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Ant AKmenoS KrAntų

krašto kaimai. kveciai – seniausia rajono vietovė
(Pabaiga. Pradžia Nr. 24) 

Pirmaisiais nacistinės Vokietijos 
okupacijos metais kaimui priklau-
santis Girelės miškas tapo kraupių 
nusikaltimų vieta. Jame šalia Pa-
langos–Kretingos plento vokiečių 
kareiviai, esesininkai, gestapininkai 
ir vietiniai jų talkininkai 1941 m. 
birželio–rugsėjo mėnesiais nužudė 
apie 700 nekaltų žmonių – daugiau-
sia Kretingos žydų bendruomenės 
narių, taip pat Skuodo krašto žydų, 
pirmosiomis karo dienomis Kretin-
goje suimtų lietuvių. Tarp nužudytų-
jų buvo ir 1905 m. Didžiojo Vilniaus 
Seimo narys, žymus knygnešys 
Jurgis Gudas (1868–1941). Nacių 
aukoms atminti jų užkasimo vietoje 
1961 m. buvo pastatytas kubo for-
mos akmens mūro paminklas.

Pirmosios sovietų okupacijos lai-
kotarpiu 1940–1941 m. ir 1944 m. 
pabaigoje Kvecių seniūnija buvo 
pertvarkyta pagal Rusijos pavyzdį 
ir pavadinta apylinke. Ji veikė iki 
1954 m., o stambinant administra-
cinius-teritorinius vienetus buvusi 
prijungta prie Ankštakių apylinkės.

Pokario metais kaime ir apylinkės 
miškuose veikė Žemaičių apygardos 
Kardo rinktinės Pušies-Narimanto 
(Palangos) kuopos partizanai. Vieną iš 
stovyklų jie buvo įsirengę Kvecių gyven-
tojo, partizanų rėmėjo Prano Mažeikos 
sodyboje. Slėptuvėje apsistojusius 6 par-
tizanus 1948 m. liepos 7 d. apsupo Vals-
tybės saugumo ministerijos (MGB) vi-
daus kariuomenės 24-ojo šaulių pulko 
kareiviai su 28 Palangos ir Kretingos 
valsčių stribais. Kilus kautynėms, per 
susišaudymą žuvo Narimanto kuopos 
štabo operatyvinio skyriaus viršininkas 

Kvecių kaimas Kretingos grafystės 1771 m. žemėlapyje. Braižė Pranciš-
kus Jodka. Originalas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve.

Viršuje – gatvinis Kvecių kaimas 1918 m. Vokietijoje išleistame Kretingos 
apylinkių žemėlapyje, apačioje – žemės reformos metu į vienkiemius iš-
skirstytas kaimas Lietuvos kariuomenės kartografų 1935 m. sudarytame 
Palangos–Kretingos apylinkių žemėlapyje.

Kvecių kaimo senosios kapinės – Maro kapeliai. Juliaus Kanarsko nuotr., 1997 m.

Apeiginis akmuo su dubenėliais, menantis pagonių kulto tradicijas. Lais-
vūno Kavaliausko nuotr., 2013 m.

Senųjų kaimo kapinių koplytėlė. 
Juliaus Kanarsko nuotr., 2009 m.

Paminklas 1941 m. Girelės (Kvecių) miške nacių nužudytoms aukoms 
atminti. Juliaus Kanarsko nuotr., 2011 m.

Antanas Stonkus-Šilūnas, partizanai 
Povilas Gricius-Bangūnas ir Pranas 
Stonkus-Naglis.

Bolševikų režimui pradėjus vietos 
gyventojų trėmimą, iš Kvecių į so-
vietų Rusijos gilumą buvo išvežtos 
6 šeimos, kurias sudarė 16 asmenų. 
1948 m. gegužės 22 d. į Irkutsko sri-
tį ištremti Jurgis Enzinas su žmona 
Ona, vaikais Ona ir Augustu, broliai 
Mikas ir Martynas Kalviai, Silvestras 
Mažonis su žmona Placida, seserys 
Ona ir Stasė Varkojytės, 1949 m. kovo 
25 d. į Krasnojarsko krašto Tasajevo 
rajoną – Ona laukinaitienė su marčia 
Ona ir anūku Antanu, 1951 m. spa-
lio 2 d. į to paties Krasnojarsko krašto 
Bogotolo rajoną – Aleksandra, Stasys 
ir Algimantas Surbliai.  

Prasidėjus kolektyvizacijai, Kvecių 
ir Kretingsodžio kaimų žemės 1949 
m. buvo apjungtos į Kretingos ko-
lūkį. ėmus statyti ūkinius kolūkio 
pastatus, ūkio vadovybės nurodymu 

senųjų kapinių tvora buvo nuardyta, 
o jos akmenys panaudoti statomos 
vištidės pamatams. Netrukus ūkio 
reikmėms buvo iškirstas tarpukariu 
atsodintas Kapų pušynėlis, o paliktos 
tik Maro kapeliuose augusios kelios 
pušys. Kapinėse prie koplytėlės kai-
mo gyventojai dar kurį laiką kasmet 
rinkdavosi pagerbti mirusiųjų, ta-
čiau vėliau ši tradicija išnyko, o kry-
žiai ir koplytėlė išvirto.

1959 m. Kveciuose gyveno 275 
žmonės, nuo 1956 m. veikė pradinė 
mokykla, o nuo 1962 m. – bibliote-
ka. Stambinant kolektyvinius ūkius, 
Kretingos kolūkis buvo prijungtas 
prie K. Požėlos kolūkio, kurio cen-
trinė gyvenvietė buvusi Rūdaičiai. 
Kveciams tapus pagalbine ūkio gy-
venviete ir ėmus mažėti gyventojų 
skaičiui, laikui bėgant mokykla ir 
biblioteka buvo uždarytos.

Daugelį kaimo sodybų tradiciš-
kai nuo nelaimių ir pavojų saugojo 
smulkiosios memorialinės architek-
tūros statiniai – koplytėlės, kryžiai, 
koplytstulpiai. Sovietmečiu daugelis jų 
sunyko. Vertingiausius išlikusius liau-
dies dailės paminklus pradėjus XX a. 
8 dešimtmetyje registruoti istorijos ir 
kultūros paminklų sąrašuose, į vietinės 
reikšmės dailės paminklų sąrašą buvo 
įrašytos St. Gricienės sodyboje 1902 
m. pastatyta koplytėlė su Marijos Ma-
loningosios skulptūra bei Onos Šalnie-
nės kieme nuo XIX a. pabaigos stovė-
jusi turtingais medžio raižiniais puošta 
koplytėlė su Nazariečio skulptūra.

Kryždirbystės tradicija atgimė prasi-
dėjus Atgimimui. 1990 metais kaimo 
gyventojai atstatė Maro kapeliuose stovė-

jusią koplytėlę su Švč. Mergelės Marijos 
skulptūra, o abipus jos pastatė po monu-
mentalų kryžių mirusiesiems atminti.

Būdami netoli didesnių miestų ir 
Palangos kurorto, Kveciai išvengė de-
mografinės krizės. Nuo XX a. paskuti-
niojo dešimtmečio kaimas nuolat auga. 
Dar sovietmečiu Girelės miške pradėjo 
kurtis Kretingos sodininkų bendrija 
„Ąžuolas“. Mūsų laikais naujos sodybos 
projektuojamos ir kyla rytinėje kaimo 
dalyje, Vėjo gatvės rajone šalia Kreting-
sodžio. Naujas Paparčio gatvės privačių 
namų kvartalas suprojektuotas pietva-
kariniame kaimo pakraštyje prie Šiaulių 

plento ir Pryšmančių miško.
2005–2006 m. uždaroji akcinė ben-

drovė „Vėjo spektras“ Kveciuose pasta-
tė vėjo jėgainių parką, kurį nuo 2011 
m. valdo kita uždaroji akcinė bendrovė 
„Vydmantai wind park“ – antrinė akci-
nės bendrovės „INTER RAO lietuva“ 
įmonė. Kaime elektros energiją gami-
na šešios Vokietijos įmonėje „Enercon 
GmbH“ pagamintos „E-70“ modelio 
120,5 metro aukščio vėjo elektrinės, 
kurių kiekvienos instaliuota galia siekia 
2 megavatus.
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