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Lietuvos Respublikos 
Valstybinei kultūros paveldo komisijai

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas), 2020-
06-15 gavo Jūsų raštą, kuriuo prašoma informuoti, ar Departamenui yra pateiktos Vilniaus Šv. 
apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės 
statinių komplekso (1073) teritorijoje vykdytų archeologinių tyrimų ataskaitos, ir koks buvo priimtas 
sprendimas dėl palaikų, surastų buvusių XVI–XVII a. kapinių vietoje.

Atsakydamas į Jūsų paklausimą Departamentas informuoja, kad archeologiniai tyrimai 
Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo 
ligoninės statinių komplekso (1073) (toliau – Kompleksas) teritorijoje vykdyti ne vienerius metus.

Patys pirmieji tyrimai Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios aplinkoje vykdyti 
1971 m. Tuomet J. Racevičienė įvertino 2, jau iškastus geologinius šurfus, kurių viename fiksuotos 
karsto liekanos (ataskaita saugoma Vilniaus apskrities archyve, f. 5, b. 5033).

1992 m. vykdant nedidelės apimties darbus bažnyčios pietiniame bokšte, „archeologinę 
priežiūrą” atliko V. Grišinas. Ištyrus 2 šurfus surasta pavienių žmonių kaulų iš suardytų palaidojimų. 
Antropologinės medžiagos likimas neaiškus, ataskaita – Archeologinė priežiūra Vilniuje, Šv. Jokūbo 
– Pilypo bažnyčia – saugoma Lietuvos istorijos instituto rankraštyne, f. 1, b. 2014.

1998 m., bažnyčios šventoriuje rengiant apšvietimą, archeologinius tyrimus vykdė D. 
Luchtanienė. Ištirta 12 šurfų (10,5 m2 plotas) iki projektinio gylio. Tyrimų metu fiksuotas perkastas 
sluoksnis, kuriame aptikta pavienių žmonių kaulų iš suardytų palaidojimų. Antropologinės medžiagos 
likimas neaiškus, ataskaita – Žvalgomieji archeologiniai tyrimai Vilniuje, šv. Jokūbo ir Pilypo 
bažnyčios aplinkoje 1998 m. – Departamentui pateikta, už Leidimą vykdyti archeologinius tyrimus 
atsiskaityta (ataskaita saugoma Lietuvos istorijos instituto rankraštyne, f. 1, b. 3224).

2006 m. Komplekso teritorijoje archeologinius tyrimus vykdė T. Poška. Tuomet ištirti 2 
šurfai, kuriuose žmonių kapų ar pavienių žmonių kaulų neaptikta. Vilniaus senojo miesto su 
priemiesčiais (A1610K) ir urbanistinės teritorijos (UV-69) 2006 m. archeologinių žvalgymų ataskaita 
Departamentui pateikta, ji priimta už Leidimą vykdyti archeologinius tyrimus atsiskaityta (ataskaita 
saugoma Lietuvos istorijos instituto rankraštyne, f. 1, b. 4729).

2014 m. prie Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios pastato pietinio bokšto, archeologinius 
tyrimus vykdė dr. L. Girlevičius. Tyrimų metu ištirti 2 šurfai (7 m2 plotas), taip pat žvalgytas 50 m2 
plotas. Tiek šurfuose, tiek žvalgomame plote aptikta pavienių ar didesnių sankaupų žmonių kaulų iš 
suardytų kapų. Antropologinė medžiaga perduota Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 
Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedrai. Vilniaus senojo miesto 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 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita Departamentui pateikta 2014-07-15, ji 
priimta, už Leidimą atlikti archeologinius tyrimus (toliau – Leidimas) Nr. LA-31 (2014-03-26) 
atsiskaityta (ataskaita saugoma Lietuvos istorijos instituto rankraštyne, f. 1, b. 6928).
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2015 m. Komplekso teritorijoje 5 šurfus (20 m2 plotą) ištyrė R. Žukovskis. Žvalgomųjų 
archeologinių tyrimų metu žmonių kapų ar pavienių žmonių kaulų neaptikta. Vasario 16-osios g. 1, 
Šv. Jokūbo ligoninės pastatų teritorija (30748), Vilniaus senojo miesto su priemiesčiais (25504) 
teritorija, žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2015 metų ataskaita Departamentui pateikta 2016-02-
23, ji priimta, už Leidimą atlikti archeologinius tyrimus (toliau – Leidimas) Nr. LA-416 (2015-11-
11) atsiskaityta (ataskaita saugoma Lietuvos istorijos instituto rankraštyne, f. 1, b. 7503).

2016 ir 2017 m. Komplekso teritorijoje archeologinius tyrimus vykdė G. Jonutis. 2016 m. 
ištyrus 6 šurfus (17 m2 plotą) viename iš jų (Nr. 4) fiksuotas XIX a. perkasimas, kuriame aptikta 
paskirų žmonių kaulų iš suardytų palaidojimų. Antropologinė medžiaga perduota Vilniaus 
universiteto Medicinos fakulteto Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedrai. Vilniaus miesto 
istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (33653), Vilniaus Lukiškių dominikonų vienuolyno statinių 
ansamblio (1073), Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso (30748) teritorijos (Vilniaus m. sav., 
Vilniaus m., Vasario 16-osios g. 10, 11), žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2016 m. ataskaita 
Departamentui pateikta 2017-03-28, ji priimta, už Leidimą Nr. LA-383 (2016-09-28) atsiskaityta 
(ataskaita saugoma Lietuvos istorijos instituto rankraštyne, f. 1, b. 7821). 

2017 m. teritorijoje ištirti 22 šurfai (45,5 m2 plotas), kurių viename surasti 3 palaidojimų, 
datuojamų XVII a. I puse, fragmentai. Antropologinė medžiaga perduota Vilniaus universiteto 
Medicinos fakulteto Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedrai. Vilniaus miesto istorinės 
dalies, vad. Naujamiesčiu (33653), Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso (30748) teritorijų 
(Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Vasario 16-osios g. 1) žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2017 m. 
ataskaita Departamentui pateikta 2019-02-13, ji priimta, už Leidimą Nr. LA-99 (2017-04-12) 
atsiskaityta (ataskaita perduota Lietuvos istorijos instituto rankraštynui, kol kas neinventorinta).

2017–2018 m. Komplekso teritorijoje didelės apimties archeologinius tyrimus vykdė dr. L. 
Kvizikevičius. Tyrimų metu buvo ištirtos 23 perkasos (6947,4 m2 plotas). Rytinėje dalyje aptikti 68 
kapai, kuriuose buvo palaidota 70 mirusiųjų. Palaidojimai datuojami XVI a. II puse – XVII a. I puse. 
Antropologinė medžiaga perduota Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Anatomijos, histologijos 
ir antropologijos katedrai. Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (33653), Vilniaus 
Lukiškių dominikonų vienuolyno statinių ansamblio (10370), Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso 
(30748) teritorijų, Vasario 16-osios g. 1, Vilniaus m., 2017 m. detaliųjų archeologinių tyrimų 
ataskaita (T. I–V) Departamentui pateikta 2020-04-29. Ataskaita svarstyta Mokslinės archeologijos 
komisijos (toliau – MAK) 2020-05-19 posėdyje, kuriame ji neaprobuota, grąžinta tyrėjui pataisyti 
pagal pateiktas pastabas. Pakartotinai ataskaita Departamentui pateikta 2020-06-10, svarstyta MAK 
2020-06-16 posėdyje. Ataskaita aprobuota, priimta, už Leidimą Nr. 313 (2017-07-14) yra atsiskaityta. 

Departamentas, atsakydamas į Jūsų paklausimą dėl archeologinių tyrimų metų aptiktų 
palaikų ir dėl jų priimto sprendimo, informuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos įstatymo 2 straipsnio 3 dalį, senovės laikų žmonių palaikai ar jų liekanos 
priskiriami archeologiniams radiniams. Vadovaujantis Archeologinio paveldo objekte tyrimų metu 
rastų radinių perdavimo muziejams taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 
2005 m. vasario 25 d. įsakymu IV-66 „Dėl Archeologinio paveldo objekte tyrimų metu rastų radinių 
perdavimo muziejams taisyklių patvirtinimo” (toliau – Taisyklės), 9 punktu, Taisyklių priedo Nr. 38, 
archeologinių tyrimų metu aptinkama antropologinė medžiaga turi būti perduodama specializuotai 
saugyklai – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Anatomijos, histologijos ir antropologijos 
katedrai. Sprendžiant pagal Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (33653), Vilniaus 
Lukiškių dominikonų vienuolyno statinių ansamblio (10370), Šv. Jokūbo ligoninės pastatų 
komplekso (30748) teritorijų, Vasario 16-osios g. 1, Vilniaus m., 2017 m. detaliųjų archeologinių 
tyrimų ataskaitoje pateiktą privalomą priedą – žmonių palaikų priėmimo-perdavimo aktą (T. I, p. 
158), šiai specializuotai saugyklai perduota ir 2017-2018 m. archeologinių tyrimų metu surinkta 
antropologinė medžiaga. 

Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 
„Archeologinio paveldo tvarkyba”, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. 
rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-538 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 
„Archeologinio paveldo tvarkyba” patvirtinimo”, 19.13 punkto nuostatomis, nesant būtinybės 



rekomenduojama neardyti, o užfiksavus vėl užkasti rekomenduojama tik atkastuose XVIII-XXI a. 
kapuose esančių palaidojimų.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą teisinį reglamentavimą, Komplekso teritorijoje aptikti 
palaidojimai buvo ištirti, palaikai iškelti ir perduoti specializuotai saugyklai vadovaujantis teisės 
aktais.
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