Žymių Tauragės datų kalendorius 2019 m.
Šiemet sukanka:
520 metų, kai 1499 m.
 Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Pajūrio (Tauragės) dvaras.
480 metų, kai 1539 m.
 Venecijoje išleistame švedų arkivyskupo Olauso Magnuso sudarytame žemėlapyje
„Carta Marina“ pažymėta ir Tauragė.
130 metų, kai 1889 m.
 Tauragėje susibūrė ir darbą pradėjo ugniagesių komanda.
115 metų, kai 1904 m.
 rugpjūčio 22 d. Žemaičių vyskupas Gasparas Cirtautas pašventino 1903 m.
pastatytą naują mūrinę Tauragės Švč. Trejybės katalikų bažnyčią.
110 metų, kai 1909 m.
 rugpjūčio 2 d. Tauragės lietuviškų vakarų organizatoriai surengė lietuvišką vakarą,
kuris įvyko Lauksargiuose.
100 metų, kai 1919 m.
 Vasario 4 d. Krašto apsaugos ministro įsakymu Tauragėje buvo suformuotas
pėstininkų batalionas, pavadintas Žemaičių batalionu.
 Vasario 16 d. Tauragėje surengtas pirmasis Žemaitijoje Lietuvos kariuomenės
paradas.
 Liepos 1 d. oficialiai įteisinta Tauragės apskritis.
 Gruodžio 25 d. Tauragėje įvyko pirmasis viešas tarpukario Lietuvos kariuomenės
orkestro koncertas (vad. kapelmeisteris J. Gudavičius).
 Įsteigta dramos ir muzikos draugija „Aidas“.
 Tauragės apskrityje pradėjo kurtis pradžios mokyklos.

Augustas Vymeris Tauragėje organizavo mokytojų tobulinimo kursus.

Įkurta Šaulių sąjunga.

Atidaryta taupomoji kasa.

Įkurta miškų urėdija. (1849 m. įkurta Tauragės girininkija tuomet vadinosi Raseinių
2-ąja girininkija, o nuo 1898 m. − Tauragės girininkija)
95 metai, kai 1924 m.
 Gegužės 5 d. Tauragėje įvyko pirmoji dainų šventė
 Atidaryta plytinė. Savininkas – Leopoldas Gregeris. 1956 m. ten įkurta Keramikos
gamykla.
 Atidaryta vieša skaitykla, priklausiusi „Lietuvos jaunimo sąjungai“.
 Įkurta aukštesnioji komercijos mokykla. Įkūrėjas – Juozas Avižonis.
 Pradėtas leisti laikraštis „Žemaičių balsas“.
 Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos Tauragės skyriaus rūpesčiu Tauragėje
pradėjo veikti suaugusiųjų gimnazija. Jos steigėjas ir pirmasis direktorius buvo
evangelikų liuteronų kunigas Augustas Vymeris.
90 metų, kai 1929 m.
 Tauragėje pradėjo veikti 450 abonentų telefonų stotis.
 Prie Šaulių rūmų (dabartiniai Kultūros rūmai) buvo pastatytas paminklas, skirtas
Šaulių sąjungos 10-mečiui. 1930 m. ant šio paminklo postamento uždėtas Šaulių
sąjungos įkūrėjo Vlado Putvinskio-Pūtvio biustas.




Gruodžio 8 d. įsteigtas Jaunalietuvių sąjungos Tauragės apskrities skyrius
Miestietis B. Pogremontas Tauragėje įkūrė spaustuvę „Planeta“, kuri veikė iki
bolševikų nacionalizacijos 1941 m. balandžio 5 d.

60 metų, kai 1959 m.
 Darbą pradėjo Daržovių džiovinimo fabrikas.
 Atidarytas kino teatras „Jūra”.
 Įkurta Sporto mokykla.
55 metai, kai 1964 m.
 Tauragėje įvyko pirmoji kraštotyros draugijos konferencija.
 Rugpjūčio 6 d. įkurtas elektromechaninis technikumas. 1967 m. reorganizuotas į
Tauragės politechnikumą.
50 metų, kai 1969 m.
 Tauragės liaudies teatras Baltijos šalių liaudies teatrų konkurse laimėjo I vietą.
40 metų, kai 1979 m.
 pastatyta ir tų metų spalio mėn. mokslo metus pradėjo Jovarų vidurinė mokykla
(dabar – pagrindinė mokykla).
30 metų, kai 1989 m.
 Vasario 15 d. Tauragėje pirmą kartą po Antrojo pasaulinio karo iškilmingai
paminėta Vasario 16-oji. Liepos 21-osios gatvei sugrąžintas jos senasis – Vasario
16-osios g. pavadinimas.
 Liepos 6 d. Tauragės apskrities laikraštis „Leniniečių balsas“ pavadintas
“Tauragiečių balsu”. 1990 m. sausio 4 d. pervadintas „Tauragiškių balsu“.
 Rugpjūčio 23 d. Lietuvos Sąjūdis surengė akciją „Baltijos kelias“. Joje aktyviai
dalyvavo ir tauragiškiai.
25 metai, kai 1994 m.
 Liepos 19 d. atkurta Tauragės apskritis (įkurta 1918–1950 m.)

Žymių kraštiečių sukaktys ir jubiliejai
Sausis
2 d. – 75 metai, kai 1944 m. Vineikių k. (Širvintų r.) gimė Antanas Naraškevičius –
žurnalistas, vertėjas, Tauragės liaudies teatro režisierius, Tauragės TV laidų vedėjas,
redaktorius ir operatorius. Mirė 2007 m. Tauragėje.
2 d. – 70 metų, kai 1949 m. Skaudvilėje (Tauragės r.) gimė Regina Jokubauskaitė –
žymi televizijos diktorė.
7 d. – 85 metai, kai 1934 m. Tauragėje gimė Kazys Paulauskas – rašytojas fantastas,
pedagogas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Mirė 2013 m. Panevėžyje.
8 d. – 85 metai, kai 1934 m. Drąslaukio k. (Tauragės r.) gimė Milita KumpytėBilevičienė – dailininkė keramikė. Mirė 1999 m. Kaune.
9 d. – 95 metai, kai 1924 m. Batakių k. (Tauragės r.) gimė Juozas Arbačiauskas –
Anglijos lietuvių poetas. Mirė 2016 m. Anglijoje

Vasaris
Kovas
17 d. – 60 metų, kai 1959 m. Butkelių k. (Tauragės r.) gimė Ramutis Jancevičius –
teisininkas, prokuroras, Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras.
18 d. – 90 metų, kai 1929 m. Gedgaudiškės k. (Tauragės r. Skaudvilės vlsč.) gimė
Alfonsas Čepauskas – dailininkas, grafikas, žurnalistas, Lietuvos žurnalistų sąjungos
senjorų klubo ir Lietuvos dailininkų sąjungos narys, Lietuvos ekslibrisininkų klubo Garbės
pirmininkas.
Balandis
4 d. – 90 metų, kai 1929 m. Bildenių k. (Tauragės r., Batakių vlsč.) gimė
Jurgis Mikelaitis (George Mikell) – lietuvių kilmės Anglijos ir Australijos kino aktorius.
10 d. – 85 metai, kai 1934 m. Pilsūdų k. (Tauragės r.) gimė Aleksas Dabulskis – poetas
satyrikas, žurnalistas, vertėjas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys.
12 d. – 80 metų kai 1939 m. gimė Aleksandras Morozovas – žurnalistas,
kraštotyrininkas.
16 d. – 80 metų kai 1939 m. Tauragėje gimė Vytautas Bikneris – gydytojas,
tautodailininkas, Lietuvos gydytojų homeopatų asociacijos viceprezidentas, Lietuvos
tautodailininkų sąjungos narys.
18 d. – 85 metai, kai 1934 m. Eičių k. (Tauragės r.) gimė Juozas Karvelis – Lietuvos
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės
atstatymo signataras, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Tarptautinės jūrų
organizacijos Informacinio centro viršininkas, tolimojo plaukiojimo kapitonas. Mirė 2018
m.
23 d. – 75 metai, kai 1944 m. Panevėžyje gimė Vida Kazakevičienė – bibliotekininkė,
ilgametė Tauragės viešosios bibliotekos direktorė. Už nuopelnus Lietuvai apdovanota
Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino medaliu.
24 d. – 100 metų, kai 1914 m. Ruobežių k. (Biržų r.) gimė Jonas Viktoras Kalvanas
(vyresnysis) – Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas, Tauragės rajono
Garbės pilietis. Mirė 1995 m. Tauragėje.
Gegužė
9 d. – 70 metų kai 1949 m. Sodalės k. (Tauragės r. ) gimė Vytautas Greičius – Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, teisėjas
Birželis
10 d. – 70 metų, kai 1949 m. Juodpetrių k. (Tauragės r.) gimė Elma Šturmaitė –
dailininkė akvarelistė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė, Druskininkų V. K. Jonyno vaikų
dailės mokyklos mokytoja ekspertė.
28 d. – 70 metų, kai 1949 m. Tauragėje gimė Edmundas Frėjus – metalo skulptorius.
Mirė 2009 m. Kaune.

Liepa
3 d. – 95 metų, kai 1924 m. Tauragėje gimė Vladas Minius – gydytojas ftiziatras ir
pulmonologas, biomedicinos mokslų daktaras, rašytojas, vertėjas medicininių knygų
autorius.
9 d. – 60 metų, kai 1959 m. Gaurės k. (Tauragės r.) gimė Kęstutis Ambrozaitis –
biomedicinos mokslų daktaras.
Rugpjūtis
20 d. – 80 metų, kai 1939 m. Skaudvilėje (Tauragės r.) gimė Ona DovidavičiūtėPučenia – poetė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė. Mirė 2015 m.
Rugsėjis
Spalis
5 d. – 90 metų, kai 1929 m. Vaidatonių k. (Skaudvilės vls., Tauragės apsk., dabar
Kelmės r., Šiaulių apsk.) gimė Vladas Valentinavičius – fizikas, socialinių mokslų
daktaras, profesorius, memuaristas.
13 d. – 100 metų, kai 1919 m. Gulbinų k. (Biržų r.) gimė Paulius Drevinis (tikroji pavardė
Drevinskas) – poetas, pedagogas, gyvenęs Tauragėje. Mirė 1990 m. Klaipėdoje.
21 d. – 70 metų, kai 1949 m. Tauragėje gimė Julija Brožaitienė-Kalvanaitė – habil.
biomedicinos mokslų daktarė, gydytoja kardiologė.
Lapkritis
9 d. – 75 metai, kai 1944 m. Švėkšnoje (Šilutės r.) gimė Tadas Jokūbas Meiželis –
žurnalistas. Mirė 2012 m. Tauragėje
17 d. – 65 metai, kai 1954 m. Tauragėje gimė Edmundas Mažrimas - Tauragės kultūros
centro Kultūros paveldo tarnybos vadovas, dailininkas ir kraštotyrininkas.
Gruodis
3 d. – 100 metų, kai 1919 m. Batakių k. (Tauragės r.) gimė Juozas Mieliulis – tapytojas,
filosofas, dailės pedagogas. Mirė 2009 m. Amerikoje.
5 d. – 120 metų, kai 1899 m. Tauragėje gimė Larisa Koppaitė – pirmoji Tauragės
viešosios bibliotekos vedėja. Mirė 1952 m. Tauragėje.
16 d. – 150 metų, kai 1869 m. Bartninkų vlsč. (Vilkaviškio r.) gimė Augustas Vymeris –
evangelikų liuteronų kunigas, visuomenės veikėjas. Mirė 1942 m. Tauragėje.
29 d. – 95 metai, kai 1924 m. Norkiškės k. (Tauragės r.) gimė Jonas Žičkus –
memuaristas, politinis kalinys, tremtinys. Mirė 2007 m. Birštone.

