
    Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos  
    kultūros ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. 
    įsakymu Nr. ĮV-390 

      
nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarytojo pavadinimas kilmininko linksniu 

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBA 

 
A K T A S 

 
2005-12-09    Nr. VI-RM-01 

data   

Vilnius 
akto sudarymo vieta 

 
 

Nekilnojamojo   kultūros   paveldo   vertinimo   taryba   (toliau – Taryba)   s  u  d  a  r  y  t  a 
 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 sausio 19 sprendimu Nr. 1-659  . 
teisės akto sudarytojas kilmininko linksniu, data, dokumento rūšis naudininko linksniu, „Nr.“ ir jo registracijos numeris (be skyrybos ženklų)  

 
Taryba,  s u s i d e d a n t i  iš 

 

Robertas Zilinskas   pirmininko (-ės) 
vardas ir pavardė vardininko linksniu 

 ir narių: 
 

A. Gučo, A. Katiliaus, A. Racevičienės, A. Samukienės, I. Kliobavičiūtės, G. Miknevičienės, 
A. Kasperavičienės, S. Sarcevičiaus, 

     , 
vardai ir pavardės kilmininko linksniu, asmenis vardyti per kablelį  

 

v a d o v a u d a m a s i  Tarybos nuostatais, patvirtintais 
 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 sausio 19 sprendimu Nr. 1-659  , 
teisės akto sudarytojas kilmininko linksniu, data, dokumento rūšis naudininko linksniu, „Nr.“ ir jo registracijos numeris (be skyrybos ženklų)  

 

n u s t a t o, kad: 
 

1. Nekilnojamoji kultūros vertybė (toliau – vertybė) registruojama Kultūros vertybių registre 
(toliau – Registras) kaip:  
 

 pavienis kultūros paveldo objektas (toliau – objektas) 

 
 

kompleksinis objektas (toliau – kompleksas), 
kurį sudarantys objektai registruojami savarankiškai 
 

 kultūros paveldo vietovė (toliau – vietovė) 
 

pažymėti tik vieną  
 
 

2. Pavienis objektas yra:   vieta   statinys  kitas nekilnojamasis daiktas 
 pažymėti tik vieną 
 

3. Kompleksą sudaro: 
Buvusios  Šv. Jokūbo ligoninės pastatai 1D2/p; 2D2/p; 5D1/p; 7D3/p. 

 

kompleksą sudarantys objektai (jeigu turi, jų kodai; priedo Nr.); objektus vardyti per kabliataškį 
 

4. Vietovėje yra: 
 

a) Domininkonų vienuolyno ansamblis (Vasario 16-osios g. 10) AtV 56 : Šv. Apaštalų 
Pilypo ir Jokūbo bažnyčia; Vienuolyno namas; Vienuolyno namas;  
  b) Lukiškių priemiestis sudėtinė archeologijos paminklo “Senojo miesto vieta su 
priemiesčiais A1610K” sudėtinė dalis. Į registrą įrašytas Kultūros vertybių apsaugos departamento 
įsakymu 2001-02-09.  

c) .Vilniaus senamiesčio U1P paminklo vizualinės apsaugos zonos teritorija, 
Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinasis reglamentas patvirtintas 2005 04 19 KPD 
direktorės įsakymu Nr. Į-167; 



 
į vietovę įeinančios vertybės (jeigu turi, jų kodai); vertybes vardyti per kabliataškį 

 

5. Vertybės vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra: 
 

 archeologinis  lemiantis reikšmingumą 
 

    
 povandeninis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas  

 unikalus 

    
 mitologinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 etnokultūrinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 architektūrinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 urbanistinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 želdynų  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 inžinerinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 istorinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 memorialinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 dailės  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 sakralinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 kultūrinės 

raiškos  lemiantis reikšmingumą 
 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

          kraštovaizdžio    

     galima pažymėti kelis galima pažymėti kelis pažymėti kiekvienam pobūdžiui tik vieną 
 

6. Pavienio ar kompleksinio objekto reikšmingumo lygmuo yra: 
 

 nacionalinis  regioninis  vietinis 
pažymėti tik vieną 

 

7. Norint tinkamai apsaugoti vietovę, rekomenduojama steigti: 
 

 rezervatą  arba rezervatinę apyrubę 
galima pažymėti abu 

 savivaldybės draustinį  valstybinį draustinį 

 istorinį regioninį parką  istorinį nacionalinį parką 
pažymėti tik vieną 

 

8. Vietovės apsaugai steigiant kultūrinį draustinį, rekomenduotina jo rūšis yra: 
 

 archeologinis  etnokultūrinis 

 istorinis  urbanistinis / architektūrinis 
pažymėti tik vieną 

 

9. Vertybei suteikiamas pavadinimas: 
 

Pastatų kompleksas 

pagal Registro pavadinimų klasifikatorių 
 

10. Vertybės vardas ar vardai yra: 
 

Šv. Jokūbo ligoninės  



vertybės vardai vardininko linksniu, juos vardyti per kablelį 
 

11. Vertybė yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -)apima adreso objektą: 
 

Vilniaus m.  Naujamiesčio  Vilnius 
savivaldybė ir jos tipas 

(r., m., sav.) 
 

seniūnija 
 gyvenamoji vietovė ir jos tipas 

(vs., k., gelež. st., mstl., m.) 
 

Vasario 16-osios  10  1D2/p; 2D2/p; 5D1/p; 7D3/p; 
Gatvės pavadinimas ir jos tipas 

(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.) 
 

pastato 
Nr. 

 
korpuso 

Nr. 
 

 
 
12. Vertybės apibrėžtos teritorijos ribos yra: 

 

Taško Nr., 
 

Būdas 
Tikslumas 

(cm) 
X (abscisė) Y (ordinatė) Geokodas Aprašymas 

1  

 

6062418.23 582080.30  Koordinuotas Šv. Jokūbo 
ligoninės pastatų komplekso   

sklypas 
2   6062415.64   582081.24   
3   6062390.53   582075.79   
4   6062365.51   582070.25   
5   6062335.35   582064.00   
35   6062339.95   582041.10   
36   6062352.20   582043.46   
37   6062358.59   582009.50   
38   6062380.89   582014.26   
39   6062389.54   581983.51   
40   6062396.02   581960.49   
41   6062406.29   581966.36   
42   6062401.12   581974.80   
34   6062463.58   582013.18   
33   6062437.27   582052.16   
5  

 

6062335.35   582064.00  Koordinuotas Šv. Apaštalų 
Pilypo ir Jokūbo bažnyčios ir ; 
vienuolynų komplekso sklypas 

6   6062295.70   582055.78   
7   6062299.20   582035.84   
8   6062296.54   582012.31   
9   6062296.20   582008.20   
10   6062295.34   581993.78   
11   6062295.79   581988.83   
12   6062296.54 581983.96   
13   6062297.76   581979.54   
14   6062299.30   581975.28   
15   6062301.13   581970.95   
16   6062303.35   581966.87   
17   6062306.02   581962.98   
18   6062308.85   581959.41   
19   6062312.90   581955.25   
20   6062326.42   581942.96   
21   6062333.01   581938.28   
22   6062337.54   581935.46   
23   6062345.47   581931.32   
24   6062346.21   581931.73   
44   6062366.62   581944.04   
43   6062371.03   581947.71   
40   6062396.02   581960.49   
39   6062389.54   581983.51   
38   6062380.89   582014.26   
37   6062358.59   582009.50   
36   6062352.20   582043.46   
35   6062339.95   582041.10   



 

 2006-04-04 
 koordinačių nustatymo data 
 

13. Vertybės vertingosios savybės (toliau – savybės) yra: 
 

1D2p korpuso, unikalus Reg. Nr. 1094-0425-8013 (priedas Nr. 1): 
13.1.1. pastatų kapitalinių sienų tinklas, (susiformavęs iki 1940 m.); 
13.1.2. fasadų architektūra, autentiški dekoro elementai (karnizas, langų apvadai); fasadų apdailos 
būdas,  
13.1.3. pagrindinė stogo forma (keturšlaitis); 
13.1.4. autentiškos laiptinės (vieta, įrangos stilistika); 
 

2D2p korpuso, unikalus Reg. Nr. 1094-0425-8024 (priedas Nr. 2): 
13.2.1. pradinė (autentiška) tūrio forma; 
13.2.2. pastatų kapitalinių sienų tinklas, (susiformavęs iki 1940 m.); 
13.2.3. išlikusios autentiškos skliautinės perdangos; 
13.2.4. rūsio centrinėje pastato dalyje išlikę klasicistinio mūro fragmentai;   
13.2.5. fasadų architektūra, stilistika, autentiški dekoro elementai (frontonas, karnizas, langų 
apvadai, fasadų traukės, ir pan.), fasadų apdailos būdas; 
13.2.6. pagrindinė stogo forma (keturšlaitis) ir pirminė danga. 
 

5D1p korpuso unikalus Reg. Nr. 1094-0425-8057 (priedas Nr. 3): 
13.3.1. autentiška tūrio forma; 
13.3.2. pastatų kapitalinių sienų tinklas, (susiformavęs iki 1940 m.); 
13.3.3. autentiškas medinis apšvietimo žibintas; 
13.3.4. fasadų architektūra, autentiški dekoro elementai (rustai, karnizas, langų apvadai, ir pan.), 
fasadų apdailos būdas; 
13.3.5. pagrindinė stogo forma (keturšlaitis) ir pirminė danga – keraminės čerpės. 
 

7D3p korpuso unikalus Reg. Nr. 1094-0425-8079 (priedas Nr. 4):  
13.4.1. autentiška tūrio forma; 
13.4.2. pastatų kapitalinių sienų tinklas, (susiformavęs iki 1940 m.); 
13.4.3. fasadų architektūra, stilistika, autentiški dekoro elementai (rizalitas, frontonas, karnizas, 
langų apvadai bei spynos, fasadų traukės ir pan.); 
13.4.4. durų ir langų sudalijimas, rėmų tipai, langjuostės, profiliai  medžiagiškumas, varstymo 
būdai; 
13.4.5. abi autentiškos laiptinės (vieta, įrangos stilistika) ir filinginės medinės laiptinės/holo durys; 
13.4.6. skliautinės perdangos. 
 

savybė (jos apibūdinimas; būklė; nuoroda į pridedamą fiksaciją; savybės aprašymo data); vardyti per kabliataškį 
 

14. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių 
apsaugos įstatymą, yra kultūros paveldo statinio vertingosios savybės: 
 

      
Registro tvarkymo įstaigos kilnojamosioms kultūros vertybėms suteikti unikalūs identifikavimo kodai, vardyti per kablelį 

 
 
 

15. Šaltiniai ir literatūra (archyvinė medžiaga, tyrimų ataskaitos, publikacijos ir kt.): 
15.1. Istorinė pažyma, aut. I. Baliulytė. 
15.2. Siūlomų saugoti korpusų 1D2/p, 2D2/p, 5D1/p, 7D3/p konstruktyvinis vertinimas, 

aprašai, planai, pjūviai, aut. J. Šaltenis. 
  
Taryba šiuo  a k t u 
 

 n u t a r i a, jog vertybei reikalinga teisinė apsauga. 
 

 

 
n u t a r i a, jog turi būti patikslinti Registre registruotos vertybės 
duomenys:       



galima pažymėti abu  kodas 

PRIDEDAMA: 
1. Kompleksą sudarančio objekto – 1D2/p duomenys. 
2. Kompleksą sudarančio objekto – 2D2/p duomenys. 
3. Kompleksą sudarančio objekto – 5D1/p duomenys. 
4. Kompleksą sudarančio objekto – 7D3/p duomenys. 
5. Vertybės aprašymas. 
6.Siūlomų saugoti korpusų 1D2/p, 2D2/p, 5D1/p, 7D3/p ir teritorijos foto fiksacija (2005) 

 
Pirmininkas    Robertas Zilinskas  
          



Tarybos akto 2005-12-09 Nr.  VI-RM-
01 

 data  Nr. 

1  priedas  
Nr.   

 

KOMPLEKSĄ SUDARANČIO OBJEKTO 

DUOMENYS 
 

1. Kompleksą sudarančio objekto vardas ar vardai yra: 
 

1D2/p korpuso unikalus Reg. Nr. 1094-0425-8013  
pagal Registro pavadinimų klasifikatorių 

 

2. Kompleksą sudarančiam objektui suteikiamas pavadinimas: 
 

Šv. Jokūbo ligoninės pastatų kompleksas 

vertybės vardai, vardyti per kablelį 
 
 

3. Kompleksą sudarantis objektas yra:   vieta   statinys  kitas nekilnojamasis daiktas 
 pažymėti tik vieną 

 

4. Kompleksą sudarančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra: 
 

 archeologinis  lemiantis reikšmingumą 
 

    
 povandeninis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas  

 unikalus 

    
 mitologinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 etnokultūrinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 architektūrinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 urbanistinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 želdynų  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 inžinerinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 istorinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 memorialinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 dailės  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 sakralinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 kultūrinės 

raiškos  lemiantis reikšmingumą 
 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

          kraštovaizdžio    

     galimos kelios parinktys galimos kelios parinktys galima kiekvienam pobūdžiui tik viena parinktis 
 

5. Kompleksą sudarančio objekto reikšmingumo lygmuo yra: 
 

 nacionalinis  regioninis  vietinis 
pažymėti tik vieną 

 

6. Kompleksą sudarantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne-)apima adreso objektą: 
 



Vilniaus m.  Naujamiesčio   Vilnius 
savivaldybė ir jos tipas 

(r., m., sav.) 
 

seniūnija 
 gyvenamoji vietovė ir jos tipas 

(vs., k., gelež. st., mstl., m.) 
 

Vasario 16-osios g.  10  1D2/p 
Gatvės pavadinimas ir jos tipas 

(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.) 
 

pastato 
Nr. 

 korpuso Nr. 

 

7. Kompleksą sudarančio objekto vertingosios savybės (toliau – savybės) yra: 
 

7.1. pastatų kapitalinių sienų tinklas, (susiformavęs iki 1940 m.); 
7.2. fasadų architektūra, autentiški dekoro elementai (karnizas, langų apvadai);  fasadų apdailos 
būdas,  
7.3. pagrindinė stogo forma (keturšlaitis); 
7.4. autentiškos laiptinės (vieta, įrangos stilistika). 
 

savybė (jos apibūdinimas; būklė; nuoroda į pridedamą fiksaciją; savybės aprašymo data) 
 

8. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių 
apsaugos įstatymą, yra kompleksą sudarančio statinio vertingosios savybės: 
 

      
Registro tvarkymo įstaigos kilnojamosioms kultūros vertybėms suteikti unikalūs identifikavimo kodai, vardyti per kablelį 

 
______



Tarybos akto 2005-12-09 Nr.  VI-RM-
01 

 data  Nr. 

2  priedas  
Nr.   

 
KOMPLEKSĄ SUDARANČIO OBJEKTO 

DUOMENYS 

 
1. Kompleksą sudarančio objekto vardas ar vardai yra: 

 

2D2/p korpuso unikalus Reg. Nr. 1094-0425-8024 (priedas Nr. 2):  
pagal Registro pavadinimų klasifikatorių 

 

2. Kompleksą sudarančiam objektui suteikiamas pavadinimas: 
 

Šv. Jokūbo ligoninės pastatų kompleksas 

vertybės vardai, vardyti per kablelį 
 
 

3. Kompleksą sudarantis objektas yra:   vieta   statinys  kitas nekilnojamasis daiktas 
 pažymėti tik vieną 

 

4. Kompleksą sudarančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra: 
 

 archeologinis  lemiantis reikšmingumą 
 

    
 povandeninis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas  

 unikalus 

    
 mitologinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 etnokultūrinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 architektūrinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 urbanistinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 želdynų  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 inžinerinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 istorinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 memorialinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 dailės  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 sakralinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 kultūrinės 

raiškos  lemiantis reikšmingumą 
 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

          kraštovaizdžio    

     galimos kelios parinktys galimos kelios parinktys galima kiekvienam pobūdžiui tik viena parinktis 
 

5. Kompleksą sudarančio objekto reikšmingumo lygmuo yra: 
 

 nacionalinis  regioninis  vietinis 
pažymėti tik vieną 

 

6. Kompleksą sudarantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne-)apima adreso objektą: 
 



Vilniaus m.  Naujamiesčio  Vilnius 
savivaldybė ir jos tipas 

(r., m., sav.) 
 

seniūnija 
 gyvenamoji vietovė ir jos tipas 

(vs., k., gelež. st., mstl., m.) 
 

Vasario 16-0sios g.  10  2D2/p 
Gatvės pavadinimas ir jos tipas 

(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.) 
 

pastato 
Nr. 

 korpuso Nr. 

 

7. Kompleksą sudarančio objekto vertingosios savybės (toliau – savybės) yra: 
 

7.1. pradinė (autentiška) tūrio forma; 
7.2. pastatų kapitalinių sienų tinklas, (susiformavęs iki 1940 m.); 
7.3. išlikusios autentiškos skliautinės perdangos; 
7.4. rūsio centrinėje pastato dalyje išlikę klasicistinio mūro fragmentai;   
7.5. fasadų architektūra ,stilistika, autentiški dekoro elementai (frontonas, karnizas, langų apvadai, 
fasadų traukės, ir pan.); fasadų apdailos būdas; 
7.6. pagrindinė stogo forma (keturšlaitis) ir pirminė danga. 
 
 

savybė (jos apibūdinimas; būklė; nuoroda į pridedamą fiksaciją; savybės aprašymo data) 
 

8. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių 
apsaugos įstatymą, yra kompleksą sudarančio statinio vertingosios savybės: 
 

      
Registro tvarkymo įstaigos kilnojamosioms kultūros vertybėms suteikti unikalūs identifikavimo kodai, vardyti per kablelį 

 
____________



Tarybos akto 2005-12-09 Nr.  VI-RM-
01 

 data  Nr. 

3  priedas  
Nr.   

 
KOMPLEKSĄ SUDARANČIO OBJEKTO 

DUOMENYS 

 
1. Kompleksą sudarančio objekto vardas ar vardai yra: 

 

5D1/p korpuso unikalus Reg. Nr. 1094-0425-8057 (priedas Nr. 3):  
pagal Registro pavadinimų klasifikatorių 

 

2. Kompleksą sudarančiam objektui suteikiamas pavadinimas: 
 

Šv. Jokūbo ligoninės pastatų kompleksas 

vertybės vardai, vardyti per kablelį 
 
 

3. Kompleksą sudarantis objektas yra:   vieta   statinys  kitas nekilnojamasis daiktas 
 pažymėti tik vieną 

 

4. Kompleksą sudarančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra: 
 

 archeologinis  lemiantis reikšmingumą 
 

    
 povandeninis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas  

 unikalus 

    
 mitologinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 etnokultūrinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 architektūrinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 urbanistinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 želdynų  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 inžinerinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 istorinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 memorialinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 dailės  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 sakralinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 kultūrinės 

raiškos  lemiantis reikšmingumą 
 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

          kraštovaizdžio    

     galimos kelios parinktys galimos kelios parinktys galima kiekvienam pobūdžiui tik viena parinktis 
 

5. Kompleksą sudarančio objekto reikšmingumo lygmuo yra: 
 

 nacionalinis  regioninis  vietinis 
pažymėti tik vieną 

 

6. Kompleksą sudarantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne-)apima adreso objektą: 
 



Vilniaus m.  Naujamiesčio  Vilnius 
savivaldybė ir jos tipas 

(r., m., sav.) 
 

seniūnija 
 gyvenamoji vietovė ir jos tipas 

(vs., k., gelež. st., mstl., m.) 
 

Vasario 16-0sios gatvė  10  5D1/p 
Gatvės pavadinimas ir jos tipas 

(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.) 
 

pastato 
Nr. 

 korpuso Nr. 

 

7. Kompleksą sudarančio objekto vertingosios savybės (toliau – savybės) yra: 
 

7.1. autentiška tūrio forma; 
7.2. pastatų kapitalinių sienų tinklas, (susiformavęs iki 1940 m.); 
7.3. autentiškas medinis apšvietimo žibintas; 
7.4. fasadų architektūra, autentiški dekoro elementai (rustai, karnizas, langų apvadai, ir pan.); 
fasadų apdailos būdas; 
7.5. pagrindinė stogo forma (keturšlaitis)  ir pirminė danga – keraminės čerpės. 
 

savybė (jos apibūdinimas; būklė; nuoroda į pridedamą fiksaciją; savybės aprašymo data) 
 

8. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių 
apsaugos įstatymą, yra kompleksą sudarančio statinio vertingosios savybės: 
 

      
Registro tvarkymo įstaigos kilnojamosioms kultūros vertybėms suteikti unikalūs identifikavimo kodai, vardyti per kablelį 

 
____________



Tarybos akto 2005-12-09 Nr.  VI-RM-
01 

 data  Nr. 

4  priedas  
Nr.   

 
KOMPLEKSĄ SUDARANČIO OBJEKTO 

DUOMENYS 

 
1. Kompleksą sudarančio objekto vardas ar vardai yra: 

 

7D3/p korpuso unikalus Reg. Nr. 1094-0425-8079 (priedas Nr. 4):  
pagal Registro pavadinimų klasifikatorių 

 

2. Kompleksą sudarančiam objektui suteikiamas pavadinimas: 
 

Šv. Jokūbo ligoninės pastatų kompleksas 

vertybės vardai, vardyti per kablelį 
 
 

3. Kompleksą sudarantis objektas yra:   vieta   statinys  kitas nekilnojamasis daiktas 
 pažymėti tik vieną 

 

4. Kompleksą sudarančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra: 
 

 archeologinis  lemiantis reikšmingumą 
 

    
 povandeninis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas  

 unikalus 

    
 mitologinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 etnokultūrinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 architektūrinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 urbanistinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 želdynų  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 inžinerinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 istorinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 memorialinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 dailės  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 sakralinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 kultūrinės 

raiškos  lemiantis reikšmingumą 
 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

          kraštovaizdžio    

     galimos kelios parinktys galimos kelios parinktys galima kiekvienam pobūdžiui tik viena parinktis 
 

5. Kompleksą sudarančio objekto reikšmingumo lygmuo yra: 
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 nacionalinis  regioninis  vietinis 
pažymėti tik vieną 

 

6. Kompleksą sudarantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne-)apima adreso objektą: 
 

Vilniaus m.  Naujamiesčio  Vilnius 
savivaldybė ir jos tipas 

(r., m., sav.) 
 

seniūnija 
 gyvenamoji vietovė ir jos tipas 

(vs., k., gelež. st., mstl., m.) 
 

Vasario 16-0sios g.  10  7D3/p 
Gatvės pavadinimas ir jos tipas 

(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.) 
 

pastato 
Nr. 

 korpuso Nr. 
 

7. Kompleksą sudarančio objekto vertingosios savybės (toliau – savybės) yra: 
 

7.1. autentiška tūrio forma; 
7.2. pastatų kapitalinių sienų tinklas, (susiformavęs iki 1940 m.); 
7.3. fasadų architektūra, stilistika, autentiški dekoro elementai (rizalitas, frontonas, karnizas, langų 
apvadai bei spynos, fasadų traukės, ir pan.); 
7.4. durų ir langų sudalijimas, rėmų tipai, langjuostės , profiliai  medžiagiškumas, varstymo būdai; 
7.5. abi autentiškos laiptinės (vieta, įrangos stilistika) ir filinginės medinės laiptinės/holo durys; 
7.6. skliautinės perdangos. 
 
 

savybė (jos apibūdinimas; būklė; nuoroda į pridedamą fiksaciją; savybės aprašymo data) 
 

8. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių 
apsaugos įstatymą, yra kompleksą sudarančio statinio vertingosios savybės: 
 

      
Registro tvarkymo įstaigos kilnojamosioms kultūros vertybėms suteikti unikalūs identifikavimo kodai, vardyti per kablelį 

 
__________________ 


