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Alkiðkiø evangelikø liuteronø baþnyèia

Akmenës kraðto skulptûros (nuo virðaus): „Pieta“,
„Ðv. Dominykas“, „Kristaus krikðtas“ / „Ðv. Jonas
krikðtytojas“. Meèislovo Sakalausko nuotraukos

ZZ_2011_1_vidus.P65

10

Alkiðkiai – gyvenvietë kairiajame Dabikinës upelio, kuris kaimo
teritorijoje yra uþtvenktas, krante, nutolusi 3 km á ðiaurës rytus nuo
Akmenës. Tai vienos ið Akmenës rajono savivaldybiø ir seniûnaitijos
centras. Èia veikia paðtas, Alkiðkiø evangelikø liuteronø baþnyèia
(paðventinta 1865 metais), geleþinkelio stotis (Raudþiuose), vaikø
lopðelis-darþelis. Ðios apylinkës miðkingos, o þemës gelmëse glûdi
dideli klinèiø ir smëlio telkiniai. Po Antrojo pasaulinio karo kaimo
teritorijoje buvo surastas lobis. Já sudaro apie 370 vnt. XVI a. – XVII a.
sidabriniø monetø. Dabar jos saugomos Lietuvos nacionaliniame muziejuje. Nuo seno ðiose vietose gyveno daug latviø tautybës þmoniø.
XVII a. raðytiniuose ðaltiniuose pradedamas minëti Alkiðkiø dvaras, kuriame nuo seno gyveno nemaþai latviø tautybës þmoniø,
veikë jø bendruomenë. Reformacijos laikotarpiu latviai pasuko reformacijos keliu.
Þemaièiø vyskupas Motiejus Valanèius savo raðtuose yra nurodæs, kad apie 1837 m. Alkiðkiuose buvo pastatyta medinë evangelikø liuteronø baþnyèia, kurià suðelpë caras Mikalojus I. Alkiðkiø evangelikø liuteronø parapija 1862 m. vienijo apie 2 100 evangelikø.
1860–1865 m. ant kalnelio, kapinëse, pastatyta romantinio klasicizmo stiliaus Alkiðkiø evangelikø liuteronø baþnyèia.
1923 m. kaime buvo 53 sodybos, 321 gyventojas, 1959 m. –
271, 1970 m. – 258, 1979 m. – 352, 1989 m. – 468, 2001 m. – 444.
Sovietmeèiu Alkiðkiai buvo kolûkio centrinë gyvenvietë, Alkiðkiø
apylinkës centras, vëliau priklausë Naujosios Akmenës apylinkei.
Geleþinkelio linija, kuri eina nuo Akmenës geleþinkelio stoties á
Naujàjà Akmenæ buvo nutiesta pro Alkiðkius.
1971 m. uþdarytas daugelá metø eksploatuotas Alkiðkiø molio
karjeras. Kaimo teritorijoje yra ir smëlio karjeras. 1977 m. balandþio
4 d. Alkiðkiø apylinkë prijungta prie Naujosios Akmenës apylinkës.
Iki 2009 m. gyvenvietëje veikë pradinë mokykla.
Alkiðkiuose yra gimæs, augæs iðkilus Latvijos generolas Janis
Buivydas (1864–1937). Jo palaikai ilsisi Rygos Águlos kapinëse.
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