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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

1. Pavadinimas: Kauno tvirtovės 4-asis fortas.   

2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 10708. 

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas 

patvirtintas): 2016-01-11;  Nr: KPD-SK-287.  

4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., Plytinės g. 15. 
5. Valdytojas: - 
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris) 
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: objektas valstybės saugomas. 

7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: -. 

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS 

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis  
 5 – būklė 

labai pagerėjo 

4 – būklė 

gerėja 

3 – būklė 

nepakito 

2 – būklė 

blogėja 

1 – būklė labai 

pablogėjo 

1. Kultūros paveldo objekto fizinės 

būklės pokyčio įvertinimas* 

  V   

* - Pažymėti - V. 
5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės 

taršos šaltinių nėra; 

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę 

defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar 

atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos 

panaikinti; 

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet 

jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini 

saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, 

aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių; 

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos 

priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka 

netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja; 

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo 

sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to 

nesiimama jokių priemonių. 

 

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis** 
 5 – būklė labai 

pagerėjo 

4 – būklė 

gerėja 

3 – būklė 

nepakito 

2 – būklė 

blogėja 

1 – būklė labai 

pablogėjo 

1. Pamatai ir nuogrindos    V   

2. Sienų konstrukcijos    V  

3. Sienų apdaila   V   

4. Stogo danga   V   

5. Stogo konstrukcijos    V  

6. Langai       

7. Durys       

8. Puošyba (jei yra)      

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., 

išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.  
 



10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Planavimo sprendiniai - netaisyklingo 

keturkampio plano fortas, išsidėstęs Nemuno kairiojo šlaito viršutinėje terasoje, artimos trikampiui 

konfigūracijos, pritaikytos prie upės šlaitų krypties, centriniu kaponieriumi orientuotas į P, su įvažiavimu iš 

Š, juosiamas fosos - gynybinio griovio su kontreskarpine siena PV, P, PR dalyse, už kurio driekiasi 

netaisyklingo penkiakampio plano glasis; forto planinė struktūra, formuojamama pylimų ir griovių sistemos 

bei požeminių plytų mūro pastatų: Š dalyje eskarpą sudarančių užnugario kaponieriaus, sargybinės, 

kareivinių bei užnugario R ir V šaudmenų sandėlių, apjungtų eskarpine siena, poternomis sujungtų R 

įtvirtinimų - prieššturminių pabūklų slėptuvės, puskaponierio ir tarpinio puskaponierio, centrinės poternos, 

pasisukančios R kryptimi ir dalijančios skersiniais pravažiavimais susisiekiančius artilerijos kiemus, poterna 

sujungtų centrinės dalies įtvirtinimų - šaudmenų sandėlio, prieššturminių pabūklų keltuvų kazematų, 

centrinio kaponieriaus, V įtvirtinimų - dviejų aukštų šaudmenų sandėlio ir tarpinio puskaponierio (R 

šaudmenų sandėlis ir V prieššturminių pabūklų slėptuvė susprogdinti, eskarpinė siena išlikusi fragmentiškai, 

kontreskarpinė siena PV dalyje sugriuvusi iki pirmo aukšto skliautų viršaus; būklė patenkinama). Buvusių 

komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos - rytų šaudmenų sandėlio liekanos (susprogdintas 1915 m., 

atsitraukiant forto įgulai); vakarų prieššturminių pabūklų slėptuvės liekanos (susprogdinta 1915 

m.) keraminių plytų mūro su tašytų granito blokų cokoliu eskarpinės sienos liekanos (tarp užnugario 

kaponieriaus ir kareivinių V sparno siena neišlikusi, tarp užnugario kaponieriaus ir kareivinių R sparno 

išlikusi V dalyje). Įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos -

 betoninių stulpinių tvortos pamatų liekanos V fosos dugno dalyje (tarp sausinimo kanalo ir forto pylimo 

buvo įrengta trijų eilių metalinė tvora); rausvo granito paminklas holokausto aukų atminimui. Žemės ir jos 

paviršiaus elementai - forto perimetru besitęsiantis pagrindindinis pylimas, apjungiantis požeminius forto 

statinius; užnugarį ir R fasą jungiantis skersinis centrinės poternos pylimas; PV traversa; pagr. pylimą 

dalijančių skersinių pylimų - traversų – fragmentai; gynybinis griovys - fosa, su V dalyje išlikusiu sausinimo 

kanalu - kiuvete, akmenimis grįstais šlaitais ir dugnu (dalis fosos užpelkėjusi ir užtvindyta, griovys 

fragmentiškai išvalytas); netaisyklingo penkiakampio plano glasis su fragmentiškai išlikusiu išoriniu pylimu. 

Takai, keliai ar jų dalys, dangos - lauko akmenų grindiniai: R ir V kiemus jungiančio kelio tarp sargybinės ir 

įėjimo į centrinę poterną grindinys; Š įvažiavimo į fortą kelio grindinys; grindinio fragmentai forto Š dalyje 

tarp kareivinių ir kontreskarpo pylimo (dalis grindinių gali būti neatidengta); kelias tarp R ir V kareivinių 

sparnų, kertantis užnugario kaponierių ir sargybinę. Želdynai ir želdiniai - kelio teritorijos R, Š dalyje 

apsodinimo tuopomis pobūdis. Upės, natūralūs vandens telkiniai ir hidrotechniniai įrenginiai - drenažo 

sistema, sudaryta iš keraminiais vamzdžiais sujungtų keraminių plytų mūro keturkampio plano šulinių; 

šulinių keraminių plytų mūro atraminės sienutės; vandens nuvedimo grioveliai; apskrito plano keraminių 

plytų mūro šachtinis vandens šulinys iš trijų pusių apsuptas atraminės sienos R puskaponierio poternos P 

šlaite; apskrito plano keraminių plytų mūro šachtinis vandens šulinys V artilerijos kieme, šalia centrinės 

poternos pietinio skersinio pravažiavimo; keraminių plytų mūro stačiakampio plano išvietės duobė prie R 

kareivinių sparno Š fasado ir išvietės duobės vieta prie V kareivinių sparno Š fasado; po keliu įrengta 

keraminių plytų mūro su cilindriniu skliautu pralaida teritorijos ŠV pakraštyje ir jos Š dalyje esančio 

sausinimo kanalo šlaitų išgrindimo akmenimis pobūdis (apie 1970 m. rekonstruota gelžbetoniniais žiedais 

pailginant P dalį - įlają; būklė patenkinama); keraminių plytų mūro su cilindriniu skliautu ir įlajoje 

įstatytomis plieninių strypų grotomis pralaida forto ŠV pakraštyje, fosoje; keraminių plytų mūro sausinimo 

kanalas su šuliniu teritorijos ŠR dalyje. Bendra objekto būklė patenkinama, tačiau 2018 m. pagrindinės forto 

poternos dalis, kuri šiuo metu sutvirtinta sąramomis. Veikiant aplinkos sąlygoms, gali pablogėti ir kitų forto 

konstrukcijų būklė. Objekto patalpos bei aplinka nuolat tvarkoma. 

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis*** 
5 – būklė labai 

pagerėjo 

4 – būklė gerėja 3 – būklė nepakito 2 – būklė blogėja 1 – būklė labai 

pablogėjo 

 V    

***- Pažymėti - V. 

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Objekto aplinkos būklė nuolat gerėja, 

aplinka tvarkoma, šienaujama žolė, naikinami savaiminiai krūmynai, objektas neprišiukšlintas. 

PRIDEDAMA: 
13. Fotofiksacija: 7 lapai. 

    

Kultūros paveldo skyriaus specialistė                                                              Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė 
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)                                                   (parašas)                                                (vardas ir pavardė) 

 



FOTOFIKSACIJA. Kauno tvirtovės 4-asis fortas (26354), K Kauno miesto sav., Kauno m., Plytinės g. 15. 

Fotografavo – Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė. Data 2019-09-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


