
 
 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS 

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 

 

DĖL ARCHEOLOGINIŲ TYRIMŲ 

 

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) 

informuoja, kad gavo Jūsų 2022-01-30 raštą, kuriame prašoma nurodyti ar adresais K. Sirvydo g. 4 

ir K. Sirvydo g. 6, Vilniuje, buvo vykdyti archeologiniai tyrimai bei pateikti archeologinių tyrimų 

rezultatus. 

Pažymime, kad 2008 m. archeologiniai žvalgymai buvo vykdyti K. Sirvydo g. 6, Vilnius (vad. 

R. Žukovskis). Iš viso žvalgytas 48 m2 plotas. Fiksuotas XX a. permaišytas sluoksnis, aptikti XIX a. 

mūrinių konstrukcijų fragmentai. Tais pačiais metais vykdyti archeologiniai žvalgymai, adresu K. 

Sirvydo g. 3 / 8, Vilnius (vad. V. Steponaitis), kurių metu fiksuoti XX a. žemės horizontai su 

griuvenomis ir pavieniais XVII–XX a. radiniais, susiformavę bažnyčios bei vienuolyno pastatų 

remonto metu. Aptikta žmonių kaulų iš suardytų palaidojimų. Tyrimų rezultatai paskelbti 

kasmetiniame leidinyje „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais“1. Archeologinių tyrimų 

ataskaitos saugomos Lietuvos istorijos instituto archyve2.  

Atkreipiame dėmesį, kad minėta vieta patenka į Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių 

archeologinės vietovės (unikalus kodas 25504), Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas 16073) ir 

Vilniaus senosios regulos karmelitų vienuolyno statinių ansamblio (unikalus kodas 1035) teritorijas. 

Vienas iš nustatytų vertingųjų savybių pobūdžių – archeologinis (lemiantis reikšmingumą). 

Vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ 

12.3 punktu archeologiniai tyrimai privalomi, kai reikia pagrįsti tvarkybos, statybos ar kraštotvarkos 

darbų projektus kultūros paveldo objektuose, šių objektų ir kultūros paveldo vietovių teritorijose.  

 

 

Direktorius         Vidmantas Bezaras 

 

 

 

 
1 http://www.atl.lt/2008/554-565.pdf  
2 LIIR, F. 1, b. 5177; LIIR, F. 1, b. 5073. 
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