celtniecība
datējums pārbūves
stāvu skaits

sienu
materiāls

Konstrukcija
pamati, cokols
sienas
zelmiņi

jumts

forma
vēst. izbūves
jaunas izbūves

sienu apdare

materiāls
pamati, cokols
sienas
zelmiņi
mezonīni

logi

sākotnēji
vēsturiski

slēģi
ārdurvis

akmens, ķieģeļi
guļšķautņi; piebūves gala siena
apmūrēta ?
koka
mansards ar pusšļauptiem galiem;
piebūvei divslīpju
5 jumta logi
V un J māla dakstiņi
V apmetums, labots
V un J guļšķautņi; VA piebūves gala
sienā, labots; V un J? dēļi
V un J dēļi
V dēļi
-

1 (V virsl., 19.gs.1.p.); 1( V virsl., labots)

pēc 20.gs.v.

2K; 2KN (1J virslogs)
1V
2B?; 1BN; 1B
3MA
-

pēc 20.gs.v.

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

dekors

K apmales, dēļu dzegas

apkārtnes elementi

reģistrators
datums

62010060057001
Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
14.05.09
2
1
2

arhitektoniskā vērtība
kultūrvēsturiskā vērtība
tehniskais novērtējums
novērtējums pilsētvidē

Kontekstā ar apkārtējo apbūvi. Arhitektoniski
un telpiski nozīmīga ielas frontes apbūves
daļa. Fokusējas vēsturiskos skata punktos un
ir viena no Kuldīgas vecpilsētas apbūvi
simbolizējošām celtnēm
zudumi

1 logs frontonā; slēģi piebūves galā

58%
apjoms -100 %; jumta forma - 95 %;
būvgaldniecība - 10 %; apdare - 50 %;
dekors un detaļas – 35 %

autentiskuma pakāpe

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai

nokrāsot logu aprīkojumu vienā tonī ar
logiem; likvidēt jumta logus; atbilstošs
durvju krāsojums

primārās rīcības

K griezti aizsegdēļi; guļšķautņu pilastri;
dēļu dzegas, labotas; frontona dēļu
dzegas ar modiljoniem

pēc 20.gs.v.

detaļas

kadastrs

-

sākotnējs

vēsturisks

Baznīcas 7

3 apl.; 4 (2.st.galv.fasādē, 19.gs.3.cet.); 1

vēsturiskas

vēsturiski
aprīkojums

kāpnes

1,5; 2 pret upi; izbūvēti bēniņi; pagrabs
Guļbūve; statņu būve ar guļšķautņu
aizpildījumu (1982.g. remontētajās
daļās)

sākotnējas

sākotnēji

adrese

1743.g.; 19.gs.1.cet.; 1839.-1870to sāk.
(piebūve); 1982.g.

23K; 5KN;
4V (19.gs.3.cet.); 1 (rokoko)
6K
-

pēc 20.gs.v.
aprīkojums

skursteņi

1670.g.

3V MET enkuri; 1V MET karogkāta
turētājs; 1MET vējrādis (kopija);
galvenajā fasādē 2 granīta pakāpieni
Alekšupītes krastā; granīta stabiņš ēkas
stūrī; tiltiņam 3 granīta stabiņi

piezīmes

1 logu neredz; lielākai daļai logu
kvalitatīvi logu un slēģu aprīkojuma
atdarinājumi; loga komplekts viet.nozīmes mākslas piemineklis
(18.gs.b.-20.gs.70tie g.); durvju kompl.viet.nozīmes mākslas piemineklis
(19.gs.1.p.)

