celtniecība
datējums pārbūves
stāvu skaits

18.gs.2.p. līdz 1797.g.- koka ēka

1797.-1829.g. (19.gs.1.cet., mūra ēka);
1839.-1870to sāk.(19.gs.3.cet., koka
piebūve); 20.gs.20./30.g. (piebūvi apmet un
WC piebūve pagalmā)

1 (izbūvēti bēniņi)
mūris; koks (piebūvē)

sienu
materiāls

Konstrukcija
pamati, cokols
sienas
zelmiņi

V māla dakst.; J māla dakst, apakšā skaidas

pamati, cokols

VA
VA

jumts
sienu apdare

sienas

vēsturiskas

JA pildrežģī; V dēļi; J dēļi (piebūvē)
12KN; 12K
7V
3 (19.gs.3.cet.)
3V
2; 1 (V virslogs, 19.gs.3.cet.)

pēc 20.gs.v.

1K(J virslogs); 1K(V virslogs); 1KN(V virsl.)

aprīkojums

4V
1BN; 1KN
2MA; 1M
2M (1 ar MET augšu)
jumta izbūvju K dzegas; M dzega; K
dzega

zelmiņi
mezonīni

logi

vēsturiski
pēc 20.gs.v.
aprīkojums

slēģi

sākotnēji
vēsturiski
pēc 20.gs.v.
aprīkojums

skursteņi

kāpnes

ārdurvis

sākotnējas

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

sākotnējs

vēsturisks

reģistrators
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arhitektoniskā vērtība
kultūrvēsturiskā vērtība
tehniskais novērtējums

novērtējums pilsētvidē

Vizuāli aktīva stūra ēka, kas fokusējas
vēsturiski un arhitektoniski nozīmīgos
skata punktos. Kontekstā ar apkārtējo
apbūvi
zudumi

slēģi; V vārti un sēta – perpendikulāri
fasādei aiz 3 loga

78%
apjoms - 100 %; jumta forma - 100 %;
būvgaldniecība - 40 %; apdare - 70 %;
dekors un detaļas – 80 %

autentiskuma pakāpe

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai

nomainīt neatbilstošos logus, durvis;
atjaunot logailu vēsturiskos gabarītus;
uzstādīt slēģus

primārās rīcības

pildrežģa remonts

K logu un durvju apm.; K dzega; kokā
griezti aizsegdēļi
K logu un durvju apmales

pēc 20.gs.v.

detaļas

apkārtnes elementi

kadastrs

pildrežģis; koks (pieb.) un otrs ēkas gals

materiāls

sākotnēji

dekors

mūra
akmens; ķieģeļi; koks un mūris
(piebūvēm)

jaunas izbūves

vēst. izbūves

Ventspils 7

datums

divslīpju ar pusšļauptiem galiem;
divslīpju (piebūvē)
2S ?; 1V (pildrežģa)
-

forma

adrese

pagalmā bijis bruģis

piezīmes

stipri uzaudzis ielas līmenis; arhīva
materiālos fotofiksācijā V ielas segums no
vertikāli liktiem kokiem; trīsvērtņu logs –
pēc 1949.g.

