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Klaipėda

1. Kultūros paveldo vietovės apskaitos duomenys
Alksnynės viensėdis,
unikalus kodas Kultūros vertybių registre 2070, Kodas registre iki 2005-04-19: U13.
Kultūros paveldo vietovė patenka į Kuršių nerijos nacionalinio parko teritoriją.
Reikšmingumo lygmuo nenustatytas.
Paskelbtas valstybės saugoma LR kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190.
2. Apžiūrai naudotų kultūros paveldo vietovės apskaitos ir kitų dokumentų duomenys
Kultūros vertybės – Alksnynės viensėdžio – pagrindinis dosje, Kultūros paveldo centras, 1995 m.
3. Duomenys apie paskutinę atliktą apžiūrą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
Klaipėdos teritorinio padalinio 2015-12-05 apžiūros aktas Nr. AAKl-337.
4. Kultūros paveldo vietovės vertingųjų savybių būklė ir jų pokyčiai
Vertingosios savybės, kaip tai numato Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos 8 str. 5 d. nenustatytos.
Kultūros vertybių registre iš pagrindinio kultūros vertybės dosje įrašytos šios vertingosios savybės
• Pastatai vieno aukšto, raudonų plytų, primena Smiltynės girininkijos pastatų architektūrą.
Arčiausiai kelio stovi ūkio pastatai: įėjimas į ūkio pastatą iš kiemo, t.y. iš r. pusės. Namas šiek
tiek atitrauktas toliau nuo kelio. Nuo kelio į namą pro p. ūkio pastatą vedė takas, iš abiejų
pusių kurio augo alyvų krūmai. Namas pagr. fasadu orientuotas į v. ir pagr. įėjimas į jį buvo
nuo kelio. Ūkinis įėjimas į namą iš kiemo yra š. namo gale – kiemo struktūra ir pastatų
išdėstymas nepasikeitę.
• Pirmame aukšte išlikę dailių koklių krosnys – vidaus patalpos neapžiūrėtos.
• Namas ir ūkinis pastatas dengti raudonomis čerpėmis – ūkinio pastato čerpių dangos būklė
vizualiai atrodo patenkinama, buvusi skylė užtaisyta. Namo čerpių dangos būklė patenkinama.
• Dabar name 25 vietų kavinė, o ūkinis pastatas naudojamas pagal buv. ūkinę paskirtį – ūkinis
pastatas iš dalies naudojamas, kavinės nėra. Name gyvena dvi šeimos.
• Šiek tiek atokiau nuo namo ir ūkinio pastato buvo dar vienas pastatėlis su rūsiu. Dabar jis
rekonstruotas. Stovi galu į kelią – situacija nepasikeitusi.
• Trys pastatai sudarė girininkijos kiemą. Iš š. pusės kiemas buvo apsodintas medžių ir krūmų
eile – situacija nepasikeitusi.
• Iš p. pusės sodybą supa pušimis apaugę kopos. Tarp sodybos pastatų ir marių pakrantės nuo
seno buvo kvadratinės formos daržas ir sodas – situacija nepasikeitusi.
• Važiuojant nuo Smiltynės link Juodkrantės sodyba gerai matosi. Ji atrodo tarytum prisišliejusi
prie mišku apaugusių kopų. Pastatų spalva, apželdinimu ir landšaftine situacija sodyba gerai
komponuojasi natūralaus miško aplinkoje – iš šiaurinės pusės priešais sodybą buvusi marių
palvės pieva šiuo metu išlyginta, tuščia aikštė be želdinių.
Atsiradimo data: 1795 m.

4.1. plano struktūra
Esminių pakitimų nenustatyta.
4.2. tūrinė erdvinė struktūra
Pakitimų nenustatyta.
4.3. užstatymo bruožai
Pakitimų nenustatyta
5. Kultūros paveldo vietovę supančios aplinkos (apsaugos zonos) kultūrinio kraštovaizdžio būklė ir jo
pokyčiai
Alksnynės viensėdis yra Kuršių nerijos nacionalinis parko teritorijoje. Iš rytų pusės yra Kuršių marios,
Alksnynės įlanka, iš vakarų pusės – asfaltuotas kelias, už jo miškas.
6. Paveldosaugos reikalavimų pažeidimai kultūros paveldo vietovėje ir jos apsaugos zonoje
Pažeidimų nenustatyta
7. Kiti antropogeniniai ir gamtiniai poveikiai, darantys įtaką kultūros paveldo vietovės būklės
pokyčiams.
Natūralus gamtinis poveikis – aplinkai įtaką daro viensėdžio teritorijoje augantys želdiniai., iš įvairių
pusių supantys sodybą sudaro uždarą teritoriją.
8. Kiti duomenys
Pastatų nuosavybės teisė – Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, išnuomota dviem šeimoms.
PRIDEDAMA:
1. Alksnynės viensėdžio fotofiksacija, 2015-06-05, 8 lapai;
2. Alksnynės viensėdžio fotofikasijos taškų schema, 1 lapas;
Aktą sudarė
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