Žydų kultūros paveldo objektai, rekomenduotini įtraukti į Žydų kultūros kelio maršrutą
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ:
Svarbiausi objektai (pastatai arba jų kompleksai), esantys savivaldybės teritorijoje
Eil
.
Nr
.

Objekto
pavadinimas
ir vieta
(adresas,
kontaktai)

Objekto paskirtis
(trumpas objekto aprašymas)

Objekto
būklė:
- labai
gera
- gera
patenki
nama
- bloga

Kas yra objekto
savininkas,
valdytojas?

Ar
objekt
as
šiuo
metu
pritai
kytas
lanky
mui?

Ar yra objekto lankymui
pritaikyta infrastruktūra
(tualetai, maitinimo,
apgyvendinimo įstaigos).
Jei taip, tai kokia?

1.

Joniškio
sinagogų
kompleksas:

Joniškio miesto centrinėje dalyje esanti valstybės
saugoma nekilnojamoji kultūros paveldo vertybė
Joniškio sinagogų kompleksas – vienintelis iš daugelio
Lietuvoje stovėjusių dviejų skirtingo laikmečio
sinagogų kompleksų, kurį sudaro du mūriniai
lygiagrečiai stovintys pastatai: Baltoji ir Raudonoji
sinagogos.

Gera

Joniškio istorijos ir
kultūros muziejus

Ir Taip
ir Ne

Taip, yra tualetas, šalia yra
viešbutis ,,Šiaurės vartai“, kavinė
,,Fortūna“

Miesto 4A ir
4B, Joniškio
m., Joniškio
r. sav.

2.

Raudonoji
sinagoga

Miesto 4B,
Joniškio m.,
Joniškio r.
sav.

Raudonoji Joniškio sinagoga statyta 1865 m. Ji vientiso
tūrio, dviejų aukštų, dengta dvišlaičiu stogu. Pastatas su
neogotikos architektūros elementais. Jo fasadų
kompozicija būdinga žydų maldos namams. Iki
restauravimo pradžios sinagoga stovėjo be stogo ir
rytinės sienos (2007 m. griūties), jos vidus smarkiai
drėko, nepažeistas buvo likęs vos ketvirtis interjero.
Avarijos grėsmė pašalinta, sinagoga restauruota jau
prieš kurį laiką iš Europos ekonominės erdvės (EEE) ir
Norvegijos finansinio mechanizmo lėšų, darbus
atliko,,Meba“, o 2014 m. baigtas ir salės interjero
restauravimas. Darbų metu pagal ikonografinę medžiagą
restauruotos lubos, atkurtas sienų tinkas, sienų ir lubų
dekoras. Taip pat restauruoti istoriniai angokraščių,
langų ir durų profiliuoto tinko apvadai, salės medinės
panelės ir balkonas. Pagal ikonografinę medžiagą
restauruota ir atkurta švenčiausia sinagogos vieta,
kurioje buvo saugomi Toros ritiniai – Aron kodešas.
Pagamintos Aron kodešo detalės, lipdiniai, restauruoti
laiptai. Restauravimo darbų projekto autorė – Saulutė

Labai
gera,
Baigta
restauru
oti 2014
m.

Joniškio istorijos ir
kultūros muziejus

Taip

Taip, yra tualetas, šalia yra
viešbutis ,,Šiaurės vartai“, kavinė
,,Fortūna“

Domanskienė, darbus atliko UAB „Vilniaus
restauratoriai“. 2014 m. rugsėjo 4 d. tvarkybos darbai
priimti

3.

Baltoji
sinagoga,

Miesto 4A,
Joniškio m.,
Joniškio r.
sav.

Pastatyta 1823 m. Sinagogos išorės formose persipynė
vėlyvojo klasicizmo ir romantizmo stilių bruožai.Baltoji
sinagoga stovi į pietus nuo Raudonosios. Ji buvo
vadinama „šule“ ir buvo skirta iškilmingoms progoms. Į
ją atvykdavo kantoriai, chazanai. Joniškio baltoji
sinagoga yra stačiakampio plano, vientiso tūrio, dengta
aukštu dvišlaičiu stogu. Fasadus vertikaliai skaido
piliastrai ir aukšti pusapvalių arkų langai, o horizontaliai
juosia karnizas su smulkiais dantukais. Iš visų keturių
pusių stogo šlaitus pridengia frontonai, kuriuos, kaip ir
sienas, simetriškai skaido piliastrai ir pusapskričių arkų
langai. Sinagogos eksterjeras artimas pasaulietinės
architektūros statiniams, jame nerasime aiškių judaizmo
simbolių, tik galinių fasadų frontonuose suporuoti maži
pusapvalių arkų langeliai yra užuomina į Dekalogo
lenteles. Pastato rytų pusėje buvo erdvi vyrų maldų salė,

Vyksta
remonta
s

Joniškio istorijos ir
kultūros muziejus

Ne

Taip, bus tualetas, šalia yra
viešbutis ,,Šiaurės vartai“, kavinė
,,Fortūna“

o vakarų pusėje − prieangis su laiptais į antrojo aukšto
moterų galeriją. . Nuo 2001 m. sinagogos pastatas
restauruojamas. 2015 m. „Pastato – Baltosios sinagogos
pritaikymo visuomenės poreikiams Joniškio r., Joniškio
m., Miesto a. 4A, kapitalinis remontas“ Projektas
finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinių
mechanizmų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
bendrojo finansavimo lėšomis (90 proc.) bei Joniškio
rajono savivaldybės biudžeto lėšomis (10 proc.).

4.

Žagarės
miesto žydų
senosios
kapinės,
vadinamos
Naujosiomis
,
Priemiesčio
g. 6, Žiurių

Viešosios pagarbos- Apie 700 m į š.v. nuo kaimo, 4768 m į š.v. nuo Žagarės m. Raktuvės g. tęsinio.
Palaidoti Žagarės m. (žydai)gyventojai. -. 1994 m.
rudenį pastatytas paminklinis akmuo, kurio
priekinėje nušlifuotoje pusėje iškaltas tekstas žydų ir
lietuvių kalbomis: "ČIA 1941 METAIS
NACISTAI/IR JŲ VIETINIAI
TALKININKAI/NUŽUSĖ APIE 40 ŽYDŲ

Gera

Žagarės seniūnas
Alvydas Urbonas,
el. p.
alvydas.urbonas
@joniskis.lt,
tel. 868645693

Taip

Taip už 1 km. yra kavinė ,,Raktė“,
Žagarės m., teikia maitinimo
paslaugas, yra tualetas

5.

k., Žagarės
sen.,
Joniškio r.
sav.

TAUTYBĖS/ŽMONIŲ" Atsiradimo data: 1941 m.
Vertingosios savybės : įvairūs mažosios kraštovaizdžio
architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos –
virš 500 įvairių formų rausvo, pilko, juodo tašyto
granito, betono antkapiniai paminklai, daugiausiai su
iškaltais memorialiniais įrašais hebrajų kalba
(antkapinių paminklų yra visoje teritorijos dalyje.
žemės ir jos paviršiaus elementai – Žagarės m.
gyventojų palaikai; reljefas (kalvotas paviršius, auga
medžiai, krūmai. Artimiausios kultūros paveldo
objekto teritoriją supančios aplinkos kultūrinis
kraštovaizdžio autentiškumas – Žagarės miesto istorinė
dalis (17127, UV 55). Amžius: XIX a. – XX a. vid..
Teritorijos plotas: 15865 kv. m

Žydų
žudynių
vieta ir

Viešosios pagarbosVertingosios savybės : žemės ir
jos paviršiaus elementai – Žagarės m. gyventojų
palaikai, reljefas ,. Artimiausios kultūros paveldo

Gera

Žagarės seniūnas
Alvydas Urbonas,
el. p.

Taip

Taip už 1 km. yra kavinė ,,Raktė“,
Žagarės m., teikia maitinimo

6.

kapas,
Priemiesčio
g. 6, Žiurių
k., Žagarės
sen.,
Joniškio r.
sav.

objekto teritoriją supančios aplinkos kultūrinis
kraštovaizdžio autentiškumas – Žagarės miesto istorinė
dalis (17127, UV 55). . Faktai apie svarbias
visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos
asmenybes, įvykius – šioje vietoje 1941 m. rugpjūčio
mėn. pabaigoje nacistinės Vokietijos valdžios ir Žagarės
baltaraiščių bei policininkų (vadas – policijos
viršininkas J. Krutulis) įvykdytos egzekucijos metu
nužudyti ir užkasti 38 žydai vyrai. Amžius: 1941 m.

alvydas.urbonas
@joniskis.lt,

Žagarės
miesto žydų
senosios
kapinės,
Aušros g.,
Žagarėje,
Joniškio r.
sav. ( netoli
Latvijos

Viešosios pagarbos-100 m į š. nuo tilto per Švėtės upę Gera
palaidoti Žagarės mstl. žydai.Vertingosios savybės :
įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir
vaizduojamojo meno formos – apie 100 įvairių formų
rausvo, pilko, juodo tašyto granito, betono antkapinių
paminklų, daugiausiai su iškaltais memorialiniais įrašais
hebrajų kalba (antkapinių paminklų yra visoje
teritorijos dalyje, seniausias įrašas yra datuojamas

Žagarės seniūnas
Alvydas Urbonas,
el. p.
alvydas.urbonas
@joniskis.lt,

paslaugas, yra tualetas“

tel. 868645693

tel. 868645693

Taip

Taip už 1 km. yra kavinė ,,Raktė“,
Žagarės m., teikia maitinimo
paslaugas, yra tualetas

7.

sienos)

1830 m., naujausias įrašas – 1934 m., kai kurie
susmegę į žemę; žemės ir jos paviršiaus elementai –
Žagarės m. gyventojų palaikai; reljefas (kalvotas
paviršius, auga medžiai, krūmai;. Artimiausios
kultūros paveldo objekto teritoriją supančios aplinkos
kultūrinis kraštovaizdžio autentiškumas – Žagarės
miesto istorinė dalis (17127), Žagarės pilkapynas
(16128); Amžius: XIX a. – XX a. vid., teritorijos lotis
15041 kv.m

Žydų
žudynių
vieta ir
kapas,esanti
s
Kęstučio g.
2A, Žagarėje
(Žagarės
dvaro

Viešosios pagarbos- šioje vietoje 1941 m. spalio 2 d.
nacistinės Vokietijos valdžios organizuotos ir Žagarės
geto komendanto Mannteuffelio, esesininkų, Žagarės
baltaraiščių bei policininkų, Šiaulių bataliono Šiaulių
kuopos ir Linkuvos būrio baltaraiščių įvykdytos
egzekucijos metu nužudyti ir užkasti 2236–2402
Gruzdžių, Joniškio, Kuršėnų, Papilės, Pašvitinio,
Radviliškio, Šaukėnų, Šiaulėnų, Šiaulių, Tryškių,

Gera

Žagarės seniūnas
Alvydas Urbonas,
el. p.
alvydas.urbonas
@joniskis.lt,
tel. 868645693

Taip

Taip už 1 km. yra kavinė
,,Švedlaukis““, Žagarės m., teikia
maitinimo paslaugas, yra tualetas

8.

parke),
Joniškio r.
sav.

Vaiguvos ir Žeimelio žydai. Amžius: 1941 m.
Teritorijos plotas: 4674 kv. M. Artimiausios kultūros
paveldo objekto teritoriją supančios aplinkos kultūrinis
kraštovaizdžio autentiškumas – Žagarės miesto istorinė
dalis (17127, UV 55), Žagarės dvaro sodybos teritorija
(965)

Joniškio
miesto žydų
senosios
kapinės,
Bariūnų k. 4,
Satkūnų
sen.,

Viešosios pagarbos- Apie 1000 m į š.r. nuo Joniškio m.,
200-210 m į š.v. nuo kelio Joniškis-Skilvioniai, 55-60 m
į p.r. nuo Sidabros . Palaidoti Joniškio m. gyventojai(
žydai).

Joniškio r.
sav.

Vertingosios savybės : įvairūs mažosios kraštovaizdžio
architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos –
apie 800 įvairių formų rausvo, pilko, juodo tašyto
granito, betono antkapinių paminklų, daugiausiai su
iškaltais memorialiniais įrašais hebrajų kalba, keletas
betoninių laidojimo rūsių (seniausias antkapinis

Gera

Satkūnų seniūnė
Regina Butkienė,
el. p.
regina.butkiene@
joniskis.lt
tel..868793870

Taip

Nėra

paminklas datuojamas 1806 m., keli išsiskiria dailės
elementais , antkapinių paminklų yra visoje teritorijos
dalyje, kai kurie susmegę į žemę; žemės ir jos
paviršiaus elementai – Joniškio m. gyventojų palaikai;
reljefas (nedidelis pakilimas, auga medžiai, krūmai;
kapinių būklė patenkinama; Amžius: XIX a. – XX a.
vid. Teritorijos plotas: 15555 kv. m

9.

Kriukų žydų
senosios
kapinės.
Kazylų k. 1,
Kriukų sen.,
Joniškio r.
sav.

Viešosios pagarbos- Į p.v. nuo Kriukų mstl., 160-180
m į š.v. nuo Šešėvėlės u., 250-260 m į p. nuo kelio
Kriukai-Kalviai. Palaidoti Kriukų mstl.
gyventojai.Vertingosios savybės : . įvairūs mažosios
kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo
meno formos – 59 įvairių formų rausvo, pilko, juodo
tašyto granito, betono antkapiniai paminklai su iškaltais
memorialiniais įrašais hebrajų , baltų plytų mūro
namelio formos statinys (ohelis) su betoniniu arkiniu
stogeliu, PV fasado sienoje įmontuota tašyto granito
lenta su įrašu hebrajų kalba, žemės ir jos paviršiaus
elementai – Kriukų mstl. gyventojų palaikai; reljefas
(nedidelis pakilimas, auga medžiai, krūmai, kapinių
PR dalyje stovi informacinis ženklas lietuvių,
hebrajų kalba. Amžius: XIX a. – XX a. vid.
Teritorijos plotas: 1981 kv.m.

Gera

Kriukų seniūnė
Audronė
Impolienė
el. p.
audrone.impolien
e@joniskis.lt
tel. 861428724

Taip

Nėra

10.

Žydų
žudynių
vieta ir
kapas,

Viešosios pagarbos- Kapinės yra Vilkiaušio miško 47kv. Gera
ŠV kampe, 180m į pietus nuo 46,43 ir 44 kv. linijų
susikirtimo Vilkiaušio miškelis. Palaidoti žydai (493),
nužudyti hitlerinių okupantų 1941.VIII

Vilkiaušio
miške,
Joniškio sen.
prie kelio
A12, RygaŠiauliaiTauragėKaliningrada
s

Joniškio seniūnė
Janina
Augustinaitienė

Taip

Šalia yra kavinė ,,Plūgo broliai“,
ten maitinimo, nakvynės ir WC
paslaugos, aikštelė.

el. p.
janina.augustinaiti
ene@joniskis.lt
tel..861642421

Užpildytą lentelę parengė
Joniškio rajono savivaldybės architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė( paveldosaugai) Vilma Bartašienė,
el.p.vilma.bartasiene@joniskis.lt, tel. 868649084
2015-09-25

