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KAIRIÐKIAI
P ARENGË G INTAUTAS ÈIÞIÛNAS

Kairiðkiai – Akmenës rajono savivaldybës gyvenvietë, to paties
pavadinimo seniûnaitijos centras pietvakarinëje rajono dalyje, deðiniajame Virvytës upës krante, prie kelio Viekðniai–Uþventis. Nuo
èia 13 km á pietus – Viekðniø (Maþeikiø r.), tiek pat kilometrø á
vakarus – Papilës miestelis. Kaimà kerta Ventos intakas Uogys.
Kairiðkiø kaimo teritorijoje yra þemaièiø ðventu laikomas Kairiðkiø
senkapis (Apþadø kapeliai). Jo teritorijoje yra rastas V a. – VIII a.
ámovinis kirvis. Atvykstanèiøjø dëmesá patraukia senosiose XIX a.
pab. – XX a. pr. kaimo kapinëse stovintis koplytstulpis su Pietos
skulptûra, koplytëlë su Jëzaus Nazarieèio skulptûra ir ornamentuotu kryþiumi, dvi koplytëlës medþiuose, jose esanti Ðvè. Mergelës
Marijos skulptûra ir Ðv. Ðeimos skulptûrinë grupë.
1582–1640 m. Kairiðkiø seniûnas buvo Marcijonas Bogdanas
Oginskis, 1640–1667 m. – Aleksandras Oginskis.
Kaime yra iðlikusi Sirutavièiø dvaro sodyba. Èia yra gyvenæs,
dirbæs Nepriklausomybës akto signataras, inþinierius, Lietuvos
socialdemokratø partijos veikëjas Vladas Sirutavièius.
1904 m. Sirutavièiø dvare vyko Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sàjungos steigiamasis suvaþiavimas.
Kairiðkiø dvaro sodyba buvo suformuota XIX a. II p. – XX a. I p. Ið
tø laikø yra iðlikæ keletas pastatø: mediniø ir mûriniø gyvenamøjø,
ûkiniø (svirnas, rûsys), gamybiniø (Virvytës uþtvanka, V. Sirutavièiaus kartono fabrikas, 1903 m. prie jø árengta viena pirmøjø hidroelektriniø Lietuvoje).
1908 m. dvare buvo ásteigtas kartono fabrikas. 1919–1930 m. jis
buvo iðplëstas.
1923 m. Kairiðkiø kaime buvo 403 gyventojai (218 ið jø – kaime,
57 – I dvare, 128 – II dvare), 1959 m. – 449, 1970 m. – 419, 1979
m. – 364, 1989 m. – 361, 2001 m. – 396, 2005 m. – 396.

Þemaitija. Danutës Mukienës nuotrauka

1936 m. kaime ákurta pradþios mokykla. 1950 m. ji reorganizuota á septynmetæ, 1961 m. – á vidurinæ, 1993 m. – á pagrindinæ. Vykstant mokyklø reformai, mokykla dar kartà reorganizuota. Nuo 2008 m.
kaime veikia Akmenës rajono Papilës Simono Daukanto vidurinës
mokyklos Kairiðkiø skyrius. 1998 m. mokyklai pradëjo vadovauti
Ramûnas Perminas, 2005 m. – Vilija Perminienë.
1950–1995 m. Kairiðkiai buvo to paties pavadinimo Akmenës
rajono apylinkës centras, sovietmeèiu – tarybinio ûkio centrinë
gyvenvietë.
1953 m. kaime pradëjo veikti biblioteka, medicinos punktas.
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