
Klaipėdos kraštas po 

Lietuvos valstybės atkūrimo 

1918 m. vasario 16 d. 



Vasario 16-oji ir Klaipėdos kraštas 

- 1918 m. Klaipėdos kraštas dar priklausė Vokietijai, todėl 

Nepriklausomybės akto signatarų iš šio krašto negalėjo 

būti; 

 

- Vasario 16-osios aktą pasirašė du dabartinės Šilutės rajono 

Švėkšnos valsčiaus signatarai: teisininkas Jurgis Šaulys ir 

prelatas Kazimieras Steponas Šaulys, kuriam pastatytas 

paminklas Švėkšnoje; 

 

- Signataras Jonas Vailokaitis finansavo 1923 m. sausio 

mėn. Klaipėdos sukilimą. 



Palangos atgavimas 

- Po Abiejų tautų respublikos padalijimo per visą 19 a. 

Palanga priklausė Kuršo gubernijai; 

- Po I-ojo pasaulinio karo iki 1921 m. Palanga priklausė 

Latvijai; 

- Palangos gimnazijoje ir progimnazijoje mokėsi 4 

Nepriklausomybės akto signatarai (taip pat A. Smetona) ir 

kiti žymūs Lietuvos politikai ir visuomenės veikėjai, nes 

skirtingai negu Lietuvos teritorijoje, nebuvo lietuviškos 

spaudos draudimo; 

- Palangoje iš 2,5 tūkst. gyventojų 1,5 tūkst. buvo lietuviai, 

500 latvių ir kitų tautybių gyventojų; 

 



- Lietuviai siekė atgauti Palangą su Šventosios uostu, nes iki 

1923 m. Klaipėda dar nepriklausė Lietuvai; 

- Pagal sutartį dėl sienos demarkacijos Palanga kartu su 

Šventąja, po didelių ginčų ir škotų diplomato Džeimso 

Simpsono vadovaujamos komisijos pagalbos, atiteko 

Lietuvai nuo 1921 m. kovo mėn. 



Klaipėdos kraštas 1918 – 1923 m. 
Klaipėdos kraštas -  Mažosios Lietuvos šiaurinė dalis 

Nemuno žemupio dešiniąjame krante 

- 1920 m. Klaipėdos krašte gyveno apie 140 tūkst. gyventojų: 

apie 48 proc. lietuvių (klaipėdiškių); apie 50 proc. vokiečių; 2 

proc. dvikalbių ir kt.; 

- Pagal Versalio taikos sutartį 1919 m. santarvės valstybės nutarė 

Klaipėdos kraštą atskirti nuo karą pralaimėjusios Vokietijos; 

- Kraštą valdyti laikinai buvo patikėta Prancūzijai, nors vokiečiai 

siekė, kad Klaipėda būtų „Laisvoji valstybė“ – Freistaatas; 

- Į Klaipėdą pretendavo ir Lenkija, kuri pradėjo investuoti į 

Klaipėdos uostą; 

- Nuo 1920 m. vasario mėn. kraštą valdyti buvo paskirtas 

prancūzų generolas Odry, kurį greitai pakeitė komisaras Petisnė, 

ir apie 500 prancūzų kareivių. Įteisinta direktorija ir palikti 

galioti Vokietijos įstatymai. 



Laikinieji Klaipėdos krašto pinigai 

- Pirmojo pasaulinio karo metais iš apyvartos išnyko sidabriniai ir 

auksiniai pinigai (akcija-Auksą duodu už plieną); 

- Krašte markės vertė visiškai nukrito. Krašte trūko mažųjų pinigų, 

todėl apskritys, miestai, valsčiai pradėjo leisti mažo nominalo 

vietos pinigų pakaitalus; 

- Jie buvo vadinami notgeldais (vok.), „vargo pinigais“ arba 

„pinigais iš bėdos, iš reikalo“; 

- Notgeldai nebuvo padengti nei auksu, nei kitais tauriaisiais 

metalais, jie buvo tiesiogiai pagrįsti materialinėmis vertybėmis – 

cukrumi, margarinu, plytomis, elektros kilovatais, rugiais ir kt.; 

- 1917-1923 m. buvo iškeisti kelių laidų Klaipėdos, Rusnės, 

Šilutės (Heydekrug) pinigai, kurie buvo spausdinami vietos 

spaustuvėse, taip pat ir Šilutės Oto Sekuno spaustuvėje Šilutėje. 



Klaipėdos kraštas prieš 1923 m. 

sukilimą 

- 1918-11-30 Mažosios Lietuvos tautinė taryba pasirašė Tilžės 

aktą, 53 Mažosios Lietuvos veikėjai įsteigė prūsų Lietuvos 

tarybą, kuri lapkričio 30 d. paskelbė, kad Mažoji Lietuva turi 

glaustis prie savo tautos kamieno; 

- Tilžės aktą pasirašė J. Vanagaitis, J. Lėbartas, M. Jankus, S. 

Danius ir kt.; 

- 1922-12-22 krašto valdymui pertvarkyti įsteigiamas 

Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetas; 

- Direktorijai vadovavęs Simonaitis ir Lietuvos valstybės 

vadovai matydami, kad Klaipėdos kraštas gali  būti 

„Freistaatas“ (laisvas miestas), ėmėsi organizuoti sukilimą. 

- Lietuvos diplomatas J. Žilius pradėjo slaptą agitaciją, kad 

reikia jungtis prie Lietuvos. 



Klaipėdos krašto 1923 m. sausio 

mėnesio sukilimas 

- Sukilimą slaptai organizavo Lietuvos Respublikos  

     vyriausybė, gavusi Vokietijos pritarimą (vokiečiai tikėjosi,  

kad Lietuvos valstybė ilgai neišsilaikys ir vėl atiteks 

Vokietijai); 

- Sukilimą palaikė ir Sovietų Rusija; 

- Sukilimui vadovavo LR ministras pirmininkas E. 

Galvanauskas, šaulių sąjungos vadovas Krėvė-  

Mickevičius, saugumo vadas Polovinskas (slapyv. Budrys) 

ir Klaipėdos krašto vietinikai E. Simonaitis ir J. Žilius, 

Plonaitis; 

- Sukilimas buvo improvizuotas, kad neatrodytų, jog Lietuva 

sukyla prieš nugalėtąją Prancūziją; 

 

 

 



- Sukilime dalyvavo: apie 600 Lietuvos kareivių, 455 šauliai, 

40 karininkų ir apie 300 mažlietuvių. Iš viso apie 1400 

kovotojų. Dauguma šaulių buvo gimnazistai. Apie 80 

Dotnuvos žemės ūkio mokyklos mokinių; 

- Sukilimas prasidėjo 1923 m. sausio 9 d. dviem kryptim – 

Klaipėdos Sendvario ir Pagėgių, Šilutės kryptim; 

- Sausio 15 d.  po susirėmimų Klaipėdoje, Lietuvos kariai 

užėmėm prefektūrą ir prancūzai, norėdami išvengti aukų, 

kapituliavo; 

- Žuvo 12 Lietuvos karių, 2 prancūzai ir 1 vokiečių 

policininkas; 

- Sukilime dalyvavo jauna rašytoja I. Simonaitytė, būsimasis 

Atlanto nugalėtojas lakūnas Steponas Darius, šilutiškis 

Jurgis Plonaitis; 



- Sausio 19 d. Šilutėje, viešbutyje „Kaiserhof“ pasirašyta 

Klaipėdos prijungimo prie Lietuvos Respublikos 

deklaracija; 

- Klaipėdos sukilimo pergalė buvo pats sėkmingiausias 

Lietuvos valstybės pergalės aktas; 

- Sužinoję apie sukilimą, lenkai pasiuntė karo laivus, bet 

Ambasadorių konferencija lenkus sustabdė ir vasario 17 d. 

įpareigojo Lietuvą garantuoti laisvą tranzitą Nemunu ir 

Klaipėdos uostu lenkams ir anglams; 

- Ir tik 1924-05-08 Paryžiuje Anglija, Italija, Prancūzija bei 

Japonija pasirašė konvenciją perdavusi de facto Klaipėdos 

kraštą Lietuvai. 

 



Sudėtingas Klaipėdos krašto valdymas 

- Klaipėdos kraštui buvo suteiktas krašto autonomijos statusas, 

kurį kontroliavo Ambasadorių konferencija; 

- Lietuvos Respublika skiria gubernatorių; 

- Klaipėdos reikalus tvarkyti patikėta ministrui be portfelio; 

- Vykdomoji valdžia priklausė 7 narių direktorijai (tik vienas 

narys lietuvis); 

- Direktorija atsiskaitydavo seimeliui, kuris leisdavo įstatymus. 

Seimelį sudarė 29 nariai (tik 4-5 lietuvių partijų atstovai); 

- Per 16 metų pasikeitė net 9 gubernatoriai; 

- Lietuvos Respublikos valdžios įstaigoms priklausė tik 

geležinkelis, muitinė, valstybinė policija ir Lietuvos bankas; 

- Autonomines įstaigas (teismus, mokyklas, įvairias kultūros ir 

socialines įstaigas) toliau valdė vokiečiai; 



- Dar sudėtingesnis Klaipėdos krašto valdymas nuo 1933 m. 

valdžią Vokietijoje užėmus naciams (Hitleriui); 

 

- Zaso ir Noimano byla; 

 

- Nacistinė Vokietija uždraudžia Lietuvai dalyvauti Berlyno 

olimpinėse žaidynėse 1935 m. 



Klaipėdos krašto ūkis prijungus 

kraštą prie Lietuvos 

- Pramonė krašte buvo labiau centralizuota nei Lietuvos 

Respublikoje. Veikė apie 200 pramonės įmonių; 

- Stambiausios buvo medžio apdirbimo, celiuliozės, durpių, 

žvejybos, maisto pramonės, tekstilės ir kt.; 

- Į Klaipėdos uostą Lietuva investavo apie 60 proc. visų 

šalies investicijų; 

- Per uostą 1938 m. buvo eksportuojama 77 proc., o 

importuojama 65 proc. visų prekių; 

- 1923 m. į Klaipėdą atplaukė 625 laivai; 

 



 

- 1938 m. į Klaipėdą atplaukė 1500 laivų; atveždavo anglies, 

druską, naftos produktus, geležį, chemijos prekes, 

automobilius, medvilnę. Išveždavo – grūdus, mėsą, 

kiaušinius, sviestą, medieną, bekonus, kailius ir kt.; 

- Lito įtaka Klaipėdos krašto ūkio vystymui; 

- Lietuvos eksportuojamas sviestas uždirbdavo kas penktą 

dolerį, svarą sterlingą ar markę; 

- Klaipėdos krašte pieninės ir sūrinės gamino žymiai 

daugiau sūrių negu kitos pieninės; 

- Krašto ūkiui didelės reikšmės turėjo lietuviškas litas, kuris 

buvo padengtas auksu. 



Klaipėdos krašto dvarai 

- Veikė apie 130 dvarų, kurie turėjo po 200-500 ha 

žemės; 

- Kilmingasis Šilokarčemos (H. Šojaus) dvaras – 

kultūros centras (muziejus ir kita veikla); 

- H. Zudermano Macikų dvaras; 

- Valstybinis Norkaičių dvaras, Tauralaukio, 

karalienės Luizės dvaras. Šilgalių, Šereitlaukio, 

Būbliškės dvarai – žirgynai, kuriuose buvo 

veisiami trakėnų veislės ir kt. žirgai. Turėjo po 

200-300 žirgų; 



- Aukšta ūkininkavimo kultūra (melioracija, žemės ūkio 

technika, traktoriai ir kt.); 

- Parkai, tvenkiniai, vėjo malūnai turėjo ne tik ūkinę, bet ir 

politinę reikšmę; 

- Po 1922 m. žemės reformos Lietuvoje, lenkų bei rusų, 

vokiečių dvarininkų valdomi dvarai buvo sumažinti iki 80 

ha, o nuo 1929 m. padidinta iki 150 ha; 

- Klaipėdos krašto dvarų ši reforma nepalietė; 

- Lietuvoje dvarininkų žemės buvo išdalintos savanoriams – 

kariuomenės kūrėjams. 



Klaipėdos krašto bažnyčios 

- Reformacija, minint 500 metų sukaktį, visoje Europoje ir 

Vokietijoje, taip pat ir Klaipėdos krašte turėjo didelę įtaką 

švietimui, kultūros modernizavimui, ūkio vystymui; 

- Klaipėdos krašte, kaip ir visoje Mažojoje Lietuvoje, evangelikų-

liuteronų bažnyčia padėjo išlaikyti lietuvių kalbą ir lietuvybę; 

- 1923 m. Klaipėdos krašte iš 140000 gyventojų katalikų buvo tik 

8000. Visame krašte veikė tik 5 katalikų (Žibų (Šilutėje), 

Šilgalių, Pagėgių, Priekulės ir Smalininkų) parapijos; 

- Protestantų bažnyčiai 1925 m. priklausė 31 parapija; 

- Nuo 1933 m. jos visos buvo Vokietijos bažnyčios žinioje; 

- Iki antrojo pasaulinio karo visoje Lietuvoje kas dešimtas 

žmogus buvo protestantų tikėjimo; 



- Ž. Naumiestyje, Švėkšnoje, Tauragėje (neskaitant Kėdainių, 

Biržų, Kauno) buvo susikūrusios liuteronų parapijos; 

- Ž. Naumiestyje, Švėkšnoje išlikusios klasicistinio tipo 

evangelikų liuteronų koplyčios; 

- 19 a. pab.-20 a. pr. Šilutėje veikė net 6 religinės bendruomenės:  

- 1. Katalikų bažnyčia (Katalikų Bažnyčios g.) 

- 2. Liuteronų bažnyčia (Verdainėje – nugriauta sovietų valdžios) 

- 3. Baptistų bažnyčia (Stoties g.) 

- 4. Žydų sinagoga (Vytauto g. - sunaikinta 1939 m.) 

- 5. Anglikonų sekta (Aukštaičių g. – nugriauta sovietų) 

- 6. Maldos namai (Liepų g.- veikė iki 1926 m., kol pastatė 

Šilokarčemoje naują liuteronų bažnyčią). 



Klaipėdos krašto mokyklos 

 

- Krašte privalomas pradinis mokymas buvo įvestas jau nuo 18 a. 

pr.; 

- Veikė labai platus mokyklų tinklas, net 250 pradinių mokyklų; 

- Nuo 1925 m. direktorijos įsakymu visose krašto vokiškose 

mokyklose buvo įvestos lietuvių kalbos ir Lietuvos istorijos 

pamokos, kurias suvokietėjusių šeimų vaikai demonstratyviai 

ignoravo; 

- Prijungus kraštą prie Lietuvos buvo pastatyta vokiečių Herderio 

gimnazija Šilutėje – 1930 m.; 

- Už Lietuvos valstybės lėšas -  Vytauto Didžiojo lietuvių 

gimnazija Klaipėdoje, Donelaičio vardo gimnazija Pagėgiuose ir 

1938 m. Vydūno gimnazija Šilutėje; 

 



Kultūrinis palikimas ir jo reikšmė 

Lietuvai 

- Didelę įtaką Lietuvos kultūrai turėjo rašytojas, filosofas, 

mąstytojas ir tautinės sąmonės žadintojas – V. Storosta-

Vydūnas, gimęs netoli Šilutės. Vydūnas sujungė Mažosios 

ir Didžiosios Lietuvos kultūras; 1940 m. jam buvo siūloma 

suteikti Nobelio premiją; 

- Paskutinioji Mažosios Lietuvos metraštininkė, talentinga 

rašytoja – Ieva Simonaitytė; 

- Kūryboje pavaizdavo lietuvininkų likimus, Klaipėdos 

krašto etnografinį savitumą; 

- I. Simonaitytė, 1923 m. sukilimo rėmėja, apdovanota 

Gedimino ordinu, o už knygą „Aukštųjų Šimonių likimas“ 

pirmąjai Lietuvoje buvo įteikta valstybinė literatūros 

premija;  

 



- Tomas Manas, Nobelio literatūros premijos lauretas, 1929-1932 

m. atostogavęs Nidoje, įspėjo apie nacių pavojų; 

- H. Šojus – paribio kultūros žmogus, įkūręs lietuvininkų 

muziejų, biblioteką (jo dvare lankėsi J. Basanavičius, visi 

tarpukario Lietuvos prezidentai; 

- Visai neįvertintas Mažosios Lietuvos lietuvininkas, 

mokslininkas iš Gumbinės Fricas Reichardas Šiaudinis, atradęs 

sifilio sukėlėją. Jis anksti mirė, jeigu būtų gyvenęs ilgiau, jam 

būtų paskirta Nobelio premija; 

- Mažoji Lietuva buvo ir aukštesnės buitinės kultūros. Krašto 

gyventojai mažiau gerdavo alkoholio, gerdavo tikrą kavą 

(kafiją) ir vaišindavo keksu. Susibūrimuose daugiau giedodavo 

giesmes, o ne dainas kaip Didžiojoje Lietuvoje. 



Klaipėdos krašto okupacija ir aneksija 

- 1939 m. kovo 21 d. Vokietija pateikė ultimatumą Lietuvai: arba 

Lietuva tučtuojau atiduoda Klaipėdos kraštą geruoju, arba 

Vokietijos kariuomenė jį užims jėga; 

- Kovo 23 d. Vokietijos kariuomenės daliniai pasiekė Klaipėdą ir 

ją užėmė; 

- Tą pačią dieną į Klaipėdą laivu, lydimo karo lėktuvų, atplaukė 

Vokietijos fiureris Hitleris; 

- Per 2 dienas krašte suimta ir įkalinta apie 200 asmenų; 

- Į Lietuvą per porą dienų pasitraukė apie 18000 žmonių (žydai ir 

eiliniai lietuviai); 

- Lietuva neteko 6 proc. teritorijos ir gyventojų, apie 27 proc. 

pramonės produkcijos. Skaudžiausia buvo Klaipėdos uosto 

netektis. 



Klaipėdos kraštas po  

Antrojo pasaulinio karo 

- 1944 m. spalio 10 d. Klaipėdos kraštą (Šilutę), išskyrus 

Klaipėdos miestą, užėmė TSRS kariuomenė; 

- Klaipėdos miestą Vokietijos kariuomenė paliko tik 1945-01-28; 

- Iš krašto pasitraukė beveik visi senieji gyventojai; 

- 1945-03-23 LKP priėmė nutarimą apie Klaipėdos krašto 

apgyvendinimą; 

- Po ilgokų svarstymų Maskvoje, Klaipėdos kraštas priskirtas prie 

okupuotos LTSR; 

- 1923 m. krašto prijungimas prie Lietuvos davė pagrindą po 

antrojo pasaulinio karo kraštą prijungti prie Lietuvos TSR, o ne 

prie Kaliningrado srities. 



Mažosios Lietuvos genocidas 

- Spalio 16-oji paskelbta Mažosios Lietuvos genocido diena; 

- Įsiveržusi Tarybų Sąjungos kariuomenė į rytų Prūsiją, kurioje 

gyveno daug lietuvininkų, žudė, kankino, kalino ir trėmė civilius 

gyventojus, plėšė ir naikino turtą; 

- Klaipėdos kraštas buvo laikomas TSRS dalimi, todėl  buvo 

mažiau niokojamas; 

- Mažojoje Lietuvoje buvo išžudyta 130 tūkst. lietuvių kilmės 

gyventojų; 

- Rytų Prūsija buvo kolonizuota įvairių TSRS tautų gyventojais; 

- Karaliaučiaus krašte, taip pat ir Klaipėdos krašte, sunaikintos 

beveik visos bažnyčios, miesteliai, gyvenvietės, vietovardžiai 

pakeisti  rusiškais pavadinimais. 

 

 



Klaipėdos krašto kraštovaizdis ir 

reikšmė visai Lietuvai 

- Unikali krašto gamta – Kuršių marios, Baltijos jūra, upių deltos 

– turi didelę reikšmę visos Lietuvos turizmui, rekreacijai, 

poilsiui ir ūkiui; 

- 4 saugomi parkai: 

     1. Kuršių Nerijos nacionalinis parkas (įtrauktas į pasaulio 

paveldo sąrašą) 

     2. Rambyno regioninis parkas 

     3. Nemuno Deltos regioninis parkas 

     4. Pajūrio regioninis parkas 

- Per Klaipėdos kraštą teka didžiosios Lietuvos upės – Nemunas, 

Minija, Jūra; 

- Ventės ragas – paukščių žiedavimo stotis. 



Klaipėdos krašte – Mažosios Lietuvos ir 

krašto istorijos, kultūros ir gamtos muziejai 

- Mažosios Lietuvos istorijos muziejus Klaipėdoje; 

- Jūrų muziejus Klaipėdoje; 

- Kalvystės muziejus; 

- I. Simonaitytės muziejus; 

- Kintų Vydūno kultūros centro muziejus; 

- Kuršių Nerijos nacionalinio parko muziejus; 

- Tomo Mano muziejus Nidoje; 

- Seniausias H. Šojaus dvaro muziejus; 

- Bitėnų M. Jankaus muziejus; 

- Žvejo sodyba muziejus Rusnės saloje. 



 

 

AČIŪ UŽ DĖMESĮ! 


