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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas: Rementiškių, Šapalų piliakalnis, vad. Prancūzų kapu
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 3696
3. Adresas:
Rementiškių k., Klausučių sen., Vilkaviškio r. sav.___________________________________________
4. Valdytojas Žemės sklypas neįregistruotas – valstybės nuosavybė. Prižiūri Klausučių seniūnija, tel. (8
342) 66 026.__________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: paskelbtas. Kultūros paminklas;
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris: Kultūros vertybės pagrindinio dosjė aprašas, 1998
m; Kultūros paveldo departamento internetiniame tinklalapyje (www.kvr.kpd.lt) esantis aprašas;
II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
DUOMENYS
7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas. Vertingosios
savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai):

Internetiniame tinklalapyje nurodytos vertingosios savybės: „Piliakalnis įrengtas Šešupės ir bevardžio
upelio santakoje esančiame aukštumos kyšulyje. Iš r. ir p.r piliakalnį juosia upelis, iš š. - Šešupė iš v.
prieina gretima aukštuma. Išlikęs tik piliakalnio pylimas ir nežymi aikštelės dalis. Piliakalnio šlaitai nuo
Šešupės ir upelio iki aikštelės buvo apie 8 m. Aikštelės v. gale, nuo gretimos aukštumos, supiltas apie 2,5
m aukščio pylimas. Išlikusi 18 m ilgio jo dalis. Priešais pylimą yra 10 m pločio ir 1 m gylio griovys,
skyręs piliakalnį nuo gretimos aukštumos. Išmatavimai/plotas: 50 x 50 m dydžio.“___________________
Nustatytos vertingosios savybės – nepakitę.__________________________________________________
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: Piliakalnis įrengtas Šešupės slėnyje, todėl iš toliau
nelabai pastebimas, nes neišsiskiria iš aplinkos (foto Nr. 1). Prie piliakalnio neprivažiuojama – nėra net
lauko keliuko. Piliakalnis apžėlęs krūmais, medžiais (auga lazdynai, skroblai). Į piliakalnio teritoriją per
brūzgynus patekti sunku. Iš pietinės, pietrytinės pusių prie piliakalnio prieina kanalizuotas upelis (pats
piliakalnis yra Šešupės ir šio upelio santakos kairėje pusėje). Piliakalnio pylimo likusi tik dalis (dalį
piliakalnio nuplovusi Šešupė, dalį – bevardis kanalizuotas upelis). Šlaitų erozijos nepastebėta. Piliakalnio
teritorijoje yra duobių. Visą piliakalnio teritoriją per brūzgynus sunku apžvelgti ir įvertinti. Piliakalnio
būklė – bloga. Prie pat piliakalnio yra įkastas gelžbetoninis stulpelis (foto Nr. 10, 11). Aplinkos būklė –
nepakitusi: iš rytų pusės – upelis, iš šiaurės pusės – Šešupė, iš pietinės ir pietvakarinės pusės – arimai,
iš vakarinės, šiaurės-vakarų pusės – želdiniai.________________________________________________
PRIDEDAMA:

2

9. Fotofiksacija: pridedama 12 skaitmeninių fotonuotraukų (įrašytų į kompaktinę plokštelę)________
10.Kiti dokumentai_____________________________________________________________ , lapų.
2011-09-08
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data:
(metai, mėnuo, diena)

Vyresnioji specialistė___________
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

Daiva Ambrasaitė
(vardas ir pavardė)

