
Palangos įvykių kronika 

 

III tūkst. pr. Kr. Palangoje įsikūrė pirmieji gyventojai 

 
X–XII a. Palanga buvo svarbiausias Mėguvos prekybinis ir ekonominis centras 

 
1161 06 15 Legendinis Palangos vardo paminėjimas 

 
1252 m. Mėguvos vardas paminėtas rašytiniame dokumente 

 
1253 04 05 Palangos vardas pirmą kartą paminėtas Kuršo dalybų tarp Livonijos ordino ir Rygos 

vyskupo akte 

 
1257 m. Mindaugas Palangą užrašė kryžiuočių ordinui 

 
XIII–XV a. Palanga – pasienio teritorija tarp Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir vokiečių 

ordinų Prūsijoje ir Livonijoje. Tai vienintelis LDK priėjimas prie Baltijos jūros 

 

XIII–XVIII a. Pajūrio gyventojai vertėsi žvejyba, rinko jūros išmestą gintarą, prekiavo su Baltijos 

jūros pakrančių miestais 

 
XIV a. viduryje Palangoje, išstūmę kuršius, jau gyveno žemaičiai 

 

XIV a. pabaigoje Birutės kalne buvo pagoniška alkvietė – paleoastronominė observatorija 

 

1429 m. Istorijos šaltiniuose minima Heiligen Aa – Elija (dabartinė Šventoji) 

 

1435 12 31 Breste pasirašyta sutartis tarp Lietuvos, Lenkijos, Vokiečių ordino. Palanga atiteko 

LDK 

 

XVI a. Palangai suteikta privilegija ir teisė plėsti uostą 

 

1506 m. Birutės kalne pastatyta Šv. Jurgio koplyčia 

 

1520 m. Elijoje (Šventojoje) pastatyta bažnyčia 

 

1529 m. Įsteigta Palangos seniūnija, kuriai priklausė ir Šventoji su uostu 

 

XVI a. viduryje Palangoje buvo valstybinė institucija – muitinė 

 

1547 m. Palanga vadinama miesteliu 

 

1569 m. Po Liublino unijos Palanga, kaip ir visa Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, tapo 

Abiejų Tautų Respublikos dalimi 

1570 m. A. A. Pograbkos „Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės“ 

žemėlapyje, išleistame lotynų kalba Antverpene (Belgija), pirmą kartą pažymėta 

Šventoji (Heyligow) 

Apie 1590 m. Pastatyta pirmoji Palangos bažnyčia 

 



1595 m. Vokiečių mieste Duisburge Gerhardo Merkatoriaus (Gerhardus Mercator) išleistame 

žemėlapyje „Lietuva“ (Lithuania) pirmą kartą pažymėta Palanga (Polangen) 

 

1600 m. Zigmantas Vaza, Palangos seniūno Motiejaus Vainos paprašytas, paskelbė privilegiją 

Palangoje rengti sekmadieninį turgų ir dvi muges per metus – šv. Jurgio dieną (04. 

23) ir per šv. Simoną ir Judą (10. 28) 

 

1637 m. Jūra paplovė Elijos bažnyčią  

 

Nuo 1639 m. Leidus Vladislovui Vazai, Palangoje pastoviam gyvenimui kūrėsi žydai  

 

1639 m. Palangos seniūnui Stanislovui Vainai paprašius, suteikta nauja privilegija – turgaus 

diena skelbiama ketvirtadienis. Šv. Jurgio mugė išliko, antroji mugė paskelbta šv. 

Jokūbo Apaštalo (07. 25) 

XVII a. I pusėje Palangos seniūnijoje atsirado antra bažnyčia, filija – Darbėnuose 

 

XVII a. viduryje Pašto trakto funkciją įgijo nuo viduramžių per Palangą pajūriu ėjęs sausumos kelias iš 

vokiečių žemių ir Prūsijos į šiaurės Rusiją 

1679 m. Anglų pirkliai iš Respublikos valdovo Jono Sobieskio gavo leidimą apsigyventi 

Palangoje, prekiauti, įrengti uostą prie Šventosios upės. Šešeriems metams jie buvo 

atleisti nuo mokesčių. Kuriamas Janmarienburgo miestas (dabartinė Šventoji), jam 

suteikta Magdeburgo teisė (savivalda) 

 

1685 m. Jonas Sobieskis suteikė naują privilegiją anglų pirkliams 

 

1691 m. Marija Kazimiera (Jono Sobieskio žmona) atšaukė anglų pirklių globą  

 

1698 m. Sunyko Janmarienburgo miestas 

 

1698 m. Inventoriaus duomenimis Palangoje surašyti 53 gyventojų dūmai (savarankiški 

ūkiniai vienetai). Iš jų 43 – krikščionių, 10 – žydų 

 

1701 m. Į Lietuvą įsiveržusi švedų kariuomenė išgriovė Palangos ir Šventosios uostų 

įrengimus ir molus, prieplaukas užvertė akmenimis 

 

1705 m. Varšuvos sutartis tarp Švedijos ir jos statytinio Respublikoje Stanislovo Leščinskio 

visai uždarė uostą prie Palangos. Šventosios uostas liko apleistas 

 

1767 m. Pastatyta antroji medinė Palangos bažnyčia vietoj nykstančios senosios 

 

1791 m. Palangai suteiktos Magdeburgo teisės 

 

1795 m. Po trečio Abiejų Tautų Respublikos padalinimo didžioji Lietuvos dalis su pajūriu 

pateko Rusijos imperijos valdžion 

 

XVIII a. Palangos bažnyčios knygose registruojamos palangiškių santuokos, vaikų krikštai, 

parapijiečių mirtys 

 

XIX a. pradžioje Palanga ėmė garsėti kaip vasarvietė 

 

1804 m. Anglas Džonas Karas (John Carr) keliavo po šiaurės Europą, o savo įspūdžius aprašė 



1805 m. Londone išleistuose kelionių užrašuose, kuriuose minima ir Palanga, 

Nemirseta 

1809 m. Nugriuvo Elijos bažnyčia 

 

1816 m. 
Palangoje buvo keletas mūrinių pastatų ir olandiško tipo vėjinis malūnas, kuris veikė 

iki 1887 m. Malūnas priklausė Pauliui Rudolfui Bansomerui 

 

1819 m. Norint suvienodinti muitų rinkliavos tvarką, Palangos miestelis su pajūrio ruožu nuo 

Šventosios iki Nemirsetos, prie kurios prasidėjo Prūsijos siena, prijungtas prie Kuršo 

gubernijos ir įėjo į Gruobinios (Grobiņa) provincijos Aizputės (Aizpute) apskritį 

 

1819 m. Palangos dvaro valdą, atskirtą nuo Vilniaus gubernijos, sudarė Palangos miestelis, 

Virkštininkų, Vilimiškės, Užpelkių, Žibininkų, Joskaudų, Želvių, Šventosios, 

Monciškių, Paliepgirių, Kunigiškių kaimai 

 

1819 m. Palangoje įsteigta miesto pradžios mokykla, joje dėstoma vokiečių kalba 

 

1824 m. Katalikų kapinės iš centro iškeltos į šiaurę nuo miestelio 

 

1824 m. Palangoje lankėsi poetas Adomas Mickevičius (Adam Mickiewicz) 

 

Iki 1824 m. Palangos centre prie Turgaus aikštės jau stovėjo keletas valdžios institucijoms 

priklausiusių statinių: iždas, muitinė, valstybinė karčiama, keletas pasienio punkto 

statinių 

1824 07 13 Mykolas Juozapas Tiškevičius (Michal Józef Tyszkiewicz, 1761–1839) nupirko 

Palangos dvarą iš generolo Ksavero Niesiolovskio (Ksaver Niesiolowski) ir valdė iki 

mirties (1839) 

 

1824 m. Pastatyta Būtingės bažnyčia 

 

1827 m. Palangoje įkurta vaistinė, kuri veikia iki šiol. Tai seniausia Lietuvoje vaistinė 

mediniame pastate 

 

1831 m. pavasarį Palangoje vyko smarkios kautynės tarp Lietuvos sukilėlių ir caro kariuomenės. 

Palanga nukentėjo nuo gaisrų 

 

1839–1844 m. Palangą valdė Juozapas Mykolas Tiškevičius (Józef Michal Tyszkiewicz, 1805–1844) 

 

1842 m. Adomas Jucevičius pirmasis užrašė padavimą apie Jūratę ir Kastytį. Šis padavimas 

išspausdintas knygoje Vspomnienia Žmudzi, 1842 

 

1848 m. Pradėtas sodinti parkas ties dabartine Basanavičiaus–Vytauto gatvių sankirta 

 

1856–1891 m. Palangą valdė Juozapas Tiškevičius (Józef  Tyszkiewicz, 1835–1891) 

 

XIX a. II pusėje Per Palangą gabenama draudžiama lietuviška spauda 

 

1860 m. Palangoje įsteigta Tauerio ir Buršteino gintaro apdirbimo įmonė 

 

XIX a. 7 Prekyba per Palangą galutinai nunyko, nes 1862 m. nutiestas Kauno–Virbalio 



dešimtmetyje geležinkelio ruožas 

 

1869 m. Palangos klebono Konstantino Steponavičiaus rūpesčiu ant Birutės kalno pastatyta 

nauja mūrinė koplyčia. Projekto autorius – architektas Karlas Mejeris (Karl Meyer) 

 

1869 m. Motiejus Valančius išleido „Palangos Juzę“ 

 

1875–1876 m. Palangoje lankėsi dailininkas Napoleonas Orda (Napoleon Orda), kuris nupiešė 

romantišką Birutės kalno su koplyčia paveikslą. Jis publikuotas leidinyje: Orda N. 

Albom widokow historycznich Polski. Warszawa,1876 

 

1875 m. Įkurta M. ir G. Kanų gintaro apdirbimo įmonė 

 

1877–1880 m. Palangoje pradėta kurti kurortinė infrastruktūra 

 

Apie 1877 m. Juozapas Tiškevičius (Józef Tyskiewicz) Palangoje pastatė pietinę (mūrinę) kurhauzo 

dalį, įkūrė erdvų restoraną 

 

Apie 1880 m. 

 

Prie restorano, pastačius priestatą, įrengtas pirmasis kurorto viešbutis. Šis pastatas 

imtas vadinti kurhauzu (vok. Kurhaus – poilsio namai kurorte arba poilsio namų 

koncertų, šokių salė su bufetu) 

 

Apie 1877–1880 m. Tiškevičių šeima pastatė fachverkinių vasarnamių kompleksą Roužės upelio vingyje, 

prie dabartinės  J. Basanavičiaus gatvės 

 

Apie 1884–1888 m. Juozapas Tiškevičius (Józef Tyskiewicz) pastatė prieplauką. Prekybinis-keleivinis 

laivas Phoenix dukart per savaitę iš Liepojos veždavo poilsiautojus, prekes, maistą, į 

Liepoją – keleivius ir grafui priklausiusios Vilimiškės plytinės produkciją 

 

1886 m. Poilsiaudamas Palangoje, lenkų architektas Stanislovas Vitkevičius (Stanisłow 

Witkiewicz) nutapė du paveikslus: „Palangos pakrantės“ ir „Baltijos jūra ties Palanga“ 

 

1886 m.   Palangoje vasaros sezono metu leistas rankraštinis jumoristinis laikraštis prancūzų 

kalba La Limande („Plekšnė“). Žinomi keturi numeriai 

 

1886 m. Vietoj pradžios mokyklos Palangoje įsteigta progimnazija (keturklasė), kurioje 

dėstoma rusų kalba. Ji veikė valdiškos mokyklos teisėmis. Daug Palangos 

progimnaziją baigusių moksleivių tapo garsiais Lietuvos politikais, visuomenės 

veikėjais, mokslininkais 

 

1888–1891 m. Palangoje veikė Šlezingerio ir Josifovičiaus gintaro apdirbimo įmonė 

 

1890 m. Palangoje fotografe pradėjo dirbti Paulina Mongirdaitė (Pauline Mongird) 

 

1890 m. Atidaryta Būtingės pradžios mokykla. Vaikai mokomi latvių ir rusų kalbomis 

 

1890–1905 m. Palangoje pastatytos vilos „Romeo“ ir „Džiuljeta“ 

1891 m. Šventojoje atidaryta jūreivystės mokykla 

 

1891 05 26 Mirė grafas Juozapas Tiškevičius (Józef Tyskiewicz). Palanga atiteko jo sūnui 

Feliksui. Palangos dvaro Darbėnų ir Grūšlaukės palivarkai liko našlei Sofijai 



Tiškevičienei (Zofia Tyszkiewicz) 

 

1892 m. Palangoje ėmė veikti Gutmano ir Reinuso gintaro apdirbimo dirbtuvė 

 

Apie 1892 m. Jūros tiltas tapo tik poilsiautojų pasivaikščiojimo vieta 

 

1893 m. Palangoje pradėjo veikti Kameneckio gintaro apdirbimo įmonė 

 

1893 m. Feliksas Tiškevičius (Feliks Tyszkiewicz) vedė Antaniną Koržbok-Loncką (Antonina 

Koržbok-Lącka) iš žymios Poznanės kunigaikštystės didikų giminės 

 

Nuo 1894 m. Pradėta rinkti kurorto rinkliava 

 

Apie 1895 m. Palangoje pastatyta mūrinė vila „Komoda“. Tarpukariu vadinta „Jūrapiliu“. 1933 m. 

rekonstruota (inžinierius Pranas Morkūnas). Kapitalinis remontas atliktas 2015 m.  

1897 m. Palangoje pastatyti grafo Felikso Tiškevičiaus (Feliks Tyszkiewicz) rūmai pagal 

vokiečių architekto Franco Heinricho Švechteno (Franz Heinrich Schwechten) 

projektą 

 

1897 m.   Palangoje suprojektuotas parkas pagal garsaus prancūzų kraštovaizdžio architekto 

Eduardo Fransua Andrė (Edouard François André) projektą. Landšafto architektas 

dirbo kartu su sūnumi Renė Andrė (Renė Edouard André) ir belgų parkų apželdinimo 

specialistu Beisenu de Kulonu (Buyssen de Coulon) 

 

1897–1907 m. Pastatyta neogotikinė Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. 

Architektas – Karlas Eduardas Strandmanas (Karl Eduard Strandmann) 

 

1898–1900 m. Grafas Feliksas Tiškevičius (Feliks Tyszkiewicz), paskatintas žmonos Antaninos, 

pagal prancūzų meistro Bonhomme projektą Birutės kalno papėdėje įrengė Lurdo 

grotą 

 

1898 m. Palangoje pastatytas „Anapilis“ – viena pirmųjų grafų Tiškevičių šeimos vilų 

 

1898–1899 m. L. Vaineikio g. 17 name gyveno, vėliau vasarodavo rašytoja S. Čiurlionienė-

Kymantaitė 

 

1899 m. Palangoje įkurta pradinė mokykla 

 

1899 08 20 Palangoje suvaidintas pirmasis viešas lietuviškas spektaklis – Keturakio „Amerika 

pirtyje“ 

 

XIX a. pabaigoje ir 

XX a. I pusėje 

Palanga buvo valsčiaus centras 

XIX a. pabaigoje – 

XX a. pradžioje 

Pakito Palangos planinė struktūra, užstatymas. Iš linijinio plano gyvenvietės Palanga 

tapo stačiakampio plano miesteliu 

 

XIX a. pabaigoje – 

XX a. pradžioje 

Nauja architektūros sritis buvo kurortų vilos, vasarnamiai, kurhauzai. Kurortų 

pastatai dažniausiai buvo mediniai, gausiai dekoruoti 

 

XIX a. pabaigoje – 

XX a. pradžioje 

Palangoje pastatyta vila „Jūros akis“ 



1900 m. A. Macijausko išleistame „Lietuviškai latviško krašto žemėlapyje“ Palanga pirmą 

kartą pažymėta dabartiniu, lietuvišku pavadinimu 

 

Nuo 1901 m. Grafai Tiškevičiai vasaros sezonui kviesdavo pučiamųjų orkestrą, kuris linksmintų 

svečius 

 

1902 m. Palangoje pastatyta žydų sinagoga 

 

1902–1903 m. Palangoje pastatytas vonių korpusas 

 

Iki 1905 m. Pastatytas Palangos kurhauzo šiaurinio korpuso antras aukštas 

 

1905 m. Palangoje įkurta kurorto direkcija (kurhauzo patalpose) 

 

1905 m. Palangoje poilsiavo lenkų rašytojas, Nobelio literatūros premijos laureatas 

Vladislovas Reimontas (1867–1925) 

1905–1907 m. Grafo Felikso Tiškevičiaus (Feliks Tyszkiewicz) nurodymu surinkti pajūrio pelkėse 

iškasti gintaro dirbiniai. Ši kolekcija pavadinta „Palangos lobiu“ 

 

1907 m. Grafai Tiškevičiai prie rūmų pristatė koplyčią, kurią suprojektavo architektas Francas 

Heinrichas Švechtenas (Franz Heinrich Schwechten) 

 

1907 07 27 Palangoje įkurta Palangos mylėtojų draugija 

 

XX a. pradžioje Stačiatikiai melsdavosi progimnazijos patalpose įrengtoje koplyčioje 

 

XX a. pradžioje Grafo Felikso Tiškevičiaus įkurtoje gintaro apdirbimo įmonėje buvo apdorojama 

gintaro žaliava 

1908 m. Prie kurhauzo iškastas artezinis šulinys, kuris aprūpino kurortą geresniu geriamuoju 

vandeniu 

 

1908 m.   Kurhauzo parkas ir ten stovintys vasarnamiai apšviesti elektra iš vietinės elektros 

jėgainės 

 

1908–1909 m. Palangoje atostogavo dailininkas, kompozitorius Mikalojus Konstantinas Čiurlionis 

 

1908 m. Palangoje užregistruota Antaninos Tiškevičienės (Antonina Tyszkiewicz) labdaros 

draugija 

1909 –1914 m. Pastatytas Palangos kurhauzo pietinio korpuso antras aukštas, pristatyta į antrą aukštą 

vedanti laiptinė ir apsidės formos vieno aukšto priestatas rytinėje pastato dalyje 

1913 m. Lenkijos kraštotyros draugija (įsteigta 1906 m.) išleido keliolika atvirukų serijų. 

Viena iš jų, apimanti 12 nuotraukų, skirta Palangai 

 

1913 m.  Palangos progimnazija reorganizuota į gimnaziją 

 

1913 m.   Lenkų istorikas, literatas, politinis veikėjas Stanislovas Karvovskis (Stanisław  

Karwowski) pirmą kartą išsamiau aprašė apie Palangą leidinyje (Poląga i Kretynga. 

Poznan, 1913) 

 

Iki Pirmojo 

pasaulinio karo 

Kurhauzas tapo Palangos kurorto centru 



1914 09 02 Palangos gimnazija evakuota į Veru (Võru, Estija) 

 

1914–1917 m. Palangoje kartu cirkuliavo carinės Rusijos rublis ir vokiečių markė 

 

1914–1921 m. Tiškevičių rūmai stovėjo tušti, neremontuojami 

 

1915 03 23 Vokiečiai užėmė Palangą – pirmąjį Gruobinios apskrities miestą Kuršo gubernijoje  

 

Nuo 1918 m. rudens 

iki 1919 m.  rudens 

Palangoje nebuvo stabilios valdžios 

 

1918 11 11 Baigėsi Pirmasis pasaulinis karas. Latvijos Respublika paskelbta nepriklausoma 

valstybe. Gruobinios apskrityje buvęs Palangos valsčius liko Latvijos laikinosios 

vyriausybės jurisdikcijoje 

 

1919 03 13 Latvijos laikinoji vyriausybė Palangoje įvedė savo valdžią. Į Palangą atvyko miesto ir 

valsčiaus policijos vado pareigoms paskirtas Niklavas Jansonas (Niklavs Jansons) su 

tvarkdariais 

 

1919 03 19 Latvijos laikinosios vyriausybės vidaus reikalų ministras Mikelis Valteris (Miķelis 

Valters) išleido valsčių savisaugos aizsargų (šaulių) skyrių sudarymo nuostatus. 

Palangiškiai laikinajai vyriausybei tarnauti nenorėjo ir skyrių kurti atsisakė 

 

Nuo 1919 03 24 Pas Palangos kleboną Juozapą Šniukštą apsistojo latvių kavalerija 

 

1919 m. Palangoje dar buvo vokiečių komendantūra su 7 žandarais 

 

1919 04 26 Palangos miestelyje ir valsčiuje išrinktos naujos tarybos, kurios iš savo tarpo paskyrė 

atstovus į vykdomąjį komitetą. Palangos valsčiaus vykdomojo komiteto pirmininku 

išrinktas Mikelis Aškas (Miķelis Aškājis) iš Šventosios. Vykdomojo komiteto nariais 

tapo Jurgis Šeškus iš Užpelkių, Kazimieras Neimontas iš Kunigiškių, Jurgis 

Večerskis iš Senosios Palangos (pirmininko pavaduotojas) 

 

1919 m. liepos mėn. Latvijos laikinoji vyriausybė paskelbė įsakymą dėl mobilizacijos. Ir lietuviai, ir 

latviai dažnai vengė mobilizacijos, šį neramų laikotarpį stengėsi išlaukti 

 

1919 07 26 Lietuvos vyriausybė paskelbė „Apskričių sienų ir jų centrų įstatymą“, kuriame į 

Kretingos apskritį įtrauktas Palangos valsčius 

 

1919 08 10 Palangoje įsteigta Latvijos ginkluotųjų pajėgų komendantūra. Ji pavaldi  

komendantui kapitonui A. Purgaliui (A. Purgalam). Komendantūra  egzistavo iki 

1920 m. rugsėjo mėn. pabaigos 

 

1919 10 15 Per bermontininkų išpuolį latvių policininkai (10) nuginkluoti, Palanga okupuota. 

Virš policijos nuovados iškeltos carinės Rusijos ir kaizerinės Vokietijos vėliavos 

 

1919 10 21 Palangos policijos viršininkas Niklavas Jansonas slapčia pabėgo iš Palangos į Liepoją 

 

1919 m. lapkričio 

mėn. antroje pusėje 

Bermontininkai paskelbė vyrų mobilizaciją, miestui uždėjo kontribuciją, įvedė karo 

komendanto valandą. Palangiškiai kreipėsi pagalbos į Kretingos apskrities viršininką 

P. Kerpę 

 



1919 11 23 Palangą iš plėšikaujančių bermontininkų išlaisvino Kretingos apskrities 1-osios 

nuovados policininkai, vadovaujami nuovados viršininko F. Kungio. Mūšis su 

bermontininkais vyko prie „Vaidilutės“ vilos. Netikėtai užpulti,  bermontininkai 

pasitraukė Klaipėdos link. Ant policijos pastato iškelta Lietuvos trispalvė ir 

paskelbta, kad Palanga prijungta prie Lietuvos. Lietuviams pavyko keletui dienų 

perimti faktinę Palangos miesto kontrolę 

 

1919 11 26 Į Palangą atvyko latvių karo komendantas A. Stūritis (A. Stūrītis) su kareiviais, 

sekančią dieną latvių valdžia Palangoje buvo atstatyta ir sustiprinta 

 

1919 m. Mirus Sofijai Tiškevičienei (Zofia z Horwattów Tyszkiewicz), vila „Anapilis“ atiteko 

Marijai Tiškevičiūtei 

1919 m. Palangoje leistas mėnesinis laikraštis „Palangos žvejys“. Išėjo tik du numeriai, nes 

latvių administracija laikraštį uždraudė 

 

1919 12 08 Kaune prasidėjo derybos dėl sienos tarp Lietuvos ir Latvijos atstovų. Aptartas 

būsimas Palangos valsčiaus valstybinio pavaldumo klausimas  

 

1919–1920 m. Palangoje veikė 13 gintaro dirbtuvių, kuriose dirbo 200 darbininkų 

 

1920 01 18–23 Jelgavoje vyko antrosios derybos tarp Lietuvos ir Latvijos dėl sienos nustatymo 

 

1920 02 26 – 03 11 Kaune vyko trečiosios derybos dėl sienos nustatymo tarp Lietuvos ir Latvijos. 

Palangos valsčius – ginčytina teritorija 

 

1920 m. pavasarį Palangos valsčiuje ir mieste įsteigta Latvijos sienos apsaugos tarnyba. Štabas buvo 

Palangoje 

 

1920 09 28 Lietuvos ir Latvijos atstovai, tarpininkaujant Anglijos misijos Pabaltijyje vadovui 

Stivenui Talentsui (Stephen Tallents), Rygoje pasirašė sutartį dėl sienos nustatymo 

perdavimo Arbitražo komisijai, kurios pirmininku paskirtas Edinburgo universiteto 

profesorius Džeimsas Jangas Simpsonas (James Young Simpson) 

 

1920 11 18 Kuržemės divizijos vadas nauju Palangos įgulos viršininku paskyrė pulkininką 

leitenantą Peterį Vaivadą (Pēteri Vaivadu), kuris šiose pareigose buvo iki 1921 m. 

kovo 30 d., kai Latvijos  armijos daliniai buvo išvesti iš Palangos valsčiaus 

 

1921 01 06–10 Arbitražo komisija lankėsi Palangoje, kalbėjosi su gyventojais, nustatinėjo jų tautybę, 

tikybą, pragyvenimo šaltinius, politines nuotaikas. Kalbėdamiesi su Dž. J. Simpsonu, 

palangiškiai pareiškė norą priklausyti Lietuvai 

 

1921 03 21 Arbitražo komisijos pirmininkas Dž. J. Simpsonas paskelbė galutinį sprendimą dėl 

Lietuvos–Latvijos sienos nustatymo. Lietuva gavo 19,5 km pločio priėjimą prie jūros. 

Palanga ir Šventoji atiteko Lietuvai  

 

1921 03 31 

vidurdienį 

Įsigaliojo Arbitražo komisijos kovo 20 d. sprendimas Palangą priskirti Lietuvai. 

Latvijos civilinė ir karinė valdžia pasitraukė iš Palangos kovo 30 d. 

 

1921 03 31 Lietuvai atgavus Palangą, ant Birutės kalno vyko didelės iškilmės 

 

1921 m. Pasikeitė kurorto valdymo struktūra. Prie valsčiaus savivaldybės 1921 03 31 įsteigtas  



kurortui tvarkyti komitetas, kuris vėliau reorganizuotas į kurorto inspekciją 

 

1921 m. pavasarį Ignas Stropus su šeima persikėlė gyventi į Palangą. Jis buvo žinomas Žemaitijos  

fotografas 

 

1921 04 14 Lietuva ir Latvija Rygoje pasirašė konvenciją bendrai sienai nustatyti 

 

1921 06 19 Įvyko pirmieji savivaldos rinkimai į Palangos valsčiaus tarybą 

 

1921 06 25 Palangos valsčiaus viršaičiu išrinktas Feliksas Paulauskas. Jis tapo pirmuoju viršaičiu 

Palangos istorijoje, išrinktu rinkimuose – pirmojo Palangos valsčiaus tarybos 

posėdžio metu. Šiose pareigose jis išbuvo aštuoniolika metų. 

 

1921 m. Įsteigtas Palangos šaulių būrys, kuris priklausė Kretingos šaulių rinktinei 

 

1921 m. Palangoje atidaryta pirmoji lietuviška pradžios mokykla 

 

1922 m. Vilniuje J. Basanavičius išleido studiją apie Palangą – „Iš Palangos istorijos“ 

 

1922 m. Turinčių teisę balsuoti gyventojų sąraše įrašyti 1079 suaugę palangiškiai 

 

  

1922 m. Palangoje įkurta „Žuvies bendrovė“ 

 

1922 m. Valsčiaus valdybos iniciatyva sudarytas komitetas gimnazijai steigti 

 

1922–1924 m. Palangos miestelis užėmė 219 ha plotą. 146 ha užėmė miestiečių sodybos, 73 ha – 

parko teritorija 

 

XX a. 3–4 

dešimtmečiuose 

Orkestras tapo neatskiriama Palangos pramoga. Vasaromis koncertuodavo husarų 

orkestras, vadovaujamas kapelmeisterio Ričardo Lechavičiaus, vėliau – Broniaus 

Jonušo 

 

Iki 1922 m. Pajūrio ruožas nuo pasienio su Klaipėdos kraštu iki Šventosios buvo grafų Tiškevičių 

nuosavybė 

 

1923 m. sausio mėn. Klaipėdos sukilimo metu Palangos būrio šauliai parėmė sukilusius Klaipėdos šaulius, 

dalyvavo Girulių ir Tauralaukio užėmimo operacijoje, ėjo sargybą mieste, pajūryje, 

apylinkėse 

 

1923 m. Įsteigta Palangos meteorologijos stotis 

 

1923 04 27 Žemės reformos valdyba nusavino grafams Tiškevičiams priklausiusią pajūrio žemę 

tarp jūros ir plento į šiaurę nuo Roužės upės iki Latvijos pasienio ir į rytus nuo 

Klaipėdos–Liepojos plento. Likusios miestelio dalies žemė, išskyrus kurortinę zoną, 

iš grafų Tiškevičių nupirkta, sklypai gyventojams išdalinti činšo teisėmis 

 

1923–1925 m. Vyko Šventosios uosto statybos darbai 

 

1923 m. liepą Palangos valsčiaus taryba nusprendė pervadinti Vydūno gatvę ir suteikti jai Dž. J. 

Simpsono vardą 



 

1924 m. vasarą Palangoje gydėsi tautos patriarchas J. Basanavičius. Pagerbdami jį, palangiškiai 

buvusį Tiškevičiaus bulvarą pavadino J. Basanavičiaus gatve 

 

1925 08 02 Lietuvos jūros draugijos iniciatyva Palangoje surengta pirmoji Jūros diena. Šventė 

praėjo kukliai, bet pajūrio tema imta daugiau rašyti apie jūros reikšmę valstybei 

 

1925 m.  Ignas Končius ir Viktoras Ruokis buvo pirmieji lietuviai, kurie tyrinėjo ir aprašė 

Lietuvos pajūrį knygoje „Palangos kraštas“ 

 

1925–1926 m. 

 

 

Šventosios uoste pastatyti pietinis ir šiaurinis molai, sandėliai, meteorologijos stotis 

1926 m. Marijonui Daujotui vadovaujant, pradėtas pajūrio kopų apželdinimas 

 

1926 m. Nutiestas plentas iš Klaipėdos link Liepojos, išgrįsta per Palangą einanti Vytauto 

gatvė, pataisytas vieškelis iki Kretingos, sutvarkytas paplūdimys, perdažyti ir 

sunumeruoti vasarnamiai 

 

1927 m. Palangos parke pastatyta rotonda – pučiamųjų instrumentų orkestro estrada 

 

1927 07 13 Išleistas „Privalomas įsakymas Palangos kurorto ir miestelio gyventojams“, kuris 

Palangoje reglamentavo viešąją tvarką 

 

1927 09 26 Palangos miesto tarybos sprendimu 20-čiai metų sudaryta koncesijos sutartis su Eta 

Gutmaniene dėl elektros energijos tiekimo. Elektros stotis turėjo būti įrengta iki 1928 

m. sausio 21 d. 

 

1927 m. Šventosios uostas pagilintas iki 4 m 

1928 m. Išleistos „Kurortams tvarkyti taisyklės“. Nustatyta, kad kurortus tvarko ir 

eksploatuoja Vidaus reikalų ministerijos Sveikatos departamentas. Kurortą valdo 

inspektorius, kurį vienam sezonui ar vieniems metams skiria Vidaus reikalų 

ministras. Kurortams tvarkyti sudarytas kurortų fondas. Palangos kurortui tvarkyti 

įkurta kurorto inspekcija ir paskirtas inspektorius 

 

1928 m. Išleistas naujas „Privalomas įsakymas Palangos kurorto ir miestelio gyventojams“, 

kuris reglamentavo viešąją tvarką ir kurorto lankytojų aptarnavimo sritis.  

 

1928 m. „Privalomame įsakyme Palangos kurorto ir miestelio gyventojams“ nustatytos 

ramybės valandos nuo 24 val. iki 6 val. ryto 

1928 m. Atskirtos trijų pliažų zonos: į šiaurę nuo tilto – moterų maudyklės, nuo tilto iki 

kavinės „Juraitė“ – bendros, nuo kavinės „Juraitė“ iki Birutės kalno – vyrų 

maudyklės 

 

1928 m. Pakeltas mokestis atvykstantiems į Palangos kurortą nuo gegužės 1 d. iki spalio 15 d. 

Nuo rinkliavos atleidžiami: kariai, neįgalūs, vaikai iki 10 metų, vietos gyventojai, 

ekskursijos, viena šeimos tarnaitė ir atvykę tik 2 dienoms 

 

XX a. trečiame 

dešimtmetyje 

„Anapilio“ vila rekonstruota, įrengta daugiau patalpų 



XX a. ketvirtajame 

dešimtmetyje  

Palangoje lankėsi visi trys Lietuvos Prezidentai 

1930 m. Paskelbti Vytauto Didžiojo metais. Per Lietuvą procesijų iškilmingai nešamas 

Vytauto Didžiojo paveikslas atneštas ir į Palangą 

 

1930 m. Iš Kauno į Palangą gyventi persikėlė Jonas Šliūpas 

 

1930 m. Pertvarkyta vakarinė pietinio kurhauzo korpuso dalis – užmūryta arkada, padidintas 

salės plotas 

1931 m. Pagal architekto S. Fedorovičiaus projektą parke pastatyta rotonda – pučiamųjų 

instrumentų orkestro estrada 

 

1931 m. Kanauninkas Jurgis Galdikas Pašventyje, tarp Būtingės kaimo ir Šventosios upės, 

pastatė medinę koplyčią 

 

1931 m. Valstybė iš grafo Tiškevičiaus nupirko jūros tiltą bei 11 ha parko ir miško prie 

dabartinės S. Dariaus ir S. Girėno gatvės 

 

1931–1935 m. Palangoje kurortinio sezono metu leidžiami iliustruoti savaitraščiai: „Palangos 

pajūris“ (1931–1935), „Pliažas“ (1931), „Palangos pliažas“ (1932), „Lietuvos 

pliažas“ (1932), „Palanga“ (1933) 

 

1932 m. Kauno dramos teatre pastatyta rašytojo Augustino Griciaus komedija „Palanga“, 

kurioje autorius išjuokė Kauno ponų vasarojimo būdą 

 

1932 11 05 Vietos savivaldybės įstatymo pakeitimu Palangai suteiktos antraeilio miesto teisės 

 

1932 12 22 Priimtas Kurortų įstatymas. Palanga ir dar septynios Lietuvos vietovės pripažintos 

kurortais.  

1932 12 22 Kurortų įstatyme numatytos kurortams tvarkyti rinkliavos – iki 15 Lt nuo atvykusio 

poilsiautojo, iki 40 Lt nuo šeimos ir 5% nuomos mokesčio už išnuomotas patalpas 

 

1932 12 27– 

1932 12 28 

Vyko rinkimai į pirmąją Palangos miesto tarybą 

 

1932 12 29 Kretingos apskrities viršininkas informavo Vidaus reikalų ministerijos  Savivaldybių 

departamentą, kad į Palangos miesto tarybą išrinkti 9 nariai: Feliksas Paulauskas, 

Jurgis Balšaitis, Jonas Šliūpas, Liudas Vaineikis, Antanas Rodenka, Stasys 

Jazdauskas, Stasė Vaineikienė, Ženia Klompusaitė, kunigas Juozas Butkus 

1932 12 29– 

1934 11 09 

Tiek tęsėsi pirmos Palangos miesto tarybos kadencija (iki tol, kol Lietuvoje įvyko 

visuotiniai miestų tarybų rinkimai) 

1933 0118 Pirmame miesto tarybos posėdyje išrinktas pirmas Palangos miesto burmistras – dr. 

Jonas Šliūpas  

 

1933 01 21  Kretingos apskrities viršininkas patvirtino dr. Joną Šliūpą Palangos miesto burmistru. 

Atsilaisvinusią vietą Palangos miesto taryboje ėmė Pranas Ambrozaitis. Feliksas 

Paulauskas atsisakė miesto tarybos nario pareigų, jo vietą užėmė Ignas Vilkas. Stasį 

Jazdauską pakeitė Pranas Ragauskas 

1933 01 21– 

1934 11 20 

Pirmasis dr. Jono Šliūpo burmistravimo laikotarpis Palangoje 

1933 m. Palangoje gyveno apie 3 000 gyventojų, vasaromis atvykdavo apie 2 000 poilsiautojų 

 



1933 m. Palangai suteiktos miesto ir kurorto teisės 

 

1933 06 16 Palangoje iškilmingai atidarytas kurorto sezonas, kadangi miestui suteiktas kurorto 

statusas. Į iškilmes atvyko visi su kurorto veikla susiję oficialūs asmenys 

 

1933 m. liepos mėn. Po lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno žūties Palangos bažnyčioje surengtos 

gedulingos pamaldos. Kurhauze įvyko iškilmingas aktas lakūnams paminėti. Visur 

dalyvavo prezidentas Antanas Smetona, kuris atostogavo Palangoje 

 

1933 m. Prezidentas Kazys Grinius su žmona ir jauniausiu sūnumi vasarojo Palangoje 

 

1933 08 15 Palangoje vykusiame Lietuvos skautų suvažiavime lankėsi Lietuvos Respublikos 

Prezidentas Antanas Smetona su žmona Sofija ir pasaulio skautų judėjimo įkūrėjas 

seras Robertas Baden-Povelis (Robert Baden-Poowell) su žmona Olave (Olave 

Baden-Powell) 

 

1933 m. Žemės reformos valdybos nutarimu Birutės kalnas ir 19,7 ha aplink jį žemės plotas 

36-iems metams perduotas Lietuvai pagražinti draugijai 

 

1933 m. Palangoje veikė žydams priklausiusi hebrajų pradžios mokykla bei religinė mokykla 

chederis 

1934 m. Tautininkų sąjungos Palangos skyriaus nariai Birutės kalno papėdėje, pagerbdami 

Lietuvos Respublikos prezidentą Antaną Smetoną, pasodino ąžuoliuką ir pavadino jį 

Tautos vado ąžuolu. Ąžuolas auga iki šiol 

 

1934 m.  Palangoje pastatyta Karininkų ramovės vila 

 

1934 07 22 Surengta Jūros diena Šventosios uoste. Šventę globojo J. Tūbelienė, dalyvauti mielai 

sutiko Prezidentas Antanas Smetona 

 

1934 m.  Palangoje nuo birželio 1 iki rugpjūčio 15 d. buvo 3 528 registruoti vasarotojai. Tarp 

jų – 136 svetimšaliai 

 

1934 11 20 Palangos burmistru išrinktas Vladas Kraujelis 

 

1934 m. Priimtas įstatymas, kuriuo činšo nuosavybės teise valdomi sklypai perleisti 

gyventojams privačion nuosavybėn už išperkamąjį mokestį 

 

1934 m. Matininkas Č. Povydžius sudarė faktiško žemės valdymo Palangoje planą 

 

1935 01 31 Baltijos paplūdimys ties Palanga tapo ne grafų Tiškevičių, o Lietuvos nuosavybe 

 

1935 m. Kretingiškiui Rašiui koncesijos pagrindais pavestas autobusų transportas iš Kretingos 

į Palangą 

 

1936 m. J. Basanavičiaus g. pastatyta vila „Vaidilutė“ (dabar – Tremties ir rezistencijos 

muziejus) 

 

1936 m. Išleistas žymaus Palangos fotografo I. Stropaus fotografijų albumas „Palanga: vaizdų 

albumas“ 

 



1936 m. pavasarį Savivaldybės įsigytoje parko dalyje, prie R. Baden-Povelio gatvės (dabartinė S. 

Dariaus ir S. Girėno g.) įkurtas miesto parkas, kuriame pastatyta estrada, įrengtos 

vaikų žaidimų aikštelės, palei pajūrį vietoj siauros ir šlapios Meilės alėjos nutiesta 

plati S. Dariaus ir S. Girėno alėja (dabartinė Meilės alėja) 

 

1936 06 25 Atidarytas autobusų maršrutas Kaunas–Palanga–Kaunas. Kelionės kaina į vieną pusę 

– 18 litų 

 

1936 m. Palangoje poilsiavo virš 8000 vasarotojų 

 

1936 12 08 Palangos miesto burmistru tapo inžinierius Antanas Vizbaras, kuris dėjo daug 

pastangų sukurti modernesnę Palangą 

 

Nuo 1936 m. Tvirtinami Šventosios smėlynai 

 

1937 m. Sukurta  nauja miesto administracija: Kretingos apskrities valdybos pirmininkas, 

apskrities viršininkas J. Vaišnys, Kretingos apskrities valdybos narys C. Stankūnas, 

inžinierius V. Rimgaila, Palangos miesto burmistras A. Vizbaras 

 

1937 m. Suplanuota ir pradėta statyti Šventosios gyvenvietė 

 

1937 m. Palangoje įrengtas stadionas su teniso aikšte, persirengimo kabinomis 

 

1937 m. Atnaujintos derybos su grafais Tiškevičiais dėl rūmų, parko įsigijimo arba nuomos. 

Rūmus ir parką manyta įsigyti kaip Respublikos Prezidento vasaros rezidenciją ir 

naudoti reprezentaciniams reikalams. Derybas Vidaus reikalų ministerijos pavedimu 

vedė Kretingos apskrities viršininkas. Trūkstant lėšų, derybos užsitęsė ir nutrūko 

1940 m., pasikeitus krašto politinei padėčiai 

 

1937 03 15 Įkurta Palangos valstybinė viešoji biblioteka. Jos vedėju paskirtas poetas Butkų Juzė 

 

1937 m. Pradžios mokykla veikė Kunigiškiuose 

1937 m. sezonui Atidaryta daug naujų vilų, veikė įvairių draugijų, profesinių sąjungų poilsio namai: 

Lietuvių mokytojų sąjungos, Policijos sporto klubo, Karo invalidų draugijos, 

karininkų, gailestingųjų seserų ir kitos 

1938 03 28– 

1939 07 01 

Antrasis dr. Jono Šliūpo burmistravimo laikotarpis Palangoje 

1938 05 10 Šiaurinę Palangos miesto dalį nuniokojo gaisras 

 

1938 m. Vadimas Lvovas paskirtas statybos inžinieriumi – tai pirmas oficialus Palangos 

miesto architektas 

 

1938–1940 m. Palangos valstybinės progimnazijos (nuo 1939 m. – Vytauto Didžiojo gimnazijos) 

literatų būrelis leido laikraštėlį „Birutės tėviškė“. Būreliui vadovavo Emilija 

Adiklienė 

 

1938 m. Po gaisro Palangoje įkurta Namų savininkų draugija 

 

1939 m. Palangoje pastatyta pradinė mokykla (architektai Stasys Kudokas, Feliksas 

Bielinskis. S. Kudoko projektą pakoregavo Kretingos apskirtities inžinierius V. 

Rimgaila). Dabar šiame pastate įsikūrusi Palangos Vlado Jurgučio progimnazija 



1939 m. Palangoje pastatyta autobusų stotis. Architektas – Vadimas Lvovas 

 

1939 02 01 Įkurta Šventosios valstybinė viešoji biblioteka 

 

1939 06 03 Atidarytos pirmosios Lietuvoje reguliarios vietinės oro linijos Kaunas–Palanga–

Kaunas. Palangoje ėmė veikti aerouostas. Į Palangą kursavo du lėktuvai: „S. Girėnas“ 

ir „S. Darius“ 

 

1939 08 15 Šventosios–Palangos ruože prasidėjo Jūros savaitės renginiai. Palangoje vyko 

koncertas ir prie laužo suvaidintas spektaklis „Amerika pirtyje“ (pirmojo spektaklio 

40-ties metų sukakties proga). Lankytojams aprodytas Šventosios uostas. Karo laivu 

„Prezidentas Smetona“ Jūros šventės dalyviai plaukiojo po jūrą, vyko jachtų regata ir 

kiti renginiai 

 

1939 m.  Palanga sulaukė net 10 000 poilsiautojų 

 

1939 11 18 Karo laivo „Prezidentas Smetona“ vadu tapo jūrų leitenantas Povilas Labanauskas. 

Ilgametis vadas kapitonas Antanas Kaškelis išėjo į atsargą ir apsigyveno Palangoje 

 

1939 m. Į Šventosios uostą įplaukė du lenkų motorlaiviai Naracz ir Chis-Graft, kurių įgulos 

nenorėjo pasiduoti į nelaisvę vokiečiams 

 

1939 m. rudenį Palangoje įkurta internuotųjų lenkų stovykla 

 

XX a. ketvirto 

dešimtmečio 

pabaigoje 

Žymiai pagerėjo vasarojimo sąlygos Palangoje. Padaugėjo pensionatų, sanatorijų ir 

kambarius siūlančių privačių vilų 

1939–1940 m. Tvarkomi Šventosios uosto pietinis ir šiaurinis molai 

 

1939–1940 m. Palangos dvarą administravo grafas Alfredas Marija Tiškevičius (Alfred Maria 

Tyskiewicz) 

 

1939 m. Iš Klaipėdos perkelta Vytauto Didžiojo gimnazija 

 

1939 m. Palangos valstybinės progimnazijos veikla nutraukta 

 

1940 m. Palangos kurhauze pristatytas mūrinis priestatas  jungiamojo korpuso vakarinėje 

dalyje, ten įrengtos pagalbinės patalpos 

1940 03 15 Palangos miesto burmistru išrinktas Antanas Bričkus 

 

  

1940 06 15 Palangoje ir Šventojoje, kaip ir visoje Lietuvoje, paskelbta sovietų valdžia 

 

1940 m. SSRS okupavus Lietuvą, Palanga neteko Lietuvos politinio elito „vasaros sostinės“ 

statuso 

1940 m. Sovietinė valdžia konfiskavo jachtas ir valtis, kurios 1939 m. buvo atplukdytos iš 

Klaipėdos, miestą užėmus vokiečiams 

 

1940 06 19 Mokomasis karo laivas „Prezidentas Smetona“ pavadintas „Prezidentu“, vėliau –

„Pirmūnu“ 

 



1940 07 02 Palangos miesto burmistre išrinkta Stasė Vaineikienė 

 

1940 07 14 Delegate į Liaudies Seimą nuo Kretingos apskrities išrinkta Palangos burmistrė Stasė 

Vaineikienė 

 

1940 07 24 Šventojoje stovinčio buvusio karo laivo „Prezidentas Smetona“ įgula nuginkluota, 

laivas su negausia apsauga be degalų paliktas rezerve  

 

1940 07 24 Šventojoje esantys motorlaiviai „Partizanas“, „Savanoris“, „Lietuvaitė“ perduoti 

Sovietų Sąjungos pasienio apsaugai 

 

1940 m. liepos 

viduryje 

SSRS kariuomenės dalinys Palangoje konfiskavo šaulių būrio ir šaulių namų turtą 

1940 08 03 Karo laivo „Pirmūnas“ (buvusio karo laivo „Prezidentas Smetona“) įgula išformuota, 

laivas perduotas sovietų kariuomenės vadovybei, pavadinimu „Korall“ pateko į SSRS 

Baltijos laivyną 

 

1940 08 24 Palanga neteko miesto statuso. Kretingos apskrityje sudarytas Palangos valsčius, į 

kurį įėjo Palanga, Būtingė, Paliepgiriai, Šventoji, Vidmantai, Vilimiškė, Žibininkai 

 

1940 10 31 Lietuvos SSR AT Prezidiumas išleido įsaką „Dėl stambiųjų namų nuosavybės 

miestuose ir pramonės vietovėse nacionalizavimo“. Palangoje nacionalizuotos vilos, 

didesni namai, grafų Tiškevičių rūmai  

 

1941 06 15 Prasidėjo didieji lietuvių trėmimai. Iš Palangos ir Šventosios taip pat į tremtį vežami 

gyventojai  

 

1941 06 22 Vokiečių XXVI korpuso 291 divizija užėmė Palangą  

 

1941 06 22–? 

 

Trečiasis dr. Jono Šliūpo burmistravimo laikotarpis 

1941 06 24 Vokiečiai suėmė Palangos žydus ir uždarė sinagogoje 

 

1941 06 27 Ties dabartine „Auska“ sušaudyta 111 Palangos žydų, lietuvių ir kitų 

tautybių gyventojų  

 

1941 10 12 Kunigiškių miške nužudyta apie 200 Palangos ir 100 Kretingos žydų bendruomenės 

moterų, vaikų ir pagyvenusių žmonių 

 

1944 10 10 Palangą užėmė sovietų armija 

 

Per Antrąjį pasaulinį 

karą  

Tiškevičių rūmuose buvo įsikūrusios vokiečių ir sovietų kariuomenių komendantūros 

 

1944–1951 m. Palangos vaistinėje veikė NKVD būstinė 

 

1945 m. Įsigalėjus sovietinei valdžiai, vėl buvo sudarytas Palangos valsčius 

 

1945 01 11 Laivas „Korall“ (buvęs karo laivas „Prezidentas Smetona“), vokiečių torpeduotas,  

nuskendo Suomių įlankoje 

 



1946 m. Įkurtas Klaipėdos „Dailės“ kombinatas, kuriam priklausė Palangos gintaro apdirbimo 

cechas 

 

1946 08 03 Palanga tapo apskrities pavaldumo miestu 

 

1947–1951 m. Vyko masiniai Lietuvos gyventojų trėmimai. Ir pavieniai, ir šeimomis tremiami ir 

Palangos valsčiaus gyventojai 

 

1948 m. Nuversta ir sunaikinta „Švč. Jėzaus Širdies“ skulptūra, nuo XX a. pradžios stovėjusi 

priešais grafų Tiškevičių rūmus 

 

1948–1966 m. Savo viloje Palangoje (J. Basanavičiaus g. 42) vasaromis gyveno dailininkas Antanas 

Žmuidzinavičius 

 

1949 m. sausio mėn. Palangos miesto Darbo žmonių deputatų taryba svarstė miesto gerovės plano 

projektus bei klausimą dėl visuotinio gyventojų surašymo Palangoje. Dėta daug 

pastangų kurortui tvarkyti 

 

1949 m. Parengtas pirmasis kurorto generalinis planas (autorius – architektas Benicijanas 

Revzinas ir kt.) 

 

Nuo 1950 m.  Palangos kurhauzas priklausė profsąjunginiam kurortiniam susivienijimui 

 

1950–1970 m. Šventoji buvo Kretingos rajono Šventosios apylinkės centras 

 

1950–1960 m. Palangos vidurinei mokyklai vadovavo Liudas Benediktavičius 

 

1951 07 03 Palanga tapo Klaipėdos srities pavaldumo miestu (iki 1953 m.) 

 

Nuo 1950 09 01 Palangos pradinė mokykla sujungta su vidurine mokykla 

 

1952 m. Palangai suteiktas kurorto statusas – kurortas veikė ištisus metus. Prie Palangos 

prijungti Užkanavės, Vanagupės, Kunigiškių, Virbališkės kaimai 

 

1953 m. Palangai suteiktos respublikinio pavaldumo miesto teisės (iki 1995 m.) 

 

1953 m. Įkurtas Palangos miesto pučiamųjų instrumentų orkestras. Vadovas – Augustas Juška 

 

1953–1972 m. Palangoje, savo viloje Birutės alėjoje su pertraukomis gyveno ir dirbo kompozitorius 

Balys Dvarionas 

 

1956 m. Palangoje pastatyta sanatorija „Žuvėdra“ (architektas – Aleksandras Eigirdas) 

  

1957 m. Palangoje pagal architekto Alfredo Brusoko projektą restauruoti grafų Tiškevičių 

rūmai. Po restauracijos rūmuose veikė Lietuvos dailininkų sąjungos kūrybos namai 

 

1957 m. Palangoje įsteigta  vyriausiojo architekto pareigybė. Į šias pareigas paskirtas Alfredas 

Paulauskas 

1958 m. Pradėti Palangos senovinių gyvenviečių tyrinėjimai, vadovaujant archeologui Pranui 

Kulikauskui. Nuo 1976 m. juos tęsė Vlado Žulkaus vadovaujami archeologai  

 



1958 m. Palangoje įsteigta septynmetė vaikų muzikos mokykla 

 

1958 m. Palanga tapo balneoklimatiniu kurortu, veikiančiu ištisus metus 

 

1959 m. Sudarytas naujas Palangos išplanavimo projektas (autoriai – architektai Petras 

Janulis, Vladas Stauskas ir kt.)  

 

1959 m. Palangoje pastatytas kino teatras „Naglis“ (architektas Albertas Ratnikas) 

 

1960 m. Palangos parkas paskelbtas architektūros paminklu 

 

1960 m. Palangos parke atidengta R. Antinio skulptūra „Eglė – žalčių karalienė“  

 

Nuo 1960 m. Palangos vidurinei mokyklai ėmė vadovauti Juozas Kazlauskas 

1961 m. Palangoje, J. Basanavičiaus gatvėje atidengta Nijolės Gaigalaitės skulptūra „Jūratė ir 

Kastytis“ 

 

1961 m. Palangoje įkurtas pagyvenusių žmonių liaudies šokių ansamblis „Bočiai“ 

 

1961 m. Palangos miesto pučiamųjų instrumentų orkestrui suteiktas profesionalaus orkestro 

statusas (po poros metų šis statusas panaikintas) 

1961 m. Palangoje, Pionierių gatvėje (dabar – Vasario 16-osios g.), įsteigta aštuonmetė 

mokykla, kurioje mokėsi rusakalbiai vaikai. Vėliau mokykla reorganizuota į Palangos 

4-ąją vidurinę mokyklą. Pamokos vyko rusų kalba 

1961 m. Palangoje, Kretingos (tada – Jasinsko g.), buvusios pradinės mokyklos pastate įkurta 

Prailgintos darbo dienos  aštuonmetė mokykla 

1963 08 03 Palangoje įkurtas Gintaro muziejus, kurio pirmuoju direktoriumi paskirtas Bronius 

Oškinis  

 

  

1965 m. Sudarytas Palangos išplėtimo planas (autorius – architektas Vladas Stauskas)  

 

1965 m. Palangos parke atidengta Konstancijos Petrikaitės-Tulienės skulptūra „Birutė“  

 

1966 m. Palangoje lankėsi žymus poetas, Nobelio premijos laureatas Josifas Brodskis  

 

1966 m. Palangoje pastatyta Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vasaros 

skaitykla. Projekto autorius – miesto vyriausias architektas Albinas Čepys 

 

1966–1972 m. Šventosios pelkėse aptiktas ir tyrinėtas didžiulis neolito gyvenviečių kompleksas. 

Habilituotos mokslų daktarės archeologės Rimutės Rimantienės atlikti tyrinėjimai 

davė naujų neįkainojamos vertės duomenų apie pamariečių buitį 

 

1966 m. Palangos parkas tvarkytas pagal projektą, kurį parengė A. Brusokas ir L. Čibiras. 

Vėliau į šį darbą įsijungė architektė T. Šešelgienė  

 

1966 m. Įkurtas LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Palangos skyrius. Jam 

vadovavo pedagogė Emilija Adiklienė 

 

1967 m. Parengtas Vanagupės rekreacinio komplekso detalusis planas (architektai Juozas 

Vaškevičius, Algimantas Lėckas, Aleksandras Jankauskas, Vladas Stauskas). 



Detalusis planas įgyvendintas tik iš dalies 

1967 10 18 Palangą nusiaubė uraganas  

 

1967 m. Palangoje pastatytas restoranas „Vasara“ (architektas Aleksandras Eigirdas, 

inžinierius A. Pauža)  

1968 m. Palangoje pastatytas Parodų paviljonas (architektas Albinas Čepys) 

 

1968 m. Išformuotas Palangos miesto pučiamųjų instrumentų orkestras  

 

1969 m. Palangoje iškilmingai paminėtas pirmojo viešo lietuviško vaidinimo – Keturakio 

„Amerika pirtyje“ 70-metis. J. Basanavičiaus gatvėje pastatyta paminklinė stela  

 

1969 m. Palangoje įkurtas Kauno medicinos instituto širdies ir kraujagyslių fiziologijos ir 

patologijos mokslinio tyrimo instituto Palangos filialas (dabar – Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto Neuromokslų instituto Palangos klinika)  

 

1969 m. Palangoje pastatyta kavinė „Vaidilutė“ (architektas Alfredas Gytis Tiškus) 

 

1969 m.  Palangoje pastatytas poilsio namų kompleksas „Žilvinas“ (architektai Algimantas 

Lėckas, Kęstutis Laurikietis, inžinierius Kęstutis  Augustinas) 

Nuo 1970 m. Palangoje kasmet pradėtos rengti kurorto atidarymo šventės 

 

1970 m. Palangoje pastatyti poilsio namai „Gintaras“ (architektai Romualdas Šilinskas, Aušra 

Šilinskienė). Dabar – vaikų reabilitacijos sanatorija „Palangos gintaras“ 

 

1970 m. Palangoje pastatyta „Šachmatinė“ (architektas Albinas Čepys) 

 

1971 02 05 Palangos gintaro muziejaus surengtoje pirmojoje gintaro meistrų kūrybos parodoje 

savo kūrinius eksponavo palangiškė skulptorė, gintaro apdirbimo meistrė Elena 

Augaitytė  

 

1971 m. Gintaro muziejus ėmė rengti parodas užsienyje 

 

1971 m. Pastatyta Palangos vasaros estrada (architektas Vytautas Gerulis, inžinierius Vaclovas 

Vėlavičius)  

 

Nuo 1972 m. Palangos parke pradėti rengti muzikos vakarai „Nakties serenados“  

 

1972 03 30 Birutės kalnas, kaip alkakalnis ir piliakalnis, paskelbtas archeologijos paminklu  

 

1972–1974 m. Parengtas detalus Didžiosios Palangos generalinis planas. Prie Palangos prijungta 

Vanagupė, Kunigiškiai, Monciškė, Nemirseta, Šventoji (autoriai – architektai Juozas 

Vaškevičius, Vladas Stauskas, Jūratė Urmonienė ir kt.)  

 

1973 m. Šventoji prijungta prie Palangos ir tapo kurorto dalimi  

 

1973 m. Palangoje įkurtas gydomasis pliažas 

 

1974 m. Netoli Birutės kalno pastatyta palangiškio skulptoriaus Juliaus Vertulio medinė 

skulptūra „Miško dvasia“  

 



1975 m. Palangoje pastatyti poilsio namai „Linas“ (architektas Algimantas Lėckas) 

 

1975 m. Palangoje pastatyti poilsio namai „Neringa“ (architektas Enrikas Tamoševičius, 

Romualdas Šilinskas, Aušra Šilinskienė). Rekonstruota 2005 m. (architektūrinė 

bendrovė Vilniaus architektūros studija) 

1976 m. Koplyčioje ant Birutės kalno įrengti vitražai, kurių autorius – dailininkas Liudas 

Pocius  

 

1976 m. Pajūrio miškai priskirti miško parkų kategorijai  

 

1976 m. Palangiškė skulptorė Ž. Jonuškaitė sukūrė dekoratyvinę skulptūrą „Saulytė“, kuri iki 

šiol puošia miestą  

 

1977 m. Pradėtas statyti naujas gyvenamasis Virbališkės rajonas (projekto autoriai – 

architektai Juozas Šipalis, Jonas Liutkus) 

 

1977 m. Pastatyti SSRS Ministrų tarybos svečių namai (architektas Juozapas Šipalis). Dabar – 

viešbutis „Auska“ 

 

1977 m. Palangoje, prie aštuonmetės mokyklos pastatytas priestatas. Aštuonmetė mokykla 

reorganizuota į Palangos 2-ąją vidurinę mokyklą. 

1977–1978 m. Įrengti turistiniai takai pėstiesiems: „Takas dideliems ir mažiems“, „Miško takas“  

 

1978 m. Atkurtas Palangos miesto pučiamųjų instrumentų orkestras. Vadovas – Romualdas 

Petraitis 

1979 m. Prie Palangos miesto pučiamųjų instrumentų orkestro suburiama šokėjų grupė 

 

1981 m. Parke, Jaunimo kalnelyje, atidengta skulptoriaus Stepono Šarapovo skulptūra pagal 

M. K. Čiurlionio „Zodiako ženklų“ triptiką „Šaulys“ (architektas A. Knyva)  

  

1981 11 21 Palangos paplūdimiai nukentėjo dėl tanklaivio „Globe Assimi“ avarijos metu 

Klaipėdos uoste išsiliejusio mazuto  

 

1981 m. Palangoje pastatyti LSSR Ministrų tarybos svečių namai (architektas J. Šeibokas). 

Dabar – Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras 

1982 m. Šventosios pajūryje atidengta skulptūra „Žvejo dukros“ (skulptorė Zuzana 

Pranaitytė)  

 

1982 m. Palangos vaikų muzikos mokykla įsikūrė naujame pastate (architektė I. Likšienė)  

 

1982 m. Palangoje įkurtas  Skulptūrų parkas (architektas Laimutis Leonas Mardosas) 

1982 m. pavasarį Palangoje pastatyta 250 vietų jūrininkų poilsio bazė „Vanagupė“ (architektai 

Leonidas Merkinas, Algimantas Lėckas) – stilinga poilsiavietė su konferencijų ir 

pokylių salėmis, baru, sauna, baseinu, biblioteka, vienviečiais, dviviečiais ir liukso 

klasės kambariais. Rekonstruota 2003 m. 

 

1982 m.  Palangos kraštotyrininkų surinkti eksponatai perduoti LTSR istorijos-etnografijos 

muziejui (dabar – Lietuvos nacionalinis muziejus), kadangi Palangoje nebuvo kur jų 

eksponuoti ir saugoti 

1983 m. Iš Vilkėno dvaro (Šilutės raj.) į Palangos parką atvežta Huberto Luiso-Noelio (Hubert 

Louis-Noel) skulptūra „Rebeka“  



 

1984 m. Palangos muzikos mokyklai (dabar – Palangos meno mokykla) suteiktas Stasio 

Vainiūno vardas  

 

1984 m. Palangoje pastatyti poilsio namai „Rugelis“ (architektas Saulius Šarkinas) 

 

1984–1986 m. Palangoje pastatyti poilsio namai Eglė–2 (architektė Jurgita Mačiūnaitė). Dabar – 

viešbutis  „Vyturys“ 

1985 m. Palangoje pastatytas „Lino“ baseino kompleksas (architektai Algimantas Lėckas, 

Leonidas Merkinas) 

 

1986 m. „Vanagupės“ rekreacinį kompleksą projektavę architektai apdovanoti SSSR Ministrų 

Tarybos premija 

Nuo 1986 09 01 Palangoje, kaip ir visoje Lietuvoje, vietoj 11-os klasių įvestas 12-os klasių vidurinis 

mokslas 

1988 m. Įkurtas Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Palangos skyrius  

 

1988 m. Įkurtas folkloro ansamblis „Mėguva“ (vadovė – Zita Baniulaitytė) 

 

1988 m. Prie buvusios Palangos valsčiaus NKVD būstinės pastatytas kryžius (autorius – 

Albertas Žulkus). Kryžius skirtas Žemaitijos apygardos Kardo rinktinės Narimanto 

kuopos 1945–1953 m. žuvusiems partizanams atminti. Šalia kryžiaus išdėlioti 

akmenys su Palangos žmonių tremties vietomis  

 

1988 m. Atidarytas Palangos Tremties ir rezistencijos muziejus  

 

1988 m. Atidaryta Palangos fizioterapijos gydykla (architektas Boleslovas Zabulionis)   

 

1988 m. Palangoje pastatytas viešbutis Amberton Green (architektas K. R. Plyčiuraitis-Plyčius 

 

1989 m. Palangoje atidaryta sanatorija „Žvorūnė“ (architektas L. Merkinas).  

 

1989 m. Atidaryta Palangos trečioji vidurinė mokykla (nuo 1998 m. – Baltijos vidurinė 

mokykla, nuo 2009 m. – Baltijos pagrindinė mokykla)  

 

1989 m. Įkurtas Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinys – J. Šliūpo memorialinė sodyba 

(dabar – Palangos burmistro Jono Šliūpo muziejus) 

 

1990 03 11 Palangos gyventojai kartu su visa Lietuva džiaugėsi pasirašytu Lietuvos 

Nepriklausomybės Atkūrimo Aktu. Aktą pasirašė ir 4 palangiškiai: Virginijus 

Pikturna, Liudvikas Narcizas Rasimavičius, Algimantas Vincas Ulba ir Rimvydas 

Valatka 

 

1990 03 24 Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo išrinkta pirmoji Palangos miesto taryba 

 

1990 09 14 Palanga pasirašė draugystės ir bendradarbiavimo sutartį su Pernu (Estija) 

 

1990 –2004 m. 2-os vidurinės mokyklos direktore dirbo Genoveita Krasauskienė 

1991 m. Pradėti leisti laikraščiai „Palanga“ (redaktorius Gediminas Griškevičius), „Vakarinė 

Palanga“ (redaktorė Tamara Zaiceva), „A mon sakaa?“ (redaktorė Danutė Mukienė) 

 



1991 m. Nacionalizuoti pastatai ir žemė grąžinami teisėtiems savininkams  

 

1991 05 10 Palanga pasirašė draugystės ir bendradarbiavimo sutartį su Simrishamnu (Švedija) 

 

1991 m. Sudarytas Palangos plėtros planas (autoriai – architektai Juozas Vaškevičius, Saulius 

Motieka, Leonas Laimutis Mardosas ir kt.) 

 

1992 m. Sovietų armijos kariai paliko Palangos pajūrį 

 

1992 04 13 Palangos miesto biblioteka įsikūrė naujose patalpose 

 

1992 m. Palangos miesto pučiamųjų instrumentų orkestras išformuotas 

 

1992 m. Architektė Laima Šliogerienė su komanda parengė viso Palangos kurhauzo pastato 

restauracijos projektą. Kurhauzą ketino restauruoti profsąjungų susivienijimas 

„Jūratė“. Projektas nerealizuotas, nes privatizacija pakeitė kurhauzo nuosavybės 

situaciją 

1992 m. Į Lietuvos kultūros vertybių registrą įrašyti kultūros paveldo objektai: Bronės 

Mingilaitės-Uogintienės ir  Broniaus Uoginto namas; namas (Miško t. 47); Palangos 

kapinynas I; Palangos kapinynas II; Palangos kapinynas IV (Naglio kalnas); 

Šventosios senovės gyvenvietė; Palangos kurhauzo pastatas; piliakalnis, vadinamas 

Birutės kalnu; Palangos vaistinė; pastatų kompleksas (Kretingos g. 14, 16); vilos 

„Jūros akis“, „Anapilis“ 

 

1993 05 27 Palanga pasirašė draugystės ir bendradarbiavimo sutartį su Frederiksbergu (Danija) 

 

1993 06 14 Atstatyta „Laiminančio Kristaus“ skulptūra (skulptorius Stasys Žirgulis)  

 

1993 m. Palangoje atsikūrė evangelikų liuteronų parapija (meldėsi pastate Maironio g. 25) 

 

1993 m. Į Lietuvos kultūros vertybių registrą įrašyti kultūros paveldo objektai: Antano 

Žmuidzinavičiaus namas; Anaičių kapinės; Palangos bažnyčios altoriai (3), vitražai, 

sakykla; Būtingės senovės gyvenvietė; dekoratyvinės skulptūros „Eglė – žalčių 

karalienė“, „Jaunystė“, „Jūratė ir Kastytis“, „Saulytė“, „Šaulys“, „Žuvėdra“, 

„Mergaitė“, „Žvejo dukros“; Jono Šliūpo namas; Antrojo pasaulinio karo Sovietų 

Sąjungos karių palaidojimo vieta; Balio Dvariono vila ir kapas; namai (J. Piktuižio g. 

11, 13, L. Vaineikio g. 17); vila (Kęstučio 19); Birutės kalno koplyčios vitražai; 

miesto istorinė dalis; aviakonstruktoriaus Broniaus Oškinio kapas; kalbininko Antano 

Vireliūno kapas; Paulauskų kapo antkapinė koplytėlė; paminklas pirmam viešam 

lietuviškam spektakliui „Amerika pirtyje“; Šventosios koplyčios varpas ir paveikslas 

„Šv. Kazimieras“  

 

1993 m. Įkurtas „Grubusis“ teatras (vadovas ir režisierius – Virginijus Milinis) 

 

1994 m. Pradėtas leisti laikraštis „Mūsų Palanga“ (redaktorė I. Raudytė)  

 

1994 m. Į Lietuvos kultūros vertybių registrą įrašyti kultūros paveldo objektai: Palangos 

kapinynas III (Žemaičių kalnelis); senovės gyvenvietė, vadinama Žemaičių kalneliu; 

senovės gyvenvietė II (Vytauto g.); senovės gyvenvietė III (prie Rąžės upelio); 

senojo miesto vieta 

 



Nuo 1995 m. Šventoji priklauso Palangos miesto savivaldybei ir yra Šventosios seniūnijos centras 

 

1996 09 03 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu patvirtintas Palangos herbas 

 

1996 m. Kūrybinę veiklą pradėjo Palangos kultūros ir jaunimo centro vyresniųjų žmonių 

liaudiškų šokių grupė „Banguolis“ 

 

1996 08 30 Vila „Anapilis“ perduota Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn 

 

1996 m. Palangoje rekonstruota „Šachmatinė“ (architektai Irena Likšienė, Gintautas Likša, 

Jonas Gerulaitis) 

1997 m. Palangos parke atstatyta rotonda  

 

1997 m. Pradėtas leisti laikraštis „Palangos savaitė“ (redaktorius L. Šukys)  

 

1997 m. Į Lietuvos kultūros vertybių registrą įrašyti kultūros paveldo objektai: vila „Pelėda“; 

Palangos bažnyčios kompleksas (bažnyčia, šventoriaus tvora); „Buršteino“ vila; 

kompozitoriaus Balio Dvariono sodyba, ūkinis pastatas, paminklas B. Dvarionui; 

kompozitoriaus Jono Bendoriaus namas; Palangos dvaro sodyba; grafų Tiškevičių 

rūmai; koplyčia ant Birutės kalno; parko sargo namas; Lurdo grota; parkas; Palangos 

piliakalnis su gyvenviete; gyvenvietė (parke); vila (Birutės al. 35); vilų kompleksas J. 

Basanavičiaus g. 26, 28, 30, 32, 34; vilų kompleksas J. Basanavičiaus g.  20, 22; vilų 

kompleksas „Romeo“ ir „Džiuljeta“ 

 

1997 05 22 Grafui Alfredui Marijai Tiškevičiui (Alfred Maria Tyszkiewicz) pirmajam suteiktas 

Palangos Garbės piliečio vardas 

 

1997 m. Palangoje iškilmingai paminėtas parko šimtmetis  

 

1997 m. Po rekonstrukcijos atidarytas gelžbetoninis tiltas į jūrą 

 

1998 03 31–1998 04 

03 

Palanga pasirašė draugystės ir bendradarbiavimo sutartį su Lodze (Lenkija) 

 

1998 m. Šventojoje įrengtas Žemaičių alkas – bandymas atkartoti senovinę šventvietę su 

paleoastronomine observatorija, kuri XIV a. pabaigoje – XV a. pradžioje stovėjo ant 

Birutės kalno Palangoje 

 

1998 m. Palangoje įkurta savarankiška Palangos sanatorinė mokykla 

 

1999 m. liepos mėn. Savivaldybė grafui Alfredui Tiškevičiui grąžino pusę kurhauzo 

 

1999 12 04 Palangos paplūdimius nuniokojo uraganas „Anatolijus“ 

 

1999 m. Klaipėdos rajonas Palangai perdavė Anaičių kaimo teritoriją, kurioje yra XIX–XX a. 

etnografinės kapinės 

 

1999 m. Pirmoji vidurinė mokykla reorganizuota į Senąją gimnaziją  

 

1999 m. Iškilmingai paminėtas pirmojo viešo lietuviško spektaklio Palangoje (Keturakio 

„Amerika pirtyje“) 100-metis  

 



Nuo 1999 m. Palangoje veikia skulptoriaus Antano Mončio namai-muziejus 

 

1999 07 09 Palangoje įkurtas Palangos turizmo informacijos centras 

 

2000 m. Įkurta visuomeninė organizacija – Palangos gintaro meistrų gildija 

 

Nuo 2000 m. Leidžiamas laikraštis „Palangos tiltas“ (redaktorė Ilona Raudytė) 

 

2000 m. Atkurtas Palangos orkestras. Vadovas – Vygantas Rekašius 

 

2000 m. sausio mėn. Grafas A. Tiškevičius savivaldybei padovanojo parko sodininko namelį 

2000 m. gegužės 

mėn. 

Centriniame valstybės archyve rastas 1940 m. Palangos burmistro Antano Bričkaus ir 

Žemės tvarkymo departamento matininko Juozo Naudžiūno  susirašinėjimas. Jie 

teigė, kad Kurhauzo sklypą iš grafų Tiškevičių įsigijo Palangos savivaldybė 

  

2001 12 26 Atidaryta Iveros Dievo Motinos ikonos cerkvė 

 

2001 m. Į Lietuvos kultūros vertybių registrą įrašyti kultūros paveldo objektai: Būtingės 

dvarvietė; Būtingės karčema; Janmarienburgo (Šventoji) senojo miesto vieta; Elijos 

(Šventoji) senovės gyvenvietė 

 

2002 m. Į Lietuvos kultūros vertybių registrą įrašytas kultūros paveldo objektas – Būtingės 

evangelikų liuteronų bažnyčios vargonai 

 

2002 m. Palangoje atidengtas paminklas dr. Jonui Basanavičiui (skulptorius Juozas Zikaras)  

 

2002 m. Pradėtas leisti laikraštis „Palangos naujienos“ (redaktorė Renata Sungailienė)  

 

2002 08 25 Sudegė Palangos kurhauzas 

 

2002 m. Iš Palangos gintaro muziejaus pavogtas „Saulės akmuo“ – unikalus gintaro gabalas, 

sveriantis 3 kg 526 g. Vagystė išaiškinta, eksponatas sugrąžintas į muziejų 

 

2002–2013 m. Palangoje pastatytas viešbutis „Palanga Life Balance SPA Hotel“ (architektas 

Donatas Rakauskas) 

2003 m. Atidengtas paminklas pirmajam Palangos miesto burmistrui dr. Jonui Šliūpui 

(skulptorius Aloyzas Toleikis ir Donatas Lukoševičius)  

 

2003 m. Iškilmingai pažymėtos Palangos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 750-osios 

metinės  

 

2003 10 15 Palanga pasirašė draugystės ir bendradarbiavimo sutartį su Jūrmala (Latvija) 

 

2003 m. Rekonstruota jūrininkų poilsio bazė Vanagupėje (architektai Dalius Dainys, Kęstutis 

Mikšys, Andrius Sinas, Natalija Sirutienė) 

2004 m. Į Lietuvos kultūros vertybių registrą įrašyti kultūros paveldo objektai: medžiotojų 

namas; Nemirsetos laivų gelbėjimo stotis; šiltųjų maudyklių pastatas 

 

2004 m. Prie Palangos kultūros centro veikė šie kolektyvai: „Grubusis teatras“ (vadovas 

Virginijus Milinis); vyrų vokalinis kvartetas „Fontanas“ (vadovas Vilius Piparas); 

vyrų choras (vadovas Edmundas Jucevičius); vidutinio amžiaus  tautinių šokių grupė 



(vadovė Janina Serapinienė); pagyvenusių žmonių tautinių šokių ansamblis „Bočiai“ 

(vadovė Janina Serapinienė); folkloro ansamblis „Mėguva“ (vadovė Zita 

Baniulaitytė); moterų choras (vadovas Rimgaudas Juozapavičius); Palangos 

pučiamųjų instrumentų orkestras (vadovas Vygantas Rekašius) 

2004–2014 m. Viloje „Anapilis“ įsikūrė Palangos kultūros centras 

 

2004 m. Palangoje rekonstruota J. Basanavičiaus gatvė tapo pėsčiųjų alėja (architektūrinė 

bendrovė „Vilniaus planas“) 

Nuo 2004 m. Palangos 2-os vidurinės mokyklos direktore dirba Laimutė Benetienė 

2005 m. Palangos savivaldybei įteikta „Auksinė krivūlė“ už pasiekimus sveikatos srityje 

 

2005 m. Į Lietuvos kultūros vertybių registrą įrašytas kultūros paveldo objektas – namas 

(Vytauto g. 78) 

 

2005 m. Rekonstruotas restoranas „Vasara“ (architektūrinė bendrovė Arches) 

 

2006 m. Atidengtas paminklas parko kūrėjui Eduardui Fransua Andrė (Edouard François 

André) (skulptūros autorė – dailininkė Gražina Oškinytė-Eimanavičienė, architektas – 

Gintas Likša) 

 

2006 m. Į Lietuvos kultūros vertybių registrą įrašytas kultūros paveldo objektas – Lietuvos 

valstybės sienos ženklas  

 

2006 07 07 Palanga pasirašė draugystės ir bendradarbiavimo sutartį su Ustka (Lenkija) 

 

2006–2008 m. Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centre restauruotas Palangos 

bažnyčios paveikslas „Švč. Mergelė Marija su vaikeliu“ 

  

2007 m. Iškilmingai paminėtas Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios 

100-metis 

 

2007 m. spalio mėn. Paskelbtas nuosprendis kurhauzo padegėjams 

 

2008 05 30 Palangoje įvyko konferencija „Palangos kultūros paveldas: būti ar nebūti?“. Kalbėta 

apie būtinybę mieste steigti krašto muziejų 

2008 06 20 Patvirtintas Šventosios herbas (autorius – Petras Baronas) 

 

2008 m. Sudarytas Palangos plėtros bendrasis planas (bendrovė „Vilniaus planas“) 

 

2008 m. Į Lietuvos kultūros vertybių registrą įrašyti kultūros paveldo objektai: namas (J. 

Basanavičiaus g. 44); žydų senosios kapinės 

 

2008 m. Palangoje išplėstas Skulptūrų parkas 

 

2009 m. Palangos miesto garbės piliečio vardai suteikti generolui Jonui Žemaičiui-Vytautui 

(po mirties) ir Lietuvos dailės muziejaus direktoriui dailėtyrininkui Romualdui 

Budriui 

 

2009 02 20 Palanga pasirašė draugystės ir bendradarbiavimo sutartį su Svetlogorsko rajonu 

(Kaliningrado sritis, Rusija) 

 



2009 06 13 Palanga pasirašė draugystės ir bendradarbiavimo sutartį su Primorje (Svetlogorsko r., 

Kaliningrado sritis, Rusija) 

 

2009 m. Palangos Baltijos vidurinė ir Vlado Jurgučio vidurinė mokyklos tapo pagrindinėmis 

mokyklomis 

 

 

2009 m. 

Kraštietei rašytojai Ramutei Skučaitei įteikta Nacionalinė kultūros ir meno premija 

2009 m. Į Lietuvos kultūros vertybių registrą įrašyti kultūros paveldo objektai: Anaičių 

kapinynas; Palangos bažnyčios paveikslas „Švč. Mergelė Marija su Vaikeliu“ (su 

karūnomis ir aptaisais); Būtingės evangelikų liuteronų bažnyčia; Melno sutartimi 

nustatytos LDK valstybinės sienos atkarpa II; Nemirsetos kurhauzas; Palangos m. 

savivaldybės kapinių medinė koplyčia; vila „Jūrapilis“ 

 

2010 m.   Rašytojas Rolandas Rastauskas tapo Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu 

 

2010 m. Palangos savivaldybei įteikta „Auksinė krivūlė“ už turizmo plėtrą 

 

2010 m. Į Lietuvos kultūros vertybių registrą įrašyti kultūros paveldo objektai: Antano 

Mončiaus namų-muziejaus pastatas; namas J. Šliūpo g. 4; Palangos autobusų stotis; 

Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos pastatas 

 

2010 m. Išplėstos Palangos kapinės 

2010 07 21 Palanga pasirašė draugystės ir bendradarbiavimo sutartį su Svetlogorsku 

(Kaliningrado sritis, Rusija) 

 

2010 m. Išduotas leidimas nugriauti medinę Palangos kurhauzo pastato dalį 

 

2011 03 04 Palanga pasirašė draugystės ir bendradarbiavimo sutartį su Bergeno miestu Riugene 

(Vokietija) 

 

2011 04 14 Šarūnas Vaitkus išrinktas Palangos meru. Jis tapo jauniausiu meru per visą miesto 

istoriją 

2011 04 15 Palangoje lankėsi premjeras Andrius Kubilius 

 

2011 06 25 Palanga pasirašė draugystės ir bendradarbiavimo sutartį su Černiachovsku (Rusija) 

 

2011 07 12 Palangosje įvyko išvažiuojamasis Vyriausybės posėdis. Po jo sekė Palangai palankūs 

sprendimai 

2011 10 19 Įvyko antroji konferencija „Palangos kultūros paveldas“. Priimta rezoliucija dėl 

kurorto muziejaus steigimo 

2011 10 20 Palanga pasirašė draugystės ir bendradarbiavimo sutartį su Kobuleti (Gruzija) 

 

2011 m. Pristatytas oficialus Šventosios himnas „Šventas krantas“ (teksto autorė – Vidmantė 

Jasukaitytė, muzika – kompozitoriaus Ramūno Tamošausko) 

 

2012 m. Palangoje įkurtas Trečiojo amžiaus universitetas (TAU)  

 

2012 m. Poetei Elenai Karnauskaitei įteikta I. Simonaitytės literatūrinė premija 

 

2012 03 27 KPD Klaipėdos teritorinis padalinys išdavė leidimą Palangos kurhauze vykdyti 



paveldo tvarkybos darbus 

2012 04 09 Palangos savivaldybė parengė mūrinės kurhauzo dalies restauracijos techninį projektą 

 

2012 05 30 Palangos kurhauzo restauracijos pradžia. Restauracijos darbų sutartį pasirašė UAB 

„Pajūrio restauratorius“ direktorius Aldas Kliukas ir VĮ „Lietuvos paminklai“ 

direktorius Vydmantas Drumsta. Rangovas UAB „Pamario restauratorius“ 

restauracijai paruoštame kurhauze įmūrijo pirmąją plytą 

2012 07 14 Įvyko naujosios evangelikų liuteronų bažnyčios pašventinimo pamaldos 

 

2012 m. Į Lietuvos kultūros vertybių registrą įrašyti kultūros paveldo objektai: Kunigiškių 

senkapis; gyvenamasis namas (Kretingos g. 14); pastatas (Kretingos g. 16); Švč. 

Mergelės Marijos, Jūrų žvaigždės, koplyčia 

 

2013 m. Palangoje iškilmingai pažymėtos Palangos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 

760-osios metinės  

 

2013 m. Palanga tapo Lietuvos kultūros sostine 

 

2013 12 14 Visuomenei atidaryta restauruota Palangos savivaldybei priklausanti kurhauzo 

mūrinė dalis  

 

2013 m. Palangos savivaldybei įteikta „Auksinė krivūlė“ už pasiekimus švietimo srityje  

 

2013 08 29  Palangos miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą įkurti Palangos kurorto  

muziejų 

2013 10 02 Įkurtas Palangos kurorto muziejus 

 

2013 m. Palangos garbės piliečių vardai suteikti Švedijos piliečiui Larsui Tomui Larsonui 

(Lars Thomas Larsson) ir palangiškiui pedagogui Jonui Brindzai 

 

2013 m. Į Lietuvos kultūros vertybių registrą įrašyti kultūros paveldo objektai: Lietuvos 

karininkų ramovės vila; viešbutis „Žilvinas“ 

 

2014 m. balandžio 15 

d. 

Atidarytas naujas Palangos sporto kompleksas (architektai Matas Jurevičius, 

Gediminas Jurevičius) 

 

2014 m. Palangoje, Vasaros estrados teritorijoje, rytinėje pusėje rastos medinio pastato 

liekanos ir buities daiktų iš XVI – XVII a. pradžios. Archeologinių radinių rasta ir 

klebonijos kieme  

 

2014 m. Archeologinių kasinėjimų metu Palangos dvarvietės vietoje rasti: XVII a. signetas ir 

žaidimo „Malūnas“ lentos fragmentas 

2014 m. Palangoje pirmą kartą paminėtos tradicinėmis tapsiančios „Palangos dienos“, 

surengtos bendruomenės iniciatyva. „Palangos dienos“ skirtos svarbioms datoms 

paminėti: 1921 m. kovo 31-ajai, kai Palangos kraštas buvo prijungtas prie Lietuvos, 

bei 1253 m. balandžio 5-ajai, kai pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose buvo paminėtas 

Palangos vardas 

2014 m. Sukurta Palangos miesto vėliava. Vėliavos teikiamos įstaigoms, kolektyvams, miestui 

nusipelniusiems žmonėms 

 

2014 m. Už aktyvius kultūrinius mainus su 10 giminingų miestų iš 8 užsienio šalių Palangai  



skirtas Europos Garbės diplomas 

 

2014 12 05 Atidaryta naujoji Palangos autobusų stotis 

 

2014 m. Į Lietuvos kultūros vertybių registrą įrašyti kultūros paveldo objektai: pastatai (J. 

Basanavičiaus g. 21, 35, 37); pastatas  (Vytauto 72) 

 

2014 m. Palangoje rekonstruotas viešbutis „Amberton Green“ (architektas Lauras Ruseckas, 

interjero architektas E. Neniškis) 

2015 m. Lietuvoje pirmą kartą merai rinkti tiesiogiai. Palangos meru antrai kadencijai 

išrinktas Šarūnas Vaitkus 

 

2015 m. Palangos miesto savivaldybė  persikėlė į kitą pastatą (Vytauto g. 112) 

 

2015 m. Palangos miesto savivaldybė gavo „Auksinę krivūlę“ už efektyvų teritorinį 

bendradarbiavimą su kaimyninių valstybių regionais 

 

2015 m. Užbaigta Gintaro muziejaus rekonstrukcija 

 

2015 05 04 Atidarytas Palangos aplinkkelis 

 

2015 10 14 Palanga pasirašė draugystės ir bendradarbiavimo sutartį su Buča (Ukraina) 

 

2015 06 20 Palangos centre atidarytas muzikinis fontanas 

 

2015 07 16 Palangoje, prie kompozitoriaus Juozo Karoso namo (Birutės al. 5) atidengta 

memorialinė lenta 

 

2015 12 12 Atidaryta Palangos koncertų salė (architektas Algirdas Stripinis; architektūrinė 

bendrovė Uostamiesčio projektas) 

 

2015 m. Europos Tarybos Asamblėjos įvertinimas – Palanga apdovanota Europos Garbės 

vėliava 

 

2015 m. Ties Nemirseta atidarytas modernus kempingas 

 

2015 m. Palangos garbės piliečių vardai suteikti Daniui Puodžiui, Vitaliui Bernardui 

Litvaičiui, Vladui Žulkui 

 

2015 m. Palangai įteikta Europos garbės vėliava 

 

2015 m. Palangoje rekonstruota sanatorija „Žvorūnė“. Architektas Darius Jokūbauskas. Dabar 

– sanatorija „Palangos Žvorūnė“.  

2015 m. Į Lietuvos kultūros vertybių registrą įrašyti kultūros paveldo objektai: Baltijos jūroje 

nuskendusių laivų L–9, L–11 vietos; Palangos žydų žudynių vieta ir kapas; 

Šventosios senovės gyvenvietė II 

 

2015 m. Palangoje restauruota vila „Komoda“ (architektai Vytautas Baškys, Vytautas 

Paulionis) 

2016 m. Miesto šilumos ūkis iš „Litesko“ perėjo į savivaldybės rankas – įkurti „Palangos 

šilumos tinklai“ 



 

2016 m. Palangoje įrengtas modernus lietuviškų pasakų parkas 

 

2016 09 23 „Anapilio“ pastatas po restauracijos iškilmingai perduotas kurorto muziejui 

 

2016 m. Palangos garbės piliečių vardai suteikti Malgoržatai Omilanovskai (Małgorzata 

Omilanowska) ir Gražinai Oškinytei-Eimanavičienei 

 

2016 m. Į Lietuvos kultūros vertybių registrą įrašytas kultūros paveldo objektas – Būtingės 

senovės gyvenvietė II  

 

2016 m. Archeologinių kasinėjimų metu Palangoje rasta monetų nuo XV a. II pusės 

Kazimiero Jogailaičio šilingo iki XX a. I pusės Berlyne 1942 m. nukaldintos 

nacistinės Vokietijos „5 Reichspfennig“ 

2017 02 17 Palanga pasirašė draugystės ir bendradarbiavimo sutartį su Eilatu (Izraelis) 

 

2017 m. Vytauto g. atkarpa nuo S. Dariaus ir S. Girėno g. iki Druskininkų g. tapo vienos 

krypties eismo gatve 

 

2017 m. Palangai įteiktas trečiasis Europos prizo apdovanojimas – Garbės ženklas 

 

2017 m. Atidaryta naujai rekonstruota Grafų Tiškevičių alėja. Ją puošia dvi skulptūrinės 

kompozicijos: „Grafienė Antanina Sofija Loncka-Tiškevičienė“ ir „Grafas Feliksas 

Tiškevičius“ (skulptorius Klaudijus Pūdymas, architektė Snieguolė Stripinienė). Ties 

Kęstučio gatve atstatyti raižiniais puošti istoriniai vartai 

 

2017 m. Palangos savivaldybė laimėjo teisminius ginčus dėl kurhauzo. Visas kurhauzas 

grąžintas Palangos visuomenei 

 

2017 m. liepos mėn. Klaipėdos universiteto mokslininkai ir Lietuvos karinio jūrų laivyno kariškiai buvusį 

karo laivą „Prezidentas Smetona“ atrado nuskendusį apie 80 m. gylyje Suomių 

įlankoje  

 

2017 m. Į Lietuvos kultūros vertybių registrą įrašytas kultūros paveldo objektas – Lietuvos 

Nepriklausomybės Atstatymo Akto signataro Algimanto Vinco Ulbos kapas 

 

2018 05 26 Lietuvos kurortų asociacija Grafų Tiškevičių alėją įvertino garbės nominacija 

„Vasaros liūtas 2018“. Alėja pripažinta patraukliausiu kultūros paveldo objektu 

Lietuvoje 

 

2018 m. Olandijoje, Domburge vykusiuose Europos SPA asociacijos (ESPA) 

apdovanojimuose viešbutis „Palanga SPA Life Balance“ išrinktas inovatyviausiu 

Europos SPA viešbučiu ir tapo pirmuoju Lietuvos viešbučiu, pelniusiu tokį 

apdovanojimą 

 

2018 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu, 

Palangos miesto savivaldybei perduota valdyti, naudoti ir disponuoti valstybei 

priklausantį turtą – Šventosios uostą 

 

2018 m. Atnaujinta, išplatinta Kretingos gatvė ir Klaipėdos plento atkarpa prieš įvažiavimą į 

Palangą  



 

2018 m. Restauruota Būtingės evangelikų liuteronų bažnyčia 

 

2018 12 08 Įkurtoje Signatarų alėjoje atidengtas paminklas Lietuvos Respublikos 

Nepriklausomybės Akto signatarams, baigusiems Palangos progimnaziją – 

Kazimierui Steponui Šauliui, Jurgiui Šauliui, Steponui Kairiui, Antanui Smetonai 

(skulptorius Arūnas Sakalauskas, architektas Algirdas Žebrauskas) 

 

2018 m. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga Palanga įsteigė apdovanojimą 

„Gintarinė snaigė“ 

 

2019 03 01 Atidarytas šiuolaikiškas ir modernus Palangos baseinas su sveikatingumo centru 

 

2019 03 03 Palangos miesto meru trečiai kadencijai išrinktas Šarūnas Vaitkus 

 

2019 06 01 Per iškilmingą ceremoniją Vidmantui Griciui ir Mikui Kostui Balčiui įteiktos 

Palangos miesto garbės piliečių regalijos 

 

2019 06 01 Ant Palangos koncertų salės fasado atidengta kompozicija „Autografas“ (skulptorius 

Romas Klimavičius, architektė Gerda Antanaitytė), skirta Stasio Povilaičio vardui 

įamžinti. Rugsėjo 24 d. už kompoziciją įteiktas Lietuvos rekordo diplomas, 

patvirtinantis, kad tai yra didžiausias autografas šalyje 

 

2019 10 14 Atidarytas mineralinio vandens gręžinys, kurio gylis – 570 m 

 

2019 m. Teniso bazė sugrąžinta Palangai 

 

2019 12 21 Palangos kurorto muziejuje atidaryta nuolatinė ekspozicija 

 

2020 m. Lietuvos nacionalinio kultūros centro apdovanojimas „Aukso paukštė“ paskirtas 

Palangos kameriniam chorui, geriausiam naujai susikūrusiam mėgėjų meno 

kolektyvui 

 

Nuo 2020 m. Nebeleidžiamas miesto laikraštis „Vakarinė Palanga“, rengiama tik elektroninė 

versija  

 

2020 08 01 Atidaryta rekonstruota centrinė Šventosios aikštė 

 

2020 10 17 Atstatyta kurhauzo medinė dalis atverta visuomenei 

 

2020 10 25 Į Lietuvos Seimą išrinktas palangiškis Mindaugas Skritulskas 

 

2020 m. gruodžio 

mėn. 

Prieš Antano Mončio namus-muziejų esanti erdvė pavadinta Antano Mončio skveru 

 

2020 m. Atnaujinta daug Palangos gatvių, sutvarkyti įvažiavimai į Šventąją, Palangą (iš S. 

Dariaus ir S. Girėno g.) 

 

2020 m. Palangos ir Šventosios paplūdimiuose įrengti modernūs treniruokliai, Mėlynosios 

vėliavos paplūdimyje įrengta tinklinio aikštelė, paplūdimiai papildyti smėliu 

 

2020 m.  „Auskos“ pastatas perduotas savivaldybės žinion 



 

2020 m. Palangoje, kaip ir visame pasaulyje, prasidėjo COVID-19 pandemija 

 

2021 m. Pagal mokinių pasiekimus respublikinėse ir tarptautinėse olimpiadose 2021 m. 

Palangos senoji gimnazija pateko į geriausių visos Lietuvos gimnazijų šešetuką 

2021 m. Palangos paštas iš miesto centro iškeltas į parduotuvės „Rimi“ patalpas 

 

2021 m. Atnaujinta, rekonstruota daug Palangos gatvių, sutvarkytas dviračių takas, įrengta 

žiedinė sankryža (Ligoninės g. ir Klaipėdos plento sankirtoje)  

 

2021 m. Renovuotas Palangos senosios gimnazijos pastatas 

 

2021 m. Rekonstruotas Palangos Vlado Jurgučio progimnazijos stadionas 

 

2021 07 03 Palanga iškilmingai pažymėjo Palangos sugrąžinimo Lietuvai 100-metį. Atidengta 

skulptūra Džeimsui Jangui Simpsonui (James Young Simpson) ir derybinės grupės 

nariams 

 

2021 m. rugsėjo-

spalio mėn. 

Modernizuotas Palangos oro uostas: atnaujinti lėktuvų kilimo, tūpimo, riedėjimo 

takai, rekonstruotas orlaivių peronas, atnaujintos inžinerinės ir apšvietimo sistemos 

 

2021 m. spalio mėn. Kultūros ministerija savivaldybei skyrė Auksinę krivūlę už kultūros puoselėjimą, 

kurhauzo restauraciją ir jo sugrąžinimą visuomenei 

 

2021 m. lapkričio 

mėn. 

Minint skulptoriaus Antano Mončio 100-ąsias gimimo metines, A. Mončio skvere 

pasodintas vardinis ąžuoliukas 

 

2022 m. Palangos senoji gimnazija minėjo įkūrimo 100 metų jubiliejų 

 

 

2022 02 24 

Rusija užpuolė Ukrainą. Palanga, kaip ir visa Lietuva, priėmė Ukrainos karo 

pabėgėlius. Palanga miestui partneriui Bučai išsiuntė du vilkikus maisto, tvarsliavos, 

higienos reikmenų 

2022 m. gegužės mėn.  Gegužės mėnesį paskelbtame Savivaldybių gerovės indekse Palanga tarp 60 Lietuvos      

savivaldybių užėmė septintą vietą 

2022 m. gegužės mėn.  Palangoje pradėjo veikti didžiausias Lietuvoje 40 m aukščio apžvalgos ratas su     

uždaromis kabinomis, vienu metu aptarnaujantis 160 lankytojų 

2022 m. gegužės mėn. Paminėtas vyresniųjų liaudiškų šokių grupės „Banguolis“ (vadovė Janina 

Serapinienė) 25 metų veiklos jubiliejus 

2022 05 05 Į Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą įtraukta Palangos kultūros ir 

jaunimo centro folkloro ansamblio „Mėguva“ (vadovė Zita Baniulaitytė) rengiama 

Jurginių šventė 

2022 05 19 Išmontuotas obeliskas Antrojo pasaulinio karo pabaigoje žuvusiems ir palaidotiems 

sovietiniams kariams, Palangos karių kapinės išbrauktos iš Kultūros paveldo objektų 

sąrašo, tarybinius simbolius vaizduojantis obeliskas panaikintas. Jį pakeitė granito 

lenta su užrašu „Antrojo pasaulinio karo metu žuvusiųjų palaidojimo vieta“ 

2022 m. birželio mėn. Kultūros ministro įsakymu aukščiausiosios kategorijos kultūros centrų grupėje 

geriausiu 1921 m. kultūros centru šalyje pripažintas Palangos kultūros ir jaunimo 

centras. Jam paskirta Kultūros ministerijos premija 

2022 06 27 – 

2022 07 01 

Kaune vykusioje 8-oje Baltijos šalių geografijos olimpiadoje Palangos senosios 

gimnazijos moksleivis Tomas Jakubauskas laimėjo bronzą (mokytojas Nerijus 

Vaišvilas) 



2022 07 12 – 

2022 07 18 

18-oje tarptautinėje geografijos olimpiadoje, kurią nuotoliniu būdu organizavo 

Prancūzija, Palangos senosios gimnazijos abiturientė Mūza Svetickaitė iškovojo 

sidabro medalį (mokytojas Nerijus Vaišvilas) 

2022 m. liepos  mėn. Po rekonstrukcijos atidaryta Kunigiškių vaikų stovykla. Ji skirta visos Lietuvos 

gabiems vaikams, kuriuos ugdo Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla. 

Palanga ilgai kovojo, kad šis sklypas nebūtų privatizuotas 

2022 m. liepos  mėn. Lietuvos Seimas nutarė, kad Valstybės ir savivaldybių sanatorijos ir reabilitacijos 

centrai liktų sveikatos priežiūros įstaigų sąrašuose, o netaptų daugiaprofilinių 

ligoninių skyriais 

2022 07 29 Palangoje paminėtas Lietuvos ir JAV diplomatinių santykių 100-metis 

 

2022 08 Šventojoje rekonstruota Žuvėdrų gatvė 

 

2022  08 Lietuvos moterų krepšinio komanda iškovojo Europos krepšinio aukso medalį. 

Komandos narė – palangiškė Justė Jocytė. Ji pripažinta naudingiausia Europos 

čempionato žaidėja 

2022 10 10 Palangoje, prie S. Dariaus ir S. Girėno g. 35-ojo namo atidengta paminklinė lenta, 

skirta Palangos valsčiaus viršaičiui Feliksui Paulauskui 

2022 10 Palangoje baigtas įgyvendinti kapinių plėtros projektas. Atsirado 627 papildomos 

kapavietės, išplėstas kolumbariumas 

2022 m. gruodžio 

mėn. 

Šventosios bažnyčios bokšte įrengta apžvalgos aikštelė 

2022 m. gruodžio 

mėn. 

Palangos senoji gimnazija išleido moksleivių kūrybos almanachą „Ties upokšniu“ 

2022 m. gruodžio 

mėn. 

Palangos centre, toje vietoje, kur stovėjo žydų sinagoga, atidengta atminimo lenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


