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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas - Pastatas (Venclauskių namai),
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas - 2255 (buvęs kodas S47),
3. Adresas - Vytauto g. 89, Šiauliai.
4.Valdytojas - Šiaulių „Aušros“ muziejus, Vytauto g. 89, LT-77155 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 52
69 33, el. paštas: rastine@ausrosmuziejus.lt
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu – paskelbtas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris – 2008-02-11, Nr. 2
II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas vertingosios savybės – nenustatytos.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas - 1926 m. pagal architekto K. Reisono
projektą pastatytas, 2 aukštų, su paaukštinta cokoline dalimi, stačiakampio plano, anfiladinio
išplanavimo (pereinamos patalpos pastato perimetru jungiasi aplink laiptinės patalpą)
gyvenamasis namas. Pamatai – plytų mūro, tinkuoti, dažyti. Būklė – gera. Sienos – plytų mūro,
tinkuotos, dažytos. Būklė – gera. Fasadai – tinkuoti, dažyti keliomis spalvomis, cokolinė dalis,
sienos bei rustuoti piliastrai – šviesesne rusva spalva, dekoro elementai (baliustrados, parapeto
tvorelės, karnizai, langų apvadai) – baltai. Fasadai - simetriški, išskyrus šiaurės rytų, pagrindinį
fasadą prie Vytauto g., dekoruoti mūrinių baliasinių terasų tvorelėmis ir parapeto tvorele.
Pastato kampus ir laiptinės tūrį rėmina rustuoti piliastrai. Viršutinę pastato dalį juosia karnizas.
Išryškintos fasadų vidurinės dalys – planiniai atitrauktos nuo pagrindinės sienos plokštumos.
Langai aprėminti profiliuotu apvadu. Ties lango centrine dalimi – iškili pleištinė spyna.
Vidurinėse pastato fasado dalyse – dekoratyvūs frontonai su arkinėmis angomis. I aukšte,
pietvakarinėje pastato pusėje – didelė terasa su arkomis, virš jos atvira terasa. Pagrindiniame
fasade pusapvalis erkeris. Palėpėje, pietryčių ir šiaurės vakarų fasaduose nedideli balkonai
įrėminti arkomis. Parapeto tvorelių būklė – avarinė, 2011 m. bus pradėti jų restauravimo darbai,
kitų dekoro elementų būklė – patenkinama. Fasadai 2002 m. restauruoti, būklė – gera. Stogas –
dvišlaitis, dengtas profiliuotos skardos lakštais „Renil“, stogo konstrukcija – medinių gegnių bei
grebėstų. Danga keista 1997 m., būklė – gera, stogo konstrukcijos būklė –patenkinama.
Lietvamzdžiai - skardiniai, pakeisti 1997 m. keičiant stogo dangą. Būklė – gera. Langai mediniai, dvigubi langų rėmai su suskaidymu. Būklė – bloga. Lauko durys - iš lauko į pastatą,

šiaurės rytų fasade - paradinės durys (medinės, naujos, padarytos pagal autentišką pavyzdį,
įstatytos 1998 m., būklė – gera), pietvakariniame fasade - ūkinis įėjimas (durys neautentiškos,
metalinės). Vidinės sienos tinkuotos, dažytos, vietomis (bibliotekos patalpoje) – papelijusios,
bendra būklė – patenkinama. Viename iš kabinetų atkurtas autentiškas patalpos dažymas pagal
atidengtus zondus, kitur autentiško dažymo neišliko. Kai kuriose patalpose (kabinete, palėpėje)
išlikusi autentiška grindų danga – plačių, medžio lentų. Būklė – patenkinama, kitose patalpose
autentiška grindų danga neišliko. Dalis vidaus durų – autentiškos, medinės. Būklė – gera.
Išlikusi pirminė sklypo teritorija, senas sodas. Teritorija aptverta, prižiūrėta ir sutvarkyta, kieme
įrengtos kelios automobilių stovėjimo vietos, išlikusi autentiška tvora su mūriniais stulpais
sujungtais metaline tvorele, su metaliniais vartais. Tvoros būklė – patenkinama.
9. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data – 2011 kovo 15 d.
(metai, mėnuo, diena)
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