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KRUOPIAI
P ARENGË G INTAUTAS ÈIÞIÛNAS
Meèislovo Sakalausko nuotraukos

Kruopiai – vienas ið to paties pavadinimo Akmenës rajono seniûnijos ir seniûnaitijos centrø. Jis –
prie kelio Naujoji Akmenë–Ðiauliai, 10 km á pietryèius nuo Naujosios Akmenës, 17 km á ðiaurës rytus
nuo Elgesiø, 21 km nuo Papilës, 10 km á ðiaurës vakarus nuo Ðakynos ir 22 km nuo Gruzdþiø. Miestelyje veikia vidurinë mokykla su ikimokyklinio ugdymo
skyriumi, vaikø darþelis-lopðelis, kultûros namai, biblioteka, paðtas, ambulatorija, Ðv. Onos baþnyèia, girininkija, keletas parduotuviø. Didelæ seniûnijos dalá
uþima Girkanèiø-Tyrelio miðkai. Èia daug ávairiø þvëriø bei paukðèiø, tarp jø ir tetervinø.
Kruopiø miestelis – linijinio plano. Jo teritorijoje
yra Kruopiø dvaro liekanø. Turistø daþnai lankomas
Kruopiø parkas, Dovydþiø àþuolas. Miestelyje yra
Antrojo pasaulinio karo kariø kapinës.
Kruopiø kaimo koplytstulpis ir skulptûra „Ðv. Florijonas“.
Fotografuota 1961 metais

SVARBIAUSIOS
DATOS, ÁVYKIAI, FAKTAI
Raðytiniuose ðaltiniuose Kruopiø kaimas pradedamas minëti XVI a. viduryje.
Gyvenvietë susiformavo prie buvusio
Kruopiø dvaras.
1786 m. pastatyta medinë Kruopiø katalikø baþnyèia.
1804 m. Kruopiuose pradëjo veikti paKruopiø herbas.
rapinë mokykla. 1810 m. joje mokësi
Dailininkas
40 berniukø ir 9 mergaitës.
Rolandas Rimkûnas
1841 m. Kruopiuose buvo 159 gyventojai, 1886 m. – 282, 1923 m. – 328, 1959 m.
– 262, 1970 m. – 245, 1979 m. – 400, 1989 m. – 562, 2001 m. – 614.
1861–1950 m. Kruopiai buvo Kruopiø valsèiaus centras.
1870 m. Kruopiuose ásteigta valdinë pradinë vienklasë mokykla.
1889 m. pastatyta nauja mûrinë Kruopiø ðv. Onos baþnyèia.
1905 m. Kruopiø valstieèiai ir kumeèiai nuðalino nuo pareigø
miestelyje ðeimininkavusius caro valdininkus ir iðsirinko naujà
valsèiaus valdybà ið þmoniø, kuriais pasitikëjo.
Apie 1909 m. Kruopiuose pradëjo veikti valdinë dviklasë mokykla.
1920 m. pradþioje Kruopiuose veikë su bolðevikais kovojusiø
Lietuvos savanoriø ðtabas.
1923 m. Kruopiuose ásteigtas Kultûros bûrelis.
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1926 m. Kruopiuose atidarytos laisvamaniø kapinës.
Po Antrojo pasaulinio karo dalis gyventojø prieðinosi ávestai sovietø valdþiai. Kruopiø apylinkëse veikë Prisikëlimo apygardos Genio (vëliau – Voverës, Kunigaikðèio Þvelgaièio) rinktinës partizanai.
1946 m. ákurta Kruopiø biblioteka. Ji tuo metu veikë Bronës Abramavièiûtës namuose, vedëja dirbo Zofija Karalienë. Pirmaisiais
savo veiklos metais prie bibliotekos buvo atidarytas klubas-skaitykla. Vëliau bibliotekos vedëju pradëjo dirbti Pranas Gerikas, klubo-skaityklos vedëja – Teresë Stanèikaitë.
Iki 1947 m. Kruopiuose veikë pradinë mokykla, 1947–1949
m. – progimnazija, 1949–1954 m. – septynmetë ir aðtuonmetë
mokykla, kuri 1954 m. reorganizuota á vidurinæ mokyklà.
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Kruopiø kaimo skulptûra „Kristus, neðantis kryþiø“ ið priekio ir ðono. Fotografuota 1961 metais

Kruopiø kaimo koplytëlës skulptûros (ið kairës): „Ðv. Antanas“, „Ðv. Pranciðkus“, „Ðvc. Marija Maloningoji“. Fotografuota 1961 metais

1950 m. Kruopiø biblioteka veikë valsèiaus vykdomojo komiteto
patalpose, vedëju dirbo Vytautas Pranulis.
Nuo 1951 m. vasaros biblioteka veikë suremontuotame O. Þukauskienës name.
1952 m. bibliotekai pradëjo vadovauti buvusi skaityklos vedëja
Laura Gerikienë. Ji èia dirbo iki savo mirties – net 34 metus.
1950–1995 m. Kruopiai buvo Kruopiø apylinkës centras.
Sovietmeèiu Kruopiai buvo to paties pavadinimo tarybinio ûkio
centrinë gyvenvietë.
Pokario metais Kruopiuose pradëjo veikti vaikø darþelis, medicinos punktas.
1969 m. Kruopiø biblioteka buvo perkelta á tipiná apylinkës vykdomojo komiteto (dabar seniûnijos) pastatà. Èia ji veikia iki ðiol.
1978 m. Kruopiø miestelyje pastatyti kultûros namai (projektà

parengë þymus lietuviø architektas Petras Lapë).
1986 m. Kruopiø bibliotekos vedëja pradëjo dirbti Rima MeiþytëUrmonienë.
1995 m. Kruopiai tapo Kruopiø seniûnijos centru.
1999 m. patvirtintas Kruopiø herbas (sukûrë dailininkas Rolandas
Rimkûnas).
Kruopiuose yra gimæs gydytojas terapeutas, habilituotas biomedicinos mokslø daktaras Algimantas Irnius.
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