2022 metų žymių Tauragės datų kalendorius
Šiemet sukanka:
515 metų, kai 1507 m.
•

istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas Tauragės vardas.

•

Tauragėje pastatyta pirmoji Romos katalikų bažnyčia.

•

prie Tauragės katalikų bažnyčios įkurta parapijos mokykla.

455 metai, kai 1567 m.
•

pastatyta evangelikų liuteronų bažnyčia ir įsteigta parapija.

•

prie miesto evangelikų liuteronų bažnyčios pradėjo veikti parapijos mokykla.

215 metų, kai 1807 m.
•

Tauragės dvare įrengtoje rusų caro būstinėje lankėsi Rusijos caras Aleksandras I bei
Prūsijos karalius.

•

birželio 22 d. caras Aleksandras I Tauragėje pasirašė sutartį su prancūzais (tai 1807 m.
birželio 25 d. pasirašytos Tilžės taikos sutarties prototipas).

210 metų, kai 1812 m.
•

gruodžio 30 d. Požerūnų malūne (Tauragės r.), buvo pasirašyta Tauragės konvencija –
sutartis tarp prūsų generolo Hanso Davido Liudviko Jorko fon Vartenburgo ir rusų
generolo Ivano Dibičiaus. Ši konvencija buvo viena iš prielaidų vokiečiams pradėti tautinio
išsivadavimo judėjimą.

175 metai, kai 1847 m.
•

Hilarijui Vasilčikovui mirus, Tauragės dvaras atiteko jo sūnui Aleksandrui Vasilčikovui.

145 metai, kai 1877 m.
•

Tauragės mieste pradėjo veikti garinis malūnas.

135 metai, kai 1887 m.
•

Tauragėje atidaryta privati religinė žydų Talmud Toros mokykla.

•

užbaigta statyti ir tų pačių metų spalio 6 d. pašventinta Lauksargių evangelikų liuteronų
bažnyčia. Po karo metų sugriovimų bažnyčia 1947–1957 m. kunigo Pėterio Knispelio ir
parapijiečių lėšomis buvo atstatyta.

125 metai, kai 1897 m.
•

Tauragėje, šalia naujosios turgavietės iškilo gaisrinės pastatas.

•

įsteigta gaisrininkų draugija.

110 metų, kai 1912 m.
•

minint Tauragės Konvencijos pasirašymo 100-metį, šio akto pasirašymo vietoje,
Požerūnų kaime, buvo pastatytas paminklas.

100 metų, kai 1922 m.
• užtvenkus Jūros upę, pastatyta hidroelektrinė.
95 metai, kai 1927 m.

•

rugsėjo 9 d. Tauragėje bandytas suorganizuoti politinis perversmas, žinomas Tauragės
pučo vardu.

•

Tauragės mieste įsteigtas M. Mačernio vadovaujamas Vyskupo Motiejaus Valančiaus
liaudies universitetas.

•

pastatyta Tauragės geležinkelio stotis (pastatą projektavo architektas E. A. Frykas).

90 metų, kai 1932 m.
•

Tauragės miestas gavo II eilės miesto teises.

•

įkurtas mėsos fabrikas „Maistas“.

•

pastatyta 60 vietų Tauragės apskrities ligoninė (pagal architekto K. Reisono projektą).

•

darbą Tauragėje pradėjo Žemesnioji mergaičių ruošos mokykla (perkelta iš Girėnų k.,
Rietavo vlsč.).

85 metai, kai 1937 m.
•

J. Bicka parengė ir išleido pirmąjį lietuvišką evangelikų liuteronų tikybos vadovėlį
mokykloms lotyniškomis raidėmis „Tikybos knygelės“.

•

1937 m. atidaryta Skaudvilės viešoji biblioteka.

75 metai, kai 1947 m.
•

minint pirmosios lietuviškos knygos – Martyno Mažvydo „Katekizmo“ – 400 metų jubiliejų,
Tauragės evangelikų liuteronų bažnyčiai suteiktas Martyno Mažvydo vardas.

50 metų, kai 1972 m.
•

pastatyta 4-oji vidurinė mokykla (dabar – Žalgirių gimnazija).

•

pradėjo veikti viena pirmųjų Lietuvoje „Žigulių“ techninio aptarnavimo stotis.

45 metai, kai 1977 m.
•

Skaudvilėje kraštotyrininko Dainoto Habdango iniciatyva įkurtas Kraštotyros muziejus.

40 metų, kai 1982 m.
•

pastatyta Tauragės poliklinika.

35 metai, kai 1987 m.
•

centrinėje Tauragės aikštėje buvo pastatytas paminklas „Taika“. Jo autorius prof. Leonas
Žuklys drauge su sūnumi Gediminu Žukliu (architektas Eduardas Budreika).

•

rugsėjo 26 d. prie Vytauto gatvės atidarytas naujas Vytauto stadionas.

30 metų, kai 1992 08 15
• Sakalinės miške įkurtas LDK Kęstučio motorizuotasis pėstininkų batalionas.
20 metų, kai 2002 m. rugsėjo 6 d.
•

Tauragėje pradėjo veikti Kauno technologijos universiteto studijos.

10 metų, kai 2012 12 28
•

atstatytas Tauragės konvencijos paminklas.

