celtniecība
datējums pārbūves
stāvu skaits

18.gs. (līdz 1797.g.)
1840tie; 19.gs.b. (mezonīns);
20.gs.1.cet. (pēc 1913.g., gala
piebūves)
1,5; pagrabs
mūris

sienu
materiāls

Konstrukcija
pamati, cokols
sienas
zelmiņi

jumts

forma

sienu apdare

sākotnēji

SA, virsū VA; VA
VA
-

vēsturiski

5 apl.; 5 (pēc 1913.g.); 1 (19.gs.3.cet.); 10

pēc 20.gs.v.

sākotnējas

19KN; 2K; 2 aplodas
16V
6 (19.gs.3.cet.)
1K
5V; V slēģu fiksatori, viru kāši
-

vēsturiskas

1 (19.gs.3.cet.virsl., zud.spraišļi); 2 (2V virslogi)

pēc 20.gs.v.

4KN (1 J virsl.)
1V
1B
5BN
1M; 2MA
1 MET N
K dzegas , MA starpdzegas

zelmiņi

logi

aprīkojums

slēģi

sākotnēji
vēsturiski
pēc 20.gs.v.

ārdurvis

aprīkojums

aprīkojums
kāpnes

mūris
divslīpju ar pusšļauptiem galiem
pamatapjomam; divslīpju piebūvēm;
V māla dakstiņi
JA; SA praktiski zudis
SA, virsū VA

sienas

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

dekors

reģistrators

62010060074001
Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
15.07.09

kultūrvēsturiskā vērtība

novērtējums pilsētvidē

arhitektoniski un telpiski labi iekļaujas
apkārtējā vidē; vizuāli nomaļus no pašreizējās
ielas stāvoša ēka; šobrīd nav uztverama ēkas
vēsturiski nozīmīgā pilsētbūvnieciskā situācija

zudumi

slēģi; pret upi lievenis ? un durvis, kas
šobrīd ir logs; jumtiņš virs durvīm
galvenajā fasādē; laterna (19.gs.3.cet.)
durvju virslogā

83%
apjoms - 100 %; jumta forma – 100 %;
būvgaldniecība - 50 %; apdare - 85 %;
dekors un detaļas – 80 %

autentiskuma pakāpe

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai

Neatbilstošo logu un durvju nomaiņa;
slēģu atjaunošana

primārās rīcības

K griezti aizsegdēļi; viena dēļa dzega; dēļu
dzegas; MA starpdzega, palodzes ar “ausīm”;
K griezti siju gali; vējdēļi ar K grieztiem
galiem

K kastes dzega

apkārtnes elementi

piezīmes

6 logus neredz

pēc 20.gs.v.

detaļas

4/2 potenciāli
3
7

arhitektoniskā vērtība

jumta remonts ; tekņu un noteku
remonts; skursteņu remonts

sākotnējs

vēsturisks

kadastrs

tehniskais novērtējums

jaunas izbūves

mezonīni

skursteņi

akmens (S apjomam), ķieģeļi (piebūvēs)
ķieģeļi, akmeņi; ķieģeļi (piebūvēs)

5 (20.gs.1.cet.); VM mezonīns (19.gs.b.)

pamati, cokols

Baznīcas 34

datums

vēst. izbūves
materiāls

adrese

4 MET enkuri; 2 MET karogkāta turētāji;
1 MET kāju skrāpis; V skārda palodzes

-

