celtniecība
datējums pārbūves
stāvu skaits

3; izbūvēti bēniņi
mūris

sienu
materiāls

Konstrukcija
pamati, cokols
sienas
zelmiņi

jumts

forma
vēst. izbūves
jaunas izbūves

sienu apdare

materiāls
pamati, cokols
sienas

logi
slēģi

pēc 20.gs.v.

ārdurvis

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

K dzegas (no viena dēļa)

dekors

MA palodzes; K apmales (jumta izbūvēs)

apkārtnes elementi

kultūrvēsturiskā vērtība

novērtējums pilsētvidē

Vēsturiski, telpiski un arhitektoniski
nozīmīga ēka, kas organiski iekļaujas
vēsturiskajā vidē un fokusējas vēsturiski
nozīmīgos skata punktos
zudumi

54%
apjoms -55%; jumta forma -80%;
būvgaldniecība - 35 %; apdare - 30 %;
dekors un detaļas - 70%

autentiskuma pakāpe

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai

Neatbilstošo logu un durvju nomaiņa; J
jumta izbūvju nojaukšana

primārās rīcības

dēļu dzegas; K griezti aizsegdēļi, MA
starpdzegas, dzegas; M palodzes

pēc 20.gs.v.

detaļas

4
3
6

arhitektoniskā vērtība

jumta seguma remonts; fasāžu remonts

sākotnējs

vēsturisks

62010220085001
Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
09.06.09

-

5 KN (1 J virslogs)
1V
3 BN
1M
6 M, 1 MA

vēsturiski
aprīkojums

kāpnes

5
V māla dakstiņi
nav rezams; JA (Pasta ielas korp.)
VA, labots; JA (Pasta ielas korp.)

1 (19.gs.2.cet.,V virslogs)

sākotnēji

reģistrators

ķieģeļi, koks
Mansards; divslīpju (Pasta ielas korpuss)

pēc 20.gs.v.

pēc 20.gs.v.

kadastrs

tehniskais novērtējums

vēsturiskas

vēsturiski
aprīkojums

skursteņi

mūris
ķieģeļi

sākotnējas

mezonīni
sākotnēji

Jelgavas 2

datums

V dēļi, J dēļi
19
32 K, 47 KN, 2 PL
19 V
1
6 K, 2 K (durvju)
1V
1 (virslogu neredz)

zelmiņi

adrese

1797.-1813.g., vai līdz 1829.g.
20.gs.sāk. (līdz 1913.g., Pasta ielas korpuss);
20.gs.1.p. (jumta ierāvums); 1961.g. kapit.
remonts, domājams, apmet Pasta ielas ēku;
20.gs.2.p.(pagalma piebūves)

K skurstenis atejai; 6 MET enkuri; JKN
jumtiņš virs durvīm; J MET dekoratīvas
teknes un notekas
pagalmā bruģis

piezīmes

18.gs.(koka); ēka vairākas reizes būtiski
pārbūvēta; Pasta ielas fas. durvis
pagarinātas, virslogs no citām durvīm;
1930. gados Pasta ielas fasādē nav
virsloga; 3 logus un 2 durvis neredz;
durvju kompl. - viet. noz. mākslas
piemineklis (19.gs.1.p.)

