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I. Kulturos pavcldo victoves apskaitos duomenys:
Pilnas pavadinimas: Veisicji| micsto istorine dalis (unikalus kodas kulturos verlybiq registrc
17121)
Adresas: Vcisicjai, Veisiejij micsto sen., Lazdijq r. sav.
Jrcgistravimo registrc data: 1993-12-07
Statusas: valstybes saugomas
Objckto reiksmingumo lygmuo yra: regioninis
Rusis: nckilnojamas
Tcritorijos: KVR objcktas: 409200.00 kv. m
Vertybe pagal sandar^: Vielove
Seni kodai:
Kodas rcgistre iki 2005.04.1 9: U23
Nr. Lietuvos Rcspublikos kulturos paminklu sqrase: UV49
Victoves stcbesena atlikta 2015-10-20
VcrtingiiUi savyj>jq_po_biULis_;
Archcologinis (Jemiantis rciksminguma)
Architekturinis (lemiantis reiksminguma svarbus)
Krastovaizdzio
Urbanistinis (lemiantis reiksmingumq svarbus)
Vcrtingosios siiyyjjes;
1.3.1. planavimo sprendiniai - linijinio piano struktura, gatvii; linklas; aikstc; Kreivosios,
I.eipalingio. Vytauto Montvilos, Radvili|, Liudviko Lazcrio Zamenhofo g. sodybinis uzstatymo
pobudis 1-2 a. mediniais ir muriniais pastatais dvislaiciais stogais; 1-2 a. mcdiniij namij
dvislaiciais stogais u/statymo pobudis pagal Dariaus ir Gireno, Julians Janonio g. perimctra;
Kreivosios, Vytauto, Leipalingio, Zvcji} ir Xveju. Maxosios g. uzstatymo formuqjami turiniai crdviniai sprendiniai; miestelio panoramos is SV ir R su dominuojanciu baznycios turiu;
1.3.4.
zcmcs
ir
jos
pavirsiaus
elemental
susilbrmaves
reljefas;
kulturinis sluoksnis (iki 2 m storio, sudarytas is tamsios zemes, su griuvenomis, grindini 14, muriniif
pas tat q ir kitokiij statiniif liekanomis bci archcologiniuis radiniais; sluoksnis apardytas jvairiij

velesniu pcrstalymu ir statybij metu, XX a. II pusejc statant naujus pastatus ir ticsiant jvairias
komunikacijas; dalis istirta 2007-2009 m. ir 201 1-2013 m. archeologiniu tyrinejimi^ metu;
1.3.6. zcldynai ir zeldiniai -- Aneios ez. pakrancit| apzcldlnimo lapuociais medziais pobudis;
3. Pirmine ir istoriskai susiklosciusi paskirtis — miesto;
4. Artimiausios supancios aplinkos kulturinio krastovaizdzio autentiskumas - gamtine aplinka:
Aneios ez. supantis miestelj;
5. Faktai apie svarbias visuomenes, kulturos ir valstybes istorijos asmenybes, jvykius - manoma,
kad Veisicji) apylinkes pradctos apgyvendinti XV-XVI a. sandurojc. Dabartiniai Veisicjai
dazniausiai tapatinami su Lieluvos Didziojo kunigaikscio medziokles dvaru PereJomo pavicte,
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kuris buvo jkurtas pries 1500 m. ir 1501 m. Aleksandro dovanotas kunigaiksciui Ivanui Glinskiui.
1525 m. Veisiejams suteikta turgaus privilegija. Istoriniuose saltiniuose uzfiksuota da/na micstelio
prie dvaro savininkij kaita. Ilgiausiai (nuo 1589 iki 1790 m.) Veisiejij miestelis priklause
Masalskin giminei. XIX a. ir XX a. I p. Veisiejai buvo valsciaus centras, o rniesto tciscs gavo
1956
m.
Salygos dabartiniam senosios Veisieju miestelio dalies planui susidaryti atsirado po 1559 m.,
ismatavus Veisicjuose valakus, o pusiasalyje pagal staciakampj plana suformavus miestelio centra
su aikste ir is jos kampu statmenai viena kitai cinancias gatves. XVIII a. VII des. - XIX a. pr.
miestelio centras buvo pertvarkytas pagal baroko - klasicizmo planavimo principus: formuota
kompozicine asis tarp barokincs dvaro sodybos ir baznycios, kuri baigta statyti 1817-1 81 8 m. XIX
a. pab. padaugcjus miestelio gyventojij, issiplete jo teritorija j R nuo tilto uz Ancios ezero
sasmaukos, paezereje bei pagal kelia j Kapciamiestj. Reiksmingos dabartinio Veisiejq piano bei
turiniu - erdviniu sprendinin formos susidare nuo miestelio jsikurimo iki XIX a. pab.
Veisiejif miesto istorine raida (pagal A. Miskinio pub/ikticijq)
1257 m. Mindaugo raste minimos dv! Veises zemes, is kuriu viena lokalizuojama dabartiniq
Veisieju apylinkese. Be to, XIII a. pamineta ir Weyze sritis. Nors tai ankstyviausios rasytiniuosc
istorijos saltiniuose aptiktos /.inios. susietos su Veisiejij pavadinimu, taciau vargu ar tiktq jas
tapatinti su vietoves ir apylinkiq apgyvendinimo pradzia.
Neabejojama, jog Veisiejai ir ju apylinkes vakariniif baltif gcncii} buvo apgyvendintos zymiai
anksciau. Tai liudija piliakalniq ir seniiiq gyvenvicciij gausumas. Arciausiai dabartiniij Veisiejq
yra III ir TT tukstantmeeiif pr. Kr. gyvenvietes netoli Paveisininkij kaimo, Veisiejo e/.ero krante, be
to, gerai pritaikytas gynybai I tukstantmecio per. Kr. Paveisininkij piliakalnis (su gyvenviete), taip
pat Meciuni( piliakalnis Ancios ezcro krante ir kiti.
Veisieju zeme buvo jotvingiq apgyvendintoje teritorijoje (tai rodo ir vietoves pavadinimo geneze).
Daugum^ jotvingiif kryziuociams isnaikinus, o likusiems is tu vieti} issikelus, zemes uzaugo
miskais ir po to ilgokai nebuvo nuolatos gyvenamos. Veisieji^ apylinkes is naujo pradetos
apgyvendinti dar XV a. antrojoje puseje, taciau ankstyviausieji duomenys apie tai yra is XV-XV1
a. sanduros.
Prekybos privilegija Zygimantas Senasis 1525 m. patvirtino gana standartine formuluotc: turgus
Veisiejuose leistas su salyga, kad nebutq skriaudos valdovo prekybai
galejo rinktis
ketvirtadieniais. Ba/nycios fundacijos patvirtinimo 1526 m. dokumente paaiskinta jos statybos ir
parapijos steigimo butinybe Veisiejuose: nurodyta , kad apylinkeje gyvenantiems zmoncms
nepatogu lankyti baznyeiq Mcrkineje, t. y. uz Nemuno. Nepaisyta ir Merkines klebono protesto
del jo parapijos sumazinimo. Naujosios parapijos klebonui skirtos nuolatiniij gyventojq 4 seimos
(viena ju - giriq pri/iuretojo) su zeme, sklypai klebonijai, vikaro namui ir mokyklai statyti, taip
pat mokesciai is tuo metu jau veikusios Veisiejij karcemos.
XVII a. pradzioje, kaip ir anksciau, per Veisiejus ejo svarbus kelias is Merkines j Bcrzininkus ir
Seinus, o prekybai issipletus jame turbut buvo gcrokai intensyvesnis judejimas, galejes skatinti ir
miestelio ukint? veikla.
Nera ziniij, ar XVII a. vidurio kare miestelis nukentejo, neaiski jo bukle po karo. Tuo tarpu 1695
m. Merkines inventoriuje minima Veisieji}, o ne Ber/ininkq ar Seinq gatve. Sutapusi su keliu j
Seinus. galbut liudija, jog Veisiejai buvo ir artimesnis ir svaresnis sio trakto punktas bei Merkines
prckybos partneris.
1777 m. pirma karta Veisiejif parapine mokykla, kuria lanke 8 vaikai; 1781 m. joje buvo jau 32
mokiniai.
Jjungus lietuviskajq Uzncmun^ j Prusija ir suformavus Naujosios PrQsijos provincija, Veisiejai
priklause Balstoges departamentui. Pagal 1795-1800 m. Tekstoro-Steino Naujosios PrQsijos
zemelapyje padaryta prieraisa prie miestelio pavadinimo, galima spresti, kad jamc buvo 79
mediniai namai.
Apie 1800 m. Veisiejai, kaip ir kiti Naujosios PrQsijos sudetyjc atsidure Uznemunes miestai,
delaliai apibudinti. Micstu vadintame miestelyje buvo dvi gatves su 81 namu (visi dengti

skiedromis; tarp ju baznycia ir du valdzios namai), 17 klojimu; miestelenai dirbo 12 valakij 15
margi) zcmes; veike 2 karcemos ir 2 bravorai, buvo 4 suliniai.
1808 m. Varsuvos kunigaikstystes statistiniame aprasyme Vcisiejai apibudinti kaip nuskurdes
privatus miestelis su 550 gyventojq ir didoliais dvaro rumais bei nebaigta, j katedra panasia
baznycia. Nuo 1816 m., sutbrmavus Seinq apskritj, jai priskirti ir Vcisiejai. 1824 m. padidinta
sinagoga.
Pries 1830 m. Veisiejai oficialiuose dokumentuose vadinami kaimu. 1832 m. dvaras su miesleliu,
M. Zynevui nepalikus jpedinii}, po V. Oginskytes-Zynevienes mirties atiteko Tadui Oginskiui.
Nurodoma, kad 1832 m. miestelis dar tilpo pusiasalyje, tik kapines buvo uz tilto. Jose stovejusi
medine baznytele buvo visai apleisla ir be stogo.
Nors 1830-1831 m. sukilimo jvykiai veikiausiai neaplenke Veisiejq bei apylinkii). taciau
konkreciu duomenu apic tai kol kas neaptikta. Tad ir neaisku, kokias pasckmes sukilimas galejo
tureti miesteliui.
Prasidejus 1863 m. sukilimui, Veisieji} miskuose viena^ is stovyklq turejo ,,Viktoro Hlaskos"
vadovaujamas sukilelii) burys, kuris dar tq metq pavasarj veikc dideleje teritorijoje — sieke
Kapciamiestj, Seinus, Simna, Alytij. Po keleto patinij pralaimejimij bOrio likuciai 1863 09 29
buvo isblaskyti dar generolo majoro Baratinskio dalinio, taciau ir po to larp Seiriju ir Vcisieju
nekarta susireme su kariuomene.
1872 m. Veisiejuose buvo 63 namai su 737 gyventojais, t. y. grciciausiai maziau, negu 1864 m.
galejo buti 93 sklypuosc. Gali buti kad sic duomcnys apibudina miestel[ po 1872 m. gaisro, nes
1 873 m. nurodoma, jog sudegusi sinagoga atstatyta be leidimo ankstesneje vietoje.
1886-1887 m. miestelyje gyveno ir gydytojo praktika vertesi Liudvikas Lazaris Zamenhofas,
tarptautines esperanto kalbos kurejas, nuomojes vienaukstj mcdinj nama.
1906 m. rasyta, kad (...) ..Veisiejij valsciaus ukininkai visi gyvena vargingai. Dirva pas juos
smiltine, pievq nedaug del to ziemos metu gyvuliams pritruksta pasaro ir reikia jie serti javais, o
duonos vis neuztenka. Zmones cia labai tamsus, nera nei vieno lietuvio mokytojo".
Beveik nera duomenq, kad Pirmajame pasauliniame kare Veisiejai butij nukenteje, nors, kaip ir
kitose vietose, per juos 1914 m. rudenj trauke ir vokieciif kavalerija is Scinq j Mcrkinc, ir Rusijos
kariuomenes 23 divizija.
Vokietijai okupavus Lietuva, Veisiejij ukines veiklos ir zmoniq gyvenimo salygos nesiskyre nuo
kitif Lietuvos miesti} ir micsteliq. Nepakankamai besipletojusi Qkine veikla, ypac prekyba, dar
labiau sunyko, taciau pradejo veikti elcktrine. Kulturinio gyvenimo ir svietimo bukle buvo bloga.
Nurodoma, kad okupacine valdzia 1915 ar 1916m. leido atidaryti pradzios mokykla, taciau tai
greiciausiai padaryta tik 1917 m.; j mokykla tu mcti| rugsejo pradzioje susirinko 96 vaikai.
1918 02 16 paskelbus atkurta Lietuvos Nepriklausomybe, miestelyje buvo suibrmuota nauja
valsciaus administracija. Prasidejus Nepriklausomybes kovoms su bolscvikais, lenkais ir
bermontininkais, nemazai parapijos vyrq savanoriais jstojo j Lietuvos kariuomene. 1919 09 07
Seinij apskrities VeisieJL( jgaliotinis sios apskrities jgaliotiniij suvaziavime prancsc, kad 09 03
lenku_ dvarininko Sumovskio partizanai nusiaube miestelj, sueme valsciaus tarnautojus, o daugelj
zmoniij apiplese.
Lenkams 1920 10 09 uzgrobus Vilniaus krastq, ukines veiklos salygos pablogejo. NutrQko
prekyba su Gardinu ir Seinais, sumazejo miestelio komunikacine reiksme. Nors Sein4 apskrities
centras buvo perkcltas j La/.dijus, taciau valdzios jstaigoms ten bcsikuriant, apskrities pagalba

miesteliui iki 1922 m. buvo minimali.
1923 m. surasytos 238 sodybos su 1295 gyventojais.
1939 m. prasidejus karui tarp Vokietijos ir Lenkijos, netoli sios valstybes sienos buve Veisiejai
tapo pafrontes miesteliu.
1941 06 14 Lietuvojc prasidejus masiniams suemimams ir tremimams, is Veisiejij j Kalvarijos
gelczinkelio stotj isgabenta, o is ten [ Sibira isvezta kelios miestelio gyventoji} seimos.
Prasidejus SSSR - Vokietijos karui, Vermachto daliniai Veisiejus uzcme pirmaja karo diena 1941 06 22. Jau birzelio pabaigoje - liepos pradzioje jvairiose miestelio vietose gyven? zydai
suvaryti j teritorija prie sinagogos, o netrukus susaudyti.

Raudonoji armija miestelj uzcme 1944 07 30 bevc-ik be nuotoliu pastatams.
1944 m. paskelbus mobilizacija j Raudonaja armija, dalis saukiamojo amziaus vyru isejo j miskus,
o rudenj Veisieju valseiuje pasirode pirmieji partizanai. 1945 m. balandj Alytaus, Lazdiju ir
Marijampoles apskriciu sandQroje veike du partizanu bQriai
vienas, apie 70 'kovotoju vadovaujamas Jono Neilalto, ir antrasis. apie 30 zmoniu - Alcksandro Podimanskio. Po Kalniskes
musio paskelbus amnestija dalis partizanu legalizavosi.
Veisiejif augimo galimybes padidino 1950 m. jvykdyta Lictuvoje administracine reforma:
panaikinus apskritis ir valscius, buvo sukurtos sritys, rajonai ir apylinkes. Tarp naujai suformuotq
pagal 1950 06 20 nutarima buvo ir Kauno sriciai priskirtas Veisiejq rajonas. Jj sudare 22
apylinkes: 20 - is panaikintosios Lazdijij apskrities, 2 - is Alytaus apskrities.
1959 m. Veisiejuose surasyta 1513 gyventoJLj. I'aciau 1959 12 07 panaikinus rajonq ir priskyrus jo
teritorija Lazdijij rajonui, su administracinemis funkcijomis susietas miesto kilimas buvo
sustabdytas.
1970m. miestebuvo 1450 gyventojq; jis uzeme 164 ha; surasyta 21 gatve.
1989 m. Veisiejuose nurodyta buvus 2100 gyventojq.
AtkOrus Lietuvos Nepriklausomybe, Veisiejuose likviduotas vykdomasis ir partijos komitetai,
suformuota seniunija.
1996 m. atlikti Veisiejq urbanistiniai architckturiniai tyrimai (archil. R. Jurgilas), kuriq tikslas
uzfiksuoti urbanistikos paminklo teritorijoje nuo 1968-1969 m. jvykusius piano ir apstatymo
pasikeitimus. Tyrimi^ rezultatai leido patikslinti urbanistikos paminklo rytine^ riba, vertingus piano
ir apstatymo elcmcntus. Konstatuota, jog mieste per ta laikotarpj jvyko ne vien neigiamq, bet ir
teigiami} pokyciij, todel jo verte kulturos pavcldo poziuriu nesumazejo. Del to Veisiejai is vietos
reiksmes urbanistikos paminklo pervestini [ valstybes reiksmes kulturos venybes ranga.
2. Ap/iurai naudotu kulturus nuvcldo vietoves apskaitos ir kilu dokumentu duomenvs:
1. Kulturos vertyhes pagrindinis doye, /996 m., (aprasq itzpilde darius Balciunas)',
2. Algimanto Miskinio straipsnis ,,Veisiejai" leidinyje
Lietuvos urhanistikos paveldas ir jo vertybes, I tomas. Uznemunes miestai ir miesteliai. Vilnius:
Savastis, 1999, p. 241-269.
3. Duomcnys apic paskuting allikla
Veisieji} miesto istorines dalics teritorijos dalys ir fragmentai sistemingai tikrinami kasmct.
Paskutinj karta 2014-05-07.
Taip pat tikrinta sii^ kulturos paveldo objektif, patenkancii^ j miesto istorines dalies teritorija ir
jrasytij j kulturos vertybiq registry, bukle:
1 . Baznycia (u. k. 1503), apziuros aktas 2014-03-24 Nr. AAA-43;
2. Veisieji} buv. dvaro sodybos fragmentai (u. k. 270), apziuros aktas 2013-06-03 Nr. 02;
3. Veisiejq zydu. senosios kapines (u. k. 20820), ap/iuros akto 2014-06-26 Nr. AAA-78;
4. J. Neimonto kapas (u. k. 1 1019), adresas Vytauto g. 25, apziuros akto 2015-09-03 Nr.
AAA(VS)-35.
4. Kulturos pavcldo victovcs vcrtingqju savvbin buklc ir iu pokvciai:
4. 1 . piano struktura:
Piano strukturoie esminiu pokyeiu nera. Gatviu tinklas ncpakites.
4.2. turinc erdvine struktura:
Turine erdvine struktura nepakitusi. Nauju. statiniq, zalojanciij turinc erdvin^ struktOrq,
nepastatyta.
4.3. uzstatymo bruozai:
Uzstatymo bruozai islikojiepakite.

Lvginant su 1996 m. kulturos vertvbcs pagrindinio dosie duomenimis. micstelio ir salia jo esancio
krastovaizdzio bOkle pastchimai ncpasikeite: ncpastatyta nauiu statiniu. iskreipianciu istoriskai
susiklosciusia luring - erdvine struktiira. nepakito aatviu tinklas ir budirmi uzstatvmo bruozai.
Vietovcs vaizda keicia jojc esanciu statiniu tvarkybos darbai. 2014 m. baigtas tvarkyti Viesieiq
buv, dvaro sodybos rumu fligelis. kuriame isikurusi Veisieiu regioninio parko direkcija. 2014 m.
haigta Veisieiu kulturos namu (adresas: Dariaus ir Gireno tz. 33) pastato rekonstrukciia.
Vietoves vizualinc raiska dalinai pakcite infrastrukturos tvarkymo darbai: pakloti nauji betono
trinkcliu saligatviai prie centrineic miesto dalvic ir aiksteje prie Santarvcs tzatves. pastatyti tipiniai
siuolaikinio dizaino suoleliai, gelincs.
5. Kulturos pavclclo victovy supancios aplinkos (;ipsau«:os /onos) kulturinio krastovaizdzio
hiikle ir jo pokvciai
Kulturinio krastovaizdzio - vietove supancio Ancios e/.ero pakranciu - bukle nepakito.
6. Pavcldosaugos reikalavimu pa/cidimai kulturos pavcldo victoveje ir ios apsauijos zonoje:
Paveldosaugos rcikalavimi} pazeidimq patikrinimo metu neuzfiksuota.
7. Kiti antropo^t-'niniai ir gamtiniai poveikiai, darant> f s jtaka kulturos pavcldo victoves
bukles pokyciamsi
Antropogeniniai veiksniai: didziausios ^resmes - pastatu tvarkymo ir rekonstravimo darbai
neturint stalybu leidzianciu dokumentu.
Gamtiniai veiksniai: Veisieiu miesto istorineje dalyje yra XVII a. dvaro parkas, uzimantis 5.9 ha
plota. .lame aujga apie 2 OOP rOsiu med/iu. taip pat Veisieiu uosis - gamtos paminklas.
zeldiniu bukle kasmet vis blogeja. stipresniu vetrif metu isvirsta nemazai medzii^.
8. Kiti duomcnys:
Patikrinimo metu atlikta foto fiksacija.
Fotogral"iji| sarasas:
1. Miestelio ir baznycios panoramos , 10 vnt.
2. Kreivoji g., 30 vnt.
3. Leipalingio g., 8 vnt.
4. Vytauto g., 33 vnt.
5. Radvil\4g., 2 vnt.
6. Zamenhofo g., 4 vnt.
7. Zvejif g., 8 vnt.
8. Veisicjif buvusios dvaro sodybos fragmentai, 23 vnt.
9. Santarves g., 14 vnt.
10. Dariaus ir Gireno g., 26 vnt.
11. Liepijg., 8 vnt.
12. J. Neimonto g., 3 vnt.
13. Jaunimo g., 12 vnt.
14. M. Bizytes g., 18 vnt.
15. Montvilos g., 12 vnt.
16. Ezero pakranciq panoramos, 13 vnt.
PRIDEDAMA:
1. Vertinimo tarybos aktas 2014-02-25 Nr. KPD-VL-583, 6 lapai;
2. Terilorijos ribq planas su pazymetomis 2015-10-20 atliktos foto fiksacijos vietomis, I
lapas
Akta sudare
Vyr. valstybine inspektore
(pareigq pavadinimas)

(^/$/J^^
(parasas)

Margarita Janusoniene
(vardas ir pavarde)

