celtniecība
datējums pārbūves
stāvu skaits

18.gs.60.,70.g.

sienu
materiāls

sienas
zelmiņi

jumts

forma
vēst. izbūves
jaunas izbūves

sienu apdare

materiāls
pamati, cokols
sienas

1; pagalmā 2; izbūvēti bēniņi
guļbūve; piebūves mūra

logi
slēģi
ārdurvis

-

1 (V virslogs, 19.gs.2.cet); 4
4KN ( 1J virslogs); 1K
8V
3K; 1KN; 1B bruģis N;
4MA
1MN
-

vēsturiski
pēc 20.gs.v.

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

dekors

sākotnējs

vēsturisks

MA un dēļu dzegas; MA starpdzega; K durvju
un logu apmales, sandriki; K griezti aizsegdēļ

K palodzes, logu apmales

4/3 potenciāli
3
6

arhitektoniskā vērtība
kultūrvēsturiskā vērtība

novērtējums pilsētvidē

ēka izvietota uz iedibinātās būvlaides un labi
iekļaujas apkārtējā apbūvē un ielas ainavā

zudumi

slēģi; logu apmales galvenajā un gala
fasādēs; vairāki logi; daudz zudis
cokolstāva apmetums; aizmūrētas 2V
durvju ailas

66%
Apjoms - 100 %; jumta forma - 100 %;
būvgaldniecība - 20 %; apdare - 80%;
dekors un detaļas -30%

autentiskuma pakāpe

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai

neatbilstošo logu un durvju nomaiņa;
apmetuma atjaunošana pagalma pusē (lai
aizsegtu 20.gs.b.mūra fragmentus) ;
atjaunot zudušās detaļas galv.fasādē

primārās rīcības

Novērst tālākas mūra deformācijas
pagalma piebūvēs un mūra sienās;
sakārtot notekas; uzlikt zelmiņos lietus
dēļus

piezīmes

Gala logiem izmantotas 1V logu ziemas
vērtnes; 1 logu neredz

pēc 20.gs.v.

3VMET restes; 2MET karogkāta turētāji
detaļas

apkārtnes elementi

62010060058001
Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
13.05.09

1
V māla dakstiņi
VA, daudz zudis un labots
V dēļi; VA, daļēji zudis

vēsturiskas

sākotnēji

kāpnes

koks; ķieģeļi piebūvēm
Divslīpju; divslīpju ar pusšļauptiem
galiem piebūvei

1 S iekšdurvis, apšūtas ? (V virslogs)

pēc 20.gs.v.

reģistrators

tehniskais novērtējums

sākotnējas

vēsturiski
aprīkojums

skursteņi

akmens, ķieģeļi
koks; ķieģeļi

aprīkojums

mezonīni
sākotnēji

kadastrs
datums

V dēļi, laboti; VA
4; 5 aplodas
11K (3 pakešu); 19KN (3 pakešu);
1 un vairāki viru kāši (18.gs.3.cet.); 3V;
1 (durvju)
5KN
8V, daļēji

zelmiņi
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19.gs.2.cet. (pēc 1839.g.); 19.gs.3.cet.
(līdz 1870to g.sāk.)

Konstrukcija
pamati, cokols

adrese

daļā pagalma saglabājies bruģis

