celtniecība
datējums pārbūves
stāvu skaits

1839.-1870to g.sāk. (19.gs.3.cet.)
20.gs.sāk. (Rumbas 5, apmetums);
20.gs.1.cet. (pēc 1913.g.) veranda,
atejas piebūve
1, pret pagalmu 2
mūris

sienu
materiāls

Konstrukcija
pamati, cokols
sienas
zelmiņi

jumts

forma

sienu apdare

zelmiņi
mezonīni

logi

vēsturiski
pēc 20.gs.v.
aprīkojums

slēģi

sākotnēji
vēsturiski
pēc 20.gs.v.
aprīkojums
ārdurvis

sākotnējas
vēsturiskas
pēc 20.gs.v.
aprīkojums
kāpnes

ķieģeļi
divslīpju

VA ielas fasāde; akmens, ķieģeļi

sienas

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

VA; ķieģeļi
12; 1 aploda
4; 1 aploda; visi verandas logi
14 KN; 9 K
12 S; 4 V
4
4 S; viru kāši, fiksatori
3 (2 S virslogi)
3
3 KN (1 J virslogs)
2 S; 3 V
1 B; 1 granīta ar JBN
2K
2M
1M ar MET galu; 1 (labots)
M starpdzegas, dzegas

dekors

K starpdzega; griezti siju un spāru gali; K
griezti aizsegdēļi; fasetēti statņi verandai; MA
dzegas, starpdzegas, palodzes, A profilēti
sandriki

-

apkārtnes elementi

4/3 potenciāli
3
6

arhitektoniskā vērtība
kultūrvēsturiskā vērtība

novērtējums pilsētvidē

ielas frontes apbūves ēka; fokusējas
simboliskā Rumbas ielas skata
perspektīvā; ļoti labi iekļaujas apkārtējā
apbūvē
zudumi

Slēģi; vairāki aizmūrēti logi; vaļējas koka
kāpnes pie verandas (galā); vēsturiskā
jumta izbūve galv. fasādes vidus daļā; 1V
durvis

77%
Apjoms - 90 %; jumta forma – 85 %;
būvgaldniecība - 40 %; apdare - 80 %;
dekors un detaļas – 90 %

autentiskuma pakāpe

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai

neatbilstošo logu nomaiņa; jumta izbūves
likvidēšana; slēģu atjaunošana

primārās rīcības

remonts ēkas Nr.3 piebūvei; konstrukciju
deformācijas novēršana; apmetuma
atjaunošana gala fasādē

pēc 20.gs.v.

detaļas

reģistrators

62010220065001
62010220066001
Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
27.05.09

VA, daļēji zudis; ķieģeļi

sākotnējs

vēsturisks

kadastrs

tehniskais novērtējums

pamati, cokols

sākotnēji

skursteņi

ķieģeļi; akmens
ķieģeļi

materiāls

jaunas izbūves

Rumbas 3/5

datums

1 (labota vai kopija)
2
V māla dakstiņi

vēst. izbūves

adrese

MET karogkāta turētājs; S vārtu viru
kāši; 2 S MET enkuri; jauns balkons pie
verandas
bruģēta iela

piezīmes

ēka inventarizēta kā viens objekts (pēc
celtnes arhitektoniskā risinājuma); 2
logailām zem apmetuma konstatētas
krāsotas koka pārsedzes; 2 durvju
komplekti – viet. nozīmes mākslas
piemineklis (19.gs.v.)

