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MIESTELIAI

Paminklas, áamþinæs Laukuvos paminëjimo raðytiniuose ðaltiniuose 750àsias metines. Skulptorius Gintaras Gailius

P ARENGË K AZIMIERAS
PRUÐINSKAS
L ORETOS S UNGAILIENËS
NUOTRAUKOS

Deðinëje – Laukuvos herbas. Autorë –
Eglë Vertelkaitë

Laukuva – vienas ið didþiausiø, graþiausiø to paties pavadinimo
Ðilalës rajono seniûnijos centrø, nuo Ðilalës, Kaltinënø nutolæs 17 km,
Tverø – 16 km, Varniø, Kvëdarnos – 18 km, Rietavo – 22 km. Nuo
Laukuvos iki Bilioniø – 6 km, iki Medvëgalio – 10 kilometrø.
Laukuva – viena ið tø vietø, kur Lietuvoje itin ryðkûs atmosferos
orø pasikeitimai. Ðis miestelis sàlyginai yra dideliame aukðtyje
virð jûros lygio. 1931 m. kovo mënesá Laukuvoje buvo uþfiksuota
storiausia sniego danga Lietuvoje – 94 centimetrai. 2002 m. rugpjûèio mënesá Laukuvoje në karto nelijo ir tai buvo vienas ið sausros rekordø Lietuvoje. Laukuvoje fiksuojama þemiausia Lietuvoje
daugiametë liepos mënesio temperatûra.
1253 m. Laukuva kaip svarbus gynybinis centras pirmà kartà
paminëtas raðytiniuose ðaltiniuose – karaliaus Mindaugo ir kryþiuoèiø sutartyje. 1254 m. Mindaugas pusæ Laukuvos perleido Lietuvos
vyskupui Kristijonui. Spëjama, kad 1254 m. istoriniuose ðaltiniuose
minima Senoji Laukuva buvo prie dabartinës Laukuvos esanèio Treigiø piliakalnio. Tuo laikotarpiu Laukuva buvo þemës centras.
1568 m. Laukuva buvo vaitystës centras.
1594 m. istoriniuose ðaltiniuose minimas Laukuvos dvaras.
1624 m. Laukuvoje stovëjo medinë baþnyèia.
1655 m. istoriniuose ðaltiniuose pradedamas minëti Laukuvos
miestelis.

Laukuvos kapiniø koplyèia

XVIII a. Laukuvoje vykdavo savaitiniai turgûs. Tuo laikotarpiu èia
apsigyveno, savo veiklà iðvystë nemaþai amatininkø bei pirkliø.
Tame amþiuje susiformavo ir miestelio planas. Dabar miestelio
senoji dalis – urbanistikos paminklas.
1856 m Laukuvos miestelio centre pastatyta akmeninë Ðv. Kryþiaus Atradimo baþnyèia. Jà paðventino vyskupas Motiejus
Valanèius.
XX a. I p. Laukuva buvo valsèiaus centras.
1924 m. árengta Laukuvos meteorologijos stotis.
Sovietmeèiu Laukuva buvo apylinkës centras, kolûkio centrinë
gyvenvietë.
Miestelyje veikia iðkilaus Lietuvos etnologo Norberto Vëliaus
vardu pavadinta gimnazija, biblioteka.
Nuo 1995 m. Laukuva – seniûnijos centras.
2003 m. Lietuvos Respublikos prezidento dekretu patvirtintas
Laukuvos herbas. Jo autorë – dailininkë Eglë Vertelkaitë.

Laukuvos–Bilioniø apylinkës
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