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KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS PIRMOJI
(nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarytojo pavadinimas kilmininko linksniu)

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBA
A K T A S

2018-12-04 Nr. KPD-RM-2743
data

Vilnius
vieta

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

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2018-05-07 įsakymu 
Nr. Į-129
(teisės akto sudarytojas kilmininko linksniu, data, dokumento rūšis įnagininko linksniu, „Nr.“ ir jo registracijos numeris)

Taryba,  s u s i d e d a n t i  iš

pirmininko (-ės) Ramūno Kondrato ir narių:
(vardas ir pavardė kilmininko linksniu)

Eligijaus Juvencijaus Morkūno, Arūno Borutos, Ilonos Vaškevičiūtės, Ingos Zakšauskienės, 
Audronės Šolienės, Auksės Kaladžinskaitės, 

(vardai ir pavardės kilmininko linksniu, asmenis nurodyti per kablelį)

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

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-15 įsakymu Nr. ĮV-149 
(teisės akto sudarytojas kilmininko linksniu, data, dokumento rūšis įnagininko linksniu, „Nr.“ ir jo registracijos numeris, dokumentus nurodyti per 
kablelį)

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)

[x] 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. Komplekso dalys:
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Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. 
Jokūbo ligoninės statinių komplekso Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčia (37604; 1);
Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. 
Jokūbo ligoninės statinių komplekso vienuolyno namas (37605; 2);
Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. 
Jokūbo ligoninės statinių komplekso tvora (37633; 3);
Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. 
Jokūbo ligoninės statinių komplekso Šv. Jokūbo ligoninės pirmas pastatas (30749; 4);
Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. 
Jokūbo ligoninės statinių komplekso Šv. Jokūbo ligoninės antras pastatas (30750; 5);
Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. 
Jokūbo ligoninės statinių komplekso Šv. Jokūbo ligoninės trečias pastatas (30751; 6);
Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. 
Jokūbo ligoninės statinių komplekso Šv. Jokūbo ligoninės ketvirtas pastatas (30752; 7);

 (kompleksą sudarantys objektai, jų kodai, priedo Nr.; objektus nurodyti per kabliataškį)

          4. Vertybei suteikiamas pavadinimas su vardu ar vardais:

Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. 
Jokūbo ligoninės statinių kompleksas

(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

          5. Vertybei suteikiamas pavadinimas:

statinių kompleksas
(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

          6. Vertybė yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adreso objektą:
Vasario 16-osios g. 1, 11
(gatvės pavadinimas ir jos tipas)

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

Vilnius (m.) Vilniaus miesto sav.
(gyvenamoji vietovė ir jos tipas)

(vs., k., gelež. st., mstl., m.)
(seniūnija) (savivaldybė ir jos tipas)

(r., m., sav.)

          7. Vertybės (XVI-XX a. pr.; ) vertingosios savybės yra:
       
       
      

7.1.3.1. planavimo sprendiniai - plano struktūra, tūrinė erdvinė kompozicija, sudaryta 
iš teritorijos P dalyje stovinčios Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios su prie jos Š 
šono pristatytu vienuolyno namu, ansamblį juosiančios tvoros bei teritorijos Š dalyje, 
aplink kiemą iš trijų - Š, R ir P - pusių, išsidėsčiusių Šv. Jokūbo ligoninės pastatų 
(kiemo V pusėje stovėjęs pastatas nugriautas po Antrojo pasaulinio karo TRP 8; būklė 
patenkinama; TRP; BR Nr. 1-54; IKONOGR Nr. 1-62, 64-66; FF Nr. 1-10, 10a-10i; 2018 
m.); 
7.1.3.2. buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos - Šv. Jokūbo ligoninės 
penkto pastato vieta (pastatytas XVIII a. 4-9 deš., nugriautas po Antrojo pasaulinio karo, 
šioje vietoje pastačius naują ligoninės korpusą; -; TRP 8; IKONOGR Nr. 2-12, 31, 33-40, 
45-49, 51-55, 58, 59; 2018 m.); senųjų XVI-XVII a. kapinių vieta (žr. punktą 7.1.3.4.; -; 
TRP 10; BR Nr. 55; FF Nr. 5, 7, 8, 9, 10h, 10i; 2018 m.); šventoriaus XVIII-XIX a. 
kapinių vieta (žr. punktą 7.1.3.4.; -; TRP 9; IKONOGR Nr. 6, 45, 46; FF Nr. 7-9; 2014, 
2018 m.); 
7.1.3.3. objekto teritorijoje esantys įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir 
vaizduojamojo meno formos - granitinė atminimo lenta su užrašu „ŠIAME PASTATE, / 
BUVUSIOJE ŠV. JOKŪBO / LIGONINĖJE, / MEDIKAI IR PERSONALAS / 
DIENĄ IR NAKTĮ / GELBĖJO ŽMONIŲ GYVYBES / IR GYDĖ 
NUKENTĖJUSIUOSIUS / NUO SOVIETŲ SĄJUNGOS / UŽPUOLIMŲ 1991 
METAIS" (atidengta 2014 m. sausio 13 d.; pritvirtinta ant tvoros, prie Šv. Jokūbo ligoninės 
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pirmo pastato, Vasario 16-osios g. fasado, būklė gera; FF Nr. 10g; 2017, 2018 m.);
7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - kultūrinis sluoksnis (XVI-XX a. laikotarpiu 
susidaręs, daugiausia rusvai pilkos žemės, 0,7-3 m bendro storio, kai kur supiltinis, su 
vietomis išsiskiriančiu pilkos ir tamsiai pilkos žemės 0,1-0,4 m storio horizontu, datuojamu 
XVII a., su griuvenomis ir pastatų liekanomis, su archeologiniais radiniais ir monetomis; 
dalis kultūrinio sluoksnio permaišyta ir suardyta, o vietomis ir visiškai sunaikinta įvairių 
žemės darbų, daugiausiai vykdytų XX a., metu, apie 7000 kv. m bendras plotas ištirtas 1971
 m., 1992 m., 1998 m., 2003 m., 2006 m., 2013 m., 2014 m., 2016 m., 2017 m. ir 2018 m. 
archeologinių tyrimų ir žvalgymų metu, žr. 15.44, 53, 94-98, 100, 102, 108, 109, 110; -; 
2018 m.); kapai (griautiniai žmonių kapai, datuojami XVI-XIX a.; daug kapų suardyta ir 
likę tiktai paskiri kaulai, dalis sunaikinta įvairių žemės darbų metu, 65 nesuardyti ir daug 
suardytų kapų ištirta 1992 m., 1998 m., 2003 m., 2013 m., 2016 m., 2017 m. ir 2018 m. 
archeologinių tyrimų metu, XVI a. II p.-XVII a. I p. 65 palaidojimai išimti ir perduoti į VU 
Antropologijos katedrą tolimesniems tyrimams, žr. 15. 94-98, 100, 102, 103, 108, 109, 110; 
TRP 9, 10; BR Nr. 55; IKONOGR Nr. 6, 45, 46; 2018 m.); reljefas: P dalyje - lygus, Š - 
palaipsniui besileidžiantis upės link (-; būklė patenkinama; IKONOGR Nr. 16, 17, 17a, 
17b, 22, 26, 54, 57-59, 65; FF Nr. 1, 4-10, 10a-10f, 10h; 2018 m.);
7.1.3.6. želdynai ir želdiniai - pavieniai lapuočiai medžiai bažnyčios ir vienuolyno 
aplinkoje (-; būklė patenkinama; BR Nr. 19; IKONOGR Nr. 16-23, 52-55; FF Nr. 1-3, 7-9; 
2014, 2018 m.); 
7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos 
kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. 
Naujamiesčiu (33653, UV70) teritorija (-; -; TRP; 2018 m.); 
7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius - 
XVI a. pab. tuo metu tuščioje teritorijoje palei Nerį, nuo dabartinio Baltojo tilto iki 
Geležinio Vilko tilto, ėmė kurtis totoriai. XVII-XVIII a. buvo gyvenama tik šiaurinėje 
minėtos teritorijos dalyje, palei upę bei taip vadinamose Totorių Lukiškėse, nors iki 
XVII a. vid. Lukiškės, ypač žemiau totorių gyvenvietės esantis uosto ir sandėlių 
rajonas, gan sparčiai vystėsi. Uostas ir šalia jo esantys sandėliai labiausiai siejo šį 
priemiestį su miestu. Didieji miestą nusiaubę gaisrai dėl užstatymo retumo bei 
nuošalumo juos aplenkdavo, bet netrukdavo vietinės reikšmės gaisrų. XVIII a. pab. - 
XIX a. I p. Lukiškių priemiestis buvo dar gana nuošalus, centrinė dalis buvo 
naudojama kaip ganyklos, o užstatymas išsidėstęs palei upės pakrantę. Tik XIX a. II 
p. priemiestis ima suaugti su miestu, ir pagrindiniai keliai, jungę priemiestį su miestu, 
ilgainiui virto Šv. Jokūbo ir Lukiškių gatvėmis. Pirmoji medinė Šv. Apaštalų Pilypo ir 
Jokūbo bažnyčia Lukiškėse pastatyta 1642 m. Smolensko kašteliono Jurgio Liutauro 
Chreptavičiaus (1586-1650) fundacijos dėka. Įrašų Lietuvos vyriausiojo tribunolo 
knygose liudijimu, jis dovanojo Vilniaus dominikonams 40 000 auksinų, nurodydamas 
Lukiškių kapinėse pastatyti bažnyčią ir vienuolyną. Tačiau mediniai pastatai sudegė 
1655 m., 1684 m., todėl 1690 m. pradėta statyti mūrinė bažnyčia, o 1713-1739 m. - 
mūrinis vienuolyno namas, kurie tapo svarbiausiais akcentais šiame miesto 
pakraštyje. Prie vienuolyno veikė mokykla, kurioje dėstė patys tėvai dominikonai. 
Vienuolynui priklausė dvejos kapinės: vienos šventoriuje (veikė iki 1865 m.), o kitos - 
parapinės už 1000 žingsnių į pietus nuo vienuolyno korpuso. Šventorius su kapinėmis, 
kuriose laidoti net Šv. Dvasios vienuolyno mirusieji dominikonai, buvo aptvertas 
mūrine tvora. Parapinėse neaptvertose kapinėse būdavo laidojami mirusieji 
vienuolyno ligoninėje. Špitolė, funduota Ašmenos žemės raštininko Stepono Sliznios, 
prie vienuolyno veikė nuo 1723 m. 1765 m. per Lukiškių priemiesčio gaisrą špitolė 
sudegė, bet dominikonai ją atstatė ir išlaikė iki XIX a. pr. (1809 m.). 1798 m. carinė 
valdžia didesnę dalį vienuolyno namo ir šiaurinę vienuolyno teritoriją perdavė 
Ligoninių komisijai. 1799 m. prie vienuolyno įsteigta viena seniausių Vilniaus 
ligoninių, vėliau pavadinta Šv. Jokūbo vardu. Tai buvo pirmoji pasaulietinė ligoninė 
Vilniuje. Pirmoji ligoninė turėjo 250 lovų: 200 - prieglaudai ir 50 - gydymui. Be 
bendrojo, ligoninėje veikė specialūs skyriai: akušerijos, psichiatrijos, dermatologinis ir 
venerinis. 1804 m. 9 ligoninės salėse-palatose gydėsi 248 ligoniai, o 1805 m. - 700 
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ligonių. Didelė dalis jų priglausti kaip vargšai, paliegėliai, gimdyvės, kareiviai, 
kaliniai. Dabartinė Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno 
ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso teritorija, ribojama A. Goštauto, 
Vasario 16-osios gatvių, Lukiškių aikštės, J. Tumo-Vaižganto g. su prie jos 
besišliejančia automobilių stovėjimo aikštele, iki 1798 m. priklausė vienuolynui ir buvo 
sudaryta iš dviejų posesijų - 750 ir 751. 1790 m. miesto tarifikacijoje nurodyta, kad 
750 posesijoje esančiam vienuolynui priklauso: 11 kambarių, 6 kamaros, 12 vietų 
arklidė, 1 vežiminė, 1 daržas, 1 didelis pusrūsys ir 2 maži pusrūsiai. 751 posesijoje, 
kurioje stovėjo vienuolių išlaikomos ligoninės pastatai, buvo: 23 kambariai, 20 vietų 
arklidė, 1 didelė vežiminė, 1 maža vežiminė, 1 sandėlis, 1 didelis pusrūsys, 3 maži 
pusrūsiai, 1 didelis daržas, 1 mažas daržas, 1 mažas bravoras. 1798 m. šiaurinę 
vienuolyno teritoriją su vienuolyno namo dalimi perdavus Ligoninių komisijai, 
posesijos buvo atskirtos. 1808 m. panaikinus Ligoninių komisiją, Šv. Jokūbo ligoninė 
1809 m. perduota gailestingųjų seserų šaričių žinion, kadangi tuometiniam 
generalgubernatoriui apžiūrėjus Vilniaus ligonines, konstatuota, kad visos tvarkomos 
prastai, išskyrus tas, kurias tvarko gailestingosios seserys. 1812 m. Prancūzijos-
Rusijos karo metu ligoninėje buvo gydomi ir Napoleono armijos kariai. Čia dirbo 
prancūzų karo chirurgai, tarp kurių ir garsus prancūzų karo lauko chirurgijos 
organizatorius Dominykas Žanas Larėjus (1766-1842). Mirę kariai buvo laidojami 
šalia bažnyčios esančiose kapinėse. 1817 m. ligoninės pastatai buvo 2 aukštų, 
vienuoliams likusi dalis tuo metu gyventi netiko, išskyrus 4 celes, tačiau pastatas 
nebuvo remontuojamas iki 1842 metų, kai remontuota ir bažnyčia bei ligoninei 
priklausiusi korpuso dalis. 1844 m. iškeldinus vienuolius, bažnyčia ir prie jos buvusios 
patalpos perėjo parapijos žinion. Likusios dalies vienuolyno patalpos atiteko parapinei 
bažnyčiai ir buvo vadinamos klebonija. Jų pirmame aukšte buvo vienas butas ir trys 
sandėliai, antrajame - šeši butai. Po Antrojo pasaulinio karo ir ši buvusio dominikonų 
vienuolyno dalis buvo atiduota ligoninei. XIX a. I p. gana didelėje ligoninės teritorijoje 
iki Neries upės kranto stovėjo nemažai pastatų: rūsiai, kepykla, sandėlis, tualetas, 
vienuolių dominikonų rūsiai, arklidė, 8 mediniai, taip pat 3 mūriniai ligoninės 
pastatai, šulinys, sodas. Mūriniai pastatai buvo dviejų aukštų, tik kepyklos virtuvės - 
vieno. 1833 - 1834 m. Kelių ir susisiekimo valdybos inžinieriai suplanavo dviejų aukštų 
mūrinę felšerių mokyklą ir laikiną ligoninės pastatą, tačiau suplanuotų pastatų niekas 
neskubėjo statyti. 1838 m. numatyta pastatyti naują ligoninės korpusą, talpinantį 120 
lovų bei atlikti dviejų senųjų korpusų kapitalinį remontą, perplanuojant vidaus 
patalpas bei rekonstruojant fasadus pagal naujojo korpuso stilių. 1845 m. esamos 
būklės plane naujasis mūrinis ligoninės pastatas jau pažymėtas. Senieji ligoninės 
fligeliai remontuoti 1849 m. Dar kartą remonto darbai vykdyti 1882-1883 m. pagal 
gubernijos inžinieriaus J. Levicko projektą. 1872-1873 m. ligoninės ataskaitos rodo, 
kad čia nuolatos gydėsi daugiau kaip 100 ligonių, sergančių įvairiomis ligomis. 
Išsamioje 1893 m. ataskaitoje pažymėta, kad ligoninė turi terapijos, chirurgijos, 
venerologijos, akušerijos, ginekologijos ir psichiatrijos skyrius. Be to, per šiuos metus 
čia buvo gydyta 5560 ambulatorinių pacientų. Ligoninėje veikė Vilniaus gubernijos 
akušerių mokykla. Šv. Jokūbo ligoninėje paskutines savo gyvenimo dienas praleido 
įkalintas vienas iš 1863 m. sukilimo prieš Rusijos imperijos valdžią vadų Zigmantas 
Sierakauskas (1826-1863). Pirmojo pasaulinio karo metu vokiečiams okupavus Vilnių, 
dalis ligoninės patalpų buvo naudojama karo belaisvių stovyklai. 1928 m. ligoninė 
turėjo 250-300 lovų ir buvo stambiausia Vilniaus mieste. Joje buvo chirurgijos, vidaus 
ligų, pediatrijos, gimdymo, ginekologijos, otolaringologijos skyriai. 1939 m., kai 
Vilniaus kraštas buvo grąžintas Lietuvai, Vilniaus Šv. Jokūbo ligoninė turėjo 300 lovų 
ir buvo didžiausia mieste. Joje veikė 70 lovų chirurgijos, 90 lovų vidaus ir nervų ligų, 
35 lovų vaikų chirurgijos, 30 lovų vaikų vidaus, 45 ir 30 lovų akušerijos ir 
ginekologijos skyriai. Veikė rentgeno ir fizioterapijos kabinetai, vaistinė, klinikinė 
laboratorija, patologinės anatomijos skyrius. Čia dirbo 15 gydytojų. Tie patys 
gydytojai nemokamai priimdavo ambulatorinius ligonius ir budėdavo kas trečią parą. 
Per metus ligoninėje gydėsi 8-9 tūkst. ligonių. Antrojo pasaulinio karo (1941-1944) 
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metais Šv. Jokūbo ligoninėje gyventojams buvo teikiama visokeriopa medicinos 
pagalba. Medicinos fakulteto klinikinės katedros čia veikė ir po to, kai 1943 m. buvo 
uždarytas Vilniaus universitetas. 1944 m. Vilniaus Šv. Jokūbo ligoninė pervadinama į 
Vilniaus I tarybinę klinikinę ligoninę. Lovų skaičius padidinamas iki 450. Šioje 
stambiausioje miesto gydymo įstaigoje įkuriamos Vilniaus valstybinio universiteto 
Chirurgijos ir vidaus ligų katedros. Atidaromi traumatologijos, neurochirurgijos, 
reanimacijos skyriai. Iki 1968 m. I tarybinė ligoninė - svarbiausia Vilniaus ligoninė, 
kurioje teikiama specializuota medicinos pagalba, rengiami specialistai kitoms 
ligoninėms. Čia labai sunkiomis sąlygomis atliekamos sudėtingos skrandžio ir 
stemplės, žarnyno rekonstrukcinės operacijos, pradedamos torakalinės, stambiųjų ir 
periferinių arterijų rekonstrukcinės operacijos. 1960 m. ligoninėje atlikta pirmoji 
Lietuvoje inkstų persodinimo operacija, laikoma nefrologijos pradžia šalyje. Įvairiais 
laikotarpiais čia dirbo iškiliausi to meto gydytojai, chirurgai (žr. priedą Nr. 1). Po 
Antrojo pasaulinio karo ligoninė buvo kapitaliai remontuojama, nes 1953-1954 m. ir 
bažnyčios, ir ligoninės pastatai įvertinti kaip labai blogos būklės. XX a. 8-ame deš. 
pagal Komunalinio ūkio projektavimo instituto projektą ligoninės pastatai 
rekonstruoti. 1991 m. buv. Šv. Jokūbo ligoninėje buvo gydomi nukentėję nuo Sovietų 
Sąjungos teroro. XXI a. pr. ligoninė iškelta, pastatai privatizuoti. 1992 m. Šv. apaštalų 
Jokūbo ir Pilypo bažnyčia, kuri 1948 m. buvo uždaryta, joje įrengiant vaisių-daržovių, 
vėliau - Operos ir baleto teatro sandėlį, grąžinta tikintiesiems. 1993 m. vienuolyne 
apsigyveno atsikūrę dominikonai, ligoninė dalyje vienuolyno patalpų veikė iki 2003 m. 

(apibūdinimas, būklė, nuoroda į pridedamą fiksaciją, aprašymo data; nurodyti per kabliataškį)

(Tarybos akto, kuriuo anksčiau nustatytos vertingosios savybės ir apibrėžtos teritorijos ribos, data ir Nr.*)

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

(kilnojamosios kultūros vertybės, jų kodai; nurodyti per kablelį)

          9. Nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje yra:
          9.1. Pavienio objekto teritorijoje yra:

(pavienio objekto teritorijoje esantys vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį;
arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

          9.2. Komplekso teritorijoje yra:

(komplekso teritorijoje esantys vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį;
arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

          9.3. Vietovėje yra:

(į vietovę įeinančios vertybės, jų kodai; vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį; arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

          10. Vertybės vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

[x] Archeologinis [x] lemiantis reikšmingumą
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          12. Vertybės apibrėžtos teritorijos:
          12.1. ribos yra:

          11. Pavienio ar kompleksinio objekto, ar vietovės reikšmingumo lygmuo yra:

Taško 
Nr.,

Atkarpa
Būdas

Tiksluma
s

(cm)

X 
(abscisė)

Y 
(ordinatė) Geokodas Aprašymas

1 K 20 582004,79 6062469,24 kv6

1-2 - - - -

2 K 20 582013,18 6062463,58 kv6

2-3 - - - -

3 K 20 582052,16 6062437,27 kv6

3-4 - - - -

[x] nacionalinis [  ] regioninis [  ] vietinis
(pažymėti tik vieną)

[  ] Povandeninis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Mitologinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Etnokultūrinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[x] Architektūrinis [x] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [x] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Urbanistinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Želdynų [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Inžinerinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[x] Istorinis [x] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [x] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[x] Memorialinis [x] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [x] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[x] Dailės [x] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [x] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[x] Sakralinis [x] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[x] svarbus [  ] unikalus

[  ] Kultūrinės raiškos [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[x] Kraštovaizdžio

(galima pažymėti kelis) (galima pažymėti kelis) (pažymėti kiekvienam pobūdžiui tik vieną)
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4 K 20 582051,65 6062434,85 kv6

4-5 - - - -

5 K 20 582050,93 6062431,20 kv6

5-6 - - - -

6 K 20 582059,35 6062429,42 kv6

6-7 - - - -

7 K 20 582059,13 6062428,24 kv6

7-8 - - - -

8 K 20 582080,30 6062418,23 kv6

8-9 - - - -

9 K 20 582081,24 6062415,64 kv6

9-10 - - - -

10 K 20 582075,79 6062390,53 kv6

10-11 - - - -

11 K 20 582070,25 6062365,51 kv6

11-12 - - - -

12 K 20 582064,00 6062335,35 kv6

12-13 - - - -

13 K 20 582055,78 6062295,70 kv6

13-14 - - - -

14 K 20 582035,84 6062299,20 kv6

14-15 - - - -

15 K 20 582012,31 6062296,54 kv6

15-16 - - - -

16 K 20 582008,20 6062296,20 kv6

16-17 - - - -

17 K 20 581993,78 6062295,34 kv6

17-18 - - - -

18 K 20 581988,83 6062295,79 kv6

18-19 - - - -

19 K 20 581983,96 6062296,54 kv6

19-20 - - - -

20 K 20 581979,54 6062297,76 kv6

20-21 - - - -

21 K 20 581975,28 6062299,30 kv6

21-22 - - - -

22 K 20 581970,95 6062301,13 kv6

22-23 - - - -

23 K 20 581966,87 6062303,35 kv6

23-24 - - - -

24 K 20 581962,98 6062306,02 kv6

24-25 - - - -
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25 K 20 581959,41 6062308,85 kv6

25-26 - - - -

26 K 20 581955,25 6062312,90 kv6

26-27 - - - -

27 K 20 581942,96 6062326,42 kv6

27-28 - - - -

28 K 20 581938,28 6062333,01 kv6

28-29 - - - -

29 K 20 581935,46 6062337,54 kv6

29-30 - - - -

30 K 20 581931,32 6062345,48 kv6

30-31 - - - -

31 K 20 581931,73 6062346,21 kv6

31-32 - - - -

32 K 20 581944,04 6062366,62 kv6

32-33 - - - -

33 K 20 581947,71 6062371,03 kv6

33-34 - - - -

34 K 20 581960,49 6062396,02 kv6

34-35 - - - -

35 K 20 582004,79 6062469,24 kv6

35-1 - - - -

         12.2. plotas yra:

16838,00 kv. m

         13. Vertybės apibrėžta apsaugos zona:
         13.1. nustatytas**:

[  ] apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis

[x] vizualinės apsaugos pozonis
(pažymėti galima abu arba tik vieną)

         13.2. apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio:

         13.2.1. ribos yra:

13.2.2. plotas yra:

0 kv. m

         13.3. vizualinės apsaugos pozonio
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         13.3.1. ribos yra:

Taško 
Nr.,

Atkarpa
Būdas

Tiksluma
s

(cm)

X 
(abscisė)

Y 
(ordinatė) Geokodas Aprašymas

1 K 20 581993,88 6062477,16 kv6

1-2 - - - -

2 K 20 582004,97 6062469,73 kv6

2-3 - - - -

3 K 20 582004,79 6062469,24 kv6

3-4 - - - -

4 K 20 581960,49 6062396,02 kv6

4-5 - - - -

5 K 20 581947,71 6062371,03 kv6

5-6 - - - -

6 K 20 581944,04 6062366,62 kv6

6-7 - - - -

7 K 20 581931,73 6062346,21 kv6

7-8 - - - -

8 K 20 581925,59 6062354,35 kv6

8-9 - - - -

9 K 20 581921,97 6062359,24 kv6

9-10 - - - -

10 K 20 581911,08 6062374,28 kv6

10-11 - - - -

11 K 20 581909,40 6062380,26 kv6

11-12 - - - -

12 K 20 581986,41 6062476,06 kv6

12-13 - - - -

13 K 20 581993,88 6062477,16 kv6

13-1 - - - -

13.3.2. plotas yra:

3821,00 kv. m

13.4. apsaugos zonos plotas yra:

3821,00 kv. m

13.5. [  ]  nustatyta, kad apsaugos zona nereikalinga***.

         14. Dėl paskelbimo valstybės saugomu, Įsakymas, 2016-08-05, Nr. ĮV-645
(sprendimas, kuriuo objektas ar vietovė paskelbti ar inicijuoti skelbti saugomais****)

         15. Šaltiniai ir literatūra (archyvinė medžiaga, tyrimų ataskaitos, publikacijos ir kt.):
       
       

15.1. ANUSEVIČIUS, R. Jokūbo-Pilypo bažnyčia Vilniuje, Lenino a. 10. Pradiniai darbai. 
Pirminis susipažinimas su objektu. 1984, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, 
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f. 5, ap. 1, b. 2459;
15.2. ANUSEVIČIUS, R. Vietinės reikšmės archit. pam. buv. Pilypo-Jokūbo bažnyčia. 
LTST Valstybinės filharmonijos koncertų salė. Archit.-stat. dalis ir restauracijos projektas. 
1988, Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, b. 276-27;
15.3. ANUSEVIČIUS, R. Vietinės reikšmės arch. pam. buv. Pilypo Jokūbo bažnyčia. LTST 
Valst. Filharmonijos koncertų salė. Eskizinis projektas. 1987, Vilniaus aps. archyvas, f. 2, b. 
276-22;
15.4. AtV 56, Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčia ir vienuolynas, Lukiškių a. 10. Dokumentų 
rinkinys iš Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo vienuolyno archyvo;
15.5. BALIULIS, A. Vilniaus I tarybinė klinikinė ligoninė, nervų ligų korpusas. Istoriniai 
tyrimai. Istorinė apybraiža. 1978, KPC paveldosaugos biblioteka, f. 5, ap. 1, b. 1019;
15.6. BALIULYTĖ, I. Šv. ap. Jokūbo ir Pilypo bažnyčios ir dominikonų vienuolyno 
teritorijos istorinė pažyma. 1991, Vilniaus apskrities archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 7396;
15.7. BALIULYTĖ, I. Jokūbo ir Pilypo bažnyčios ir vienuolyno ansamblis (unikalus kodas 
1073), Lukiškių a. 10, Vilnius. Istorinių tyrimų pažyma. 2012, Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo 
ir Jokūbo vienuolyno archyvas;
15.8. BALIULYTĖ, Indrė, Buv. Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso, Vilniuje, Vasario 
16-osios g. 10, istorinė pažyma. 2005 m., UAB „Senojo miesto architektai“ archyvas;
15.9. BALKUS, A. Buv. Jokūbo bažnyčia. Darbo brėžiniai. Konstruktyvinė dalis (arkos 
sutvirtinimas). 1970, Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, b. 276-1;
15.10. BALKUS, A. Buv. Jokūbo bažnyčia. Darbo brėžiniai. Konstruktyvinė dalis (stogo 
rekonstrukcija). 1970, Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, b. 276-2;
15.11. BARONAS, D. Šv. Hiacintas – brangus tikėjimo perlas // Naujasis židinys-Aidai, 
2007, Nr. 8–9, p. 381–384;
15.12. BAUŽIENĖ, M. Pasižvalgymas po senojo Vilniaus mūrus. Vilnius: Savastis, 2012, p. 
385–389;
15.13. BRZOZECKI, S. Klasztor dominikanów na Łukiszkach w Wilnie 1624–1844 // 
Lituano-Slavica Posnaniensia, 2008, t. 13, p. 217–286;
15.14. BUGAILIŠKYTĖ, D. Vietinės reikšmės architektūros paminklas šv. Jokūbo-Pilypo 
bažnyčios interjero darbo brėžiniai. 1992, Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, b. 276-47;
15.15. BUGAILIŠKYTĖ, D. Vietinės reikšmės architektūros paminklas Šv. Jokūbo-Pilypo 
bažnyčia. Vilnius, Lukiškių a. 10. Eskizinis interjero projektas (korektūra). Tomas I. 1992, 
Vilniaus apskrities archyvas, f. 2 b., 276-40;
15.16. BUTKUS, A.; SPURGEVIČIUS, P.; ŠIMOLIŪNIENĖ, L.; BAUMILAITĖ, D. I 
tarybinė ligoninė (buv. domininkonų vienuolyno prie Jokūbo ir Pilypo bažnyčios ligon. 
korpusas). Polichrominių paieškų ataskaita. 1979, KPC paveldosaugos biblioteka, f. 5, ap. 1, 
b. 1222;
15.17. Buv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčia. Lenino a. 10, Vilnius. KPC paveldosaugos 
biblioteka, AtV 56;
15.18. Buv. Šv. Jokūbo ir Šv. Pilypo bažnyčia. Vilnius, Lenino a. 10. Priešprojektiniai 
darbai. Architektūriniai fotogrametriniai apmatavimai. 1984, Vilniaus aps. archyvas, f. 2, b. 
276-17;
15.19. Dokumentų byla apie Vilniaus Jokūbo ir Pilypo bažnyčią (Lenino a. 10) AtR-56. 
1945-1973, KPC paveldosaugos biblioteka, f. 3, ap. 1, b. 409;
15.20. DRĖMA, V. Architektas Augustinas Kosakauskas // Kultūros barai, 2004, Nr. 10, p. 
70–74; Nr. 11, p. 78–84; Nr. 12, p. 70–75;
15.21. DRĖMA, V. Vilniaus bažnyčios. Vilnius: Versus Aureus, 2007, p. 345–401;
15.22. DROBELIENĖ, J. Buv. Jokūbo-Pilypo bažnyčia Vilniuje, Lenino a. 10. LTSR 
Valstybinės filharmonijos koncertų salė. Priešprojektiniai darbai. Medienos tyrimai. 1988, 
KPC paveldosaugos biblioteka, f. 5, ap. 1, b. 3470;
15.23. FIRKOVIČIUS, R. Kulto pastatai ir jų vietos Vilniaus mieste. Katalikų bažnyčių ir 
vienuolynų istorijos apybraižos (XIII-XX a.). Istoriniai tyrimai. 1989, Vilniaus apskrities 
archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4481, 4482;
15.24. GIŽIENĖ, D. Šv. Jokūbo-Pilypo bažnyčios kiemo vartai. Darbo brėžiniai. 
Architektūrinė statybinė dalis. 1972, Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, b. 276-7;
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15.25. GRIŠINAS, V. Archeologinės priežiūros  Šv. Jokūbo-Pilypo bažnyčioje ataskaita. 
1993, Vilniaus apskrities archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 7393;
15.26. JARMALAVIČIENĖ, R.; BIELIAUSKAITĖ, D.; SPUDAS, V. I tarybinės ligoninės 
neurologinio skyriaus (buv. Jokūbo-Pilypo domininkonų vienuolyno vakarinio korpuso) 
XVII-XVIII a. architektūros paminklas. Architektūriniai tyrimai. 1979, KPC paveldosaugos 
biblioteka, f. 5, ap. 1, b. 1155;
15.27. JARMALIENĖ, G.; PADVARSKAITĖ-VENSLOVIENĖ, J. Šv. apaštalų Jokūbo ir 
Pilypo bažnyčios (ansamblio u. k. 1073) Vasario 16-osios g. 11, Vilniuje, pietinio, vakarinio 
ir šiaurinio fasadų paveldo tvarkybos darbų (restauracija, remontas) projektas. 2013, UAB 
„Kauno projektavimo restauravimo ir statybos instituto“ archyvas;
15.28. JARUTIS, R. Buv. Šv. Jokūbo ir Šv. Pilypo bažnyčia. Vilnius, Lenino a. 10. 
Priešprojektiniai darbai. Architektūriniai fotogrametriniai apmatavimai. 1984, KPC 
paveldosaugos biblioteka, f. 5, ap. 1, b. 2447;
15.29. JOGĖLA, V.; MEILUS, E.; PUGAČIAUSKAS, V. Lukiškės: nuo priemiesčio iki 
centro (XV a.-XX a. pr.). Vilnius, 2008, 292 p.;
15.30. KAIRYS, A.; KONSTANTINAVIČIUS, J. Šv. Jokūbo-Pilypo bažnyčia Vilniuje, 
Lenino aikštė 10. Architektūriniai apmatavimai. Techninis projektas. 1975, Vilniaus 
apskrities archyvas, f. 2, b. 354-2;
15.31. KISELIOVAS, S. XVII-XVIII a. architektūros paminklo buv. Jokūbo ir Pilypo 
bažnyčios Vilniuje, Lenino a. 11 rytinio fasado sieninės tapybos fiksavimo darbų ataskaita. 
1981, KPC paveldosaugos biblioteka, f. 5, ap. 1, b. 1642;
15.32. KLAJUMIENĖ, D. Vilniaus (Lukiškių) dominikonų vienuolynas ir Šv. apaštalų 
Jokūbo ir Pilypo bažnyčia // Lietuvos vienuolynai. Vadovas. Vilnius, 1998, p. 322–328, 
prieiga per internetą: http://vienuolynai.mch.mii.lt/V8-46/Villukiskiu.htm [žiūrėta 2014-03-
12];
15.33. KLAJUMIENĖ, D. XVIII a. sienų tapyba bažnyčių architektūroje. Vilnius: VDA 
leidykla, 2004;
15.34. KNEIŽYS, V. Vietinės reikšmės paminklas Pilypo-Jokūbo vienuolynas. 
Konstruktyviniai tyrimai. 1992, Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, b. 276-41;
15.35. KURCZEWSKI, J. Biskupstwo wileńskie. Wilno, 1912;
15.36. LAPIENYTĖ, S. Vietinės reikšmės architektūros paminklas Nr. 56 Šv. Jokūbo 
bažnyčios vienuolynas (klebonija). Architektūriniai-archeologiniai apmatavimai. 1992, 
Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, b. 276-46;
15.37. LATONAS, S. Vietinės reikšmės XVII-XVIII a. arch. Paminklas – buv. Šv. Jokūbo ir 
Šv. Pilypo bažnyčia Vilniuje, Lenino a. Nr. 10. Žvalgybinių polichrominių paieškų ataskaita. 
1985, KPC paveldosaugos biblioteka, f. 5, ap. 1, b. 2598;
15.38. LAUCIUS, G. Buv. Jokūbo bažnyčia. Architektūrinė-konstruktyvinė dalis (karkasinė 
dekoracijų atrama). 1972, Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, b. 276-8;
15.39. LAUCIUS, G. Buv. šv. Jokūbo bažnyčia Vilniuje. Fasadų spalvinio sprendimo 
tyrimas ir naujo dažymo pasiūlymas. 1972, Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, b. 354-1;
15.40. LEBEDYTĖ, R. Buv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčia Vilniuje, Vilnius, Lenino aikštė 10. 
Vietinės reikšmės architektūros paminklas Nr. 52. Interjero istoriniai-meniniai tyrimai. 
1987, KPC paveldosaugos biblioteka, f. 5, ap. 1, b. 3135;
15.41. Lietuvos dailininkų žodynas, t. 1: XVI–XVIII a. Vilnius: LKTI, 2005;
15.42. Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. Vilnius, 1988, p. 329-331;
15.43. LTST Vilniaus Tarpmiestinis Techninės Inventorizacijos Biuras. Namų valdybos 
techninės apskaitos byla. Vilnius, Lenino a. 11. 1971, Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, b. 
276-4;
15.44. LUCHTANIENĖ, D.; ŽUKOVSKIS, R. Buv. Šv. Jokūbo ligoninės pastatų 
komplekso, Vilniuje, Vasario 16-osios g. 10 teritorijos pietinės dalies archeologiniai tyrimai 
ir ataskaita, Archeologijos projektų centras „ANTIQUA“, 2006 m., UAB „Senojo miesto 
architektai“ archyvas;
15.45. MAČIULYTĖ, A. Buv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčia Vilniuje, Lenino pr. 11. Istoriniai-
meniniai tyrimai. Apybraiža. 1975, KPC paveldosaugos biblioteka, f. 5, ap. 1, b. 615;
15.46. MASLAUSKAITĖ, S. Šv. Hiacintas. Stebuklai ir atvaizdai XVI a. pabaigos – XVII 
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a. pradžios hagiografijoje // Naujasis židinys-Aidai, 2007, Nr. 8–9, p. 385–390;
15.47. MASLAUSKAITĖ, S. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios 
Žvėryne inventorius, 2001 m., VAKA, b. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 
bažnyčia Žvėryne;
15.48. MENDELEVIČIUS, J.; DENISOVAITĖ, K. Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios 
Vasario 16-osios g. 11, Vilniuje, pietinio, vakarinio ir šiaurinio fasadų mūro drėgmės ir 
užterštumo tyrimai. 2013, UAB „Kauno projektavimo restauravimo ir statybos instituto“ 
archyvas;
15.49. Nekilnojamojo kultūros paminklo restauravimo pasas. Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčia 
(Atv-56A) Vilniuje, Lukiškių a. 10. Barokinė sakykla (DR-188). 1999, Kultūros paveldo 
departamentas;
15.50. PETKEVIČIUS, P.; LESKEVIČIUS, J. Vilniaus Šv. Jokūbo bažnyčios apmatavimo 
brėžiniai. 1970, KPC paveldosaugos biblioteka, f. 5, ap. 1, b. 190;
15.51. PETKUS, V., Dominikonai Lietuvos kultūroje. Vilnius, 2012;
15.52. POVILIONIS, G. Vargondirbystės menas Lietuvoje: nuo baroko iki klasicizmo. 
Vargonų katalogas. XVII a.-XIX a. pirmoji pusė. Vilnius: Savastis, 2009, p. 286-287;
15.53. RACEVIČIENĖ, J. 1971 m. prie buv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčios Vilniuje vykdytų 
archeologinių stebėjimų ataskaita. 1971, Vilniaus apskrities archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 
7392;
15.54. RAČIŪNAITĖ, T. Lukiškių Dievo Motinos ikonos atodanga: restauravimas, 
ikonografija ir kilmės klausimas // Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 69: Kultiniai 
atvaizdai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: importas ir sklaida, Vilnius: VDA leidykla, 
2013, p. 65–94;
15.55. RAILA. V. Šv.Jokūbo ir Pilypo bažnyčios vienuolynas (klebonija) Vilniuje, Vasario 
16 g. Nr. 10. Fasadų žvalgomieji polichromijos tyrimai. 1992, Vilniaus apskrities archyvas, 
f. 1019, ap. 11, b. 7389;
15.56. SAMUKIENĖ, A. Buv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčia. Susipažinimas su objektu. 1974, 
Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, b. 276-9;
15.57. Susirašinėjimo dokumentai dėl Vilniaus Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčios remonto 
1935-1938 m. KPC paveldosaugos biblioteka, f. 22, ap. 1, b. 215;
15.58. ŠALTENIS Julius, Buv. Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso, Vilniuje, Vasario 
16-osios g. 10 konstrukcijų tyrimai. 2005, UAB „Senojo miesto architektai“ archyvas;
15.59. ŠIRVINSKIENĖ, D. Šv. Jokūbo-Pilypo bažnyčios vienuolynas Vilniuje, Vasario 16 
gt. Nr. 10. Vienuolyno (klebonijos) architektūriniai tyrimai (I- eilė). 1992, Vilniaus 
apskrities archyvas, f. 2, b. 276-48;
15.60. ŠIRVINSKIENĖ, D. Šv. Jokūbo-Pilypo bažnyčios vienuolynas Vilniuje, Vasario 16 
gt. Nr. 10. Vienuolyno (klebonijos) architektūriniai tyrimai (II – a eilė). 1993, Vilniaus 
apskrities archyvas, f. 2, b. 276-48A;
15.61. Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčios inventorius. 1804 m., VUB RS F57–Б53–15;
15.62. Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčios vizitacijos aktas. 1817 m., LVIA f. 694, ap. 1, b. 
3662, l. 139–144;
15.63. Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčios vizitacijos aktas. 1818 m., LVIA f. 694, ap. 1, b. 
4014, l. 241–244;
15.64. Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčios vizitacijos aktas. 1820 m., LVIA f. 694, ap. 1, b. 
3671, l. 472–493v;
15.65. Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčios vizitacijos aktas. 1830 m., LVIA f. 694, ap. 1, b. 
3777, l. 181–193;
15.66. Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčios vizitacijos aktas. 1844 m., LVIA f. 604, ap. 1, b. 
11583; LVIA f. 694, ap. 1, b. 3777, l. 567–577;
15.67. Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčios vizitacijos aktas. 1851 m., LVIA f. 694, ap. 1, b. 
3777, l. 578–585;
15.68. Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčios vizitacijos aktas. 1861 m., LVIA f. 604, ap. 1, b. 
4960, l. 1–21v;
15.69. Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčios vizitacijos aktas. 1888 m., LVIA f. 604, ap. 1, b. 
4995;
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15.70. Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčios vizitacijos aktas. 1894 m., LVIA f. 604, ap. 1, b. 
5044, l. 4–9v;
15.71. Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčios vizitacijos aktas. 1932 m., MAB RS f. 318–9609;
15.72. Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčios vizitacijos aktas. 1936 m., MAB RS f. 318–9610;
15.73. Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčios klebono raportai apie planuojamus remonto darbus, 
žaibo padarytą žalą ir pan. 1903 m., LVIA f. 604, ap. 4, b. 5939;
15.74. TELKSNIENĖ, E. Vilniaus Šv. Jokūbo ligoninė. Vilnius, Vasario 16-osios 10. Tinkų 
tyrimai ir konservavimo-restauravimo darbų technologinės rekomendacijos. 1992, Vilniaus 
apskrities archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 7391;
15.75. TREČIOKIENĖ, V. Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčia (ansamblio u. k. 1073) 
Vasario 16-osios g. 11, Vilnius. Pietinio, vakarinio ir šiaurinio fasadų paveldo tvarkybos 
darbai. Žvalgomieji polichrominiai tyrimai. 2013, UAB „Kauno projektavimo restauravimo 
ir statybos instituto“ archyvas;
15.76. URBONIENĖ, E., BIELIAUSKAITĖ, D. I tarybinės klinikinės ligoninės 
neurologinis skyrius. Buv. Jokūbo-Pilypo Domininkonų vienuolyno vakariniame korpuse. 
Restauracijos techninis d. projektas. Architektūrinė statybinė dalis. 1979, Vilniaus apskrities 
archyvas, f. 2, b. 276-11;
15.77. Vilnius. Lenino a. Nr. 10. Šv. Jokūbo-Pilypo bažnyčia. Altorių polichromijos tyrimai 
ir polichromijos restauracijos projekto eskizas. 1989, Vilniaus apskrities archyvas, f. 1019, 
ap. 11, b. 7408;
15.78. Vilnius. Lenino a. Nr. 10. Šv. Jokūbo-Pilypo bažnyčia. Interjero polichromijos 
tyrimai. Zondažų atžymėjimas išklotinėse ir grafinė retrospektyva. 1989, Vilniaus apskrities 
archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 7415;
15.79. Vilnius. Lenino a. Nr. 10. Šv. Jokūbo-Pilypo bažnyčia. Interjero polichromijos 
tyrimai ir restauracijos projekto eskizas. 1989, Vilniaus apskrities archyvas, f. 1019, ap. 11, 
b. 7413;
15.80. Vilniaus architektūra. Vilnius, 1985, p. 217-219;
15.81. Vilniaus Lukiškių dominikonų vienuolyno statinių ansamblio vienuolyno namo, 
Vasario 16-osios g. 11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., laiptinių ir stogo konstrukcijų tyrimai. 
UAB "Senamiesčio projektai", V., 2016, UAB "Senamiesčio projektai" archyvas;
15.82. WOŁYNIAK Wiadomości o dominikanach prowincyji litewskiej. Kraków, 1917, cz. 
1;
15.83. ZABITIS-NEZABITAUSKIS, A. Vilniaus bažnyčios: mūsų tautos šventovė. Vilnius, 
1940;
15.84. ZILINSKAS, Vytenis. Vilniaus Lukiškių dominikonų vienuolyno statinių ansamblio 
(u. k. 1073) vienuolyno namo (u. k. 37605), Vasario 16-osios g. 11, Vilniaus m., Vilniaus m. 
sav., Pietų korpuso stogo žvalgomieji architektūriniai tyrimai. V., 2013, UAB "Senojo 
miesto architektai" archyvas;
15.85. ZILINSKAS, Robertas. Buv. Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso, Vilniuje, 
Vasario 16-osios g. 10 architektūros tyrimai, paruošiamieji darbai, 2005, UAB „Senojo 
miesto architektai“ archyvas;
15.86. ZONNAS, V. Vietinės reikšmės architektūros paminklas buv. Jokūbo bažnyčia 
Vilniuje, Lenino a. 10. Priešprojektiniai darbai. Konstruktyviniai tyrimai. 1984, KPC 
paveldosaugos biblioteka, f. 5, ap. 1, b. 2495;
15.87. ZULONAS, E. Darbo projektas. Architektūriniai-statybiniai sprendimai. Buv. 
Jokūbo-Pilypo bažnyčios avarinės būklės likvidavimo projektas. 1987, Vilniaus apskrities 
archyvas, f. 2, b. 276-21;
15.88. ZULONAS, E. Interjero eskizinis projektas. Lenino a. Nr. 10. 1990, Vilniaus 
apskrities archyvas, f. 2, b. 276-38;
15.88. ZULONAS, E. Šv. Jokūbo Pilypo bažnyčia. Skliautų ir mūro stiprinimas. 1994, 
Vilniaus apskrities archyvas, f. 2,  b. 276-39;
15.89. ZULONAS, E. Šv. Jokūbo-Pilypo bažnyčia. Vilnius, Lenino a. Nr. 10. Altorių 
polichromijos tyrimai ir polichromijos restauracijos projekto eskizas. 1989, KPC 
paveldosaugos biblioteka, f. 5, ap. 1, b. 3736;
15.90. ZULONAS, E. Šv. Jokūbo-Pilypo bažnyčia. Vilnius, Lenino a. Nr. 10. Interjero 
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polichromijos tyrimai. 1989, Vilniaus apskrities archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 7411;
15.91. Žemės sklypo Vasario 16-osios g. 1, Vilniuje žvalgybiniai inžineriniai geologiniai 
tyrimai, atliko UAB „Geotestus“ 2015-12 mėn., UAB „Senojo miesto architektai“ archyvas;
15.92. BALIULYTĖ, Indrė. Šv. Jokūbo ligoninės pastatų kompleksas, Vasario 16-osios g. 1, 
Vilnius. Istorinių tyrimų apibendrinimas, 2018;
15.93. DRĖMA, Vladas. Dingęs Vilnius. Vilnius, 2013, p. 404–407;
15.94. GIRLEVIČIUS, Linas.Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504) 
teritorijos, Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (33653) teritorijos, Šv. 
Jokūbo ligoninės pastatų komplekso (30748) teritorijos, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., 
Vasario 16-osios g. 11, 2014 metų žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Kultūros 
paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 4305;
15.95. GIRLEVIČIUS, Linas. Žvalgomieji tyrimai ir žvalgymai Vilniuje. Archeologiniai 
tyrinėjimai Lietuvoje 2014 metais. Vilnius, 2015, p. 390-393;
15.96. JONUTIS, Gediminas. Vasario 16-osios gatvė 10, 11. Archeologiniai tyrinėjimai 
Lietuvoje 2016 metais. Vilnius, 2017, p. 362-364;
15.97. JONUTIS, Gediminas; GIRLEVIČIUS, Linas. Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. 
Naujamiesčiu (33653), Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso (30748) teritorijos, Vilniaus 
m. sav., Vilniaus m., Vasario 16-osios g. 1, 10, 2017 metais atliktų žvalgomųjų 
archeologinių tyrimų pažyma. Vilnius, 2017-04-28;
15.98. JONUTIS, Gediminas. Vilniaus miesto istorinės dalies vad. Naujamiesčiu (33653), 
Vilniaus Lukiškių dominikonų vienuolyno statinių ansamblio (10730), Šv. Jokūbo ligoninės 
pastatų komplekso (30748) teritorijos, Vasario 16-osios g. 10, 11, Vilniaus m., žvalgomųjų 
archeologinių tyrimų, atliktų 2016 m., ataskaita. Vilnius, 2017, Lietuvos istorijos instituto 
biblioteka, b. 95952;
15.99. KIRKORAS, Adomas Honoris. Pasivaikščiojimai po Vilnių ir jo apylinkes. Vilnius, 
1991, p. 112-115;
15.100. KVIZIKEVIČIUS, Linas. Vilniaus miesto istorinės dalies vad. Naujamiesčiu 
(33653), Vilniaus Lukiškių dominikonų vienuolyno statinių ansamblio (10730), Šv. Jokūbo 
ligoninės pastatų komplekso (30748) teritorijos, Vasario 16-osios g. 1, Vilniaus m. 
taikomųjų mokslinių ardomųjų tyrimų išvadų pažyma. Vilnius, 2018-02-08, KPC archyvas;
15.101. Lietuvos valstybinis istorijos archyvas, f. 458, ap. 1, b. 317, 720;
15.102. LUCHTANIENĖ, Daiva. Žvalgomieji archeologiniai tyrimai Vilniuje, šv. Jokūbo ir 
Pilypo bažnyčios aplinkoje 1998 metais. Ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos 
biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 393;
15.103. MAŁACHOWICZ, Edmund. Dzieje cmentarzy wileńskich, prieiga per internetą: 
http://www.cmentarium.sowa.website.pl/Cmentarze/Wilno1.html [žiūrėta 2018-08-24];
15.104. MEILIUS, Eimantas. Lukiškės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais (XV-
XVIII a.): nuo užmiesčio per priemiestį iki miesto pakraščio. Vilnius, 2017, prieiga per 
internetą: http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004102653 [žiūrėta 
2018-08-24];
15.105. SPUDAS, Virgilijus; KAZLAUSKIENĖ, Dalia; VEŽEVIČIENĖ, Vitalija. Vilniaus 
Lukiškių dominikonų vienuolyno statinių ansamblio (u.k. 1073), Šv. Jokūbo ligoninės 
pastatų komplekso (u.k. 30748) teritorija, Vasario 16-osios g. 1, Vilniaus m. Detaliųjų 
archeologinių tyrimų metu 2017 m. aptiktų pamatų liekanų architektūros tyrimai. Vilnius, 
2018, KPC archyvas;
15.106. TAMOŠIŪNIENĖ, Ingrida; VITKAUSKIENĖ, Birutė, Rūta; ŽILEVIČIŪTĖ, 
Aušrinė. Vilniaus miesto planai. Vilnius, 2017;
15.107. TRIPONIENĖ, Dalia. Vilniaus Šv. Jokūbo ligoninė, 2017 vasario mėn. 25 d., 
prieiga per internetą: 
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/mokslas/sveikata/vilniaus_svjokubo_ligonine/ 
[žiūrėta:2018-08-20];
15.108. ŽUKAUSKAITĖ, Jurgita (sud.). Tyrinėjimai, nesuteikę vertingos archeologinės 
informacijos. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais. Vilnius, 2004, p. 315 (Nr. 
75);
15.109. ŽUKOVSKIS, Robertas.Vasario 16-osios g. 1, Šv. Jokūbo ligoninės pastatų 
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teritorija (30748), Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504) teritorija, 
žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2015 metų ataskaita. Kultūros paveldo centro 
paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 4863;
15.110. KVIZIKEVIČIUS, Linas. Vilniaus miesto istorinės dalies vad. Naujamiesčiu 
(33653), Vilniaus Lukiškių dominikonų vienuolyno statinių ansamblio (10730), Šv. Jokūbo 
ligoninės pastatų komplekso (30748) teritorijos, Vasario 16-osios g. 1, Vilniaus m. 
taikomųjų mokslinių ardomųjų tyrimų išvadų pažyma Nr. 2. Vilnius, 2018-07-25, KPC 
archyvas.

         16. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Lietuvos Respublikos 
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas administraciniam 
teismui.

Taryba šiuo a k t u

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

[x] n u t a r i a, jog turi būti patikslinti Registre registruotos vertybės 
duomenys 1073

(kodas)

[  ] n u t a r i a, jog Registre registruotai vertybei tik apibrėžiama ar 
patikslinama apsaugos zona

(kodas)

[  ] n u t a r i a, jog vertybei apsauga netaikoma

          PRIDEDAMA:

1. Fotofiksacija, 358 nuotraukos, 358 lap.;
2. Apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų planas, 2 lap.;
3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai, 9 lap.;
4. Brėžiniai, 55 lap.;
5. Ikonografija, 70 lap.;
6. Priedas Nr. 1. Žymiausių gydytojų, dirbusių Šv. Jokūbo ligoninėje, sąrašas, 2 lap.

Pirmininkas Ramūnas Kondratas

                PASTABOS

* Pildoma, kai Taryba nutaria, jog Registre registruotai vertybei tik apibrėžiama ar 
patikslinama apsaugos zona

** Kultūros paveldo objekto apsaugos zonos ribos nustatomos paskelbtam ar inicijuotam
skelbti saugomu objektui. Jeigu objektas inicijuotas skelbti saugomu, nustatytos apsaugos zonos ribos 
įsigalioja objektą paskelbus saugomu
                *** Kultūros paveldo objekto apsaugos zonos ir jos pozonių ribos nenustatomos, jei jis yra 
draustinyje ar rezervate, taip pat nepaskelbtam saugomu ar neinicijuotam skelbti saugomu objektui
bei Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių nustatytais atvejais
                **** Pildoma, kai kultūros paveldo objektas ar vietovė yra paskelbti saugomais ar 
inicijuoti skelbti saugomais
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Tarybos akto 2018-12-04   Nr. KPD-RM-2743
(data) (Nr.)

1 priedas
(Nr.)

Į KOMPLEKSĄ ĮEINANČIO OBJEKTO 
DUOMENYS

          1. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas su vardu ir vardais:
Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. 
Jokūbo ligoninės statinių komplekso Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčia

(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

          2. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas:
bažnyčia

(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

          3. Į kompleksą įeinantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adreso objektą:
Vasario 16-osios g. 11
(gatvės pavadinimas ir jos tipas)

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

(Nr.)

Vilnius (m.) Vilniaus miesto sav.
(gyvenamoji vietovė ir jos tipas)

(vs., k., gelež. st., mstl., m.)
(seniūnija) (savivaldybė ir jos tipas)

(r., m., sav.)

          4. Į kompleksą įeinantis objektas yra: [  ] vieta [x] statinys [  ] kitas nekilnojamasis 
daiktas

(pažymėti tik vieną)

          5. Į kompleksą įeinančio objekto (statyta 1690-1727 m., bokštai užbaigti 1727-1737 m. 
pagal architekto Abrahamo Antuano Genu projektą, interjeras įrengtas XVIII a. V-VII deš., 
restauruotas 1996-2003 m., altorių ansamblį kūrė architektas dekoratorius Joakimas 
Herdegenas, skulptorius Juozapas Hedelis ir lipdytojas drožėjas Ignacas Meltzeris, vargonų 
pozityvo meistras – Joachimas Friedrichas Scheelis, interjero restauravimo aut. V. 
Dzindziliauskas, K. Norkūnas, L. Novopašinas, J. A. Pilipavičius; baroko stilius; ) 
vertingosios savybės yra:
       
       
      

5.1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija - dvibokštė, stačiakampė, vienanavė, su presbiterija 
R, užsibaigiančia pusapskrite apside; rūsiai po presbiterija ir P bokštu (-; būklė gera; 
BR Nr. 1-19; IKONOGR Nr. 2-11, 16-23; FF Nr. 10, 35-37, 39, 41, 50-53; 2014 m.); stogo 
forma - navos ir presbiterijos dvišlaitė, apsidės pusapskritė, bokštų šalmų kupolinė, 
aštuonkampio svogūno formos (-; būklė gera; BR Nr. 2-6, 14-18; IKONOGR Nr. 16-23; 
FF Nr. 11, 36, 51; 2014 m.); stogo dangos medžiaga ar jos tipas - navos ir presbiterijos 
čerpių dangos tipas, apsidės ir bokštų skardos lakštų dangos tipas (-; -; BR Nr. 2, 3, 16; 
IKONOGR Nr. 16-23; FF Nr. 11, 36, 51; 2014 m.); kiti stogo elementai - apsidės plytų 
mūro liukarna (-; būklė gera; BR Nr. 3-6, 15-17; IKONOGR Nr. 16, 18, 19, 22, 23; FF Nr. 
36, 42; 2014 m.); šeši ornamentuoti kryžiai (Uk 7436, DR 186, „Ornamentuoti kryžiai 
(6)“): P bokšto ornamentuotas kryžius (-; būklė patenkinama; FF Nr. 12; 2014); Š bokšto 
ornamentuotas kryžius (-; būklė patenkinama; FF Nr. 13; 2014); R frontono 
ornamentuotas kryžius (-; būklė patenkinama; FF Nr. 14; 2014); apsidės bokštelio 
ornamentuotas kryžius (-; būklė patenkinama; FF Nr. 43; 2014); presbiterijos bokštelio 
ornamentuotas kryžius (-; būklė patenkinama; FF Nr. 44; 2014); V frontono 
ornamentuotas kryžius (-; būklė patenkinama; FF Nr. 45; 2014); 
5.1.1.3. aukštų išplanavimas, kapitalinės sienos - stačiakampio plano, vienanavė su 
presbiterija, vargonų choru virš prienavio bei Šv. Hiacinto koplyčia P bokšto I a. (-; 
būklė gera; BR Nr. 2-19; IKONOGR Nr. 24; FF Nr. 57-62, 71, 73, 77-82, 86; 2014 m.); 
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kolonos, sienų angos, nišos - rūsio, navos, presbiterijos, Šv. Hiacinto koplyčios ir 
bokštų angos, nišos su segmentinėmis ir pusapskritėmis sąramomis (-; būklė gera; BR 
Nr. 5, 10, 11, 17; IKONOGR Nr. 24, 40; FF Nr. 54, 55, 61-64, 68, 71, 74, 76, 78-80, 84, 85; 
2014 m.); 
5.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas - fasadų architektūrinio sprendimo visuma 
(išskyrus įėjimą į presbiterijos rūsį iš V fasado, nėra duomenų apie presbiterijos cokolinio 
tarpsnio lango ir durų angas, nišą su segmentine sąrama bei Š bokšto Š fasado I a. lango 
angą; būklė patenkinama; žr. 15.27, 48, 75; BR Nr. 2-4, 14-16; IKONOGR Nr. 16-23; FF 
Nr. 10-53; 2014 m.); fasadų architektūros tūrinės detalės - R fasado keturkampiai 
keturių tarpsnių Š ir P bokštai, užsibaigiantys aštuonkampio svogūno formos kupolais 
su keturiomis liukarnomis (-; P bokšto būklė gera, Š bokšto būklė patenkinama; BR Nr. 2-
19; IKONOGR Nr. 16-23; FF Nr. 10, 35, 37, 41, 51-53; 2014 m.); R fasado plytų mūro 
frontonas (-; būklė patenkinama; BR Nr. 2, 4, 5, 14, 15, 17; IKONOGR Nr. 17, 18, 20, 21, 
23; FF Nr. 10, 11, 51; 2014 m.); presbiterijos ir apsidės liukarnos plytų mūro bokšteliai 
(-; būklė gera; BR Nr. 3-5, 15-17; IKONOGR Nr. 18, 19, 22, 23; FF Nr. 36, 42, 43; 2014 
m.); fasadų apdaila ir puošyba - dvi R fasado skulptūros: skulptūra (6.1.1); skulptūra 
(6.1.2); R fasado timpano XIX a. vid. stiuko reljefinė Švč. Mergelės Marijos 
monograma (-;būklė bloga; FF Nr. 15; 2014 m.); R fasado sandriko XVIII a. II ketv. 
stiuko ornamentinis reljefas (-;būklė bloga; FF Nr. 16; 2014 m.); R fasado supraporto 
sienų tapyba „Lukiškių Švč. Mergelė Marija“ (Uk. 8243, DV 245, Sieninė tapyba 
„Angelai su Marijos paveikslu) (aukštis - 360 cm, plotis - 360 cm; būklė bloga; FF Nr. 20; 
2014 m.); R fasado supraporto paminklinė lenta su įrašu „RP 1931 W ŚWIĘTO 
CHRYSTUSA KRÓLA / PARAFJA ŚW • APPST • FILIPA I JAKÓBA / ODDAŁA 
SIĘ POD OPIEKE / NAJŚWIĘTSZEMU / SERCU JEZUSOWEMU / PRZYJDŹ 
KROLESTWO TWOJE“ (-; būklė patenkinama; FF Nr. 22; 2014 m.); septynios R 
fasado memorialinės lentos: Pacelionių seniūno Pranciškaus Zavišos memorialinė 
lenta su įrašu „D O M / z Poczywająsego na tym miejscu / Grzesznika / 
FRANCISZKA ZAWISZY / Starosty Pucilanskiego / Ktory prosi zmowicz / Jedna 
Zdrowas Marya / Zmarł R=1781 Mç Iunu D. 20“ (uk. 8244, DV 246, Pranciškaus 
Zavišos memorialinė lenta) (aukštis - 100,5 cm, plotis - 65,5 cm; būklė patenkinama; FF 
Nr. 23-25; 2014 m.); memorialinės lentos fragmentas su įrašu „ D O M / Tu poczywa w 
/ Teresa [...] odrowuzow / [...]getowa“ (aukštis - 25 cm, plotis - 44 cm; būklė bloga; FF 
Nr. 27; 2014 m.); Bogumilos Zadovskytės-Skirmantienės memorialinė lenta su įrašu 
„D. O. M. / Szanownym Zwlokom Bogumiley / z Zadowskich SKIRMONTOWEY / 
stora życ przestała Roku 1823 Julij 3 Dnia maiąc wieku Lat 60. / od wdziącznych 
Dzieci / PAMIĄTKA.“ (aukštis - 92 cm, plotis - 61,5 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 28; 
2014 m.); kunigo Benedikto Novickio memorialinė lenta su įrašu „D. O. M. / Ks. 
BENEDYKT NOWICKI Prałat dyecezyi mińskiej / + 27 Lipca 1865 r. wieku lat 55 
pogrzebio- / ny na cmentarzu tutejszego kościoła: / Prosio 3 zdrowaś Marya. / P. 
[?]ackocki“ (aukštis - 61,5 cm, plotis - 71,5 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 29; 2014 m.); 
Leono Erdmano memorialinė lenta su įrašu „S. † P. / ERDMAN LEON / ppor 3. 
baonu kolejowego / zmarł od rany w obronie / Ojczyzny w dn. 30. I. 1920 r. / Zwiącek 
oficerów Rezerwy w Wilnie“ (-; būklė patenkinama; FF Nr. 31; 2014 m.); Cezario 
Chaleckio memorialinė lenta su įrašu „S. † P. / CHALECKI CEZARZY / Por. 77. P. 
P. Poległ / w oboronie Ojczyzny pod / Baranelami. 17. XI. 1920 r. / z wiązek oficerów / 
Rezerwy w Wilnie“ (-; būklė patenkinama; FF Nr. 32; 2014 m.); Jono Rotkovskio 
memorialinė lenta su įrašu „S. † P. / ROTKOWSKI JAN / Plutonowy 1. P. uł. / 
Krechowieckich / poległ w obronie Ojczyzny / 16. VIII. 1920 r. pod Zołtancem / 
zwiącek oficerów Rezerwy / w Wilnie“ (-; būklė patenkinama; FF Nr. 33; 2014 m.); 
Bronislavo Urbanovičiaus memorialinė lenta su įrašu „ŚWIĘTEJ PAMIĘCI / 
BRONISŁAWA URBANOWICZA / WACHMISTRA SZTABOWEGO 2 
SZWADRONU 13 p. uł. WIL. / UCZESTNIKA WSZYSTKICH WALK JEGO / 
KAWALERA KRZYZA WALECZNYCH / I KRZYZA WOJSK LITWY 
ŚRODKOWEJ / * W BIRŻACH P. TU PONIEWIESKIEGO 1888 / † W WILNIE 18. 
IV: 1928 PAMIĄTKĘ TĄ / KŁADZE JEGO SZWADRONU POWÓDCA PROSZĄC 

17



PRZECHODNIA O / ZDROWAŚ MARYJA.“ (aukštis - 31 cm, plotis - 42,5 cm; būklė 
patenkinama; FF Nr. 34; 2014 m.); P bokšto V sienos memorialinė lenta su įrašo 
fragmentais „Leo[n] [...] Bonis[...] y [...]icz / [...] z J zic [...] / In [...] I a 18. dnia. __ / I. 
II....“ (-; būklė bloga, vidurinė dalis neišlikusi; FF Nr. 38; 2014 m.); P fasado Simono ir 
Teresės Mikikievičių memorialinė lenta su įrašu „D. O. M. / TU LEZA OBOK SIEBIE 
ZWLO / KI SZYMONA Y TERESSY / MIKIKIEWICZOW / MAŁZONKOW 1y 
UMARŁ Ru 1812 X [...] / 2y Ru 1813 JAN: 1go DNIA ZYLY POLA[...] / PROSZA 
MOD[LI]TWĘ NA [P]OZNĄ DO BO[...] / TEN GLAZ IEST TU POMNIKm 
ZWLOK[...] / OYCA Y MATKI / CO W SMUTKU POLOZYLI POZOSTALE / 
DZIATKI.“ (-; būklė bloga; FF Nr. 46; 2014 m.); dvi apsidės sienos memorialinės lentos: 
Felicijanos Skirmantaitės-Staniševskienės memorialinė lenta su įrašu „D. O. M. / 
Felicianna z Skirmóntow / STANISZEWSKA / T. S. zmarła R. 1834. Sierpnia / dnia 
14. maiąca Lat 40. / prosi 3. Zdrowaś Maria.“ (-; būklė bloga; FF Nr. 48; 2014 m.); 
memorialinė lenta (-; būklė bloga; FF Nr. 49; 2014 m.); 
5.1.1.5. konstrukcijos - pamatas (netyrinėta; -; -; 2014 m.); plytų mūro sienos (netyrinėta; 
-; žr. 15.27, 48; TRP; BR Nr. 2-19; IKONOGR Nr. 16-24; FF Nr. 10, 35, 39, 41, 50, 52, 53; 
2014 m.); Š ir P sienų vidaus nišos su pusapskritėmis sąramomis (-; būklė gera; BR Nr. 
5, 7, 10, 17; FF Nr. 57, 58, 61, 67, 69, 70; 2014 m.); vargonų choro balkonas su banguotu 
plytų mūro parapetu, besiremiantis į plytų mūro arkadą (-; būklė gera; BR Nr. 5-8, 10, 
17-19; FF Nr. 71, 73, 75; 2014 m.); rūsių, navos, presbiterijos ir Š bokšto I a. plytų 
mūro cilindriniai su liunetėmis skliautai; Šv. Hiacinto koplyčios ir prienavio plytų 
mūro kryžminiai skliautai (-; būklė gera; BR Nr. 5-11, 17-19; IKONOGR Nr. 24, 25, 40; 
FF Nr. 54-56, 59, 60, 73, 75, 81; 2014 m.); Š bokšto II a. medinė perdanga (netyrinėta; -; 
BR Nr. 6, 12; 2014 m.); Š ir P bokštų šalmų konstrukcijos (netyrinėta; -; BR Nr. 12, 13; 
2014 m.); funkcinė įranga - sakyklos plytų mūro su mediniais antpakopiais laiptų tipas 
bei medinių laiptų tipas (-; -; BR Nr. 7, 10; FF Nr. 68; 2014 m.); plytų mūro laiptai iš 
vargonų choro į Š bokštą (į P bokšto viršutinius aukštus nepatekta; būklė patenkinama; 
BR Nr. 8, 12; FF Nr. 83; 2014 m.); stalių ir kitų medžiagų gaminiai - medinių langų 
tipai (išskyrus Š bokšto Š fasado langų tipus; konstrukcija netyrinėta; BR Nr. 2-6, 14-18; 
IKONOGR Nr. 17, 20, 21, 22, 26, 39; FF Nr. 10, 17, 18, 39, 40; 2014 m.); R fasado įėjimo 
medinės įsprūdinės dvivėrės durys, jų uždarymo mechanizmas (-; būklė gera; BR Nr. 2, 
14; FF Nr. 21; 2014 m.); medinės vienvėrės dvisluoksnės durys iš presbiterijos į 
zakristiją, viena pusė dekoruota rombo motyvu; jų medinė stakta (-; būklė gera; BR Nr. 
5, 7, 10, 17; FF Nr. 66; 2014 m.); medinės dvivėrės dvisluoksnės durys iš presbiterijos į 
vienuolyno namą, viena pusė dekoruota eglutės motyvu (-; -; BR Nr. 5, 7, 10, 17; FF Nr. 
65; 2014 m.); medinės dvivėrės dvisluoksnės durys iš prienavio į Š bokšto I a., viena 
pusė dekoruota eglutės motyvu (-; būklė gera; BR Nr. 7, 10; FF Nr. 74; 2014 m.); Šv. 
Hiacinto koplyčios medinis durų apvadas bei medinių dvivėrių durų tipas (durų 
piešinys netyrinėtas; būklė gera; BR Nr. 7, 10; FF Nr. 74; 2014 m.); 
5.1.1.6. patalpų architektūrinės detalės - navą bei presbiteriją juosiantis plytų mūro 
antablementas, remiamas plytų mūro suporintų piliastrų (-; būklė gera; BR Nr. 5, 6, 17, 
18; IKONOGR Nr. 24, 40, 41, 46; FF Nr. 57-59, 63, 64, 67, 69, 70; 2014 m.); vargonų 
choro piliastrai, jungiami plytų mūro profiliuotų karnizų (-; būklė gera; BR Nr. 18; FF 
Nr. 71; 2014 m.); vidaus dekoras - Šv. Hiacinto koplyčios skliauto keturios XVIII a. 
vid. tapytos figūrinės kompozicijos (uk. 7431, DR 181, Sieninė tapyba. Šv. Domininko 
gyvenimo scenos (4)) (viso skliauto ilgis - 600 cm, plotis 590 cm; būklė gera, restauruota 
2002-2003 m.; IKONOGR Nr. 25-26; FF Nr. 87; 2014 m.): freska „Šv. Hiacintas klūpo 
prieš šv. Dominyką“ su įrašu „AVE FLORUM FLOS HYACINTHE“ (-; būklė 
patenkinama; IKONOGR Nr. 27, FF Nr. 88; 2014 m.); freska „Šv. Hiacintas misionierius 
- pirmųjų dominikonų vienuolynų Lenkijoje steigėjas“ (-; būklė patenkinama; 
IKONOGR Nr. 28; FF Nr. 89; 2014 m.); freska „Šv. Hiacinto apoteozė matyta pal. 
Bronislavos vizijoje“ (-; būklė patenkinama; IKONOGR Nr. 29; FF Nr. 90; 2014 m.); 
freska „Šv. Hiacintas su Švč. Sakramentu ir Švč. Mergelės Marijos skulptūra 
bėgdamas nuo totorių, sausomis kojomis pereina Dniepro upę“ (-; būklė patenkinama; 
IKONOGR Nr. 30; FF Nr. 91; 2014 m.); Šv. Hiacinto koplyčios sienų 1944 m. sgrafito 
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dekoracija su augaline ornamentika ir angelų figūromis (uk. 7432, DR 182, Dekoras su 
augaline ornamentika ir angelų figūromis): koplyčios R sienos dekoracija „Sėdinčio 
angelo figūra“ (I) (-; būklė gera, restauruota 2002-2003 m.; FF Nr. 92; 2014 m.); 
koplyčios R sienos dekoracija „Sėdinčio angelo figūra“ (II) (-;būklė gera, restauruota 
2002-2003 m.; FF Nr. 93; 2014 m.); koplyčios V sienos dekoracija „Sėdinčio angelo 
figūra“ (III) (-; būklė gera, restauruota 2002-2003 m.; IKONOGR Nr. 31; FF Nr. 104; 
2014 m.); koplyčios V sienos dekoracija „Sėdinčio angelo figūra“ (IV) (-;būklė gera, 
restauruota 2002-2003 m.; FF Nr. 94; 2014 m.); koplyčios Š sienos dekoracija „Sėdinčio 
angelo figūra“ (V) (-; būklė gera, restauruota 2002-2003 m.; IKONOGR Nr. 32; FF Nr. 95; 
2014 m.); koplyčios Š sienos dekoracija „Sėdinčio angelo figūra“ (VI) (-;būklė gera, 
restauruota 2002-2003 m.; IKONOGR Nr. 33; FF Nr. 96; 2014 m.); koplyčios sienų ir 
skliauto augalinė ornamentika (-; būklė gera, restauruota 2002-2003 m.; IKONOGR Nr. 
26; FF Nr. 96; 2014 m.); ornamentinis dekoras su įrašu kartuše virš įėjimo arkos 
„DOMINE/ DILEXI/ DECOREM/ DOMUS/ TUAE / - 1744 J. / H. 1944.“ (-; būklė 
gera, restauruota 2002-2003 m.; FF Nr. 97; 2014 m.); R lango ambrazūros ornamentinis 
dekoras, kartušas su herbu ir įrašais medalionuose „CONTITUISTI EUM,/ 
DOMINE,/ SINGULARITER IN SPE/ ANT. BREV./ II NOCT.“ ir „INNOCENS/ 
MANIBUS/ ET MUNDO CORDE/ ASCENDIT IN MONTEM/ DOMINI/ ANT. 
BREV. II NOCT.“ (-; būklė gera, restauruota 2002-2003 m.; IKONOGR Nr. 34-35; FF Nr. 
98-100; 2014 m.); V lango ambrazūros ornamentinis dekoras su įrašais medalionuose 
„DIVINI/ VERBI SEMINE/ CHRISTO/ GENVIT POPULOS/ ANT. BREV./ III 
NOCT.“ ir „IN/ VIRTUTE TUA,/ DOMINE,/ MUNDI PURGAVIT/ VITIA/ ANT. 
BREV. III. NOCT.“ (-; būklė gera, restauruota 2002-2003 m.; IKONOGR Nr. 36-37; FF 
Nr. 94, 101-105; 2014 m.); dvylika 1764 m. tapytų bažnyčios konsekracijos kryžių (-; 
būklė gera, restauruota 1996-1998 m.; FF Nr. 106-107; 2014 m.); du XVIII a. pab. - XIX 
a. pr. tapyti presbiterijos konsekracijos kryžiai su sienų polichromijos fragmentais (-; 
būklė gera, restauruota 1996-1998 m.; FF Nr. 108-109; 2014 m.); dvi presbiterijos 
skliauto XVIII a. vid. tapytos rozetės (-; būklė gera; restauruota 1996-1998 m.; FF Nr. 
110; 2014 m.); dvi bažnyčios centrinės navos skliauto XVIII a. vid. stiuko rozetės su 
tapytu dekoru (-; būklė gera; restauruota 1996-1998 m.; FF Nr. 111-112; 2014 m.); 
centrinės navos vargonų choro dalies skliauto XVIII a. vid. tapyta rozetė (-; būklė gera; 
restauruota 1996-1998 m.; FF Nr. 113; 2014 m.); vargonų choro balkono XVIII a. vid. 
ornamentinė tapyba (-; būklė gera, restauruota 1996-1998 m.; FF Nr. 71; 2014 m.); 
presbiterijos skliauto XVIII a. vid. ornamentinė puošyba (-; būklė gera, restauruota 
1996-1998 m.; IKONOGR Nr. 40; FF Nr. 114; 2014 m.); aštuoniolikos centrinės navos 
piliastrų kapitelių XVIII a. vid. stiuko dekoras (-; būklė gera; IKONOGR Nr. 39; FF Nr. 
115; 2014 m.); triumfo arkos XVIII a. vid. reljefinis stiuko herbas kartuše (-; būklė 
gera, restauruota 1996-2003 m.; IKONOGR Nr. 38; FF Nr. 116; 2014 m.); įmontuota 
įranga - aštuoni altoriai su mensomis ir skulptūriniu dekoru (uk. 7437, DR 187, 
Altoriai (3) su skulptūromis): didysis Švč. Mergelės Marijos altorius su tabernakuliu, 
mensa, skulptūrine glorija, dviejų apaštalų (uk. 7433, DR 183, Evangelistų skulptūros) 
ir šešiomis angelų skulptūromis (-; būklė gera, restauruota 1996-2003 m.; IKONOGR Nr. 
40-41, 44-45; FF Nr. 117-122; 2014 m.); mensa (aukštis - 109 cm, plotis - 335 cm, gylis - 
150 cm; būklė gera, restauruota 1996-2003 m.; FF Nr. 117; 2014 m.); skulptūrinė glorija 
(-; būklė gera, restauruota 1996-2003 m.; IKONOGR Nr. 40; FF Nr. 118; 2014 m.); 
skulptūra „Angelas“ (I) (-; būklė gera, restauruota 1996-2003 m.; IKONOGR Nr. 40; FF 
Nr. 118; 2014 m.); skulptūra „Angelas“ (II) (-; būklė gera, restauruota 1996-2003 m.; 
IKONOGR Nr. 40; FF Nr. 118; 2014 m.); skulptūra „Angelas“ (III) (-; būklė gera, 
restauruota 1996-2003 m.; IKONOGR Nr. 40; FF Nr. 118; 2014 m.); skulptūra „Angelas“ 
(IV) (-; būklė gera, restauruota 1996-2003 m.; IKONOGR Nr. 40; FF Nr. 118; 2014 m.); 
skulptūra „Angelas“ (V) (-; būklė gera, restauruota 1996-2003 m.; FF Nr. 119; 2014 m.); 
skulptūra „Angelas“ (VI) (-; būklė gera, restauruota 1996-2003 m.; FF Nr. 119; 2014 m.); 
skulptūra „Angelas“ (VII) (-; būklė gera, restauruota 1996-2003 m.; FF Nr. 120; 2014 
m.); skulptūra „Angelas“ (VIII) (-; būklė gera, restauruota 1996-2003 m.; FF Nr. 120; 
2014 m.); skulptūra „Šv. apaštalas Judas Tadas“ (-; būklė gera, restauruota 1996-2003 
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m.; IKONOGR Nr. 40, 44; FF Nr. 121; 2014 m.); skulptūra „Šv. apaštalas Simonas“ (-; 
būklė gera, restauruota 1996-2003 m.; IKONOGR Nr. 40, 45; FF Nr. 122; 2014 m.); 
šoninis Nukryžiuotojo altorius su mensa, dviem šventųjų, dviem angelų skulptūromis, 
dviem dekoratyvinėmis vazomis, pirmo tarpsnio paveikslu (6.1.3) (-; būklė gera, 
restauruota 1996-2003 m.; IKONOGR Nr. 40, 42, 46; FF Nr. 123; 2014 m.); mensa (aukštis 
- 122 cm, plotis - 205 cm, gylis - 107 cm; būklė gera, restauruota 1996-2003 m.; FF Nr. 
123; 2014 m.); skulptūra „Angelas“ (I) (-; būklė gera, restauruota 1996-2003 m.; FF Nr. 
123; 2014 m.); skulptūra „Angelas“ (II) (-; būklė gera, restauruota 1996-2003 m.; FF Nr. 
123; 2014 m.); nežinomo apaštalo skulptūra (I) (-; būklė gera, restauruota 1996-2003 m.; 
FF Nr. 124; 2014 m.); nežinomo apaštalo skulptūra (II) (-; būklė gera, restauruota 1996-
2003 m.; FF Nr. 125; 2014 m.); šoninis Šv. Dominyko altorius su tabernakuliu, mensa, 
dviem angelų skulptūromis, paveikslu (6.1.5) (-; būklė gera, restauruota 1996-2003 m.; 
FF Nr. 126; 2014 m.); tabernakulis (-; būklė gera, restauruota 1996-2003 m.; FF Nr. 126; 
2014 m.); mensa (aukštis - 107 cm, plotis - 198 cm, gylis - 101 cm; būklė gera, restauruota 
1996-2003 m.; FF Nr. 126; 2014 m.); skulptūra „Angelas“ (I) (-; būklė gera, restauruota 
1996-2003 m.; FF Nr. 126; 2014 m.); skulptūra „Angelas“ (II) (-; būklė gera, restauruota 
1996-2003 m.; FF Nr. 126; 2014 m.); šoninis Šv. Vincento Ferero altorius su mensa (-; 
būklė gera, restauruota 1996-2003 m.; FF Nr. 127; 2014 m.); mensa (aukštis - 112 cm, 
plotis - 183 cm, gylis - 105 cm; būklė gera, restauruota 1996-2003 m.; FF Nr. 127; 2014 
m.); šoninis Rožinio Švč. Mergelės Marijos altorius su ikona, tabernakuliu, mensa, 
dviem šventųjų, dviem angelų skulptūromis ir dviem dekoratyvinėmis vazomis (-; 
būklė gera, restauruota 1996-2003 m.; IKONOGR Nr. 43; FF Nr. 128; 2014 m.); ikona 
(6.2); tabernakulis (-; būklė gera, restauruota 1996-2003 m.; FF Nr. 128; 2014 m.); mensa 
(aukštis - 125 cm, plotis - 203 cm, gylis - 97 cm; būklė gera, restauruota 1996-2003 m.; FF 
Nr. 128; 2014 m.); skulptūra „Angelas“ (I) (-; būklė gera, restauruota 1996-2003 m.; FF 
Nr. 128; 2014 m.); skulptūra „Angelas“ (II) (-; būklė gera, restauruota 1996-2003 m.; FF 
Nr. 128; 2014 m.); nežinomo apaštalo skulptūra (I) (-; būklė gera, restauruota 1996-2003 
m.; FF Nr. 129; 2014 m.); nežinomo apaštalo skulptūra (II) (-; būklė gera, restauruota 
1996-2003 m.; FF Nr. 130; 2014 m.); šoninis Šv. Juozapo altorius su tabernakuliu, 
mensa, angelų skulptūromis, paveikslu (6.1.4) (-; būklė gera, restauruota 1996-2003 m.; 
FF Nr. 131; 2014 m.); tabernakulis (-; būklė gera, restauruota 1996-2003 m.; FF Nr. 131; 
2014 m.); mensa (aukštis - 114 cm, plotis - 202,5 cm, gylis - 103,5 cm; būklė gera, 
restauruota 1996-2003 m.; FF Nr. 131; 2014 m.); skulptūra „Angelas“ (I) (-; būklė gera, 
restauruota 1996-2003 m.; FF Nr. 131; 2014 m.); skulptūra „Angelas“ (II) (-; būklė gera, 
restauruota 1996-2003 m.; FF Nr. 131; 2014 m.); šoninis Šv. Jono Krikštytojo altorius (-; 
būklė gera, restauruota 1996-2003 m.; FF Nr. 132; 2014 m.); Šv. Hiacinto koplyčios 
altorius su mensa, skulptūrine glorija ir emblema „Apvaizdos akis“ (-; būklė gera, 
restauruota 1996-2003 m.; FF Nr. 77; 2014 m.); skulptūrinė glorija (-; būklė gera, 
restauruota 1996-2003 m.; FF Nr. 77; 2014 m.); skulptūrinė emblema „Apvaizdos akis“ 
(-; būklė gera, restauruota 1996-2003 m.; FF Nr. 77; 2014 m.); sakykla (uk. 7438, DR 188, 
Sakykla) (-; būklė gera, restauruota 1999 m.; IKONOGR Nr. 47-49; FF Nr. 133; 2014 m.); 
vargonų prospektas (uk. 15420, DV 4489, P 345, Vargonų prospektas) (-; būklė bloga; 
FF Nr. 72; 2014); Onos Balinskos memorialinė lenta su įrašu „ANNA BALINSKA / 
CZESNIKOWA İNFLANSKA / UMARŁA ROKU. 1798./ MCA APRYLA. 18 DNIA“ 
(aukštis - 25 cm, plotis - 27 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 134; 2014 m.); Juozapo Trapo 
memorialinė lenta su įrašu „IOZEF TRAPP/ UMARŁ ROKU 1797/ MCA MARCA 27
 DNIA“ (aukštis - 26,5 cm, plotis - 26,5 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 135; 2014 m.); 
Jokūbo Uminskio memorialinė lenta su įrašu „D. O. M./ TU SPOCZYWA ZWŁOKI 
S: P:/ IAKUBA UMINSKIEGO./ ŻYŁ LAT 87. MĘCỸ. II. UMARŁ Ru 1831. MĘCÃ 
: JULI I. D. / TUME POPIOŁY OCZEKUIĄ SĄDU / PAŃSKIEGO : CZYTELNIKU 
POMNI ŻE CIE/ BIE SAMEGO LOS TEN CZEKA. POPROSZE ZA ME DUSZĘ O 
TRZY ZDROW. MARYA / Pamieć od smutney Źony.“ (aukštis - 54 cm, plotis - 58 cm; 
būklė patenkinama; FF Nr. 136; 2014 m.); Stanislovo Išoros memorialinė lenta su įrašu 
„Ś † P/ Ks • STANISŁAW • ISZORA / URODZONY W WILNIE • 12 • IV • 1838 • 
ROKU / WIKARJUSZ / • W • ŹOŁUDKU / KAPŁAN • BOHATER / ZA • SPRAWĘ / 
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• KOŚCIOŁA • / • NARODU • STRACONY / W • WILNIE • NA ŁUKISZKACH • 3 • 
VI • 1863 • ROKU / CZEŚC • JEGO • PAMIECI“ (aukštis - 99 cm, plotis - 69 cm; būklė 
patenkinama; FF Nr. 137; 2014 m.); Ipolito Jundzilos memorialinė lenta su įrašu „A. † 
A./ HIPOLITOWI JUNDZIŁŁOWI// DOKTOROWI MEDYCYNY 1846 + 1898/ W 
DOWÓD UZNANIA NIEZAPOPNIANYCH ZASŁUG / I DOBROCZYNCY 
UBOGICH. Przyjacielowi./ SCULP. ARASIMOWICZ WILNO.“ (aukštis - 124 cm, 
plotis - 68 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 138; 2014 m.); lubų, sienų, kolonų apdaila - 
navos, presbiterijos, Šv. Hiacinto koplyčios bei Š bokšto I-II a. sienų ir lubų tinkas (-; 
būklė gera; žr. 15.14, 15, 78, 79, 88, 90; IKONOGR Nr. 24; FF Nr. 57-64, 67-73, 75, 77-82; 
2014 m.); 

          6. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių 
apsaugos įstatymą, yra į kompleksą įeinančio statinio vertingosios savybės:
1. Kilnojamosioms kultūros vertybėms, registruotoms Kultūros vertybių registre kaip 
nekilnojamosios kultūros vertybės yra rengiami apskaitos dokumentų projektai, siūlant 
patikslinti šių vertybių kultūrinę vertę: 1. Uk 7434, DR 184; 2. Uk 7435, DR 185; 3. Uk 8252, 
DV 254; 4. Uk 8254, DV 256; 5. Uk 8255, DV 257;
2. Dviem kilnojamiems dailės kūriniams yra rengiami apskaitos dokumentų projektai, 
siūlant juos įrašyti į Kultūros vertybių registrą.

(kilnojamosios kultūros vertybės, jų kodai; nurodyti per kablelį)

          7. Į kompleksą įeinančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

[  ] Archeologinis [  ] lemiantis reikšmingumą

[  ] Povandeninis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Mitologinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Etnokultūrinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[x] Architektūrinis [x] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [x] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Urbanistinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Želdynų [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Inžinerinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Istorinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[x] Memorialinis [x] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[x] svarbus [  ] unikalus

[x] Dailės [x] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [x] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus
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[x] Sakralinis [x] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[x] svarbus [  ] unikalus

[  ] Kultūrinės raiškos [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Kraštovaizdžio

          8. Į kompleksą įeinančio objekto reikšmingumo lygmuo yra:
[x] nacionalinis [  ] regioninis [  ] vietinis

(pažymėti tik vieną)
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Tarybos akto 2018-12-04   Nr. KPD-RM-2743
(data) (Nr.)

2 priedas
(Nr.)

Į KOMPLEKSĄ ĮEINANČIO OBJEKTO 
DUOMENYS

          1. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas su vardu ir vardais:
Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. 
Jokūbo ligoninės statinių komplekso vienuolyno namas

(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

          2. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas:
vienuolyno namas

(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

          3. Į kompleksą įeinantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adreso objektą:
Vasario 16-osios g. 11
(gatvės pavadinimas ir jos tipas)

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

(Nr.)

Vilnius (m.) Vilniaus miesto sav.
(gyvenamoji vietovė ir jos tipas)

(vs., k., gelež. st., mstl., m.)
(seniūnija) (savivaldybė ir jos tipas)

(r., m., sav.)

          4. Į kompleksą įeinantis objektas yra: [  ] vieta [x] statinys [  ] kitas nekilnojamasis 
daiktas

(pažymėti tik vieną)

          5. Į kompleksą įeinančio objekto (statytas XVIII a. pr. (1713-1739 m.) ant XVII a. vid. 
rūsių, perstatytas XVIII a. pab., XIX a. I p., XIX a. vid., XIX a. pab.: PR korpusas statytas 
XVIII a. pab., perstačius XVIII a. pr. galeriją, V korpusas statytas XIX a. pab., apie 1979 m. 
vykdyti restauracijos darbai Š, ŠV korpusuose ir P korpuso Š dalyje, apie 1992-1994 m. 
restauracijos darbai vykdyti PR ir P korpusuose; baroko stilius; ) vertingosios savybės yra:
       
       
      

5.1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija - pusiau atvira, Z raidės plano, kurį formuoja 
statmenai vienas kitam išdėstyti 2 a. su cokoliniais a. ir pastogėmis PR, P, Š korpusai 
bei Š korpusą pratęsiantys V ir ŠV korpusai (išskyrus Š korpuso ŠR priestatą, antstatą 
virš laiptinės, jungiančios P ir Š korpusus, P, Š, V ir ŠV korpusų tūrinius stoglangius; būklė 
gera; žr. 15.59, 60, 76; BR Nr. 1, 4, 7, 8, 19-34; IKONOGR Nr. 2-15, 18, 19, 23; FF Nr. 
139-156; 2014 m.); stogo forma - PR korpuso vienšlaitė, P ir Š korpusų dvišlaitė, ŠV 
korpuso trišlaitė, V korpuso šlaitinė (-; PR korpuso stogo nuolydžio kampas sovietmečiu 
pakeistas į lėkštesnį, būklė gera; FF Nr. 139, 140, 146, 153-155, 2014 m.; 2016 m.); stogo 
dangos medžiaga ar jos tipas - čerpių dangos tipas (-; -; IKONOGR Nr. 23; FF Nr. 139, 
140, 146, 153, 154; 2014 m.);
5.1.1.3. išplanavimas - kapitalinių sienų tinklas (-; būklė gera; BR Nr. 4, 7, 8, 19-34; 
IKONOGR Nr. 2-15, 18, 19, 23; FF Nr. 139, 140, 142, 143, 146-156, 168, 185; 2014 m.); 
kolonos, sienų angos, nišos - fasadų langų ir durų angos, nišos su pleištinėmis 
sąramomis, PR korpuso Š fasado durų anga su pusapskrite sąrama; Š korpuso Š 
fasado durų angos su segmentinėmis sąramomis, ŠV korpuso Š fasado cokolinio a. 
angos, nišos su pusapskritėmis sąramomis, Š korpuso P fasado laiptų anga su 
segmentine sąrama (-; laiptų anga užmūryta, suformuojant nišą, būklė gera; žr. 15.26, 59, 
60; BR Nr. 4, 7, 8, 19-22, 26-33; IKONOGR Nr. 13-15, 23; FF Nr. 139-156; 2014 m.); 
cokolinio a., I-II a. bei pastogės vidaus patalpų angos, nišos su segmentinėmis, 
pleištinėmis ir pusapskritėmis sąramomis (-; būklė gera; BR Nr. 7, 8, 19-23, 26-34; 
IKONOGR Nr. 13-15; FF Nr. 159, 164, 165, 171, 172, 178, 186-192, 198, 200, 203-206, 
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208, 209, 211; 2014 m); 
5.1.1.4. fasadų architektūros tūrinės detalės - V korpuso P fasado plytų mūro rizalitas (-; 
būklė gera; BR Nr. 19, 29-34; IKONOGR Nr. 11-15; FF Nr. 139, 142, 146; 2014 m.); Š 
korpuso P fasado plytų mūro laiptai (iš dalies pakitę; būklė patenkinama; BR Nr. 19, 29, 
31, 32; IKONOGR Nr. 13, 14; FF Nr. 145, 146; 2014 m.); fasadų apdaila ir puošyba - 
fasadų plytų mūro profiliuoti karnizai (karnizų nėra PR korpuso Š fasade; būklė 
patenkinama; BR Nr. 4; FF Nr. 140-144, 146-150, 152, 154; 2014 m.); ŠV korpuso Š ir R 
fasadų bei Š korpuso Š fasadų I-II a. langų apvadai (-; būklė patenkinama; FF Nr. 147, 
149-152; 2014 m.); ŠV korpuso Š ir R fasadų bei Š korpuso Š fasadų tinko traukos 
tarp I ir II a. (-; būklė patenkinama; FF Nr. 147, 149-152; 2014 m.); fasadų tinkas (-; 
būklė patenkinama; žr. 15.55; IKONOGR Nr. 23; FF Nr. 139-156; 2014 m.); 
5.1.1.5. konstrukcijos - pamatas (netyrinėta; -; -; 2014 m.); cokolinio a. akmenų ir plytų 
mūro sienos, I- II a. bei pastogės plytų mūro sienos (išskyrus sienas sumūrytas XX a. II 
p.; būklė gera; žr. 15.26, 59, 60; BR Nr. 7, 8, 19-34; IKONOGR Nr. 13-15, 23; FF Nr. 139-
172, 177-182, 185-193, 196-209, 211; 2014 m.); cokolinio a., I-II a. konstruktyvinės 
arkos (-; būklė gera; BR Nr. 7, 8, 19-22, 24-33; FF Nr. 160-162, 166, 167, 182, 185, 195; 
2014 m.); P ir Š korpusų cokolinio a., I-II a. plytų mūro kryžminiai, cilindriniai bei 
cilindriniai su liunetėmis skliautai; PR korpuso I a. bei ŠV korpuso cokolinio a. plytų 
mūro cilindriniai su liunetėmis skliautai (-; būklė gera; žr. 15.26, 59, 60; BR Nr. 7, 8, 19-
22, 24-33; IKONOGR Nr. 13-15; FF Nr. 157-163, 165, 166, 168-172, 177-180, 182, 185, 
186, 188-192, 196-198, 201-204; 2014 m.); PR korpuso II a. medinė sijinė perdanga (-; 
būklė gera; žr. 15.34; BR Nr. 22; FF Nr. 195; 2014 m.); V korpuso cokolinio a., I-II a. bei 
ŠV korpuso I-II a. perdanga (duomenų apie perdangos tipą ir medžiagiškumą nerasta; -; 
BR Nr. 29-33; IKONOGR Nr. 13-15; FF Nr. 167, 193, 207; 2014 m.); stogo medinės 
gegninės konstrukcijos tipas, P korpuso dalies stogo medinė gegninė konstrukcija ( -; 
būklė bloga; žr. 15.34, 81; BR Nr. 23-25; FF Nr. 208-213; 2014 m., 2016 m.); funkcinė 
įranga - mediniai vieno maršo laiptai, jungiantys P korpuso I a. ir Š korpuso II a.; 
medinis turėklas (-; būklė gera; BR Nr. 7, 8, 19, 21, 29, 30, 32, 33; FF Nr. 183, 184; 2014 
m.); ŠV korpuso vieno bei dviejų maršų g/b konstrukcijos laiptai su mozaikinio betono 
pakopomis iš cokolinio a. į I ir II a.; metalinių turėklų su mediniu porankiu tipas (-; 
būklė patenkinama; BR Nr. 19, 29-33; IKONOGR Nr. 13-15; FF Nr. 194; 2014 m.); P 
korpuso laiptinės iš I į II a. vieta (-; -; BR Nr. 19, 21, 22, 25, 27; FF Nr. 196; 2014 m.); V 
korpuso rizalito laiptinės iš I a. į pastogę vieta (-; -; BR Nr. 19, 29, 30, 32-34; IKONOGR 
Nr. 14, 15; FF Nr. 146; 2014 m.); stalių ir kitų medžiagų gaminiai - P korpuso I a. P 
patalpos - zakristijos, mediniai vidiniai langai, jų uždarymo mechanizmas; išorinių 
medinių langų tipas (-; būklė gera; FF Nr. 140, 173, 174; 2014 m.); medinių langų, 
skaidytų į šešis segmentus, tipas (konstrukcijos netyrinėtos; -; FF Nr. 144, 151, 156; 2014 
m.); P korpuso I a. dvivėrės medinės įsprūdinės durys (-; būklė gera; FF Nr. 169, 181; 
2014 m.); zakristijos sieninės spintos metalinės durys (-; būklė gera; FF Nr. 175; 2014 
m); zakristijos langų metalinės grotos (-; būklė gera; FF Nr. 171-174; 2014 m);
5.1.1.6. lubų, sienų, kolonų apdaila - zakristijos skliauto XVIII a. vid. tapyta Jėzaus 
monograma (restauruota 2001 m.; būklė gera; FF Nr. 176; 2014 m.); vidaus patalpų sienų 
ir skliautų tinkas (-; būklė patenkinama; žr. 15.16; FF Nr. 157-172, 177-207; 2014 m); PR 
korpuso I a. buvusių kolonų profiliuoti plytų mūro impostai (-; būklė gera; žr. 15.60; FF 
Nr. 168; 2014 m); 

          6. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių 
apsaugos įstatymą, yra į kompleksą įeinančio statinio vertingosios savybės:

(kilnojamosios kultūros vertybės, jų kodai; nurodyti per kablelį)

          7. Į kompleksą įeinančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:
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[  ] Archeologinis [  ] lemiantis reikšmingumą

[  ] Povandeninis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Mitologinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Etnokultūrinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[x] Architektūrinis [x] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[x] svarbus [  ] unikalus

[  ] Urbanistinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Želdynų [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Inžinerinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Istorinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Memorialinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Dailės [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Sakralinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Kultūrinės raiškos [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Kraštovaizdžio

          8. Į kompleksą įeinančio objekto reikšmingumo lygmuo yra:
[x] nacionalinis [  ] regioninis [  ] vietinis

(pažymėti tik vieną)
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Tarybos akto 2018-12-04   Nr. KPD-RM-2743
(data) (Nr.)

3 priedas
(Nr.)

Į KOMPLEKSĄ ĮEINANČIO OBJEKTO 
DUOMENYS

          1. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas su vardu ir vardais:
Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. 
Jokūbo ligoninės statinių komplekso tvora

(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

          2. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas:
tvora

(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

          3. Į kompleksą įeinantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adreso objektą:
Vasario 16-osios g. 11
(gatvės pavadinimas ir jos tipas)

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

(Nr.)

Vilnius (m.) Vilniaus miesto sav.
(gyvenamoji vietovė ir jos tipas)

(vs., k., gelež. st., mstl., m.)
(seniūnija) (savivaldybė ir jos tipas)

(r., m., sav.)

          4. Į kompleksą įeinantis objektas yra: [  ] vieta [x] statinys [  ] kitas nekilnojamasis 
daiktas

(pažymėti tik vieną)

          5. Į kompleksą įeinančio objekto (statyta XIX a. vid., perstatyta XIX a. pab. – XX a. pr.; 
) vertingosios savybės yra:
       
       
      

5.1.1.2. tūris - tvora, susidedanti iš P, R ir Š dalių, su vartais P ir R dalyse (R tvoros 
dalis, buvusi mūrinė, XIX a. pab. - XX a. pr. perstatyta į metalinę, P tvoros dalis yra palei 
Lukiškių g., R tvoros dalis yra palei Vasario 16-osios g., Š tvoros dalis skiria ŠR 
šventoriaus dalį nuo vienuolyno kiemo; būklė patenkinama; BR Nr. 1, 19; IKONOGR Nr. 
16-23; FF Nr. 213-234; 2014 m.); stogo forma - P tvoros dalies dvišlaitė (-; būklė gera; 
IKONOGR Nr. 18-23; FF Nr. 213-225; 2014 m.); stogo dangos medžiaga ar jos tipas - P 
tvoros dalies čerpių dangos tipas (-; -; IKONOGR Nr. 18-23; FF Nr. 213-225; 2014 m.); 
R tvoros dalies vidurinio tarpsnio skardos dangos tipas (-; -; FF Nr. 227-229; 2014 m.); 
5.1.1.3. sienų angos, nišos - P tvoros dalies angos su segmentinėmis ir pusapskritėmis 
sąramomis (P tvoros dalies R angos vietoje suformuota niša; būklė gera; IKONOGR Nr. 
18, 21, 22; FF Nr. 213, 214, 219, 225; 2014 m.); R tvoros dalies vartų anga (-; būklė gera; 
BR Nr. 1, 19; FF Nr. 231, 232; 2014 m.); 
5.1.1.4. fasadų apdaila ir puošyba - P tvoros dalies P pusės bei R tvoros dalies plytų 
mūro piliastrai (-; būklė patenkinama; IKONOGR Nr. 16, 18-23; FF Nr. 213-220; 2014 
m.); P tvoros dalies P pusės plytų mūro profiliuotas karnizas (-; būklė patenkinama; FF 
Nr. 214-220; 2014 m.); P, Š tvorų dalių tinko tipas, R tvoros dalies cokolio ir vidurinio 
tarpsnio tinko tipas (-; -; IKONOGR Nr. 16, 18-23; FF Nr. 213-229; 2014 m.); 
5.1.1.5. konstrukcijos - pamatas su P tvoros dalyje plytų mūro cokoliu, R tvoros dalyje 
akmenų ir plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas; -; IKONOGR Nr. 18, 22, 23; FF Nr. 
216-220, 227-229; 2014 m.); P ir Š tvoros dalių plytų mūro sienos su plytų mūro 
stulpais, R tvoros dalies vidurinio tarpsnio plytų mūro siena (-; būklė patenkinama; BR 
Nr. 1, 19; IKONOGR Nr. 16-23; FF Nr. 213-229; 2014 m.); R tvoros dalies viršutinio 
tarpsnio metalinė konstrukcija (-; būklė gera; IKONOGR Nr. 17; FF Nr. 227-234; 2014 
m.); stalių ir kitų medžiagų gaminiai - R tvoros dalies metaliniai vartai (-; būklė gera; 
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FF Nr. 232-234; 2014 m.); P tvoros medinių dvivėrių vartų tipas (-; -; IKONOGR Nr. 18, 
22; FF Nr. 219, 225; 2014 m.); 

          6. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių 
apsaugos įstatymą, yra į kompleksą įeinančio statinio vertingosios savybės:

(kilnojamosios kultūros vertybės, jų kodai; nurodyti per kablelį)

          7. Į kompleksą įeinančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

[  ] Archeologinis [  ] lemiantis reikšmingumą

[  ] Povandeninis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Mitologinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Etnokultūrinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[x] Architektūrinis [x] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[x] svarbus [  ] unikalus

[  ] Urbanistinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Želdynų [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Inžinerinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Istorinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Memorialinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Dailės [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Sakralinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Kultūrinės raiškos [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Kraštovaizdžio

          8. Į kompleksą įeinančio objekto reikšmingumo lygmuo yra:
[  ] nacionalinis [x] regioninis [  ] vietinis

(pažymėti tik vieną)
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Tarybos akto 2018-12-04   Nr. KPD-RM-2743
(data) (Nr.)

4 priedas
(Nr.)

Į KOMPLEKSĄ ĮEINANČIO OBJEKTO 
DUOMENYS

          1. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas su vardu ir vardais:
Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. 
Jokūbo ligoninės statinių komplekso Šv. Jokūbo ligoninės pirmas pastatas

(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

          2. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas:
pastatas

(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

          3. Į kompleksą įeinantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adreso objektą:
Vasario 16-osios g. 1
(gatvės pavadinimas ir jos tipas)

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

(Nr.)

Vilnius (m.) Vilniaus miesto sav.
(gyvenamoji vietovė ir jos tipas)

(vs., k., gelež. st., mstl., m.)
(seniūnija) (savivaldybė ir jos tipas)

(r., m., sav.)

          4. Į kompleksą įeinantis objektas yra: [  ] vieta [x] statinys [  ] kitas nekilnojamasis 
daiktas

(pažymėti tik vieną)

          5. Į kompleksą įeinančio objekto (pastatytas XIX a. pab., remontuotas XX a. II p.; ) 
vertingosios savybės yra:
       
       
      

5.1.1.2. tūris - kompaktinis, stačiakampio plano, 2 a. su pastoge (po Antrojo pasaulinio 
karo atstatytas karo metu nugriautas pastato II a. PR kampas; -; TRP 4; BR Nr. 36, 37, 46-
49; IKONOGR Nr. 10, 11, 17b, 25-27, 29, 51, 53-56, 61, 65; FF Nr. 1.11-18; 2018 m.); 
stogo forma - keturšlaitė, P fasado rizalito - trišlaitė (-; -; BR Nr. 46-49; IKONOGR Nr. 
17b, 25-27, 29, 51, 61, 65; FF Nr. 1.12, 16, 17; 2018 m.); kiti stogo elementai - keraminių 
plytų mūro dūmtraukiai, jų tipas (-; būklė bloga, patenkinama; IKONOGR Nr. 25-27, 29, 
65; FF Nr. 1.11-13, 15-19; 2018 m.);
5.1.1.3. aukštų išplanavimas - istorinis kapitalinių sienų tinklas su dvejomis laiptinėmis 
pastato P, V dalyse (-; būklė patenkinama; BR Nr. 36, 37, 46-49; FF Nr. 1.11-18, 20-23; 
2017, 2018 m.); sienų angos, nišos - R, V ir P fasadų segmentinių sąramų, iš vidaus 
stačiakampės pleištinių sąramų, langų angos, nišos (-; kai kurios angos iš dalies 
rekonstruotos, užmūrytos, būklė patenkinama; BR Nr. 36, 37, 46, 47, 49; IKONOGR Nr. 
26, 27, 29, 65; FF Nr. 1.11, 12, 14-19, 33, 34; 2017, 2018 m.); arkinės praėjimų angos I ir 
II aukštuose, greta pagrindinės laiptinės pastato P dalyje (-; būklė patenkinama; BR Nr. 
36, 37; FF Nr. 1.20-23; 2017, 2018 m.);
5.1.1.4. fasadų architektūros tūrinės detalės - P fasado tinkuoto plytų mūro stačiakampis 
laiptinės rizalitas (-; būklė patenkinama; BR Nr. 36, 37, 46, 47, 49; IKONOGR Nr. 26, 27, 
29, 53, 56; FF Nr. 1.12, 14-16, 18; 2018 m.); fasadų apdaila ir puošyba - R, V ir P fasadų 
tinkuoto plytų mūro reljefiniai angų, nišų sandrikai (-; būklė patenkinama; BR Nr. 46, 
47, 49; IKONOGR Nr. 25-27; FF Nr. 1.11-12, 14, 15-19; 2017, 2018 m.); tinkuoto plytų 
mūro profiliuotas pastogės karnizas, I a. ištisinė palangių bei pastogės traukos (-; būklė 
patenkinama; BR Nr. 46-49; IKONOGR Nr. 26, 27, FF Nr. 1.11-19; 2017, 2018 m.); tinko 
tipas (-; būklė patenkinama; IKONOGR Nr. 25, 26, 27, 65; FF Nr. 1.11-19; 2018 m.);
5.1.1.5. konstrukcijos - pamatas su tinkuoto plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas; 
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cokolio būklė patenkinama; FF Nr. 1.11-18; 2017, 2018 m.); keraminių plytų mūro sienos 
(-; būklė patenkinama; BR Nr. 36, 37; FF Nr. 1.11-23, 28; 2017, 2018 m.); laiptinių 
tinkuoto plytų mūro skliauteliai ant metalinių sijų (-; būklė patenkinama; BR Nr. 36, 37; 
FF Nr. 1.31-32; 2017, 2018 m.); funkcinė įranga - mozaikinio betono profiliuotų pakopų 
laiptų su metaliniais ažūriniais turėklais ir mediniais porankiais pastato P, V dalyse 
tipas (-; turėklų išlikę tik atskiri fragmentai, būklė bloga; BR Nr. 36, 37, FF Nr. 1.20-21, 24
-29; 2017, 2018 m.); stalių ir kitų medžiagų gaminiai - langų medinių konstrukcijų ir 
jų skaidymo tipas (-; autentiški neišlikę, būklė bloga; BR Nr. 46, 47, 49: IKONOGR Nr. 
25-27; FF Nr. 1.19, 33-34; 2017, 2018 m.);
5.1.1.6. grindų, pandusų, laiptų pakopų danga ar dangos medžiaga, jos tipas - P ir V laiptų 
aikštelių keraminių plytelių dangos tipas (-; būklė bloga; BR Nr. 36, 37, FF Nr. 1.29-30; 
2017, 2018 m.);

          6. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių 
apsaugos įstatymą, yra į kompleksą įeinančio statinio vertingosios savybės:

(kilnojamosios kultūros vertybės, jų kodai; nurodyti per kablelį)

          7. Į kompleksą įeinančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

[  ] Archeologinis [  ] lemiantis reikšmingumą

[  ] Povandeninis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Mitologinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Etnokultūrinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[x] Architektūrinis [x] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[x] svarbus [  ] unikalus

[  ] Urbanistinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Želdynų [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Inžinerinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Istorinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Memorialinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Dailės [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Sakralinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Kultūrinės raiškos [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus
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[  ] Kraštovaizdžio

          8. Į kompleksą įeinančio objekto reikšmingumo lygmuo yra:
[  ] nacionalinis [x] regioninis [  ] vietinis

(pažymėti tik vieną)
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Tarybos akto 2018-12-04   Nr. KPD-RM-2743
(data) (Nr.)

5 priedas
(Nr.)

Į KOMPLEKSĄ ĮEINANČIO OBJEKTO 
DUOMENYS

          1. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas su vardu ir vardais:
Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. 
Jokūbo ligoninės statinių komplekso Šv. Jokūbo ligoninės antras pastatas

(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

          2. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas:
pastatas

(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

          3. Į kompleksą įeinantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adreso objektą:
Vasario 16-osios g. 1
(gatvės pavadinimas ir jos tipas)

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

(Nr.)

Vilnius (m.) Vilniaus miesto sav.
(gyvenamoji vietovė ir jos tipas)

(vs., k., gelež. st., mstl., m.)
(seniūnija) (savivaldybė ir jos tipas)

(r., m., sav.)

          4. Į kompleksą įeinantis objektas yra: [  ] vieta [x] statinys [  ] kitas nekilnojamasis 
daiktas

(pažymėti tik vieną)

          5. Į kompleksą įeinančio objekto (pastatytas apie XIX a. vid., remontuotas, iš dalies 
rekonstruotas XX a. II p.; istorizmo stilistika; ) vertingosios savybės yra:
       
       
      

5.1.1.2. tūris - kompaktinis, stačiakampio plano, 2 a. su rūsiu ir pastoge (išskyrus V ir R 
fasadų XX a. pab. priestatus; pastogės aukštis pakeistas; TRP 5; BR Nr. 38-40, 48, 49; 
IKONOGR Nr. 8-12, 17, 17a, 17b, 45-49, 51-56, 65; FF Nr. 2.35-42; 2018 m.); stogo 
forma - šlaitinė (pirminė stogo forma buvo keturšlaitė; -; BR Nr. 48, 49; IKONOGR Nr. 
17, 17a, 17b, 51, 52, 55, 65; FF Nr. 35-37 41, 42; 2018 m.);
5.1.1.3. aukštų išplanavimas - istorinis kapitalinių sienų tinklas su laiptine pastato ŠV 
dalyje (-; iš dalies pakitęs; BR Nr. 38-40, 48, 49; FF Nr. 2.35-38, 40-42, 50, 53, 55-58; 
2017, 2018 m.); sienų angos, nišos - Š, P fasadų stačiakampės pleištinių sąramų langų 
angos (-; kai kurios angos iš dalies rekonstruotos, būklė patenkinama; BR Nr. 38-40, 48, 
49; IKONOGR Nr. 64, 65; FF Nr. 2.35-38, 40-43, 44-49; 2017, 2018 m.); P įėjimo 
pusapskritės sąramos durų anga (-; anga iš dalies užmūryta, būklė patenkinama; BR Nr. 
39, 49; IKONOGR Nr. 64; FF Nr. 2.37, 40, 48, 49; 2017, 2018 m.); arkinės praėjimo 
angos I-II a. koridoriuose (-; būklė patenkinama; FF Nr. 2.62; 2017, 2018 m.);
5.1.1.4. fasadų architektūros tūrinės detalės - Š, P fasadų tinkuoto plytų mūro centriniai 
tariamieji rizalitai su trikampiais frontonais, apjuostais profiliuotais karnizais (-; 
būklė patenkinama; BR Nr. 39, 40, 48, 49; IKONOGR Nr. 17a, 17b, 65; FF Nr. 2.35-38, 40
-42, 44, 45; 2017, 2018 m.); tinkuoto plytų mūro, rustais sudalintas P įėjimo portalas, 
užbaigtas segmentiniu frontonėliu, dekoruotas profiliuotais karnizais, traukomis, 
spyna centrinėje dalyje (-; durų anga perdirbta į lango angą, būklė patenkinama; BR Nr. 
49; IKONOGR Nr. 64; FF Nr. 35, 37, 40, 48-49; 2017, 2018 m.); fasadų apdaila ir 
puošyba - Š, P fasadų II a. polanginis reljefinis dekoras, jo tipas (-; būklė bloga, 
patenkinama; BR Nr. 48, 49; FF Nr. 2.40, 43-49; 2017, 2018 m.); tinkuoto plytų mūro 
paprasto profilio tarpaukštinis karnizas, profiliuotas pastogės karnizas, trauka, jų 
tipas (-; būklė bloga, patenkinama; BR Nr. 48, 49; FF Nr. 2.35-48; 2017, 2018 m.); tinko 
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tipas (-; būklė bloga; FF Nr. 2.35-49; 2017, 2018 m.);
5.1.1.5. konstrukcijos - pamatas, akmenų-keraminių plytų mūro rūsio sienos su buv. 
skliautų pėdomis, tinkuoto plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas, rūsys iki XX a. II p. 
rekonstrukcijos buvo perdengtas skliautais, centrinėje rūsio dalyje yra išlikę klasicistinio 
mūro fragmentai, žr. 15.85; rekonstrukcijos metu daugelis rūsio sienų apmūrytos 
geltonomis plytomis, cokolio būklė patenkinama; BR Nr. 38; FF Nr. 38-42; 2017, 2018 m.);
 keraminių plytų mūro sienos (-; būklė patenkinama; BR Nr. 39, 40; FF Nr. 2.35-51, 53, 
55-58, 63; 2017,2018 m.); I-II a. koridorių tinkuoto plytų mūro cilindriniai ir 
kryžminiai skliautai su ramstinėmis arkomis (-; būklė patenkinama; BR Nr. 39, 40, FF 
Nr. 2.50-57; 2017, 2018 m.); laiptinės pastato ŠV dalyje tinkuoto plytų mūro 
skliauteliai ant metalinių sijų (-; būklė patenkinama; BR Nr. 39, 40, FF Nr. 2.60-61; 2017, 
2018 m.); funkcinė įranga - mozaikinio betono profiliuotų pakopų laiptų su metaliniu 
turėklu ir mediniu porankiu pastato ŠV dalyje tipas (-; dalis pakopų apipjauta, 
autentiškas turėklas neišlikęs, būklė bloga; BR Nr. 39, 40, FF Nr. 2.58-60; 2017, 2018 m.); 
stalių ir kitų medžiagų gaminiai - langų medinių konstrukcijų ir jų skaidymo tipas (-; 
autentiški neišlikę, būklė bloga; BR Nr. 48, 49, FF Nr. 37, 40-49; 2017, 2018 m.);

          6. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių 
apsaugos įstatymą, yra į kompleksą įeinančio statinio vertingosios savybės:

(kilnojamosios kultūros vertybės, jų kodai; nurodyti per kablelį)

          7. Į kompleksą įeinančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

[  ] Archeologinis [  ] lemiantis reikšmingumą

[  ] Povandeninis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Mitologinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Etnokultūrinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[x] Architektūrinis [x] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[x] svarbus [  ] unikalus

[  ] Urbanistinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Želdynų [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Inžinerinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Istorinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Memorialinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Dailės [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus
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[  ] Sakralinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Kultūrinės raiškos [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Kraštovaizdžio

          8. Į kompleksą įeinančio objekto reikšmingumo lygmuo yra:
[  ] nacionalinis [x] regioninis [  ] vietinis

(pažymėti tik vieną)
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Tarybos akto 2018-12-04   Nr. KPD-RM-2743
(data) (Nr.)

6 priedas
(Nr.)

Į KOMPLEKSĄ ĮEINANČIO OBJEKTO 
DUOMENYS

          1. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas su vardu ir vardais:
Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. 
Jokūbo ligoninės statinių komplekso Šv. Jokūbo ligoninės trečias pastatas

(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

          2. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas:
pastatas

(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

          3. Į kompleksą įeinantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adreso objektą:
Vasario 16-osios g. 1
(gatvės pavadinimas ir jos tipas)

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

(Nr.)

Vilnius (m.) Vilniaus miesto sav.
(gyvenamoji vietovė ir jos tipas)

(vs., k., gelež. st., mstl., m.)
(seniūnija) (savivaldybė ir jos tipas)

(r., m., sav.)

          4. Į kompleksą įeinantis objektas yra: [  ] vieta [x] statinys [  ] kitas nekilnojamasis 
daiktas

(pažymėti tik vieną)

          5. Į kompleksą įeinančio objekto (pastatytas XIX a. II p., remontuotas, iš dalies 
rekonstruotas XX a. II p.; istorizmo stilistika; ) vertingosios savybės yra:
       
       
      

5.1.1.2. tūris - pusiau atviras, „U" raidės formos plano, 1 a. su pastoge (išskyrus XX a. 
pab. įrengtą jungtį su Šv. Jokūbo ligoninės ketvirtu pastatu, V pusėje prisišliejęs prie 
vienuolyno pastato; -; TRP 6; BR Nr. 41, 50, 51; IKONOGR Nr. 10, 11, 53-56; FF Nr. 3.64
-70, 72; 2017, 2018 m.); stogo forma - pagrindinio korpuso, šoninių R, V sparnų - 
trišlaitė (pirminė stogo danga - keraminės čerpės; būklė gera; BR Nr. 50, 51; FF Nr. 3.64, 
67, 69, 70, 72; 2017, 2018 m.); kiti stogo elementai - medinio apšvietimo žibinto (?) 
stogo V dalyje, dengto keturšlaičiu skardiniu stogeliu su smaile, tipas (-; būklė bloga; 
BR Nr. 50, 51; FF Nr. 3.64, 65, 67-69, 72, 75-77; 2017, 2018 m.);
5.1.1.3. aukštų išplanavimas - istorinių kapitalinių sienų tinklas (-; iš dalies pakitęs; BR 
Nr. 41, 50, 51; FF Nr. 41, 50-52, 64-73; 2017, 2018 m.); sienų angos, nišos - stačiakampės 
pleištinių sąramų Š ir R fasadų langų angos, R ir V įėjimų durų angos (durų angos 
netyrinėtos; būklė patenkinama; BR Nr. 51; FF Nr. 3.64, 66, 67, 69-74; 2017, 2018 m.);
5.1.1.4. fasadų apdaila ir puošyba - tinkuoto plytų mūro profiliuotas pastogės karnizas, 
ištisinė palangių bei cokolio traukos (-; būklė patenkinama; BR Nr. 50, 51; FF Nr. 3.64-
76, 78; 2017, 2018 m.); pagrindinio korpuso, šoninių sparnų Š, R, V fasadų tinkuoto 
plytų mūro profiliuoti angų apvadai (-; būklė patenkinama; BR Nr. 51; FF Nr. 3.64, 66-
67, 69-74, 76; 2017, 2018 m.); pagrindinio korpuso, šoninių sparnų Š, R, V fasadų 
rustuotas tinkas (-; būklė patenkinama; BR Nr. 51; FF Nr. 3.64, 66-67, 69-74, 76; 2017, 
2018 m.); P fasado lygaus tinko tipas (-; būklė patenkinama; BR Nr. 50; FF Nr. 3.65, 68, 
75; 2018 m.);
5.1.1.5. konstrukcijos - pamatas su tinkuoto plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas; 
cokolio būklė patenkinama; FF Nr. 3.64-74, 78; 2017, 2018 m.); keraminių plytų mūro 
sienos (-; būklė patenkinama; BR Nr. 6, FF Nr. 3.64-75, 78; 2017, 2018 m.);
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          6. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių 
apsaugos įstatymą, yra į kompleksą įeinančio statinio vertingosios savybės:

(kilnojamosios kultūros vertybės, jų kodai; nurodyti per kablelį)

          7. Į kompleksą įeinančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

[  ] Archeologinis [  ] lemiantis reikšmingumą

[  ] Povandeninis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Mitologinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Etnokultūrinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[x] Architektūrinis [x] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[x] svarbus [  ] unikalus

[  ] Urbanistinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Želdynų [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Inžinerinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Istorinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Memorialinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Dailės [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Sakralinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Kultūrinės raiškos [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Kraštovaizdžio

          8. Į kompleksą įeinančio objekto reikšmingumo lygmuo yra:
[  ] nacionalinis [x] regioninis [  ] vietinis

(pažymėti tik vieną)
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Tarybos akto 2018-12-04   Nr. KPD-RM-2743
(data) (Nr.)

7 priedas
(Nr.)

Į KOMPLEKSĄ ĮEINANČIO OBJEKTO 
DUOMENYS

          1. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas su vardu ir vardais:
Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. 
Jokūbo ligoninės statinių komplekso Šv. Jokūbo ligoninės ketvirtas pastatas

(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

          2. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas:
pastatas

(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

          3. Į kompleksą įeinantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adreso objektą:
Vasario 16-osios g. 1
(gatvės pavadinimas ir jos tipas)

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

(Nr.)

Vilnius (m.) Vilniaus miesto sav.
(gyvenamoji vietovė ir jos tipas)

(vs., k., gelež. st., mstl., m.)
(seniūnija) (savivaldybė ir jos tipas)

(r., m., sav.)

          4. Į kompleksą įeinantis objektas yra: [  ] vieta [x] statinys [  ] kitas nekilnojamasis 
daiktas

(pažymėti tik vieną)

          5. Į kompleksą įeinančio objekto (pastatytas XIX a. pab.-XX a. pr., remontuotas, iš 
dalies rekonstruotas XX a. II p.; istorizmo stilistika; ) vertingosios savybės yra:
       
       
      

5.1.1.2. tūris - kompaktinis, stačiakampio plano, trijų aukštų su pastoge ir rūsiu po 
pastato dalimi (išskyrus II a. lygyje XX a. pab. įrengtą jungtį su gretimu Šv. Jokūbo 
ligoninės trečiu pastatu; -; TRP 7; BR Nr. 42-45, 51-54; IKONOGR Nr. 10, 11, 17b, 18, 26, 
28, 53-56, 62; FF Nr. 4.79-88; 2017, 2018 m.); stogo forma - dvišlaitė (-; -; BR Nr. 51-54; 
IKONOGR Nr. 17b, 26, 28, 62; FF Nr. 4.79-84, 92; 2017, 2018 m.); kiti stogo elementai - 
keraminių plytų mūro dūmtraukiai, jų tipas (-; būklė bloga, patenkinama; BR Nr. 51-54; 
IKONOGR Nr. 17b, 26, 28; FF Nr. 4.79-84, 86, 88, 92; 2017, 2018 m.);
5.1.1.3. aukštų išplanavimas - istorinių kapitalinių sienų tinklas su dvejomis - 
pagrindine ir pagalbine PV - laiptinėmis ir buv. holo erdve I a. centrinėje dalyje (-; 
šiuo metu holas sudalintas vėlyvomis pertvaromis, išplanavimas iš dalies pakitęs; BR Nr. 42
-45, 51-54; FF Nr. 4.79-88, 99, 100, 102, 103, 107, 110, 111, 113, 114; 2017, 2018 m.); 
sienų angos, nišos - R, V ir Š fasadų segmentinių ir pusapskričių sąramų langų ir durų 
angos, niša V rizalito I a. lygyje (-; viena V fasado III a. anga išplatinta, būklė 
patenkinama; BR Nr. 43-45, 51, 53, 54; IKONOGR Nr. 17b, 26, 28; FF Nr. 4.79-97; 2017, 
2018 m.); arkinės vidaus durų, praėjimų angos (-; būklė patenkinama; BR Nr. 43-45; FF 
Nr. 4.98-100, 107-109; 2017, 2018 m.);
5.1.1.4. fasadų architektūros tūrinės detalės - R fasado keraminių plytų mūro centrinis 
tariamasis rizalitas, užbaigtas laužyto kontūro dvilypiu frontonu ir keturkampiu 
stulpeliu (-; būklė patenkinama; BR Nr. 43-45, 53; IKONOGR Nr. 17b, 26, 28, 62; FF Nr. 
4.79, 80, 82, 85, 87, 95; 2017, 2018 m.); V fasado keraminių plytų mūro centrinis 
laiptinės rizalitas (-; būklė patenkinama; BR Nr. 43-45, 54; FF Nr. 4.81, 88, 90, 91; 2017, 
2018 m.); V fasado keraminių plytų mūro šoninis P laiptinės tariamasis rizalitas (-; 
būklė patenkinama; BR Nr. 43-45, 54; FF Nr. 4.88, 94; 2017, 2018 m.); fasadų apdaila ir 
puošyba - R fasado langų, centrinio įėjimo durų keraminių plytų mūro reljefiniai 
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sandrikai su spynomis (-; būklė patenkinama; BR Nr. 53; FF Nr. 4.79, 82, 83, 85, 87, 93, 
95, 97; 2017, 2018 m.); R fasado centrinio rizalito II-III a. langus juosiantys keraminių 
plytų mūro suporinti archivoltai su spynomis (-; būklė patenkinama; BR Nr. 53; FF Nr. 
4.79, 85, 87, 93, 95; 2018 m.); keraminių plytų mūro pastogės karnizas su dantukais 
visu pastato perimetru (-; būklė patenkinama; BR Nr. 51-54; FF Nr. 4.79-92, 94; 2017, 
2018 m.); keraminių plytų mūro tarpaukštiniai profiliuoti, II a. - su dantukais, 
karnizai (-; būklė patenkinama; BR Nr. 51-54, FF Nr. 4.79-90, 92-96; 2017, 2018 m.); R 
fasado centrinio rizalito frontono keraminių plytų mūro profiliuoti karnizai, 
arkatūrinis frizas (-; būklė patenkinama; BR Nr. 53, FF Nr. 4.79, 85, 87, 95; 2018 m.); R 
fasado centrinio rizalito II-III a. langų keraminių plytų mūro profiliuotos palangių 
traukos (-; būklė patenkinama; BR Nr. 53; FF Nr. 4.79, 85, 87, 93, 95; 2018 m.); R fasado 
centrinio rizalito III a. sudėtingo kontūro polangio niša (-; būklė patenkinama; BR Nr. 
53; FF Nr. 4.79, 85, 87, 95; 2018 m.); R fasado keraminių plytų mūro rustika (-; būklė 
patenkinama; BR Nr. 53; FF Nr. 4.79, 80, 82, 83, 85, 87, 93, 95; 2017, 2018 m.);
5.1.1.5. konstrukcijos - pamatas su tinkuoto plytų mūro rūsio sienomis ir keraminių 
plytų cokoliu (pamatas netyrinėtas; dalis cokolio R fasade aptinkuota, rūsio sienų ir cokolio 
būklė patenkinama; BR Nr. 42; FF Nr. 4.79, 82, 84-88, 91, 93, 118; 2017, 2018 m.); 
keraminių plytų mūro sienos (-; būklė patenkinama; BR Nr. 43-45, 51-54; FF Nr. 4.79-96; 
2017, 2018 m.); I-III a. koridorių tinkuoto plytų mūro cilindriniai ir kryžminiai 
skliautai (-; būklė patenkinama; BR Nr. 43-45; FF Nr. 4.98-102; 2017, 2018 m.); rūsio 
patalpų ir laiptinių tinkuoto plytų mūro skliauteliai ant metalinių sijų (-; būklė 
patenkinama; BR Nr. 42-45; FF Nr. 4.107, 109, 118; 2017, 2018 m.); stogo konstrukcija 
(netyrinėta; -; -; 2017, 2018 m.); funkcinė įranga - profiliuotų mozaikinio betono 
pakopų pagrindiniai laiptai (-; turėklas neišlikęs, būklė patenkinama; BR Nr. 43-45, FF 
Nr. 4.107, 110-113; 2017, 2018 m.); profiliuotų betono pakopų pagalbiniai PV laiptai su 
metaliniu ažūriniu turėklu ir mediniu porankiu (turėklas išlikęs rūsio laiptinėje; būklė 
patenkinama; BR Nr. 42-45; FF Nr. 4.114-117; 2018 m.); stalių ir kitų medžiagų gaminiai 
- pagrindinės laiptinės III a. dvivėrės medinės įsprūdinės, įstiklintos durys su 
šoninėmis dalimis, drožtiniais elementais ir mediniu arkiniu viršlangiu (-; būklė 
patenkinama; FF Nr. 4.107-109; 2017, 2018 m.); medinės įsprūdinės dvivėrės ir 
vienvėrės vidaus durys su viršulangiais ir be jų (-; būklė patenkinama; BR Nr. 43-45; FF 
Nr. 4.99, 103-106; 2017, 2018 m.); langų medinių konstrukcijų ir jų skaidymo tipas (-; 
kai kurių langų medžiagiškumas ir iš dalies skaidymas pakeistas, būklė bloga; BR Nr. 51, 
53, 54; IKONOGR Nr. 28; FF Nr. 4.79, 81-96, 84, 111, 114-115; 2017, 2018 m.); 
pagrindinio R įėjimo dvivėrių medinių įsprūdinių durų su viršlangiu tipas (-; būklė 
patenkinama; BR Nr. 53; FF Nr. 4.85, 87, 93, 97; 2018 m.);
5.1.1.6. grindų, pandusų, laiptų pakopų danga ar dangos medžiaga, jos tipas - laiptų 
aikštelių geometrinių raštų keraminių plytelių danga (-; būklė patenkinama; FF Nr. 
4.119-120; 2017, 2018 m.);

          6. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių 
apsaugos įstatymą, yra į kompleksą įeinančio statinio vertingosios savybės:

(kilnojamosios kultūros vertybės, jų kodai; nurodyti per kablelį)

          7. Į kompleksą įeinančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

[  ] Archeologinis [  ] lemiantis reikšmingumą

[  ] Povandeninis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus
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[  ] Mitologinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Etnokultūrinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[x] Architektūrinis [x] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[x] svarbus [  ] unikalus

[  ] Urbanistinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Želdynų [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Inžinerinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Istorinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Memorialinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Dailės [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Sakralinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Kultūrinės raiškos [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Kraštovaizdžio

          8. Į kompleksą įeinančio objekto reikšmingumo lygmuo yra:
[  ] nacionalinis [x] regioninis [  ] vietinis

(pažymėti tik vieną)
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