
Kapčiamiesčio senovės gyvenvietė 
žmonių vadinama Pinčiaragiu, 
arba Palangėle. Ji yra 1,4 km į 
pietryčius nuo Veisiejų–Gardino 
ir Merkinės–Kapčiamiesčio kelių 
sankryžos ir 0,3 km į rytus nuo 
Veisiejų–Gardino kelio, Baltosios 
Ančios dešiniajame krante. Ty-
rimų metu čia rastas titnaginės 
strėlės antgalis, skelčių, nuoska-
lų, lipdytos keramikos, puoštos 
įspaudėliais ir įraižomis, šukių. 
Gyvenvietės plotas – 2,7 ha.

Prelomčiškės piliakalnis su gyven-
viete yra 1,75 km į rytus nuo 
Simno. Piliakalnį iš rytų riboja 
Dusios ežeras, iš šiaurinės pusės 
įrengta mašinų stovėjimo aikštelė. 
Piliakalnį su senovės gyvenviete 
sudaro du plotai: vienas – 220 m 
ilgio ir iki 100 m pločio, kitas – 
150x180 m dydžio. Piliakalnis 
įrengtas Dusios ežero krante 
esančioje kalvoje. Iš šiaurės ir 
vakarų piliakalnį juosia bevardis 
upelis, iš rytų – Dusios ežeras, 
į pietus tęsiasi žemesnė aukštu-
ma. Gyvenvietė yra į pietus nuo 
piliakalnio esančioje aukštumoje 
ir į vakarus nuo piliakalnio. Gy-
venvietės dalyje įsikūrusios dvi 
sodybos. Tyrimų metu aptiktas 
kultūrinis sluoksnis, lipdytų šu-
kių grublėtu paviršiumi. Prelom-
čiškės piliakalnis su gyvenviete 

datuojami I tūkst. antra puse–
II tūkst. pradžia. 

Vainežerio kultūrinis gamtinis 
kompleksas – dvarvietė, šimta-
metis parkas, senovės gynybinis 
įtvirtinimas – vienas patraukliau-
sių lankytinų objektų Veisiejų 
regioninio parko teritorijoje. 

Dvarvietė. Istorija skaičiuoja 
septynis Vainežerio dvaro ir jo 
derlingų žemių valdytojus: V. 
Kopočius, M. Oginskis, J. Ma-
salskis, M. Žinevas, Tiškevičius, 
I. Ablamavičius ir jo dinastija, E. 
Murauskas.

Vainežerio dvaro rūmai iškilo 
XVIII a. Šalia užveistas parkas, 
du sodai, medelynas. Tame pa-
čiame amžiuje dvaras pradėtas 
vadinti Justinavu. Po Pirmojo pa-
saulinio karo dvaras vėl vadintas 
Vainežerio dvaru.

Fontanas. Vienintelis šalyje fonta-
nas su šviesos ir garso instaliacija 
įrengtas Veisiejų miesto parke. 
Vasarą jis kaip magnetas traukia 
lankytojus ne tik iš Lietuvos. 
Nuo 21.30 val. iki 23.30 val. va-
saros mėnesiais prasidedantis 
vandens, muzikos ir šviesos šou 
gali kiekvieną pakerėti, maloniai 
nuteikti ir padėti atitrūkti nuo 
kasdienybės. Programa nemo-
kama. Bet kurį vakarą prasidėjus 
vakarinei fontano programai ant 
lieptelio būriuojasi eilės žmonių. 
Prie fontano maloniai leidžia 
laisvalaikį ir vietos gyventojai, ir 
svečiai. Lazdijų rajono savival-
dybės Veisiejų miestas įsikūręs 
Ančios ežero pusiasalyje. Miesto 
teritorija – urbanistinis draus-
tinis. Ančios ežere prie puikiai 
sutvarkyto Veisiejų miesto parko 
ir įrengtas minėtas fontanas. Šalia 
fontano veikia vandens dviračių 
ir valčių nuoma. Visus norin-
čius pasigrožėti šiuo nuostabiu 
reginiu kviečiame apsilankyti 
Veisiejuose!
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gegužės mėnesį –  
penktadieniais, šeštadieniais  
nuo 20.30 val. iki 22.30 val.; 
birželio, liepos, rugpjūčio mėne-
siais – trečiadieniais, ketvirtadieniais, 
penktadieniais, šeštadieniais nuo 
21.30 val. iki 23.30 val.; 
rugsėjo mėnesį –  
penktadieniais, šeštadieniais nuo 
20.00 val. iki 22.00 val. 
Yra galimybė fontaną su šviesos ir 
garso instaliacija įjungti ir kitu laiku 
ypatingomis progomis.
Vandens dviračių ir valčių nuoma – 
ketvirtadieniais, penktadieniais, šešta-
dieniais nuo 18.00 val. 

Vandens, muzikos ir šviesos reginys Veisiejuose:

GAMTOS LOBIAI žurnalo MIŠKAI priedas / 2012 birželis 137

gamtos lobiai


