celtniecība
datējums pārbūves
stāvu skaits

18.gs.
1839.-1870to g.sāk.(piebūve); 1870.1879.g. (piebūve); 20.gs.sāk. (pēc
1902.g., fasāžu apdare)
1; izbūvēts jumts
koka

sienu
materiāls

Konstrukcija
pamati, cokols
sienas
zelmiņi

jumts

forma
vēst. izbūves
jaunas izbūves

sienu apdare

materiāls
pamati, cokols
sienas

5V
8
3 KN
8V
2 (1 J virslogs, izmantotas V detaļas)
4 KN (1 J virslogs)
1 V; 1 viras
1B
1B
2 M pārmūrēti (1 ar MET galu)
-

logi
slēģi

aprīkojums
ārdurvis

sākotnējas
vēsturiskas
pēc 20.gs.v.
aprīkojums
kāpnes

V+J māla dakstiņi (apakšā skaidas)
VA, praktiski zudis
V dēļi; J dēļi piebūvēm

aprīkojums

pēc 20.gs.v.

sākotnējas
vēsturiskas
pēc 20.gs.v.
sākotnēji
vēsturiski
pēc 20.gs.v.

dekors

K logu apmales

apkārtnes elementi

4/3 potenciāli
2
7

arhitektoniskā vērtība
kultūrvēsturiskā vērtība

novērtējums pilsētvidē

Stūra ēka ar ielas frontes apbūvei
raksturīgu galvenās fasādes orientāciju
pret centrālo ielu; labi iekļaujas apkārtējā
apbūvē
zudumi

daži slēģi; skatlogiem aizlaidnes; atikas
centrā virs dzegas zudis koka dekoratīvs
elements

77%
Apjoms - 100%; jumta forma – 100 %;
būvgaldniecība - 30 %; apdare - 70 %;
dekors un detaļas – 85 %

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai

-

primārās rīcības

dēļu dzegas, starpdzega; K logu apmales,
dekorat. lizēnas (labotas), sandriki;
virpojumi zem dzegas; K griezti aizsegdēļi

pēc 20.gs.v.

detaļas

62010060039001
Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
02.07.09

skārda atjaunošana atikai; tekņu remonts

sākotnējs

vēsturisks

reģistrators

koka
divslīpju

7 KN, 2KN (pakešu), 4K skatl., 2”aklie l.”aizsegti

vēsturiski

kadastrs

tehniskais novērtējums

pēc 20.gs.v.
sākotnēji

skursteņi

akmens, ķieģeļi
koka

vēsturiski

mezonīni
sākotnēji

1905.gada iela 1

datums

V dēļi, J dēļi piebūvēm
5; 1 aploda; 4 skatlogu aplodas

zelmiņi

adrese

vārtu viru kāši; 1 V balkons (balkona
pamatne jauna); V MET kaluma margas;
1 MET karogkāta turētājs
-

piezīmes

izmantotas vecākas logu apmales; 4 logus
neredz; Liepājas ielas fasādē 20.gs.sāk.
pārbūvēs visi logi izveidoti bez dalījuma,
ar vienlaidus stiklojumu; ēkas durvju
komplekts ir vietējas nozīmes mākslas
piemineklis (19.gs.vidus)

