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LAUKSARGIAI
P ARENGË K ONSTANTINAS PRUÐINSKAS
Nuotraukos Danutës Mukienës

Lauksargiø gyvenvietë – prie Tauragës–Tilþës kelio, 9 km nuo
Tauragës. Ji pavadinta dirbamø laukø saugotojo ir globëjo Lauksargio vardu. Ilgà laikà ði gyvenvietë priklausë Maþajai Lietuvai, èia
buvusiai Tilþës apskrièiai. XIX a. pabaigoje ðis kaimas garsëjo kaip
vienas svarbiausiø knygneðiø punktø.
Dabar Lauksargiø seniûnijai priklauso 6 392 ha teritorija. Joje
yra 16 kaimø.
Raðytiniuose ðaltiniuose Lauksargiai pradedami minëti XVII amþiuje.
Iki XIX a. vid. gyvenvietëje baþnyèios nebuvo, tad vietiniai evangelikai liuteronai lankydavo Vilkyðkiø baþnyèià.
1864 m. Lauksargiuose pradëta statyti evangelikø liuteronø
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baþnyèia, ásteigta parapija, jà aptarnauti atsiøstas diakonas Adolfas Ansaitis.
1887 m. uþbaigta statyti ir tø paèiø metø spalio 6 d. paðventinta
raudonø plytø Lauksargiø evangelikø liuteronø baþnyèia, stovinti
èia iki ðiol. Ji stipriai nukentëjo per Pirmàjá pasauliná karà, taèiau iki
1924 m. buvo suremontuota.
XIX a. pab. – XX a. pr. Lauksargiuose veikë „Lietuviðkas knygynas“, Lietuviø kultûros centras. Tuo metu Lauksargiai priklausë
Kauno gubernijai.
XX a. pr. Lauksargiø salëje buvo vaidinami lietuviðki spektakliai.
1905 m. Lauksargiuose buvo 600 gyventojø, 1925 m.– 553,
1939 m. – apie 750, 1959 m. – 572, 1970 m. – 534, 1978 m. – 506,
1979 m. – 474, 1989 m. – 635, 201 m. – 700.
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Lauksargiuose dar yra iðlikæ pastatø, kuriuose ryðki XIX a. pabaigos –
XX a. pradþios Klaipëdos kraðto architektûros átaka
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Iki Pirmojo pasaulinio karo Lauksargiuose veikë Vokietijos muitinë ir sienos perëjimo punktas.
Nepriklausomos Lietuvos metais Lauksargiuose veikë dvi pradþios mokyklos,
pieninë, paðtas, kelios parduotuvës, valsèiaus ástaigos.
1912 m. birþelio 30 d. Lauksargiuose
ásteigta jaunimo draugija „Þiedas“, kiek
vëliau – jaunøjø ûkininkø ratelis.
1932 m. Lauksargiuose pradëjo veikti
pradþios mokykla.
Antrojo pasaulinio karo pirmàjà dienà
Tauragës centras buvo apðaudomas ið
pabûklø, kurie stovëjo Lauksargiuose.
Karo pradþioje Lauksargiuose naciai
buvo ásteigæ koncentracijos stovyklà.
Atrojo pasaulinio karo metais gyvenvietë buvo stipriai apgriauta, beveik visiðkai sunaikinta baþnyèia, iðblaðkyti
evangelikø liuteronø parapijos tikintieji.
Tuo laikotarpiu gyvenvietëje labai sumaþëjo ir gyventojø.
Sovietmeèiu Lauksargiø evangelikø
liuteronø parapijà atgaivino kunigas Pëteris Knispelis.
1947–1957 m. kunigo Pëterio Knispelio ir parapijieèiø lëðomis atstatyta Lauksargiø evangelikø liuteronø baþnyèia. Jos
ðventoriuje yra Pirmojo pasaulinio karo
metais þuvusiø vokieèiø kariø kapinës.
1950–1995 m. Lauksargiai buvo apylinkës centras, sovietmeèiu – ir tarybinio ûkio centras.
1956 m. Lauksargiuose duris atvërë
septynmetë mokykla. Vëliau, vykstant mokyklø reformoms, ji buvo reorganizuota á
aðtuonmetæ, devynmetæ, o 1994 m. – á pagrindinæ mokyklà, kuri èia veikia iki ðiol.
1993 m. Lauksargiuose ásteigti globos
namai I ir II grupës invalidams bei senyvo amþiaus þmonëms. Juos pastatyti padëjo Vokietijos Rydðtato valsèiaus bendruomenë.
Nuo 1995 m. Lauksargiai – to paties pavadinimo seniûnijos centras.
2001 m. gyvenvietëje atidaryta svetainë „Ranèa“.
Lauksargiø gyvenvietëje yra Berþø,
Bijûnø, Darþø, Kaðtonø, Klevø, Laukø,
Liepø, Parko, Sodø, Ðlaito, Tilþës, Tuopø gatvës.
Miestelyje rengiamos tradicinës rudens ðventës. Jose pagerbiami graþiausiai savo sodybas tvarkantys bei seniûnijos vardà garsinantys gyventojai.
2010 m. Lauksargiø seniûnijos seniû-
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nu dirbo Jonas Gedminas, seniûno pavaduotojas buvo Rimigijus Dubauskas.
Ðá kraðtà garsina gabûs muzikantai, dainininkai, susibûræ á kaimo kapelà „Gilanda“ (vadovas Sigitas Jasevièius) bei á moterø ir vyrø ansamblius (vadovë Rasa Jakienë).
Lauksargiuose veikia seniûnija, Lauksargiø pagrindinë mokykla, biblioteka, kultûros namai, neágaliøjø ir seneliø globos namai, evangelikø liuteronø baþnyèia, paðtas, kelios maisto
ir pramonës prekiø parduotuvës, geleþinkelio, autobusø stotelës.
Lauksargiø pagrindinës mokyklos kieme dëmesá patraukia stogastulpis su ðv. Florijono
skulptûra. Tarp lankytinø seniûnijos vietø – buvusio Oplankio dvaro sodyba, Aukðtvilkiø,
Kalënø, Greiþënø senkapiai, Oplankio (Gilandþiø), Oplankio (Greiþënø) piliakalniai.
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