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Du testamentai kelia aistrų
Po 89 metų kėdainiškės Veronikos Kazlauskienės mirties kilo abejonių dėl jos palikimo.
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turto ketino suremontuoti šią bažnyčią. Policija aiškinasi, ar Zabieliškių kaime (Kėdainių r.) gyvenanti 54 metų Dalė Lukšienė iš vienišos V.Kazlauskienės prieš pat
jos mirtį neišviliojo nuosavo namo, 15 hektarų žemės, 11 hektarų miško ir 40 000 litų.Labūnavos gyventoja V.Kazlauskienė 2011 metų liepą skubiai iškvietė kleboną
37 metų O.Volskį. Vaikų neturinti senolė pareiškė norinti klebonui palikti savo turtą ir notaro biure sudarė testamentą.Rugsėjį pensininkė buvo paguldyta į Kėdainių
ligoninės slaugos skyrių. Tačiau praėjus vos savaitei ją į savo namus išsivežė D.Lukšienė.Labūnaviškiai nustebę kraipė galvą – anksčiau jie nė karto nematė, kad
D.Lukšienė būtų atvykusi pas senutę, ją prižiūrėtų.Įtaria klastą ir meląLigos užklupta V.Kazlauskienė mirė spalio 11-ąją, pas naująją draugę pagyvenusi vos
mėnesį.Prieš porą savaičių išaiškėjo, kad senutė rugsėjo pabaigoje sudarė kitą testamentą. Savo žemę, mišką, trobesius, pinigus ji užrašė D.Lukšienei, į kurios namus
atvyko notarė.Tai sužinojęs kunigas O.Volskis neslėpė nusivylimo, o Pelėdnagių seniūnas Valentinas Tamulis kreipėsi į prokurorus, prašydamas ištirti, ar senutė
nebuvo apgauta.Įtariama, kad parašą ji galėjo padėti patikėjusi klasta, melagingais pažadais.Kunigas – nusivylęs Kaip teigia O.Volskis - iš V.Kazlauskienės palikimo
būtų suremontavęs Labūnavos bažnyčią, kurios būklė – apgailėtina, grindys išpuvusios: „Tikintieji per mišias gali įkristi į rūsį.”„Iš senolės palikimo buvo planuojama
sutvarkyti ir vietos parapijos namų pastatą, laidojimo namus, kuriais naudotųsi vietos bendruomenė.Tačiau dabar gražūs ketinimai sužlugo. Teisėsaugai pareiškimą
parašiau gindamas viešąjį interesą”, – aiškino V.Tamulis, kuriam D.Lukšienės elgesys atrodo įtartinas.Kai V.Tamulis rugsėjį atostogavo, būsimoji paveldėtoja atlėkė
į seniūniją ir pareikalavo atiduoti seife saugomą V.Kazlauskienės pasą.D.Lukšienei gavus šį dokumentą, netrukus atsirado naujas testamentas, panaikinantis
senąjį.Įvykiai klostėsi žaibiškaiV.Tamulį pasiekė žinios, kad D.Lukšienė įrodinėjo esanti senutės giminaitė. Tačiau iš tikrųjų jokie giminystės ryšiai jų
nesaisto.V.Kazlauskienė turėjo vienintelę giminaitę – Didžiojoje Britanijoje šiuo metu gyvenančią dukterėčią.„Iki praėjusių metų liepos D.Lukšienė pas
V.Kazlauskienę kojos nebuvo įkėlusi, nesirūpino senute. Paskui staiga viskas apsivertė – naujoji pažįstama pradėjo lakstyti į ligoninę, kurioje gulėjo pasiturinti
pensininkė.D.Lukšienė aiškino, kad jiedvi susipažino Kėdainiuose praėjusią vasarą.V.Kazlauskienei ji neva padėjo panešti sunkų krepšį, o paskui užsimezgė
draugystė. Po kelių mėnesių senolė miršta, o jos turtas atitenka gatvėje sutiktai moteriai”, – greita įvykių seka stebėjosi seniūnijos vadovas.„Galiu tik patvirtinti, kad
senutė iš tikrųjų gyveno pas mane, bet Gralio taurės jai tikrai nežadėjau” – sakė D.Lukšienė.
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