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Nr.

I.BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas - Tautinio sąjūdžio veik÷jo Vinco Šlekio sodybos vieta.
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas - 2672.
3. Adresas - Marijampol÷s sav., Šunskų sen., Mokolų k.
4. Tvarkytojas – Marijampol÷s savivaldyb÷s administracijos, Šunskų sen., Varpo g.32, tel. (8 343)
28 123.
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu. Nepaskelbtas saugomu kultūros
paveldo objektu.
6. Ankstesnio būkl÷s patikrinimo data ir akto numeris. 1992-08-20 Įsipareigojimas saugoti
paminklą.
II.KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLöS DUOMENYS
7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savyb÷s ir kiekvienos iš jų būkl÷s apibūdinimas:
Paminklinis akmuo, skirtas V. Šlekiui (1870-1946) atminti, pastatytas 1990 m. gimtin÷je.
Projekto autorius – L. Juozonis. Paminklo pamatas - betono. Ant granito lauko akmens yra medin÷
lentel÷ su užrašu (užrašas išblukęs). Virš paminklo pritvirtinta metalin÷ segmentin÷ saulut÷ (būkl÷
patenkinama). V.Šlekys gim÷ Marijampol÷s valsčiuje , Mokolų kaime. 1893 m. įkūr÷ slaptą
lietuviškos spaudos platinimo draugiją ,,Sietynas“. Pasitraukęs į JAV, leido laikraščius ,,Viltis“ ir
,,Sandora“. 1926 m. grįžo į Lietuvą. Dirbo ,,Lietuvos“ ir ,,Aruodo“ bei ,,Šviesos“ redakcijose. Mir÷
1946 m. tremtyje, Novaja Liala gyvenviet÷je, Rusijoje. 1989 m. V.Šlekio gimtin÷je pasodinti 25
ąžuoliukai. Sodyba yra 250 m. į R nuo kelio Marijampol÷ – Kidolišk÷s. Sankryžos dešin÷je pus÷je
yra stogastulpis – rodykl÷ su užrašu ,,Šviesą Lietuvai nešiau“. Autorius – J.Davainis. Paminklo
teritorijoje auga lapuočiai medžiai. Netoli teka Šešup÷s up÷.
8. Kultūros paveldo objekto būkl÷s apibūdinimas: Paminklinio akmens fizin÷ būkl÷ yra
patenkinama. Paminklo vertingosios savyb÷s nenustatytos. Reikalinga tvarkyti želdinius, nupjauti
žolę ir atnaujinti paminklin÷s lentos užrašą.
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija. Viena fotografija.
10. Kiti dokumentai. N÷ra.
11. Kultūros paveldo objekto būkl÷s patikrinimo data 2012 m. rugs÷jo 17 d.
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