Žymių Tauragės datų kalendorius
2021 metai
Šiemet sukanka:
495 metai, kai 1526 m.


Tauragė buvo pažymėta Bernardo Vapovskio (Wapovski) žemėlapyje.

285 metai, kai 1736 m.


Buvo įsteigta Tauragės evangelikų liuteronų mokykla. 1821–1830 m. ši mokykla veikė
parapijai priklausančiuose namuose.

185 metai, kai 1836 m.






Gegužės 21 d. kilusio gaisro metu Tauragėje sudegė 59 kiemai su visais ūkiniais pastatais (iš
viso apie 200 pastatų). Tarp sudegusių buvo ir prieš 17 metų pastatyta didelė muitinė bei
sandėliai, 1830 m. pastatytas paštas, nuo 1787 m. veikusi evangelikų liuteronų bažnyčia,
sinagoga.
Rusijos vyriausybės įsakymu architektas Vaclovas Ritšelis parengė, o valdžia patvirtino naują
Tauragės miesto statybos projektą. Pagal jį Tauragė buvo pradėta formuoti naujoje vietoje.
1910 m. pagal šį planą miestas jau buvo užstatytas.
Pradėtas tiesti Rygos-Tilžės kelias. Jis sujungė Tauragę, Skaudvilę ir Kelmę.

175 metai, kai 1846 m.


Rusijos caras Nikolajus I Tauragės valdą majorato teisėmis padovanojo kunigaikščiui
generolui Ilarionui Vasiljevičiui Vasilčikovui (1777-1847). Po jo mirties Tauragės dvaras
atiteko sūnui, valstybės patarėjui Aleksandrui Ilarionovičiui Vasilčikovui.

165 metai, kai 1856 m.


Tauragėje atidaryta valdiška parapinė dviklasė rusiška mokykla (veikė pagal 1828 m. švietimo
nuostatus, lietuvių kalba joje nebuvo dėstoma). Lėšų mokyklos statybai paaukojo Tauragės
valdytojas Aleksandras Vasilčikovas.

155 metai, kai 1866 m.


Batakiuose prie bažnyčios įkurta pradžios mokykla, apmūrytas bažnyčios šventorius.

145 metai, kai 1871 m.


Tauragės dvare įsteigta spirito varykla.

140 metų, kai 1881 m.


Tauragėje įsteigta pirmoji vaistinė.

115 metų, kai 1906 m.



Atidaryta pirmoji spaustuvė Tauragėje.
Lapkričio 22 d. Tauragėje lietuviško vakaro metu parodytas pirmasis lietuviškas vaidinimas –
Šatrijos Raganos pjesė „Nepasisekė Marytei“. Vakaro metu dainavo ir J. Charžausko
vadovaujamas choras.

105 metai, kai 1916 m.



Per pietinę Tauragės miesto dalį buvo pradėta tiesti plačiojo geležinkelio linija PagėgiaiRadviliškis.
Prie Tauragės turgaus aikštės okupacinė vokiečių valdžia įrengė administracinį pastatą – rotušę
(Rathaus).

100 metų, kai 1921 m.






Evangelikų-liuteronų kunigas Augustas Vymeris drauge su Tauragės burmistru Jonu Vilkaičiu
organizavo mokytojų kursus, kurie 1923 m. peraugo į Tauragės mokytojų seminariją.
Įkuriamas pirmasis moterų šaulių būrys.
Rugpjūčio 2 d. įregistruota Tauragės dailės draugija „Lyra“, leidusi laikraštėlį „Ugnelės“.
Pastatyta žydų pradžios mokykla „Tarbut“.
Tauragėje įkurtas Lietuvos banko skyrius.

95 metai, kai 1926 m.



Tauragiškiai (apie 200 žmonių) protestavo prieš 1926 m. gruodžio 17 dienos perversmą.
Protestuotojams nuraminti į Tauragę buvo atsiųstas kairiųjų šaulių būrys. Įvyko susirėmimų.
Įsteigtas Dionizo Poškos vardo liaudies universitetas.

90 metų, kai 1931 m.




Įkurta Tauragės viešoji biblioteka.
Įkurta Žemesnioji mergaičių amatų ruošos mokykla.
Atidaryta Žiemos žemės ūkio mokykla.

85 metai, kai 1936 m.


Išleistas Tauragės skautų leidinys „LSS Tauragės tuntas“. 1931 IX 27–1937 IX 27.

80 metų, kai 1941 m.


Birželio 14 d. Prasidėjo masiniai Lietuvos piliečių trėmimai. Vagonai su tremtiniais pajudėjo
ir iš Tauragės geležinkelio stoties.




Birželio 22 d. Vokietija pradeda SSSR puolimą, subombarduojama Tauragė.
Naciai sušaudė-sunaikino Tauragės žydų bendruomenę (apie 4000 žmonių).

70 metų, kai 1951 m.


Gegužės 1-ąją miesto sode (senasis stadionas) susprogdinta sovietų demonstracijos tribūna.
Sprogdintojas Vytautas Stonys nubaustas mirties bausme.

65 metai, kai 1956 m.


Įkurtas Dainų ir šokių ansamblis „Jūra“.

45 metai, kai 1976 m.


Jūros upės krantinėje atidarytas Tauragės tautodailininkų sukurtas stogastulpių ansamblis.

30 metų, kai 1991 m.


Pradėjo veikti Tauragės televizijos ir radijo retransliacijos bokštas.

35 metai, kai 1986 m.


Tauragės „Tauro“ futbolininkai (treneris J. Stažys) tapo Lietuvos „Žalgirio“ draugijos
čempionais.

20 metų, kai 2001 m.



Pradėjo veikti Tauragės „Versmės“ gimnazija.
Įsteigtas Turizmo informacijos centras.

10 metų, kai 2011 m.




Pradėjo veikti „Tauragės radijas“.
Veiklą pradėjo „Taurų nuotykių parkas“.
Po rekonstrukcijos atidaryta autobusų stotis.

