celtniecība
datējums pārbūves
stāvu skaits

19.gs.1.cet.

1839.-1870to g.sāk. (piebūve);
20.gs.10.,20.g. (pēc 1913.g., paplašina
piebūvi); 20.gs.2.p. (pārbūvē piebūves
jumtu)

1; pagalmā 2; izbūvēti bēniņi
mūris;1839.-1870to g.sāk.piebūve - koks

sienu
materiāls

Konstrukcija
pamati, cokols
sienas
zelmiņi

jumts

forma
vēst. izbūves
jaunas izbūves

sienu apdare

materiāls
pamati, cokols
sienas
zelmiņi
mezonīni

logi

sākotnēji
vēsturiski
pēc 20.gs.v.
aprīkojums

slēģi

sākotnēji
vēsturiski
pēc 20.gs.v.
aprīkojums
ārdurvis

sākotnējas
vēsturiskas
pēc 20.gs.v.

skursteņi

kāpnes

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

Baznīcas 27
kadastrs
reģistrators
datums

62010060005001
Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
12.05.09

akmens, ķieģeļi; ķieģeļi (20.gs.10.,20.g. pieb.)

arhitektoniskā vērtība

ķieģeļi; koks (19.gs.3.cet. piebūvē)

kultūrvēsturiskā vērtība

4
3
7

tehniskais novērtējums

ķieģeļi; koks (piebūve)
divslīpju, vienā galā ar pusšļauptu galu
2
V dakstiņi ; šīferis un J dakst.pieb.
VA (apakšā SA); 20.gs.1.p.pieb.-ķieģeļi
VA (apakšā SA); 20.gs.1.p.pieb.-ķieģeļi
VA; J dēļi
2 (19.gs.b.); 1; 2 aplodas
8KN; 19K; 3PL
2 (19.gs.b.); 1V
1 (20.gs.10.,20.g.)
1KN
1V (20.gs.10.,20.g.); 2 viru kāši
2
6KN (3J virslogi)
1B
2K; 1B
1MA; 2M (pārmūrēti)
1M (ar MET galu)
MA dzega, rusti

novērtējums pilsētvidē

ēka ar apjoma mērogu un arhitektonisko
risinājumu labi iekļaujas vēsturiskajā ielas
frontes apbūvē un apkārtējā vidē

zudumi

vairāki pagraba logi; 1 logs zelminī; 2
MET lukarnas galvenajā fasādē

65%
Apjoms - 80 %; jumta forma - 80 %;
būvgaldniecība - 15 %; apdare - 80%;
dekors un detaļas - 70%

autentiskuma pakāpe

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai

piebūves jumtam atjaunot oriģinālo slīpumu,
likvidējot jumta izbūvi; vēsturiski atbilstoši logi
un durvis (iesp., visai ēkai vienādi); izbūvēt
atbilstošus cokolstāva un pagraba logus
esošajās ailās; likvidēt J jumta izbūvi; apmest
skursteņus
primārās rīcības

S ēkas pagalma sienas un piebūves
pamatu un sienas avārijas stāvokļa
novēršana

sākotnējs

dekors

adrese

vēsturisks

ķieģeļu dzega, rusti, palodzes; K griezti
aizsegdēļi; K logu apmales

pēc 20.gs.v.

K logu apmales; MA palodzes ielas
fasādē

detaļas

1 MET karogkāta turētājs; 3V MET
enkuri; ventilācijas caurulītes
20.gs.1.p.piebūves fasādē; MET
konsoles; 2V ķieģeļi ar uzrakstiem

apkārtnes elementi

bruģa fragmenti caurbrauktuvē un
pagalmā

piezīmes

ēkā, iesp., saglabājušās 18.gs.2.p.
konstrukcijas; vietām mainīti logailu
gabarīti vai ailojums; literatūrā minēts, ka
ēkā bijusi 2m plata iebrauktuve, kurā
iebūvēts dzīvoklis. Domājams., tās ir
neprecīzas ziņas, jo vizuāli tas dabā nav
konstatējams; saglabājies 20.gs.1.p.
krāsotas reklāmas fragments

