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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

1. Pavadinimas: Kauno tvirtovės 9-asis fortas ir Memorialas nacizmo aukų atminimui  

2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 10452.  

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

patvirtintas): - 

4. Adresas: Žemaičių pl. 75, Kaunas. 

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: 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  
 

V   

7. Durys    V   

8. Puošyba (jei yra)   V   



** - 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: Kauno tvirtovės 9-asis forto ir Memorialo 

nacizmo aukų atminimui fizinė būklė nepakitusi. Forto planavimo sprendiniai - netaisyklingo plano teritorija, 

apimanti: Š dalyje esantį netaisyklingo penkiakampio plano, gynybinio griovio visu perimetru ir 

kontreskarpinės sienos su galerija PV, ŠV, Š, ŠR dalyse juosiamą Kauno tvirtovės 9-ąjį fortą, centriniu kofru 

orientuotą į Š, su įvažiavimu iš P pusės, kurio planinę struktūrą fromuoja pylimų ir griovių sistema, 

betoniniai požeminiai statiniai: kareivinės, puskaponieris, penki sandėliai, dvi prieššturminių pabūklų 

slėptuvės, trys kofrai su į juos vedančiomis poternomis, tarpukariu pastatyti sunkiųjų darbų kalėjimo pastatai 

- keraminių plytų mūro siena su dviem sargybos bokšteliais, du kiemus atidalijantis pasimatymų namelis - ir 

1941-1944 m. kalėjimo tvoros R dalyje pristatytas sargybos ir tardymo pastatas; Memorialą nacizmo aukų 

atminimui, kuriam priklauso trijų dalių skulptūrinė kompozicija teritorijos ŠV dalyje ir memorialinės 

paskirties pastatas teritorijos R dalyje, sudarytas iš nuožulnių skirtingame lygyje išdėstytų plokštumų, 

formuojančių vėduoklės plano tūrį; žudynių vietą ir betono tvorele apjuostą žudynių vietą ir kapus teritorijos 

ŠV dalyje; istorinį forto privažiavimo kelią teritorijos P ir PV dalyse; atskirą forto statybos laikotarpio rūsio-

šaldytuvo pastatą istorinio kelio ŠV pakraštyje – būklė nepakitusi. Įvairūs mažosios kraštovaizdžio 

architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - betoninių stulpinių tvoros pamatų ir metalinės tvoros 

liekanos gynybinio griovio užnugario dalyje; metalinės tvoros tipas;  (tvoros užkarda nugriauta po 1924 m. 

forto pritaikymo sunkiųjų darbų kalėjimui, dalis jos atkurta); paminklinė skulptūrinė grupė teritorijos ŠV 

dalyje, sudaryta iš 32 m aukščio trijų dalių skulptūrinės kompozicijos bei žudynių vietą ir kapus ribojančios 

betono sienelės, su memorialinės paskirties pastatu sujungta pėsčiųjų takais su pakraščiuose įrengtomis 

trapecijos formos nuožulniomis plokštumomis, ant dalies kurių pritvirtintos paminklinės plokštės žydų 

genocido aukoms atminti; 8 paminklinės plokštės žydų genocido aukoms atminti žudynių vietos ir kapų PR 

pakraštyje būklė nepakitusi. Žemės ir jos paviršiaus elementai - P kryptimi žemėjantis reljefas; forto 

perimetru besitęsiantis pagrindinis pylimas, apjungiantis požeminius statinius ir formuojantis gynybinę 

daubą; žemių pylimas virš rūsio pastato (virš kareivinių pylimo įrengti du stebėjimo bokšteliai, dengti 

šarvuotais gaubtais ir šaudymo bokštelis; būklė gera); gynybinis griovys - fosa, su išlikusiu sausinimo kanalu 

- kiuvete, akmenimis grįstais šlaitais ir dugnu būklė nepakitusi. Takai, keliai ar jų dalys, dangos - forto 

privažiavimo kelio trasa; lauko akmenų grindinio kelio trasos ŠV atkarpoje, forto užnugario P dalyje ir prie 

puskaponierio R fasado tipas būklė nepakitusi. Želdynai ir želdiniai - istorinio forto privažiavimo kelio trasos 

kelkraščių ir forto užnugario P, PR dalies apsodinimo tuopomis pobūdis būklė nepakitusi. Upės, natūralūs 

vandens telkiniai ir hidrotechniniai įrenginiai - forto drenažo sistema, sudaryta iš po žeme esančių vamzdžių 

ir stačiakampio bei apskrito plano gelžbetoninių šulinių, išsidėsčiusių gynybiniame griovyje būklė 

nepakitusi. 

 

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: IX forto aplinka tvarkinga, prižiūrima. 

Žolė nupjauta, muziejaus aplinka tvarkinga. 

 

PRIDEDAMA: 

13. Fotofiksacija:  8 psl. 
 

 

 

 Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė      ____________                Dovilė Miliukštė 
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)                                                (parašas)                                                (vardas ir pavardė) 

 



 

 Kultūros vertybės kodas:  10452 

 
Nr. 1 Pavadinimas Kauno tvirtovės 9-asis fortas ir Memorialas nacizmo aukų atminimui. Forto 

kareivinių fasadas ir kalėjimo pastatai 

Fotografavo Dovilė Miliukštė Data 2020-06-26 

 

 
Nr. 2 Pavadinimas Kauno tvirtovės 9-asis fortas ir Memorialas nacizmo aukų atminimui. Forto 

kareivinių fasadas ir kalėjimo pastatai  

Fotografavo Dovilė Miliukštė Data 2020-06-26 



 Kultūros vertybės kodas: 10452 

  

  
Nr. 3 Pavadinimas Kauno tvirtovės 9-asis fortas ir Memorialas nacizmo aukų atminimui.  

Fotografavo Dovilė Miliukštė Data 2020-06-26 

         

 

 
Nr. 4 Pavadinimas   Forto kareivinių fasadas ir kalėjimo pastatai iš PR 

Fotografavo Dovilė Miliukštė Data 2020-06-26 



 Kultūros vertybės kodas: 10452 

  

     
Nr. 5 Pavadinimas Memorialas nacizmo aukų atminimui 

Fotografavo Dovilė Miliukštė Data 2020-06-26 

         
Nr. 6 Pavadinimas   Memorialas nacizmo aukų atminimui. Paminklinė skluptūrinė grupė ir 

paminklinės plokštės iš ŠR 

Fotografavo Dovilė Miliukštė Data 2020-06-26 



 Kultūros vertybės kodas: 10452 

  

     
Nr. 7 Pavadinimas Žudynių vieta, tvoros ir kelio fragmentai iš V 

Fotografavo Dovilė Miliukštė Data 2020-06-26 

   
Nr. 8 Pavadinimas Žudynių vieta, tvoros ir kelio fragmentai 
Fotografavo Dovilė Miliukštė Data 2020-06-26 



 Kultūros vertybės kodas:  10452 

 
Nr. 9 Pavadinimas Kelio grindinys 

Fotografavo Dovilė Miliukštė Data 2020-06-26 

 

 
Nr. 10 Pavadinimas Memorialinės paskirties pastatas 

Fotografavo Dovilė Miliukštė Data 2020-06-26 



 

 Kultūros vertybės kodas:  10452 

 
Nr. 11 Pavadinimas Forto puskaponieris iš R 

Fotografavo Dovilė Miliukštė Data 2020-06-26 

 

 
Nr. 12 Pavadinimas Forto kontreskarpinės siena 

Fotografavo Dovilė Miliukštė Data 2020-06-26 



 

 Kultūros vertybės kodas:  10452 

 
Nr. 13 Pavadinimas Forto kontreskarpinės siena 

Fotografavo Dovilė Miliukštė Data 2020-06-26 

 

 
Nr. 14 Pavadinimas Memorialas nacizmo aukų atminimui skulptūrinė grupė ir kelio grindinys 

Fotografavo Dovilė Miliukštė Data 2020-06-26 



 

 Kultūros vertybės kodas:  10452 

 
Nr. 15 Pavadinimas Įėjimas į forto šiaurės rytų kofro poterną iš PV 

Fotografavo Dovilė Miliukštė Data 2020-06-26 

 

 
Nr. 16 Pavadinimas Muziejaus administracinis pastatas 

Fotografavo Dovilė Miliukštė Data 2020-06-26 


