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MIESTELIAI

Gyvenvietë paèiame Latvijos pasienyje, prie kairiojo
Vadaksties-Ventos
intako Vëþupio kranto, prie kelio Akmenë–Vytiniai. Nuo èia
iki Maþeikiø – daugiau negu 30 km, iki
Akmenës – apie 15
km, iki Naujosios
Akmenës – 8 km.
Meèislovo Sakalausko
nuotraukose (ið kairës:
„Ðv. Antanas Paduvietis“ ir
„Angelai“. Fotografuota
1961 m. Klykoliø kaime
(Akmenës rajonas)

KLYKOLIAI

P ARENGË D ANUTË
RAMONAITE

1757 m. karalius Augustas II suteikë teisæ statyti Klykoliø miestelá ir davë jam prekybos privilegijà.
1778 m. Igno Pilsudskio rûpesèiu Klykoliuose pastatyta medinë,
ðiaudais dengta Ðvè. Mergelës Marijos Apsilankymo koplyèia.
1881 m. buvo gautas leidimas suremontuoti Klykoliø Ðvè. Mergelës Marijos Apsilankymo baþnyèià. Tuo rûpinosi kun. Aleksandras Gedvila. Baþnyèia buvo naujai atstatyta, joje árengti 5 altoriai,
vargonai, sutvarkytos ir mûro tvora aptvertos kapinës. Ðioje baþnyèioje yra saugoma XVIII a. – XIX a. dailës paminklø.
1906 m. Klykoliø baþnyèios ðventoriuje sumûrytos Kryþiaus kelio stoèiø koplytëlës.
1928 m. Klykoliø baþnyèiai suteiktos parapijos teisës (iki to laiko ji buvo Akmenës parapijos filija).

Klykoliø Ðvè. Mergelës Marijos Apsilankymo baþnyèia
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1938 m. Klykoliø parapijai priklausë 1 620 katalikø.
1863 m. prie Klykoliø vyko sukilëliø susirëmimas su rusø kariuomene.
XIX–XX a. Klykoliai ir ðalia jø buvæ Vegeriai garsëjo èia gyvenusiais arkliø vagimis. Jie vogdavo Lietuvoje, o parduodavo Latvijoje.
1865 m. Klykoliuose buvo 366 gyventojai, 1897 m. – 640,
1923 m. – 615, 1959 m. – 232, 1970 m. – 246, 1979 m. – 281,
1989 m. – 145, 2001 m. – 154, 2005 m. – 160.
1905 m. rugpjûèio 27 d. Klykoliuose ávyko revoliucingai nusiteikusiø apylinkës gyventojø mitingas.
1911 m., miestelyje kilus gaisrui, sudegë nemaþai pastatø, tarp
jø ir klebonijos trobesiai.
1919 m. ir 1947–1950 m. Klykoliai buvo Maþeikiø apskrities
Klykoliø valsèiaus centras.
1922–1947 m. Klykoliai priklausë Akmenës valsèiui.
1923 m. Klykoliø kaime buvo 79 sodybos ir 598 gyventojai. Veikë mokykla, 1938 m. ásteigtas sveikatos punktas, pasienio policijos rajonas, sienos pereinamasis punktas, keletas krautuviø.
1944 m. kilusio gaisro metu sudegë nemaþai kaime buvusiø
trobesiø. Miestelis ið pelenø këlësi labai sunkiai, ankstesnës savo
reikðmës pokario metais nebeatgavo.
1949 m. Klykoliuose ákurta mokykla, kuri veikë iki 2000 metø.
Sovietmeèiu Klykoliai buvo apylinkës centras.
1950–1991 m. Klykoliai buvo Kivyliø kolûkio pagalbinë gyvenvietë.
1950–1956 m. Klykoliai priklausë Akmenës rajono Klykoliø
apylinkei.
1956–1977 m. Klykoliai – to paties pavadinimo apylinkës centras.
1977–1995 m. Klykoliai priklausë Akmenës rajono Klykoliø
apylinkei.
Nuo 1995 m. Klykoliai priklauso Akmenës rajono savivaldybës
Naujosios Akmenës kaimiðkajai seniûnijai.
1999 m. Klykoliuose duris atvërë biblioteka.
2001 m. Klykoliuose atidarytas Kaimo buities muziejus.
Klykoliuose veikia kaimo bendruomenë „Klykoliø sodþius“.
Klykoliø kaime yra gimæs grafikas Telesforas Kulakauskas.

1/23/2011, 2:41 PM

