.
1647 m. pastatyta koplyčia. Fundavo
dvarininkė Darata GiedraitytėDaubarienė. 1772 m. pijorai pastatė
bažnyčią. 1850-56 m. pastatyta dabartinė
bažnyčia (ir kapinių koplyčia).
Parėmė kompozitorius Stanislovas
Moniuška. Architektai Tomas Tišeckis ir
(ar) Gustavas Šachtas. 1868 m. caro
valdžios uždaryta ir paversta stačiatikių
cerkve. Nugriauta kapinių koplyčia.
1918 m. grąžinta katalikams
Vilniaus universiteto
profesorių-pijorų antkapiai
šventoriuje (žemiau, dešinėje)
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EITMINIŠKĖS
30 km į šiaurę nuo Vilniaus,
4 km į rytus nuo kelio į Molėtus
Šv. Antano Paduviečio bažnyčia,
1924 m.
1685 m. Vilniaus misionieriai
pastatė pirmą koplyčią.
1866 m. caro valdžia uždarė.
1924 m. pastatyta dabartinė bažnyčia

ELNIAKAMPIS (VELNIAKAMPIS)
26 km į šiaurės vakarus nuo Vilniaus,
2,5 km į pietus nuo kelio į Dūkštas, Kernavę,
5 km į pietus nuo Dūkštų
Trautfeterių koplyčia-mauzoliejus,
XIX a. pab.
Pastatė rusų generolas
Hugo fon Trautfeteris, gavęs šalia buvusį
Velniakampio dvarą už nuopelnus malšinant
1863 m. sukilimą. Čia ir buvo palaidotas generolas
bei Pirmajame kare žuvęs jo sūnus. Antro karo metu
generolo našlė palaikus išvežė į Vokietiją

EUROPOS CENTRAS
(BERNOTAI)
26 km į šiaurę nuo Vilniaus,
prie kelio į Molėtus
Europos Sąjungos obeliskas, 2004m.
Skulptorius
Gediminas Jokubonis
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GEISIŠKĖS
30 km į šiaurės vakarus nuo Vilniaus,
3 km į šiaurę nuo kelio į Kernavę
Šv. kankinio Jurgio Nugalėtojo stačiatikių
cerkvė, vartai- varpinė ir varteliai, 1865 m.
Pastatyta kolonistams stačiatikiams iš
Baltarusijos, vėliau – iš Ukrainos.
Fundatorius kunigaikštis Cezaris Giedraitis

JUODŠILIAI
12 km į pietus nuo Vilniaus,
3 km į vakarus nuo Lydos kelio,
tarp Rudaminos ir Pagirių
Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo
(ligoninės) koplyčia,
2006 m.
1939 m. buvo pradėta statyti bažnyčia.
Po karo Sovietų valdžia joje įkūrė
ligoninę. 1991 m. sudegė.
2003-06 m. atstatyta

KALVELIAI
27 km į rytus nuo Vilniaus, prie kelio į Šumską
Šventvietė prie Kalvelių, 1996 m. (prie kelio į Keną)
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KALVELIAI
Dievo Gailestingumo bažnyčia, 2000 m.
Lenkijos architektas Tadeušas Derletka
ir Mečislovas Jagusinskis (iš Vilniaus)
Popiežiaus Jono Pauliaus II paminklas,
2007 m. (priešais bažnyčią)

KARVYS
26 km į šiaurės vakarus nuo Vilniaus, 3 km į
rytus nuo Maišiagalos (nuo kelio į
Ukmergę)
Šv. Juozapo bažnyčia, 1865 m.
1779 m. dvarininkas Točiliauskis
fundavo bažnyčią. 1861 m. sudegė.
1862-65 m. pastatyta dabartinė
Koplyčia (kaulinyčia) šventoriuje ir vartai
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KENA
23 km į rytus nuo Vilniaus,
prie kelio į Šumską
Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos
bažnyčia, 1920 m.
XVII a. pabaigoje pastatyta koplyčia.
1866 m. caro valdžia uždarė.
1920 m. pastatyta dabartinė bažnyčia
Švč. Mergelės Marijos šulinys
prie bažnyčios
(žemiau, kairėje)

KETURIASDEŠIMT TOTORIŲ
12 km į pietus nuo Vilniaus, 3 km į pietus
nuo Pagirių, prie kelio į Baltąją Vokę
Musulmonų mečetė, 1815 m.
1397 m. Vytautas Didysis čia apgyvendino
40 belaisvių totorių. 1558 m. minima mečetė.
1812 m. sudegė. 1815 m. pastatyta dabartinė.
Sovietų valdžia buvo pavertusi sandėliu, bet
slapčia vyko pamaldos. 1993 m. atnaujinta

LAVORIŠKĖS
24 km į rytus nuo Vilniaus, prie kelio į Polocką
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, 1906 m.
1642 m. pastatyta bažnyčia. Fundavo Ona
Rudaminaitė-Pacienė. 1655 m. Maskvos
armija sudegino. 1670 m. atstatyta.
1899-1906 m. pastatyta dabartinė.
Buvusi bažnyčia išvežta į Šumską
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LIUBAVAS
23 km į šiaurę nuo Vilniaus,
2 km į pietus nuo kelio Maišiagala-Nemenčinė
Liubavo angelas, XIX a. pabaigoje (2009 m.)
Sovietų laikais nunykęs, 2009 m. atkurtas.
Fundatorius ir autorius Gintaras Karosas
Liubavo dvaro koplyčia –
Slizenių mauzoliejus (pamatai), 1741 m.
XIX a. viduryje perstatyta.
Architektas dvarininkai Rapolas Slizenis (?)
Sovietų laikais sunyko (nugriauta)

MAIŠIAGALA
25 km į šiaurės vakarus nuo Vilniaus,
1 km į vakarus nuo kelio į Ukmergę
Švč. Mergelės Marijos
Ėmimo į dangų bažnyčia,
1865 m.
1387 m. pastatyta pirmoji bažnyčia.
1589 m. atstatyta.
1655 m. Maskvos armija sugriovė.
1674 m. minima laikina bažnyčia.
1760 m. atstatyta.
1862-65 m. pastatyta dabartinė

MASELIŠKĖS
(AKMENA)
37 km į šiaurę nuo Vilniaus,
prie senojo kelio į Molėtus
Dievo Motinos sentikių cerkvė, 1937 m.
1865 m. pastatyta pirmoji cerkvė.
1937 m. dabartinė. 1997 m. atnaujinta
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MEDININKAI
31 km į pietryčius nuo Vilniaus,
prie senojo Minsko plento
Švč. Trejybės ir Šv. Kazimiero
bažnyčia, 1931 m.
1391 m. pastatyta pirmoji bažnyčia. 1788 m.
pastatyta nauja. 1832 m. caro valdžia uždarė.
1835 m. pervežta į Salas. Dvarininkė Zofija
Kaminskienė 1858 m. pastatė koplyčią. 1865 m.
caro valdžia vėl uždarė ir 1868 m. nugriovė.
1916 m. klojime įrengta koplyčia.
1922-31 m. pastatyta dabartinė.
Architektas Antonas Filipovičius-Dubovikas

Medininkų bažnyčios varpinė
(aukščiau, dešinėje)
Medininkų kapinių vartai
(aukščiau, kairėje)
Medininkų pilis, 1402 m.
(kairėje)
(pirmą kartą paminėta, kairėje)
1655 m. Maskvos armijos
buvo apgriauta
ir nebeatstatyta
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MICKŪNAI
16 km į rytus nuo Vilniaus,
prie kelio į Polocką
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčia ir varpinė, 1826 m.
1733 m. pastatyta koplyčia. Fundavo
kanauninkas Juozapas Puzinas. 1826 m.
pastatyta dabartinė bažnyčia. 1869 m.
uždaryta ir paversta stačiatikių cerkve. 1918
m. grąžinta katalikams. 1969 m. atnaujinta.
Pastatyta varpinė (vietoje medinės)
Atminimo lenta poetui Juliui Slovackiui,
2000 m. (ant varpinės sienos)
1826 m. dalyvavo bažnyčios pašventinime

MOSTIŠKĖS
31 km į rytus
nuo Vilniaus,
7 km į šiaurę
nuo Lavoriškių
Švč. Dievo Motinos,
Šeimų Globėjos bažnyčia,
2002 m.
(kairėje, aukščiau)
Įrengta kultūros namuose
Katalikų koplyčia
(kairėje, žemiau)
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NEMENČINĖ
22 km į šiaurės rytus nuo Vilniaus
Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, 1855 m.
1387 m. pastatyta (viena iš septynių pirmųjų)
bažnyčia. Fundavo Vytautas Didysis.
1655 m. Maskvos armija sudegino.
Iki 1680 m. atstatyta. 1706 m. per karą
sudeginta. 1712 m. atstatyta. 1842 m. sudegė.
1848-55 m. pastatyta dabartinė bažnyčia.
Fundavo Parčevskių šeima.
Architektas Karolis Gregotovičius
Parčevskių šeimos koplyčia-mauzoliejus
šventoriuje, 1857 m. (dešinėje, žemiau)
Paminklinis akmuo bažnyčios sienoje

Švč. Mergelės Marijos
kapinių koplyčia, 1843 m.
(kairėje, aukščiau)
Pastatyta kaip laikinoji bažnyčia
(iki 1853 m. joje vyko pamaldos).
Fundatorius
Aleksandras Parčevskis
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NEMĖŽIS
8 km į pietryčius nuo Vilniaus, prie Minsko plento
Musulmonų (totorių) mečetė, 1909 m.
1684 m. pastatyta pirmoji mečetė.
Jai sudegus, 1909 m. pastatyta dabartinė.
Architektas Aleksandras Soninas.
Sovietų valdžia atėmė ir naudojo kaip sandėlį,
vėliau įrengė parduotuvę. 1993 m. buvo atstatyta
ir grąžinta tikintiesiems

Nemėžio
Šv. Rapolo Kalinausko
bažnyčia, 2008 m.
Architektė
Ramunė Valančiūtė
PABERŽĖ
32 km į šiaurę nuo Vilniaus,
prie senojo kelio į Molėtus
Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia, 1932 m.
Apie 1484 m. pastatyta pirmoji bažnyčia.
Iki 1676 m. pastatyta nauja. 1759 m.
atstatyta. 1860 m. pastatyta nauja.
1866 m. caro valdžia perdavė stačiatikiams.
1906 m. pastatyta laikina bažnyčia.

1907 m. pradėta statyti nauja bažnyčia. Architektas Vladislovas Stipulkovskis.
1908 m. projektas pakeistas. Nuo 1920 m. statyba tęsiama.
Inž. Poprockis ir Sestšencevičius suprojektavo bokštus. 1932 m. statyba baigta
Gėlynas (?) bažnyčios užnugaryje (aukščiau, kairėje)
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PABERŽĖ
Klebonija (?)
(tarp bažnyčios ir kapinių)

PARUDAMINYS
20 km į pietus nuo Vilniaus, 3 km į vakarus nuo
Marijampolio (kelio į Šalčininkus)
Kristaus Atsimainymo bažnyčia, 1922 m.
1744 m. minima benediktinių koplyčia.
1776 m. pastatyta nauja koplyčia.
1867 m. caro valdžia nugriovė.
1922 m. pastatyta dabartinė bažnyčia
Architektas Antonas Filipovičius-Dubovikas
PRIČIŪNAI
15 km į rytus
nuo Nemenčinės,
4 km į pietus
nuo kelio
į Buivydžius
Šv. Ignoto
koplyčia,
1837 m.
Fundatorius
Antonas
Lazarevičius.
Sovietų valdžia
nugriovė.
1990 m. atstatyta
RIEŠĖ (DIDŽIOJI)
14 km į šiaurę nuo Vilniaus,
1 km į vakarus nuo kelio į Molėtus
Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia, 1939 m.
(Šv. vyskupo Stanislovo parapija)
1776 m. pastatyta nauja medinė koplyčia ir varpinė.
Fundavo grafas Kazimieras Pliateris. 1863 m. caro
valdžia uždarė. 1907 m. grąžinta. 1925 m. įsteigus Šv.
vyskupo Stanislovo parapiją, tapo bažnyčia.
1938-39 m. pastatyta dabartinė bažnyčia,
o medinė bažnyčia su varpine buvo nugriautos
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RUDAMINA
12 km į pietus nuo Vilniaus,
2 km nuo kelio į Šalčininkus,
prie kelio į Turgelius
Švč. Mergelės Marijos,
Gerosios Patarėjos bažnyčia, 1909 m.
Iki 1500 m. pastatyta pirmoji bažnyčia. 1730 m.
pastatyta nauja. 1866 m. caro valdžia pavertė
Viešpaties Atsivertimo stačiatikių cerkve.
1874-76 m. išardyta ir pastatytos dvi cerkvės.
1907-09 m. pastatyta dabartinė bažnyčia
Architektas Michailas Dubovskis

Šv. Nikolajaus Stebukladario
stačiatikių koplyčia, 1876 m. (kairėje)
Pastatyta kapinėse, panaudojus
išardytos katalikų bažnyčios medžiagas
Viešpaties Atsivertimo stačiatikių cerkvė, 1876 m.
Pastatyta išardytos katalikų bažnyčios vietoje.
1944 m. sugriauta ir nebeatstatyta (žemiau)

RUKAINIAI
17 km į pietryčius nuo Vilniaus,
prie senojo Minsko kelio
Laiminantis Jėzus, 1999 m.
Skulptorius Eduardas Podberiozkinas
Pastatytas krikščionybės 2000-ioms metinėms paminėti.
Dvylika eglaičių fone simbolizuoja 12 apaštalų
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RUKAINIAI
Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, 1823 m.
1538 m. pastatyta pirmoji bažnyčia. Fundavo
vyskupas Paulius Algimantas Alšėniškis.
1812 m. sudegė. 1818-23 m. atstatyta.
Po 1831 m. sukilimo caro valdžia atėmė ir
pertvarkė į cerkvę. 1889 m. cerkvė
rekonstruota. 1918 m. gražinta

SKAIDIŠKĖS
12 km į pietryčius nuo Vilniaus,
2 km į pietus nuo Minsko plento
Dievo Gailestingumo
apaštalės Šv. Faustinos (Helenos Kovalskos)
kapinių koplyčia, XIX a.
Fundavo dvarininkas pulk. Suchodolėjus.
Sovietų valdžia uždarė.
2001 m. rekonstruota ir pašventinta
Šv. Faustinos vardu

SKURBUTĖNAI
Į pietryčius nuo Vilniaus, 3 km į rytus nuo kelio į Baltąją Vokę
Katalikų koplyčia, 1746 m. ir varpinė, 1914 (1949) m.
Fundavo dvarininkas Mykolas Jelenskis. 1822 m. rekonstruota
(fundavo Liudvikas Jelenskis). Sovietų valdžios buvo uždaryta
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SUDERVĖ
16 km į šiaurės vakarus nuo Vilniaus,
prie kelio į Kernavę
Švč. Trejybės bažnyčia, 1822 m.
1782 m. pastatyta pirmoji bažnyčia.
Fundavo vyskupas Ignotas Jokūbas
Masalskis ir Teodora Sapieginė. 1820 m.
sudegė. 1803-22 m. pastatyta dabartinė.
Architektas Laurynas Bartkevičius
(Lauryno Stuokos-Gucevičiaus mokinys)
Varpinė, 1782 m. (1929 m.)
Architektas Janas Borovskis
Koplytėlė šalia vartų (dešinėje, žemiau)

SUŽIONYS
40 km į šiaurę nuo Vilniaus, 13 km į šiaurę nuo Nemenčinės
Šv. Felikso Valua bažnyčia, 1795 m.
1744 m. minima koplyčia. 1795 m. dvarininkas Jonas Karpis
fundavo dabartinę bažnyčią. 1856 m. atnaujinta. Fundavo
grafas Jonas Tiškevičius. 1866 m. už dalyvavimą sukilime
caro valdžia uždarė. 1878 m. grąžinta
Koplyčia (kaulinyčia) šventoriuje
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SUŽIONYS
Sužionių bažnyčios
šventoriaus vartai

ŠILĖNAI
16 km į vakarus nuo Vilniaus, 2 km į vakarus
nuo kelio į Sudervę (nuo Čekoniškių)
Švč. Mergelės Marijos bažnyčia, 1725 m.
Pagal legendą pastatyta toje vietoje,
kur piemenys rado Švč. Trejybės paveikslą.
Žmonės kelis kartus nunešė paveikslą į Sudervės
bažnyčią, bet jis grįždavęs atgal. Tuomet jį
pakabino čia pastatytoje bažnyčioje, kur jis ir
dabar kabo ir laikomas stebuklingu
ŠUMSKAS
(anksčiau LAUKININKAI)
31 km į rytus nuo Vilniaus,
prie Baltarusijos sienos
Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, 1789 m.
1696 m. pastatyta bažnyčia. Fundavo
dvarininkai Mykolas ir Halina Šumskiai
(ir kaimą pavadino Šumsku)

1767-89 m. pastatyta dabartinė bažnyčia.
Architektai Tomas Ruselis ir Augustinas Kosakovskis.
1865 m. caro valdžia uždarė ir pertvarkė į stačiatikių cerkvę.
1917 m. grąžinta katalikams
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ŠUMSKAS
Varpinė-vartai, 1835 m. (dešinėje)
Koplytėlė prieš bažnyčią, XIX a. (dešinėje, žemiau)
Fatimos ir Šv. Antano majolikos ant koplytėlės sienų

Koplytėlė šventoriuje, XIX a. (dešinėje, apačioje)
Koplytėlėje įmūrytos Kamienskių šeimos
ir Felicijos Sventickienės memorialinės lentos

Senosios
bažnyčios vieta ir
varpinė kapinėse
1908 m. kapinėse
buvo pastatyta
iš Lavoriškių
pervežta medinė
bažnyčia. Išliko
tik pamatai ir
varpinė
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VAIDOTAI (BALTOJI VOKĖ)
12 km į pietvakarius nuo Vilniaus
(važiuojant Eišiškių plentu)
Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo
bažnyčia, 1910 m.
1813 m. buvo pastatyta medinė koplyčia.
Jai sudegus, 1910 m. pastatyta dabartinė
bažnyčia. Fundavo grafas Hilarijus Lenskis
Grafų Lenskių herbas (virš bažnyčios durų)
Grafų Lenskių mauzoliejus (?)
Vaidotų
bažnyčios varpinė
(Sprendžiant iš
pamatų, buvo
planuota statyti
mūrinę varpinę.
Matyt sutrukdė
karas)

VĖLIUČIONYS
10 km į rytus nuo Vilniaus,
1 km į šiaurę nuo kelio į Šumską
Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus,
Gerojo Ganytojo, koplyčia, XIX a.
Caro valdžios buvo paversta cerkve,
o Sovietų valdžia buvo įrengusi parduotuvę
ŽEMAITĖLIAI (seniau Mitrofanovka)
30 km į šiaurę nuo Vilniaus, prie kelio į Molėtus
Šv. Mykolo sentikių cerkvė, 1928 m.
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