celtniecība
datējums pārbūves
stāvu skaits

sienu
materiāls

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.

dekors

sākotnējs

vēsturisks

1; izbūvēts jumts; pagrabs
mūris

akmens, ķieģeļi
ķieģeļi

reģistrators
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arhitektoniskā vērtība
kultūrvēsturiskā vērtība
tehniskais novērtējums

koks
divslīpju ar pusšļauptiem galiem
3
1 jumta logs
māla dakst.; J viļņ.šīf.,apakšā skaidas
SA; VA
VA
V dēļi, J dēļi
16 (19.gs.b.); 1 (20.gs.1.p.?)
2KN, 6K
17 V
7
7V; fiksatori
1 (19.gs.v., V virslogs); 1
2KN (1J virslogs)
2V
1K; 2BN
3 MA
1MN
K dzega - iesp., izmantota no vecākās
ēkas

novērtējums pilsētvidē

labi iekļaujas vēsturiskajā vidē; ielas frontes
apbūves ēka, saglabājusies vienīgā kvartāla
robežās, neskaitot stūra ēku ; vēsturiski un
arhitektoniski nozīmīga Kalna ielas apbūves
ēka
zudumi

slēģi; durvju rokturis; metālkaluma V
margas

79%
apjoms - 80%; jumta forma -80 %;
būvgaldniecība - 60 %; apdare - 80 %;
dekors un detaļas –95%

autentiskuma pakāpe

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai

ēka ar samērā augstu autentiskuma
pakāpi, kurai nepieciešams komplekss
remonts; likvidēt jumta logu; pārmūrēt
vēsturiskajam atbilstošu skursteni

primārās rīcības

jumta un tekņu remonts;
logu remonts;
pagalma piebūves rekonstrukcija

MA palodzes; dēļu dzega galvenajā
fasādē; K apmales
-

apkārtnes elementi

kadastrs
datums

pēc 20.gs.v.

detaļas

Kalna 14

1839. - 1870to g.sāk. (~19.gs.v.-mūra
ēka); 20.gs.2.p.

Konstrukcija
pamati, cokols

adrese

1797.-1813.g.( dom., koka uz mūra cokola )

J MET margas kāpnēm;
V(? varbūt S) MET reste pagraba logam;
JK lievenis
-

piezīmes

1 pagraba logu neredz; 3 logus aiz slēģiem
neredz; 1 logs aizklāts; atsevišķiem logiem
bez ārējiem slēģiem ir arī iekšējie; stipri
nolaista ēka; vietējas nozīmes mākslas
piem. - durvju vērtnes (19.gs.); ēkas un
būvdetaļu datējuma precizēšanai
nepieciešama veikt arhitektoninski
māksliniecisko izpēti

