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Paminklas Emilijai Pliaterytei
Emilija Pliaterytė lietuvių liaudies vadinama lietuviškąja 
Žana D‘ark. Ji narsiai kovėsi už Lietuvą ir jos laisvę, pasi-
žymėjo svarbiausiuose 1831 m. sukilimo mūšiuose. Laz-
dijų krašto Vainežerio ežeras dalija Vainežerio parką į dvi 
dalis. Viename ežero krante yra XII–XVIII a. įtvirtinimai, 
vadinami „Okopka“, kitame – Justinavo dvaro pamatai ir 
paminklas Emilijai Pliaterytei.

Vytauto g., Kapčiamiesčio miestelio aikštė, Lazdijų r. sav. 
GPS: 54.004197, 23.660198 (WGS)

Apžvalgos bokštas
Nuo Veisiejų apžvalgos bokšto galima 
grožėtis trimis Snaigyno ežero salo-
mis, jo vaizdu, o iš kitos pusės atsi-
veria istorinio Veisiejų miestelio pa-
norama.

Kailinių k., Veisiejų sen., Lazdijų r. sav.  
Kelias Nr. 134 (Leipalingis–Lazdijai) 
GPS: 54.101309, 23.722111 (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

Nuotraukos:  
VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“
Piešinių dailininkas Vidmantas Valentas 
Išleido: UAB „V3 studija“, Kaunas

Veisiejų krašto muziejus
Muziejus įkurtas 1998 m. Jame sukaupta daug mokyklos isto-
riją menančių eksponatų, pasakojančių apie veisiejiečių trem-
tį, kitus krašto istorijos vingius.
Viena ekspozicija skirta gydytojui okulistui, tarptautinės es-
peranto kalbos įkūrėjui Liudvikui Lazeriui Zamenhofui, kuris 
1885 m. atvyko dirbti į Veisiejus ir čia baigė kurti esperanto 
kalbą.
Vertinga ir gausi muziejaus ekspozicija apie Veisiejų vargoni-
ninką, kompozitorių Juozą Neimontą. Muziejuje yra nemažai 
eksponatų, menančių garsių veisiejiškių gyvenimą.

Vytauto g. 47, Veisiejai, Lazdijų r. sav. 
Tel. +370 318  56 535 
GPS: 54.101112, 23.696637 (WGS)

L. L. Zamenhofo biustas 
L. L. Zamenhofas (1859–1917) – espe-
ranto kalbos kūrėjas, gyvenęs Veisie-
juose 1885–1887 m. Čia L. L. Zamen-
hofas atliko gydytojo praktiką, atkūrė 
ir užbaigė esperanto kalbos rankraš-
tį. Veisiejai laikomi esperanto kalbos 
gimtine.  Paminklo autorius – skulp-
torius J. Narušis.

Veisiejų miesto parkas, S. Dariaus ir  
S. Girėno g., Veisiejai, Lazdijų r. sav. 
GPS: 54.099057, 23.693323 (WGS)



veisiejų 
MieSTAS

KĄ APLANKYTi?
Veisiejų dvaro fligelis
XVIII amžiuje Veisiejų dvarą pabaigė statyti LDK etmonas 
Mykolas Juozapas Masalskis, kuris taip pat užveisė parką 
bei didingą sodą. Išlikusiame Veisiejų dvaro rūmų fligelyje  
– seniausiame pastate Veisiejų apylinkėse, 2000 m. įkurta 
Veisiejų regioninio parko direkcija ir lankytojų centras. Čia 
kiekvieno laukia puikios ekspozicijos ir edukacinės progra-
mos.

Santarvės g. 9, Veisiejai, Lazdijų r. sav., tel. 8 318 56 234 
Darbo laikas: I–V – 8.00–17.00 val. 
GPS: 54.100017, 23.692852 

Veisiejų Šv. Jurgio bažnyčia 

Tai didžiausia bažnyčia Lazdijų krašte, vadinamoji Dzūki-
jos katedra. Bažnyčios interjerą su penkiais altoriais puo-
šia didikų M. ir T. Oginskių epitafijos. Rūsyje įrengta baž-
nyčios fundatorių kunigaikščių Tado ir Marijos Oginskių, 
Mato Žynevo ir Viktorijos Oginskaitės Žynevienės kripta.

Dariaus ir Girėno g. 1, Veisiejai, Lazdijų r. sav. 
GPS: 54.101489, 23.694853 (WGS)

Grojantis fontanas
Veisiejų miestas įsikūręs Ančios ežero pusiasalyje. An-
čios ežere, prie puikiai sutvarkyto Veisiejų miesto parko, 
įrengtas fontanas su šviesos ir garso instaliacija. Veisiejų 
grojantis fontanas buvo pirmasis Lietuvoje, kuris nuo pat 
savo pastatymo traukė tūkstančius žiūrovų iš visos Lietu-
vos ir užsienio valstybių. 

Darbo laikas birželį-rugpjūtį: V–VI – 21.30–23.30 val. 
ež. Ančia, Veisiejai, Lazdijų r. sav. 
GPS: 54.098421, 23.693834 (WGS)


