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
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.

1797.-1813.g. (19.gs.sāk., šaurāka ēka)
1839.-187oto g.sāk.(paplatina sākotn.
apjomu); 20.gs.2.p. (piebūve); 2005.g.
(piebūves rekonstrukcija)
2; pagrabs; izbūvēts jumts
statņu būve ar guļšķautņu aizpildījumu
uz mūra cokola; piebūve – mūris, 2.st.
piebūvē koks (?)
laukakmeņi
guļšķautņi, ķieģeļi

Jelgavas 1
kadastrs
reģistrators
datums

62010220083001
Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
10.06.09
2 (Nr.6353)
1
6

arhitektoniskā vērtība
kultūrvēsturiskā vērtība
tehniskais novērtējums

koks
divslīpju ar pusnošļauptiem galiem;
piebūve – divslīpju
3
6
V+ J māla dakstiņ; skārds
S+V+JA; stipri labots
guļšķautņi, VA, JA; J dēļi
V dēļi
4; 2 aplodas
8 K; 37 KN
8V
3
1 vairogs KN
3 salasītas viras
1 (S virslogs)

novērtējums pilsētvidē

kontekstā ar apkārtējo apbūvi; vēsturiski,
telpiski un arhitektoniski nozīmīga ēka,
kas fokusējas vēsturiski nozīmīgos skata
punktos
zudumi

slēģi; ēkas labajā pusē bijusi noeja
(akmens kāpnes) gar ēkas galu uz
Alekšupīti; piebūves saimnieciskā funkcija

63%
apjoms -100%; jumta forma -95%;
būvgaldniecība - 10 %; apdare - 80 %;
dekors un detaļas - 30%
vērtējums bez 20.gs.2.puses piebūves

autentiskuma pakāpe

-

3 K, 2 KN, 1 KN (J virslogs)
1 S, 1 V
2M
2 M (ar MET galu),1 M, 2 MET
K dzegas, starpdzegas

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai

neatbilstošo logu un durvju nomaiņa; kaļķa
apmetuma atjaunošana; esošās piebūves
arhitektūra nav raksturīga Kuldīgas un Latvijas
vēsturiskās arhitektūras tradīcijām; slēģu
atjaunošana; skārda aizstāšana ar dakstiņiem

primārās rīcības

jāremontē jumts; cementa apmetuma
nomaiņa pret kaļķa javas apmetumu

sākotnējs

dekors

adrese

K dzegas
vēsturisks

pēc 20.gs.v.

dēļu starpdzega piebūvē; K logailu
apmales, rustotas lizēnas
2MET lūkas jumta nošļaupumos

detaļas

apkārtnes elementi

J bruģis pagalmā

piezīmes

ēka apskatīta kopā ar piebūvi; piebūvei
jauna apjoma arhitektūra; 2 durvju kompl.
- vietējas nozīmes mākslas piem. (19.gs.s.
- 20.gs.v.); vienas durvis šobrīd
izgatavotas kā nekvalitatīva kopija

