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žmonės. Apie rezistencinę kovą, trėmimus ir įkalinimus
byloja to laikotarpio dokumentai, tremtinių, partizanų
ir politinių kalinių nuotraukos, atsiminimai, jų naudoti
daiktai, garso ir vaizdo medžiaga.
Lazdijų hipodromas
Moderniame Lazdijų hipodrome Buktos kaime vyksta
šalies ir tarptautiniai renginiai.
Janaslavo kaime:

Lazdijų žirgininkų klubas
Lazdijų rajonas nuo seno puoselėja žirgininkystės tradicijas. Žirgas – Lietuvos įvaizdžio dalis. Praeityje lietuviai
žirgą ypač garbino – jis buvo neatsiejamas kario – kovotojo už laisvę – atributas, apdainuotas liaudies dainose,
minimas kronikose ir padavimuose. Žirgas su raiteliu
pavaizduotas net Lietuvos valstybės heraldikoje.
Šiandien Lazdijų krašte daug dėmesio skiriama pramoginei žirgininkystei. Jau nuo 2004-ųjų žirgininkų tradicijas aktyviai puoselėja: Ramūnas Buinauskas, Valdas
Žička, Algis Motiejūnas, Bernardas Blažauskas, Benius
Rūtelionis, Antanas Macionis, Rimas Sujeta ir kiti. Šių
žmonių iniciatyva 2007 m. gegužės 30 d. įkurtas Lazdijų žirgininkų klubas, kurio tikslas – puoselėti Lietuvos žirgininkystės tradicijas, populiarinti žirgų sportą,
ugdyti žmogaus ir žirgo ryšį. Rajone nuolat vyksta su
žirgininkyste susiję renginiai ir šventės: organizuojami žygiai žirgais į Lenkijos Punsko miestą, vykdomos kasmetinės Lazdijų miesto žirgų lenktynės,
organizuojamos Dzūkijos arimo arkliais varžybos ir kt.
Žirgininkystę populiarina ir kaimo turizmo verslas: poilsiautojai noriai mokosi jodinėti, jodinėja, dalyvauja
žygiuose su žirgais.
Lazdijų žirgininkų klubo organizuoti žygiai:
 2006 m. – I tarptautinis žygis žirgais maršrutu Lazdijai–Punskas–Lazdijai.
 2007 m. – žygis žirgais maršrutu Veisiejai–Paveisiejai.
 2008 m. – žygis žirgais „Aplink didžiuosius Dzūkijos
ežerus“ maršrutu Verstaminai–Šventežeris.
 2009 m. – žygis žirgais maršrutu Verstaminai–Šeštokai–Rudamina.
 2012 m. – žygis žirgais maršrutu Rudamina–Punskas–Rudamina.
 2013 m. – žiemos žygis žirgais maršrutu Kapčiamiestis–Varviškė–Veisiejai.

Pirmas žirgų maršrutas
Lazdijai–Janaslavas–Lenkija–Galiniai–Buniškiai–
Lazdijai

Veisiejai

Maršruto pabaiga

Paveisiejai

Maršruto ilgis

~33 km

Kelionės maršrutu trukmė 1 diena

Svarbiausi lankytini maršruto objektai
Veisiejuose:
Veisiejų miesto istorinis centras
Veisiejų miesto istorinis centras – urbanistikos draustinis su saugomu gatvių tinklu, XVIII a. II pusės–XIX a.
pradžios aikštės planu, užstatymo fragmentais, senosios miesto dalies panorama ir gamtine aplinka.
7 Veisiejų Šv. Jurgio bažnyčia (Vytauto g. 39)
Tai vietinės reikšmės architektūros paminklas, pradėtas
statyti 1762 m. Lietuvos didžiojo etmono M. Masalskio
iniciatyva. Barokinės struktūros klasicistinių formų bebokštė bažnyčia baigta statyti 1818 m.
Paminklinė kompozicija Juozo Neimonto namo vietoje
Paminklinė kompozija (aut. K. Kubilienė) skirta kompozitoriui, dirigentui, vargonininkui, mokytojui, visuomenininkui Juozui Neimontui atminti.
4 Veisiejų miesto centro parkas
Miesto centro parkas įrengtas 2001 m. Veisiejų 500
metų jubiliejaus proga.
6 Skulptūrų parkas „Vaikystės sodas“
Skulptūrų parkas „Vaikystės sodas“ prie Veisiejų miškų
urėdijos pradėtas kurti 2007 m.
Veisiejų krašto muziejus (Vytauto g. 47, tel. 8 318 56 535)
Muziejus įkurtas 1998 m. vasario 16 d. Veisiejų vidurinės mokyklos mokytojų pastangomis. Ekspozicija supažindina su iškiliais Veisiejų krašto žmonėmis.
Paminklinė kompozicija namo, kuriame gyveno L. L. Zamenhofas, vietoje ( L. L. Zamenhofo g.)

Maršruto pabaiga

Lazdijai

Žydų senosios kapinės (Montvilos g.)

Maršruto ilgis

~70 km

Veisiejų dailės galerija
Dailės galerija įkurta 2002 m. Veisiejų technologijos ir
verslo mokyklos aktų salėje.

Lazdijuose:
1 Nepriklausomybės paminklas
Paminklas atidengtas 1930 m., minint LDK kunigaikščio Vytauto 500-ąsias mirties metines. Sovietų valdžia
paminklą nuvertė ir užkasė. Naujai atkurtas paminklas
atidengtas 1990 m. rugsėjo 1 d.
2 Lazdijų Šv. Onos bažnyčia (Dainavos g. 4)
Dabartinė bažnyčia pastatyta apie 1891–1894 m. Ją
projektavo Seinų apskrities inžinierius Feliksas Lipskis.
3 Lazdijų krašto muziejus
(Seinų g. 29, tel. 8 318 52 726).
Pats muziejaus pastatas yra vertingiausias Lazdijų
krašto švietimo istorijos eksponatas, kadangi į jį 1920
m. iš Seinų buvo perkelta Seinų „Žiburio“ gimnazija.
2010-aisiais po rekonstrukcijos muziejuje įrengta XX
a. pradžios gimnazijos klasė. Kitose ekspozicijų salėse
gausu informacijos ir eksponatų apie Lazdijų miesto istoriją, krašto švietėjus, kryždirbystę, dvarų paveldą, piliakalnius. Antrajame muziejaus aukšte yra ekspozicija,
skirta poetės S. Nėries gyvenimui ir kūrybai Lazdijuose
nušviesti.
M. Gustaičio memorialinis namas-muziejus
(Seinų g. 31 A )
Šiame name 1924–1927 m. gyveno Dzūkijos krašto
švietėjas Motiejus Gustaitis – dvasininkas, poetas, literatūros ir kultūros tyrinėtojas, simbolizmo pradininkas, rašytojas, muzikologas bei kalbininkas, vertėjas,
pedagogas, filosofijos daktaras. M. Gustaičio name
įrengtoje ekspozicijoje – nuotraukos, knygos, laiškai,
prisiminimai, pasakojantys apie M. Gustaičio gyvenimą
ir kūrybą.
Laisvės kovų muziejus (Vytauto g. 11)
Ekspozicija įrengta name, kuriame pokario metais buvo
įsikūrusi Valstybinio saugumo Lazdijų būstinė (KGB).
Joje buvo tardomi ir iš čia į kalėjimus išvežami Lietuvos
4
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Lazdijai

Svarbiausi lankytini maršruto objektai
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Antras žirgų maršrutas

Maršruto pradžia

Vainežerio gynybinis įtvirtinimas, vadinamas „Okopka“
Vainežerio gynybinis įtvirtinimas yra Ančios ežero pie
tiniame krante. Manoma, kad jis įrengtas XVII–XVIII
amžiuje.
Vainežerio buvusio dvaro parkas
Vainežerio parkas pasodintas prieš 200 metų. Bendras
parko plotas yra apie 10 ha. Parką pusiau dalija Vainežerio ežeras. Vakarinėje parko dalyje vyrauja atviros
erdvės, kurias skiria medžių ir krūmų grupės, o rytinę
parko dalį sudaro ištisinis medynas su išsiskiriančiomis
įspūdingomis alėjomis. Dvaro pastatų neišlikę.

stiklo duženomis. 2001 m. dvarvietės paviršiuje rastas
XVII a. žalvarinis juostinis žiedas. Kiti radiniai: žiestų
puodų šukės, įvairūs koklių fragmentai, kaulinė adata,
žalvarinis antpirštis, žiedas, geležinė vinis, stiklo indų
šukės. Radiniai saugomi Lietuvos nacionaliniame muziejuje. Dvarvietė datuojama XVI–XVIII amžiumi. Arad
ninkų dvarvietė teritorijos plotas 2,42 ha.
Aradninkų dvaro senosios kapinės.

Trečias žirgų maršrutas

Emilijos Pliaterytės skulptūra
2008 m. Vainežerio dvarvietėje pastatyta 1831 m. sukilimo dalyvės grafaitės Emilijos Pliaterytės skulptūra
(aut. skulptorius Evaldas Pauza).

Maršruto pradžia

Kelionės maršrutu trukmė 2 dienos

1

VšĮ Lazdijų turizmo informacinio centro padalinys
Lazdijų TIC Janaslavo padalinys įsikūręs Lietuvos–Lenkijos pasienyje. Teikiama turistams aktuali informacija.

Vainežeryje:
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Veisiejų dvaro parkas
Tai vienas seniausių Lietuvos parkų, įkurtas XVIII amžiuje. Veisiejų savininkas Lietuvos didysis etmonas Mykolas Masalskis 1743–1745 m. pastatė dvaro rūmus ir
užveisė parką. 2007 m. Veisiejų dvaro parkas paskelbtas
valstybės saugomu gamtos paveldo objektu.
8 L. L. Zamenhofo biustas Veisiejų parke
Paminklo autorius – skulptorius J. Narušis. L. L. Zamenhofas (1859–1917) – esperanto kalbos kūrėjas, gyvenęs
Veisiejuose 1885–1887 m. Čia L. L. Zamenhofas atliko
gydytojo praktiką, atkūrė ir užbaigė esperanto kalbos
rankraštį. Veisiejai laikomi esperanto kalbos gimtine.
Mažalapių liepų ratas
Veisiejų parko plotas – 17,5 ha. Mažalapių liepų ratas
sudarytas iš 21 labai aukštos liepos. Rato viduje esanti
aikštelė puikiai tinka kameriniams renginiams rengti.
Veisiejų uosis
Tai vietinės reikšmės dendrologinis paminklas. Uosis
auga parko pietinėje dalyje, ant Ančios ežero kranto.
Tai antras pagal storį uosis Lietuvoje. Uosio aukštis – 30
m, apimtis – 5,1 m. Veisiejų parkas, kuriame auga šis
uosis, sodintas XVIII a. II pusėje. Parką įkūrė Masalskiai,
tuo metu valdę Veisiejus ir pastatę dvaro rūmus.
5 Fontanas su šviesos ir garso instaliacija
Ančios ežere prie puikiai sutvarkyto Veisiejų miesto
parko įrengtas fontanas su šviesos ir garso instaliacija. Vandens, muzikos ir šviesos nemokama programa
vyksta: gegužės mėnesį – penktadieniais, šeštadieniais
nuo 20.30 iki 22.30 val; birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais – trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais,
šeštadieniais nuo 21.30 iki 23.30 val.; rugsėjo mėnesį
– penktadieniais, šeštadieniais nuo 20.00 iki 22.00 val.
Veisiejų regioninio parko direkcija: Santarvės g. 3, Veisiejai, Lazdijų r. sav., tel./faks. +370 318 5 67 82, www.
veisiejuparkas.lt , vrpd@takas.lt.

Verstaminai–Giraitė–Teizai–Zebrėnai–Staigūnai–Prelomciškė–Akuočiai–Straigiškė–Šventežeris

Mėčiūnų kaime:
Mėčiūnų senovės gyvenvietė
Daugeliui kultūros paveldu besidominčių žmonių ši
senovės gyvenvietė geriau žinoma kaip Mėčiūnų piliakalnis, saugomas nuo 1972 m. 2001 m. buvo atlikti
žvalgomieji tyrimai ir pagal akmens amžiaus kultūrinį
sluoksnį išaiškėjo, kad piliakalnis yra senovės gyvenvietė. Tai mišku apaugusi 180 m ilgio Š-P kryptimi ir iki
160 m pločio kalva. Iš šiaurės, rytų ir pietryčių senovės
gyvenvietę juosia Ančios ežeras, o į vakarus ir pietvakarius yra mišku apaugusi iki 15 gylio dauba, skirianti
nuo gretimos aukštumos. Mėčiūnų senovės gyvenvietėje ištirtas 8 m2 plotas. Rasti titnago skeltė ir nuoskalos,
skaldytinis, ovalinio kirvelio fragmentas. Datuojama
akmens amžiumi. Mėčiūnų senovės gyvenvietės teritorijos plotas 1,57 ha.
Kapčiamiestyje:
Kapčiamiesčio E. Pliaterytės muziejus
(Taikos g. 11, tel. 8 633 30 102)
Emilija Pliaterytė gimė 1806 m. lapkričio 13 d. Vilniuje,
grafų Pranciškaus Ksavero Broel-Pliaterio ir Onos Pliaterienės (Anos fon Mol) šeimoje. Vaikystėje Emilija žavėjosi prancūze Žana d‘Ark, norėjo būti panaši į ją. Pradėjus
bręsti sukilimui, su pusbroliu Cezariu Pliateriu Dusetose
suorganizavo sukilėlių būrį. Susijungus Parševskio daliniams su D. Chlapovskio daliniais, Emilija buvo paskirta
25-ojo pėstininkų pulko I kuopos garbės vade ir gavo
sukilėlių kariuomenės kapitono laipsnį. Sukilėliams
pralaimėjus, E. Pliaterytė bandė pasiekti Lenkiją. Kelyje
buvo sužeista, persišaldė ir susirgo. 1831 m. gruodžio
23 d. ji mirė. Grafaitė slapta buvo palaidota senosiose
Kapčiamiesčio kapinėse.
E. Pliaterytės kapas (Taikos g.)
Paminklas E. Pliaterytei Kapčiamiesčio centrinėje aikštėje
Kapčiamiesčio Dievo Apvaizdos bažnyčia
(Č. Sasnausko g. 5)
1724 m. Mikalojus Oginskis pastatė koplyčią, apie 1800
m. Pijus Tiškevičius pastatydino bažnyčią. 1941 m. birželio 22 d. ši bažnyčia sudegė. 1956 m. pastatyta dabartinė bažnyčia. Tai stačiakampio formos, vieno bokšto
statinys su prieangiu ir apside.
Česlovo Sasnausko gimtojo namo vieta, paženklinta memorialine lenta (Č. Sasnausko g. 4)
Kapčiamiesčio senovės gyvenvietė, vadinama Pinčiaragiu
Kapčiamiesčio senovės gyvenvietė žmonių vadinama Pinčiaragiu arba Palangėle. Gyvenvietė yra 1,4
km į PR nuo Veisiejų–Gardino ir Merkinės–Kapčiamiesčio kelių sankryžos ir 0,3 km į R nuo Veisiejų–
Gardino kelio, Baltosios Ančios dešniajame krante.
Žvalgomųjų archeologijos tyrimų metu čia rasta tit
naginės strėlės antgalis, skelčių, nuoskalų, lipdytos
keramikos, puoštos įspaudėliais ir įraižomis, šukių.
Senovės gyvenvietės plotas 2,7 ha.
Juodojo Kauknorio ežeras
Ežeras yra vingiuotos formos, driekiasi puslankiu. Ilgis
šiaurės vakarų–pietryčių kryptimi yra 2,5 km, plotis –
iki 0,6 km, gylis – iki 13,9 m. Ežeras telkšo rininės kilmės
duburyje.
Aradninkų kaime:
Aradninkų senovės gyvenvietė
Aradininkų, Zapsės senovės gyvenvietė yra Veisiejo
ežero vakariniame krante esančiame pusiasalyje, apaugusiame medžiais ir krūmais, ir iš trijų pusių apsupta
vandens. Šios Veisiejo ežero apylinkės buvo žvalgytos 1962 m.: rasta žalvario amžiaus titnago dirbinių ir
brūkšniuotos keramikos bei akmens amžiaus titnago
dirbinių. Gyvenvietės kultūrinis sluoksnis – iki 24 cm
storio smulkiagrūdis geltonas smėlis su suodžių dėmėmis, smulkiais angliukais ir sudegusiais kaulais. Iš viso
Aradininkų, Zapsės senovės gyvenvietėje rasta apie 8
tūkst. titnaginių radinių, daugelis jų priskiriami II tūkstantmečiui pr. Kr. (vėlyvajam neolitui – žalvario amžiaus
pradžiai). Dalis radinių datuojama mezolito laikotarpiu.
Aradninkų, Zapsės senovės gyvenvietės teritorijos plotas 0,51 ha.

Maršruto pradžia

Verstaminai

Maršruto pabaiga

Šventežeris

Maršruto ilgis

~50 km

Kelionės maršrutu trukmė 1 diena

Svarbiausi lankytini maršruto objektai
Verstaminuose:
Verstaminų alkakalnis
Verstaminų piliakalniai (I, II, III) su gyvenvietėmis
Verstaminų piliakalnis įrengtas atskiroje kalvoje į šiaurės
vakarus nuo Verstaminų ežero. Verstaminų II piliakalnio
ir gyvenvietės archeologinis kompleksas datuojamas I
tūkst. po Kr. II puse. Verstaminų piliakalnio II su gyvenviete plotas – 0,63 ha. Verstaminų III piliakalnio ir gyvenvietės archeologinis kompleksas datuojamas I tūkst. po Kr.
Verstaminų piliakalnio III su gyvenviete plotas 4,14 ha.
Giraitės piliakalnis
Giraitės piliakalnis dunkso šalia kelio Verstaminai–Teizai.
Zebrėnų senovės gyvenvietė
Senovės gyvenvietė datuojama I tūkstantmečiu–II
tūkstantmečio pradžia. Zebrėnų senovės gyvenvietės
teritorijos plotas – 0,69 ha.
11 Kryžių koplyčia Staigūnuose
Švč. Mergelės Marijos koplyčia (Kryžiai) stovi pietvakarinėje Dusios pakrantėje, tarp Staigūnų ir Sutrės kaimų.
Vieta tapo lankoma kaip stebuklinga. Pirmoji medinė
koplyčia buvo pastatyta 1816-aisiais ir stovėjo iki 1963
m. Dabar išlikę tik jos pamatai. Naujoji Kryžių koplyčia
pastatyta 2000 m.
9 Dusios ežeras
Dusios ežeras tyvuliuoja Metelių regioniniame parke, 1
km į pietvakarius nuo Metelių. Tai didžiausias Parko ir
trečias pagal dydį Lietuvos ežeras. Ežero plotas – 2 334
ha, gylis – 32,6 m, kranto linija – 22 km.
Prelomciškės piliakalnis ir senovės gyvenvietė
Piliakalnis stūkso vakarinėje Dusios ežero pakrantėje.
Tai kadaise čia gyvenusių jotvingių palikimas.
Senosios Akuočių dvaro kapinės
Tai vienintelė Metelių regioninio parko teritorijoje išlikusi kapavietė su kriptomis ir ketaus plokščių antkapiu.
Šiame šeiminiame kape-kriptoje buvo palaidoti Akuočių dvaro valdytojai Gutovai. Pasak vietos kraštotyrininkų, Gutovai buvo 1863 m. sukilėlių rėmėjai, kapinių
duobėje jie slėpę ginklus sukilėliams.
Didysis ir Drevėtasis Širvinto ąžuolai
Didysis ir Drevėtasis Širvinto ąžuolai auga pakelėje tarp
Seirijų ir Metelių. Kamieno apimtis siekia 5 m, skersmuo
– 1,6 m, aukštis – 35 m. Ąžuolų amžius apie 400 m.
Metelių Kristaus Atsimainymo bažnyčia
(Ežero g., Metelių k.).
1819–1822 m. iškilusi dabartinė mūrinė (skaldytų
akmenų) Kristaus Atsimainymo bažnyčia – klasicizmo ir
neobaroko bruožų statinys.
Metelių regioninio parko direkcija, tel. 8 318 43 649,
info@meteliuparkas, www.meteliuparkas.lt
Metelių regioninio parko direkcijoje (Seirijų g. 2, Meteliai) yra įsikūręs Metelių regioninio parko lankytojų
centras, kuriame galima plačiau sužinoti apie Metelių
regioninio parko gamtos, istorijos ir kultūros vertybes.
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Svarbiausi lankytini maršruto objektai
10 Kalniškės mūšio vieta
1945 m. gegužės 16 d. Kalniškės miške įvyko vienos
didžiausių partizanų kautynių su reguliaria sovietų
kariuomene. Mūšyje žuvo 44 partizanai (jie palaidoti
Simno ežero pakrantėje). 1988 m. partizanų palaikai
perlaidoti Simno kapinėse. 1990-aisiais Kalniškės mūšio vietoje pastatytas paminklas žuvusiems partizanams atminti. Kasmet rengiamos kovotojų pagerbimo
dienos.
17 Etnografinė Prano Dzūko sodyba-muziejus Delnickų
kaime
Etnografinė Prano Dzūko sodyba-muziejus įkurta 1972
m. Dabar sodyboje sukaupta apie 700 etnografinių eksponatų. Prie sodybos veikia teatras „Sodžius“.
16 Šeštokų geležinkelio stotis
Stotis pastatyta 1898 m., t. y Rusijos caro laikais. Iš Šeštokų geležinkelio stoties 1941m. birželio 14-ąją buvo
pradėti tremti į Sibirą šviesiausi Lietuvos žmonės. Lietuvos tremtiniams pagerbti skverelyje prie geležinkelio
stoties pastatytas kryžius ir paminklas. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Šeštokai tapo Lietuvos vartais į
Europą. Traukiniai važiuoja maršrutu Vilnius–Šeštokai–
Varšuva.
15 Šeštokų Švč. Mergelės Marijos, Nuolatinės Gelbėtojos,
bažnyčia
Šeštokų parapija įkurta 1921-05-03, kai Seinų vyskupas
Antanas Karosas pasirašė šios parapijos įkūrimo dokumentą ir paskyrė kleboną. Pirmosios šv. Mišios Šeštokuose buvo aukojamos name prie geležinkelio stoties,
vėliau ant parapijos žemės pastatytame kluone. 1924
m. spalį pašventinta nauja medinė bažnyčia. Šeštokų
bažnyčioje yra sakralinio meno pavyzdžių. Juos buvo
galima pamatyti Lietuvos tūkstantmečio programos
dailės parodoje „Krikščionybė Lietuvos mene“. Vienas
vertingesnių Šeštokų parapijos sakralinių eksponatų – eucharistinis komplektas – Solesmes (Prancūzija)
benediktinų kongregacijos prezidento, šv. Petro abatijos abato Filipo Diupono (Philippe Dupont) dovana
iš jo vienuolyno lobyno, įteikta Šeštokų parapijai jos
75-mečio proga 1996 m.
Elveriškės piliakalnio ir gyvenvietės kompleksas
Datuojamas I tūkst. po Kr. viduriu. Elveriškės piliakalnio
su gyvenviete plotas – 2,66 ha.
Rudaminoje:
12 Rudaminos piliakalnis su senovės gyvenviete
Tai vienas žymiausių Užnemunėjė gyvenusių jotvingių
paminklų. Pagal T. Narbutą ir J. Basanavičių, Rudaminoje, jotvingių pilių vietovėje, kunigaikštis Ringaudas
1240 m. pastatė pilį, kurioje 1251m. Mindaugas buvo
karūnuotas karaliumi. Kryžiuočiai 1381 m. šią pilį sunaikino. Apie jų antpuolius liudija pylime rasti strėlių
antgaliai.
14 Rudaminos Švč. Trejybės bažnyčia
Bažnyčia pradėta statyti 1592 m. tuometinio vietos
dvarininko Mykalojaus Sušickio lėšomis. Perstatyta
1913 m. Bažnyčia yra ankstyvojo baroko architektūros
paminklas. Joje gausu dailės, smulkios kalvystės darbų,
išlikęs Marijos Rožinės paveikslas su aptaisais.
13 Rudaminos dvaras
Dvaras pirmą kartą paminėtas XVI amžiuje. Nuo 1576
m. dvaras priklausė Masalskiams. XVIII amžiuje klasicizmo stiliaus dvaro rūmus pasistatė Turčinavičiai. Dvaro
rūmai daugelį metų stovėjo apleisti, o neseniai atiteko
naujam šeimininkui.

Penktas žirgų maršrutas
Rudamina–Būdvietis–Lenkija–Strumbagalvė–
Aštrioji Kirsna–Rudamina
Maršruto pradžia

Rudamina

Maršruto pabaiga

Rudamina

Maršruto ilgis

~50 km

Kelionės maršrutu trukmė

2 dienos

Svarbiausi lankytini maršruto objektai

Ketvirtas žirgų maršrutas

Rudaminoje (žr. 4 žirgų maršruto informaciją):
Rudaminos piliakalnis su senovės gyvenviete
Rudaminos Švč. Trejybės bažnyčia

Aradninkų dvarvietė
Dvaras buvo įsikūręs Veisiejo ežero krante prie Zapsės
žiočių esančioje kalvoje. Dabar čia Veisiejo ežero pusiasalis (ežere pakėlus vandens lygį, Zapsės žiotys tapo
Veisiejo ežero įlanka). 1989 m. aptiktas iki 60 cm storio
kultūrinis sluoksnis su plytų gabalais, puodų šukėmis,

Verstaminai–Kalniškės miškas–Delnickai–Šeštokai–Mikniškiai–Elveriškė–Rudamina–Verstaminai

Rudaminos dvaras

Maršruto pradžia

Verstaminai

Maršruto pabaiga

Verstaminai

Būdviečio Jėzaus Nazariečio bažnyčia
Bažnyčia pastatyta 1906 m.

Maršruto ilgis

~30 km

Kelionės maršrutu trukmė 1 diena

žirgais
po lazdijų kraštą

Būdvietyje:

Buv. Būdviečio dvaro svirnas
Būdviečio svirnas (past. 1803 m. ) – architektūros paminklas.
XIX a. koplytėlė-mauzoliejus buv. Būdviečio dvaro parke
Būdviečio apylinkėse:

18 Donato Mazurkevičiaus akmenų muziejus „Jotvingių
kiemas“
Akmenų muziejus įkurtas 1990 m. Kybartų kaime. Čia
susieina dvi senosios žemės Jotva (Dainava) ir Sūduva,
ribojasi du dabartiniai etnografiniai regionai – Dzūkija
ir Suvalkija, čia pat Lietuvos ir Lenkijos siena. Muziejus atspindi gamtos istoriją, kurią geriausiai atsimena
akmenys. Jame pamatysime senoviškų buities įrankių ir
namų apyvokos rakandų, žemės ūkio padargų ekspoziciją. (Dėl lankymo derinti su savininku.)
Aštriojoje Kirsnoje:
19 Aštriosios Kirsnos dvaras
Dvaras žinomas nuo 1576 m. Parkas pradėtas kurti
XIX a. II pusėje. Architektūrinį dvaro ansamblį sudaro
19 statinių: rūmai, 2 oficinos, 4 ūkiniai pastatai, kalvė,
malūnas, klojimas, lentpjūvė, sandėliai, sodininko namelis. Aštriosios Kirsnos dvaras yra valstybės saugomas
kultūros paveldo objektas.( Dėl lankymo derinti su savininku.)

Šeštas žirgų maršrutas
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Kapčiamiestis–Baltoji Ančia–Pertako miškas–
Var
viškės kaimas–Sventijanskas–Norkūnų miškas–Snaigyno ežeras–Veisiejai
Maršruto pradžia

Kapčiamiestis

Maršruto pabaiga

Veisiejai

Maršruto ilgis

~48 km

Kelionės maršrutu trukmė

1 diena

Svarbiausi lankytini maršruto objektai
Kapčiamiestyje (žr. 2 žirgų maršruto informaciją):
Kapčiamiesčio E. Pliaterytės muziejus
E. Pliaterytės kapas
Paminklas E. Pliaterytei Kapčiamiesčio centrinėje aikštėje
Kapčiamiesčio Dievo Apvaizdos bažnyčia
Česlovo Sasnausko gimtojo namo vieta, paženklinta memorialine lenta
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Kapčiamiesčio senovės gyvenvietė, vadinama Pinčiaragiu
Kapčiamiesčio apylinkėse:
Baltoji Ančia
Pietų Lietuvos upė Baltoji Ančia (29 km) išteka iš Ančios
ežero Lazdijų rajone.
Pertako miškas
Pertako miškas – valstybės saugoma teritorija. Pertako
miško biosferos poligone saugoma kurtinių populiacija.
Varviškės kaimas
Labai gražiam dzūkiškam kaimui Lietuvos istorijoje
teko neeilinis, krauju ir kančiomis paženklintas likimas.
Šis ir kiti pasienyje su Lenkija įsikūrę kaimai – apsupti miškų, todėl žmonės čia gyveno laisvą ,,miškinių“
gyvenimą: uogavo, grybavo, vogė valstybinį mišką ir
pardavinėjo medieną. Varviškės vargai prasidėjo, kai
Sovietų Sąjunga 1919 m. birželio 18 d. tarp kariaujančių Lietuvos ir Lenkijos valstybių nustatė demarkacijos
liniją. Vėliau,1920 m. lapkričio 29 d., abiejose pusėse
buvo įvesta neutrali 12 km pločio zona. Tuomet lenkai
Varviškę pavertė centru visai Pietų Lietuvai terorizuoti.
Sventijanskas
Baltoji Ančia, tekėdama į pietus pro Kapčiamiestį, pasuka į rytus, kur prieš vandens jėgainę yra patvenkta. Už
jėgainės upė teka pietvakarių kryptimi, o prie sienos su
Baltarusija įteka į Nemuną.
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Norkūnų miškas
Norkūnų miško poilsiavietė įrengta 120 metų pušyne
ant Seiros upės kranto. Už 2 km Seira įteka į Ančios
upę. Gražus gamtos kampelis priima visus pailsėti ir
atgauti jėgas. Poilsiavietėje pastatyta pavėsinė ir kiti
miško baldai.

VšĮ Lazdijų turizmo informacinis centras (TIC)
Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai
Tel.: + 370 318 51 881, +370 318 51 160
El. p.: turizmas@lazdijai.lt , tourism@lazdijai.lt
www.lazdijai-turizmas.lt
www.lazdijai-tourism.lt

Snaigyno ežeras
Ežeras tyvuliuoja apie 2 km į rytus nuo Veisiejų.

TIC padalinys
Janaslavo k., Lazdijų r. sav.

Veisiejuose (žr. 2 žirgų maršruto informaciją):
Veisiejų miesto istorinis centras
7 Veisiejų Šv. Jurgio bažnyčia
Paminklinė kompozicija Juozo Neimonto namo vietoje
4 Veisiejų miesto centro parkas
Paminklinė kompozicija namo, kuriame gyveno L. L. Zamenhofas, vietoje
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Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai
Tel.: + 370 318 66 108, +370 318 51 351
El. p. info@lazdijai.lt, www.lazdijai.lt

6 Skulptūrų parkas „Vaikystės sodas“
Veisiejų krašto muziejus
Veisiejų dvaro parkas
Mažalapių liepų ratas
Veisiejų uosis
5 Fontanas su šviesos ir garso instaliacija
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Lazdijų žirgininkų klubas
Parko g. 4-1, 67105 Lazdijai
Mob. +370 622 79 709
El. p. zickaster@gmail.com
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Leidinys išleistas pagal projektą „Žirgai jotvingių žemėje“.
Projektas finansuojamas iš Dzūkijos VVG įgyvendinamos
Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2010–2015 metams
Projekto Nr. LEADER-11-DZŪKIJA-01-039
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