
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

SAKRALINIS MARŠRUTAS 

ZARASAI-STELMUŽĖ-IMBRADAS-ANTAZAVĖ-DUSETOS-ANTALIEPTĖ-BALTRIŠKĖS-SALAKAS 

1. ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ BAŽNYČIA 

 

Vienoje aukščiausių miesto vietų esanti bažnyčia Zarasų centre 
buvo pastatyta 1862 metais. Tai – grakštus, stačiakampio plano 
vienanavis statinys su dviem bokštais tarp plataus banguoto 
profilio, puošiamais barokinių formų šalmais. Virš didžiojo 
altoriaus iškirstas pusapskritis langas, kuriame pakabintas 
istorinis Švč. Mergelės Marijos paveikslas „Marija su Kūdikiu“ 
su lotynų kalba užrašytu tekstu. Įrašas sidabrinėje lentelėje 
byloja, jog paveikslas atgabentas iš Vilniaus ir čia pakabintas 
tam, kad primintų stebuklingą jo išgelbėjimą nuo didžiulio 
gaisro. 
 
Adresas: Bažnyčios g. 1, Zarasai. 
GPS: 55.730444,26.245623 
 

2.STELMUŽĖS VIEŠPATIES JĖZAUS KRYŽIAUS BAŽNYČIA IR 

VARPINĖ 

 

Vienas iš svarbiausių Stelmužės dvarvietės akcentų – 

Viešpaties Jėzaus kryžiaus bažnyčia. Kada tiksliai pastatyta ši 

bažnyčia - nėra žinoma. Istoriniuose šaltiniuose pateikiamos 

dvi skirtingos bažnyčios pastatymo datos: vienur minima - 1650 

m., kitur siūloma manyti, kad ji pastatyta dar 17 a. pradžioje 

kaip dvaro koplyčia ir perstatyta vokiečių baronų Folkerzambų 

1713 m. Ypatingą vertę turi unikalus bažnyčios interjeras: 

nagingi meistrai iš Latvijos nuvijo puošnias drožinių girliandas, 

juosiančias altorių ir sakyklą, meistriškai išdrožė ąžuolo lapus, 

vynuogių kekes, kankorėžius, gėlių žiedus. Bažnyčios 

varpinėje veikiančioje ekspozicijoje galės pamatyti nuotraukų, 

kuriose įamžintas senosios Stelmužės gyvenimas, apžiūrėti 

įvairius laikotarpius inscenizuojančias mažas figūrėles, ypač 

įsiminsiančias mažiesiems lankytojams. Be bažnyčios su 

unikalia istorija, Stelmužė nuo seno garsėja savo vienu 

seniausių Europos ąžuolu, unikaliuoju Vergų bokštu, senuoju 

dvaro parku. 
 

Adresas: Ąžuolo g. 14, Stelmužė, Imbrado seniūnija. 
GPS: 55.829469, 26.217398 
 

3. IMBRADO NUKRYŽIUOTOJO JĖZAUS BAŽNYČIA 

 

Bažnyčią 1786–1787 m. pastatė dvarininkas Pranciškus Molis. 

Jono ir Pranciškaus Prūsokų lėšomis ji 1891 m. atnaujinta, 

pristatyta zakristija. Bažnyčia medinė, turi klasicizmo bruožų, 

ilgo stačiakampio plano, su trisiene apside ir prie jos prišlieta 

zakristija. Ant kraigo – bokštelis, viduje – trys altoriai. 
 

Adresas:. Avilio g. 2, Imbradas 
GPS: 55.775077, 26.118404 

 

G.Antanavičiaus nuotr. 

G.Antanavičiaus nuotr. 

LTtvirtovė nuotr. 

A.Stausko nuotr. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS APSIREIŠKIMO VIETA IR KOPLYČIA 

Pasakojama, kad stebuklingas apsireiškimas prie Ilgio ežero 

įvyko 1967 metais vėlų birželio 30 dienos vakarą. Du jauni 

žmonės ant ežero pamatė ryškią šviesą. Iš pradžių jie pamanė, 

kad atvažiuoja mašina, bet šviesa neartėjo. Priėję arčiau pamatė 

ant sutrūnijusio polio stovinčią švytinčią jauną nepaprasto grožio 

mergaitę, vilkinčią baltą suknele su pelerina ir auksiniais 

plaukais. Šv. Mergelės Marijos apsireiškimo vieta yra ypač 

dažnai lankoma rajono vieta. 2014 metų vasarą Ilgio ežero 

pakrantėje buvo pašventinta modernios architektūros koplyčia. 

Adresas:. Kamšos kaimas, Imbrado seniūnija 
GPS: 55.802857, 26.08386 
 

 

5. ANTAZAVĖS DIEVO APVAIZDOS BAŽNYČIA  

Antazavės bažnyčios pastatymo data – 1794 m. Bažnyčios 

interjero erdvė yra bazilikinė, Didysis altorius – vėlyvojo baroko 

pavyzdys. Per Pirmąjį pasaulinį karą vokiečiai bažnyčioje 

įsirengė karo ligoninę (pamaldos laikytos kapinių koplyčioje). 

Tais pat, karo, metais iš bažnyčios į Rusiją išvežti 4 varpai. 

Adresas: Zalvės g. 15, Antazavė 

GPS: 55.812318, 25.925548 

 

 

 

 6. DUSETŲ ŠVČ. TREJYBĖS BAŽNYČIA 

 

Dabartinė bažnyčia iškilo gana greitai – 1886-1888 metais, 

klebono Antano Rumševičiaus rūpesčiu. Šaltiniai teigia, kad 

bažnyčia statyta parapijiečių lėšomis ir slaptomis aukomis, 

rinktomis visoje Žemaičių vyskupijoje. Bažnyčios viduje yra trys 

altoriai, kuriuose saugoma dalis senųjų garsaus skulptoriaus L. 

Gogelio darbų. 
 

Adresas: K. Būgos g. 30, Dusetos 

GPS: 55.74375, 25.837562 

 

 

 

 

 

 

7. ANTALIEPTĖS ŠV. KRYŽIAUS ATRADIMO BAŽNYČIA IR 

VIENUOLYNO KOMPLEKSAS 

 

Dabartinė bažnyčia ir dviejų aukštų mūrinis vienuolynas, kuriame 

1734 metais įsikūrė basųjų karmelitų vienuolių ordinas, 

pastatytas Jono Mykolo Strutinsko ir jo žmonos Rožės Pliaterytės 

inciatyva. Barokinio stiliaus vienuolyno komplekso statybos buvo 

pabaigtos 1763 metais. Po vienuolynu ir bažnyčia įrengti erdvūs 

rūsiai, kuriuose buvo laidojami vienuoliai ir bažnyčios fundatoriai 

Strutinskiai, taip pat valdę ir Salako dvarą. 

 
Adresas: M. Reinio g. 4, Antalieptė 

GPS: 55.659673, 25.866809 

 

 

G.Antanavičiaus nuotr. 

Turizmogidas.lt nuotr. 

A.Navicko nuotr. 

A.Stausko nuotr. 



 

 

  

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. TIBERIADOS BENDRUOMENĖ, BALTRIŠKIŲ ŠV. KAZIMIERO 

BAŽNYČIA 

Tiberiados bendruomenė – katalikiškos vienuolių brolijos nariai 

iš Belgijos, kurie čia nuolat gyvena nuo 2001 m. Dabar ją sudaro 

tik apie 20 vienuolių. Dauguma iš jų gyvena Belgijoje, keli 

misijose Konge ir Filipinuose. Šios brolijos nariams būdingas 

dėmesys broliškam gyvenimui, jo kokybei, pasitikėjimas, 

pranciškoniško gyvenimo būdo populiarinimas. Pasak brolio 

Marko, Baltriškės čia gyvenantiems vienuoliams – visiškas 

atsiskyrimas, bet evangeliškas. 

Adresas: Baltriškės, Degučių seniūnija 

GPS: 55.67554, 25.973575 

 

9. SALAKO ŠVČ. MERGELĖ MARIJOS SOPULINGOSIOS BAŽNYČIA 

Šv. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia yra neoromaninio 

stiliaus bažnyčia, turinti neogotikos bruožų. Ji yra stačiakampio 

plano, bazilikinė, su pusapskrite apside, dvejomis šoninėmis 

zakristijomis, vienabokštė. Statybai buvo vežami didžiuliai 

akmenys iš visos Salako parapijos, ir žmonės nepagailėjo jėgų 

jai pastatyti. Todėl siekiant pagerbti visus prisidėjusius prie 

bažnyčios statymo, sienoje yra įmūryta atminimo lenta. 

Šventoriaus teritorijoje yra pastatyta G. Lauciaus Salako 

girnapusių koplytėlė, kuriai pastatyti buvo panaudota 117 

akmeninių girnapusių! 

Adresas: Bažnyčios g. 28, Salakas 

GPS: 55.583987, 26.14036 

A.Navicko nuotr. 

G. Antanavičiaus nuotr. 



 

 

 

 

 

Zarasų krašto turizmo ir verslo informacijos centras 

Adresas: Sėlių a. 22, Zarasai 

Tel.: +370 385 37171; +370 682 40988 

El.p.: turizmas@zarasai.lt 

Svetainė: www.visitzarasai.lt 

mailto:turizmas@zarasai.lt

