
Lazdijų Šv. Onos bažnyčia
Pirmoji medinė bažnyčia pastatydinta apie 1560 m. kapi-
nėse.  Dabartinė mūrinė bažnyčia pastatyta 1894–1895 m. 
pagal Felikso Lipskio projektą. Šventovei, kurią konsekra-
vo Seinų vyskupas, garsaus lietuvių kalbos literatūros kūri-
nio „Anykščių šilelis“ autorius Antanas Baranauskas, buvo 
suteiktas Šv. Onos titulas. Bažnyčioje sumontuoti plačiai 
žinomo lietuvių meistro Jono Garalevičiaus pagaminti var-
gonai.

Dainavos g. 4, Lazdijai 
GPS: 54.235748, 23.513739 (WGS)

Laisvės kovų muziejus
Laisvės kovų muziejus įkurtas 1992 m. Ekspozicija įrengta 
name, kuriame pokario metais buvo įsikūrusi Valstybinio 
saugumo Lazdijų būstinė (KGB). Muziejuje surinkti politi-
nių kalinių, tremtinių, partizanų ir jų ryšininkų, kitų gyven-
tojų prisiminimai bei daiktiniai liudijimai apie 1944–1953 
m. laisvės kovas bei Lazdijų krašto gyventojų trėmimo bei 
įkalinimo etapus.

Vytauto g. 11, Lazdijai 
Darbo laikas: I–V – 9.00–17.00 val., VI – 9.00–15.45 val. 
GPS: 54.236371, 23.511873 (WGS)

VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“ 
Janaslavo k. 10, 67170 Lazdijų r. sav. 
Tel. +370 318 51 881 
Vilniaus g. 1, Lazdijai, tel. +370 318 66 130 
El. p. turizmas@lazdijai.lt 
El. p. turizmas.info@lazdijai.lt 
www.lazdijai-turizmas.lt

Lazdijų Nepriklausomybės paminklas
Paminklas atidengtas 1930 m., minint LDK kunigaikščio Vy-
tauto 500-ąsias mirties metines. Sovietų valdžia paminklą 
nuvertė ir užkasė. Naujai atkurtas paminklas atidengtas 1990 
m. rugsėjo 1 d.

Nepriklausomybės a., Lazdijai 
GPS: 54.2341, 23.515946 (WGS)

Pasienio rokadinis kelias  
„Geležinė uždanga”
Šaltojo karo metu pasienyje tarp Lietuvos ir Lenkijos nusidrie-
kė 104 km. ruožas. Ties Lazdijais šis ruožas sutrumpėjęs apie 
10 km. buvo nuolatos saugojamas 18–30 Sovietų Sąjungos 
pasieniečių – taip buvo užtvertas kelias į Europą. Ne veltui 
šis ruožas buvo pramintas „Geležine uždanga“: iš vienos pu-
sės jį juosė spygliuota viela su signalizacijos davikliais. 2004 
m. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, prasidėjo „Geležinės 
uždangos“ išmontavimo darbai. Turistai gali pamatyti šios 
„Geležinės uždangos“ fragmentus.

Galadusio g., Ūdininkų k., Lazdijų sen., Lazdijų r. sav. 
GPS: 54.178015, 23.455681 (WGS)

Lazdijų kultūros centras
Naujai modernizuotas Lazdijų kultūros centras skirtas kie-
kvienam Lazdijų krašto žmogui ar regiono svečiui. Čia puo-
selėjama ir saugoma etninė kultūra bei menas, skatinama 
jaunimo iniciatyva ir kūrybinės paieškos, rūpinamasi etnokul-
tūriniu palikimu. Prie Lazdijų kultūros centro pradėta tiesti 
Kultūros delnų alėja. Kultūros centre vyksta kultūros, meno 
ir laisvalaikio renginiai, veikia kultūros ir meno mėgėjų ko-
lektyvai.

Vilniaus g. 6, Lazdijai 
GPS: 54.232977, 23.518902 (WGS)
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KĄ APlANKYTI?
Lazdijų krašto muziejus
Muziejus – vertingiausias Lazdijų krašto švietimo, kultū-
ros ir istorijos objektas. Į šį pastatą 1920 m. buvo perkelta 
Seinų „Žiburio“ gimnazija. Atnaujinus gimnazijos patal-
pas, XX a. pradžios laikotarpio dvasią atspindi muziejuje 
įrengta „Senoji gimnazijos klasė“, kurioje lankytoją „pasi-
tinka“ kunigas Motiejus Gustaitis. Ekspozicijų salėse gau-
su informacijos apie Lazdijų kraštą, poetę Salomėją Nėrį.

Seinų g. 29, Lazdijai, tel. (8 318) 56 234 
Lankymo laikas: II–V – 9.00–17.00 val., VI – 9.00–15.45 val. 
GPS: 54.230013, 23.512761 (WGS)

Paminklas Adolfui Ramanauskui-
Vanagui
LLKS gynybos pajėgų vadui generolui Adolfui Ramanaus-
kui-Vanagui (1918–1957 m.) atminti Lazdijuose pastatytas 
paminklas jo vardu pavadintoje aikštėje, pačiame miesto 
centre, priešais Lazdijų Šv. Onos bažnyčią. Skulptūros au-
torius – Jonas Jagėla. Su tėvais grįžęs iš Amerikos 1921 m., 
Adolfas Ramanauskas-Vanagas augo ir mokėsi Lazdijuose.  

Adolfo Ramanausko-Vanago aikštė, Lazdijai 
GPS: 54.235709, 23.514372 (WGS)

Lazdijų hipodromas
Modernizuotas hipodromas atitinka visus reikalavimus 
tarptautinėms ristūnų žirgų lenktynėms organizuoti. Įreng-
ta erdvi 500 vietų žiūrovų tribūna renginiams stebėti, yra 
arklidės ir stoginė žirgams, pagalbinės patalpos, atnaujinti 
žirgų bėgimo (ilgis 1400 m) ir pėsčiųjų takai, teisėjų bokš-
telis. Hipodromo 134 000 m² kompleksas – tai nauja er-
dvė, kurioje vyksta miesto, šalies ir tarptautiniai renginiai.

Buktos k., Lazdijų sen., Lazdijų r. sav. 
GPS: 54.241253, 23.527037 (WGS)


