
     Ši vieta tapo paskutiniais filmavimo kadrais. Juose išvysite aktorius Rugilę Maslauskaitę ir Lauryną Jurgelį. Kol aktoriai vaidino, visa komanda per atstumą labai 
smalsiai stebėjo! Norite sužinoti kuo ypatinga ši scena? Teks ateiti pasižiūrėti filmą! Na, o jeigu domina vietos istorija, tai šioje vietoje įrengtas spygliuotos tvoros 
maketas – „Geležinės uždangos“ imitacija. Šaltojo karo metu tarp Lietuvos ir Lenkijos nusidriekė 104 km ypatingas pasienio ruožas, kuriame 10 km spinduliu nuo 
valstybės sienos link šalies gilumos buvo tikrinami asmens dokumentai, laikomasi griežtos tvarkos. Iš vienos pusės „Geležinę uždangą“ juosė spygliuota viela su 
signalizacijos davikliais, per jį buvo nutiestas ypač geros kokybės kelias, kuriuo patruliuodavo pasieniečiai. 2004 m. Lietuvai įstojus į ES, prasidėjo šio ruožo išmontavimo 
darbai.
Adresas:    Galadusio g.,Tarnaukos-Ūdininkų k., Lazdijų sen., Lazdijų r. sav.      Tel.:   +370 318 66130    Koordinatės:   54.178015, 23.455681

Pasienio rokadinis kelias „Geležinė uždanga“4

Šeštokų geležinkelio stotis 8

     Filmo komanda buvo numačiusi filmuoti prie neįjungto fontano, tačiau Veisiejų seniūnas Zenonas Sabaliauskas per 15 
minučių suderino fontano įjungimą! Teko filmuoti kadrą kelis kartus, kol operatorius ir aktoriai Gelminė Glemžaitė ir 
Laurynas Jurgelis prisitaikė prie fontano srovių judėjimo. Veisiejų muzikinis fontanas buvo pirmas  fontanas Lietuvoje, 
įrengtas pačiame ežere ir ne tik kviečiantis pasiklausyti gražios muzikos, bet ir nusidažantis įvairiausiomis spalvomis. 
Šiais metais vasaros sezono metu visus lankytojus džiugins ne tik fontanas, bet ir išskirtinės instaliacijos sukurtos 
pagal projektą “Sigito Gedos kūrybos įprasminimas Veisiejų krašte”.
Fontanas veikia nuo sekmadienio iki trečiadienio be muzikinės programos nuo 10.00 iki 22.00 val., o nuo trečiadienio iki 
šeštadienio taip pat veikia visą dieną nuo 10.00 iki 22.00 val., muzikinė programa tęsiasi nuo  21.30 iki 23.30 val.
Adresas:Veisiejų miesto parkas, Veisiejai, Lazdijų r. sav.   Tel.: +370 318 66130  Koordinatės: 54.098421, 23.693834

Muzikinis Veisiejų fontanas2

     Veisiejų dvaro parke filmavimo komanda ieškojo pavėsio, estrados amfiteatras tam puikiai tiko! Kai lauke temperatūra pasiekė 
30 laipsnių šilumos, aktoriams Žiedūnei Mardosaitei ir Laurynui Jurgeliui tai buvo puiki vieta pirmojo pasimatymo scenos 
filmavimui.  Veisiejų dvaro užuomazgos siekia 1501 m., kai Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras šias žemes padovanojo 
Glinskiams. 1613 m. Veisiejų šeimininkais tapo Radvilos. 1733 m. dvarą nusipirko Teodoras Masalskis, vėliau dvarą valdė jo sūnūs Andrius ir 
Stanislovas. Dvaro sodybą, kurios fragmentai išliko iki mūsų dienų, kūrė Lietuvos didysis etmonas Mykolas Juozapas Masalskis, kuris buvo 
vedęs Prancišką Oginskaitę. Buvusio Veisiejų dvaro fligelyje yra įsikūręs Veisiejų regioninio parko lankytojų centras. Centre galima aplankyti ir 
susipažinti su interaktyvia ekspozicija „Gyvenimas tarp vandenų”.
Adresas:    Santarvės g. 9, Veisiejai, Lazdijų r. sav.      Tel.:   +370 318 56234    Koordinatės:   54.099893, 23.692825

Veisiejų dvaro parkas3

     Šioje vietoje buvo nufilmuoti pirmieji filmo kadrai. Visa komanda ir aktoriai Laurynas Zmejauskas, Giedrius Sasnauskas, Gelminė Glemžaitė, Laurynas Jurgelis, Ramūnas 
Cicėnas bei Andrius Gecevičius filmavimų pradžioje susirinko būtent Lazdijų Nepriklausomybės aikštėje. Scena buvo filmuojama pakankamai ilgai, nes vietiniai vis 
sutrukdydavo komandos darbą. Šioje aikštėje stovi ir Nepriklausomybės paminklas, kuris atidengtas 1930 m. minint LDK kunigaikščio Vytauto 500-ąsias mirties metines. 
Sovietų valdžia paminklą nuvertė ir užkasė. Naujai atkurtas paminklas atidengtas 1990 rugsėjo 1 d. Paminklo originalo liekanos šiuo metu eksponuojamos Lazdijų krašto 
muziejaus kieme. Šiandien Lazdijų Nepriklausomybės aikštėje vyksta mugės, minėjimai, koncertai.
Adresas:    Nepriklausomybės aikštė, Lazdijai      Tel.:   +370 318 66130    Koordinatės:   54.234061, 23.515871

Lazdijų Nepriklausomybės aikštė5

     Kad pasiektų šią filmui skirtą lokaciją, filmo komanda turėjo pasiskolinti visureigį varomą su keturiais ratais. Kelionė vyko kaip ralio varžybose ir su pačia minimaliausia 
komanda, kurią sudarė operatorius, garsistas, režisierius ir aktoriai Giedrius Sasnauskas, Ernestas Noreikis bei Laurynas Jurgelis. Šį riboženklį geriausia pasiekti plaukiant 
baidarėmis, upe Mara, kuri vingiuoja Lietuvos – Lenkijos pasieniu. Aplanko įdomus jausmas, kai viena koja gali būti Lenkijoje, kita Lietuvoje, o su ranka pasiekti Baltarusiją.
 Koordinatės:   53.956241, 23.514976

Trijų valstybių sankirtos vieta 6
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     Nuošaliame Kybartų kaime, Lietuvos – Lenkijos pasienyje, karininko Donato Mazurkevičiaus įkurtame muziejuje po atviru dangumi nemažą dalį „Jotvingių kiemo“ 
ekspozicijos sudaro gamtos paveldas. Visų pirma tai akmenys, suvežti iš aplinkinių laukų bei tolimesnių vietovių, neretai – labai įstabių formų. Gražiai ir kūrybiškai 
persipina Lazdijų gamtos ir žmonių istorijos. Greta unikalių gamtos kūrinių čia savo vietą rado šio krašto istorijos simboliai – karo laikų sviedinių tūtos, etnografiniai 
buities reikmenys, nuo valstybės sienos atgabenti jau nebenaudojami pasienio stulpai, atspindintys epochos peripetijas ir skaudžią praeitį. Didžiąją „Jotvingių kiemo“ 
ekspozicijos dalį sudaro senieji šio krašto žmonių buities reikmenys ir padargai. Nufilmavus sceną, kai Gelminė Glemžaitė šoka prie iš girnų ir akmenų sudėtų skulptūrų, ši 
scena buvo peržiūrai siunčiama muziejaus savininkui D. Mazurkevičiui. Peržiūrėjęs įrašą muziejaus savininkas patikino, jog viskas yra gerai. Jeigu įdomu, kas tai per scena - 
žiūrėkite filme!.
 Adresas:    Kybartų k. 5, Būdviečio sen., Lazdijų r. sav.      Tel.:   +370 615 67131    Koordinatės:   54.26848, 23.32899

Akmenų muziejus „Jotvingių kiemas“ 7

     Šioje lokacijoje scena buvo nufilmuota du kartus, skirtingose vietose, nes filmo komanda nežinojo, ar gaus visus 
leidimus. Kokia vieta pateko į filmą, kurioje vaidmenį sukūrė Laurynas Zmejauskas? Tai turėsite išsiaiškinti pažiūrėję filmą! 
Geležinkelio stotis pastatyta 1898 m., t.y. Rusijos caro laikais. Iš Šeštokų geležinkelio stoties 1941 m. birželio 14-ąją į Sibirą 
buvo pradėti tremti šviesiausi Lietuvos žmonės. Lietuvos tremtiniams pagerbti skverelyje prie geležinkelio stoties 
pastatytas kryžius ir paminklas. Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, Šeštokai tapo Lietuvos vartais į Europą.
 Adresas:    Sodų g. 13, Šeštokai, Lazdijų r. sav.      Tel.:   +370 700 55111    Koordinatės:   54.36128, 23.444275

Rudaminos piliakalnis 9

     Tai buvo viena karščiausių vasaros dienų, todėl po kiekvieno dublio, tekdavo nešti aktoriams skėčius, nuo saulės. Kartais kadro filmavimą reikia pakartoti kelis 
kartus, tad užlipimą ant Rudaminos piliakalnio filmavome po vieną kartą, vis aktoriams po truputį lipant aukštyn ant kalno. Temperatūra siekė 32 laipsnius šilumos, o 
nuolatinis lipimas į kalną būtų varginęs tiek komandą, tiek aktorius Laurynas Zmejauską, Giedrių Sasnauską bei Gelminę Glemžaitę. Rudaminos piliakalnis vienas 
žymiausių Užnemunėje gyvenusių jotvingių paminklų. Ant piliakalnio 1240 m. buvo pastatyta viena galingiausių jotvingių pilių – kunigaikščio Ringaudo pilis. Pasak 
legendos, pilyje Mindaugas buvo karūnuotas karaliumi. Spėjama, kad pilį kryžiuočiai sunaikino 1381 m., kai šturmui buvo panaudotos paraku šaudančios 
bombardos.
 Adresas:    Rudaminos mstl., Lazdijų sen., Lazdijų r. sav.     Tel.:   +370 318 66130    Koordinatės:   54.28258, 23.44115

Veisiejų Šv. Jurgio bažnyčia1

     Čia buvo nufilmuota pati puošniausia filmo scena! Veisiejų krašto žmonės buvo pakviesti iš spintų ištraukti kostiumus ir vakarines sukneles ir sudalyvauti 
vestuvių filmavime. Ši bažnyčia išsiskiria savo baroko ir klasicizmo formų persipynimu – tai vienintelis toks atvejis Lietuvoje. Nors ir be bokštų, tačiau 
įspūdingo dydžio Veisiejų bažnyčia vadinama Dzūkijos katedra. Pradėta statyti 1762 m. Lietuvos didžiojo etmono M. Masalskio iniciatyva, 
užbaigta 1817 m. Bažnyčioje gausu dailės paminklų: skulptūros, paveikslai, stacijos, vargonai, varpas. Rūsyje įrengta fundatorių 
kunigaikščių M. ir T. Oginskių kripta. Nufilmuota vestuvių scena, kurioje tuokėsi aktoriai  Gelminė Glemžaitė ir Laurynas Jurgelis, dar 
ilgai bus Veisiejų krašto žmonių atmintyje.
Adresas:    Vytauto g. 37, Veisiejai     Tel.: +370 318 56767    Koordinatės: 54.101489, 23.694853 

Dusios ežeras prie Metelių regioninio parko lankytojų centro 10

     Šioje lokacijoje filmavimas vyko vos 2 valandas, tačiau komanda labiausiai liūdėjo, kai reikėjo skubėti į tolimesnes lokacijas, nes visi labai norėjo 
išsimaudyti, ypatingai aktorius Giedrius Sasnauskas, kuris ir atliko pagrindinę rolę šioje lokacijoje. Net vietiniai komandos nariai stebėjosi, kaip ežeras 

gali būti toks panašus į marias ar netgi jūrą... Dusios ežeras yra trečias pagal dydį Lietuvoje ir vietinių vadinamas „Dzūkų jūra“. Šalia ežero sužymėti pėsčiųjų 
takai, aplink jį galima apvažiuoti dviračiu, ežerą pamėgę burlenčių ir jėgos aitvarų mėgėjai. Pietinėje Dusios ežero pakrantėje įsikūręs Metelių regioninio 
parko lankytojų centras, kuriame veiklos ras tiek vaikai, tiek suaugusieji. Ekspozicijoje išradingai pristatomas apylinkėse gyvenančių Lietuvoje retų balinių 
vėžlių gyvenimas ir Metelių krašto istorija. Direkcijos specialistai pagal išankstinius užsakymus veda ekskursijas ir edukacinius užsiėmimus.
 Adresas:    Seirijų g. 2, Metelių k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav.      Tel.:   +370 318 43 649    Koordinatės:   54.283726, 23.740808

Būdviečio svirnas 11

     Prie šio pastato aktorius Laurynas Zmejauskas pats sukūrė visą tekstą, neva repo dainą apie Būdviečio svirną. Filmavimo metu dar nebuvo sukurta 
muzika, tad aktorius savo galvoje turėjo susigalvoti ritmą. Kad sužinotumėte, kokia tai repo daina, teks nusipirkti bilietą į kino filmą! Būdviečio svirnas mena 
dar dvaro laikus, jis pastatytas 1803 m. iš maumedžio medienos.  Pastatas didelio stačiakampio tūrio, dviejų aukštų, su dvišlaičiu stogu. Pagrindiniame 

fasade įrengtas maišų pakėlimo mechanizmas. Retas dviaukštis svirnas – lietuvių liaudies architektūros unikalus statinys, architektūros paminklas, vertingas lietuvių liaudies 
medinės architektūros pavyzdys, įdomus savo išorės bei vidaus konstrukcijomis. Tai nekilnojamoji kultūros vertybė, saugoma Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių 

apsaugos įstatymo. Savininkas – Būdviečio Jėzaus Nazariečio bažnyčia.
 Adresas:    Liepų g. 6, Būdviečio k., Būdviečio sen., Lazdijų r. sav.      Tel.:   +370 610 08782     Koordinatės:   54.288649, 23.330246

Metelių apžvalgos bokštas 12

     Metelių apžvalgos bokštas gausiai lankomas turistų, tad teko prašyti jų palaukti kol baigsis filmavimai, kai kuriems teko laukti net 30 min.! Šioje vietoje filmavimas buvo pakankamai 
sudėtingas, tuo įsitikino šio kadro pagrindiniai aktoriai Gelminė Glemžaitė ir Laurynas Jurgelis. Pūtė stiprus vėjas ir girdėjosi daugybė įvairiausių pašalinių garsų (malkų pjovimo, 
paukščių, pravažiuojančių mašinų). Nuo 15 metrų aukščio apžvalgos bokšto atsiveria Metelio ežero, Metelių kaimo, Kemsinės pievos panorama ir siauras Dusios ežero ruožas. Nuo bokšto 
patogu stebėti ežere plaukiojančius paukščius.
 Adresas:    Seirijų g. 1A, Metelių k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav.      Tel.:   +370 318 43649     Koordinatės:   54.295611, 23.742698
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Lazdijų turizmo informacinio centro padalinys pasienyje 13

     Važiuodamas į pasimatymą pagrindinis veikėjas Laurynas Jurgelis pralekia Lazdijų turizmo informacinio centro pastatą, kuris įsikūręs netoli Lenkijos sienos. Filmo scenoje L. Jurgelį 
pasimatyme pasitinka mergina iš Lenkijos. Turizmo centre galima sužinoti visą informaciją apie Lazdijų rajoną, gauti nemokamų informacinių turistinių leidinių, įsigyti suvenyrų su krašto 
atributika, užsisakyti ekskursijas.
 Adresas:    Janaslavo k. 10, Lazdijų sen. Lazdijų r. sav.      Tel.:   +370 318 51881     Koordinatės:   54.176183, 23.481087 

12
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Skulptūrų parkas „Vaikystės sodas“ 14

     Daug kinematografinių sprendimų padiktavo pati lokacija. Kai kurie kadrai parinkti taip, kad čia esančios skulptūros „papasakotų“ personažų vidinius išgyvenimus. Tokiu būdu šioje 
vietoje buvo nufilmuota viena emocingiausių filmo vietų, ją atliko aktoriai Gelminė Glemžaitė ir Laurynas Jurgelis. Skulptūrų parke gyvena pasakų herojai. Tai ne vieną dešimtmetį miško 
žemėje kuriamas parkas, vis papildomas kasmetiniuose dailininkų pleneruose sukurtais naujais kūriniais ir itin mėgstamas miestelio bendruomenės.
 Adresas:    Kalvelių k., Veisiejų sen., Lazdijų r. sav.     Koordinatės:   54.104499, 23.675860
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