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Skolingam klebonui gresia teismas
Jau kuris laikas sustojo Domeikavos bažnyčios 
statybos. Vakar Lapių ir Domeikavos parapijos 
klebonas Robertas Skrinskas per spaudą kreipėsi 

j geros valios žmones, 
prašydamas finansinės 

^4 paramos. Daugiau
x LjfcCL kaip 50 tūkstančių 

litų statyboms 
pasiskolinęs 
klebonas sakė, 

|Wj.J, kad už laiku 
nesumokėtas 

ĮfiSl , skolas jam
" gresia teismas.

Kankinių bažnyčios statyba apmirė. Kleboną R.Skrinską kankina milžiniškos skolos.

Ernesta PAKROSNIENĖ

Ilgus metus Domeikavoje gyve
nantys tikintieji neturėjo savo baž
nyčios, tad po Nepriklausomybės at

kūrimo buvo nuspręsta pradėti ją 
statyti. Pagal architektų K.Pempės ir 
R.Muloko projektą, statyba prasidė
jo 1993 m. birželio 14 dieną - kaip 
tik tą dieną buvo pašventintas Do

meikavos bažnyčios kertinis akmuo.

Trūksta milijono
Pasak kunigo R.Skrinsko, tai bū

tų pirmoji Lietuvoje Kankinių baž

nyčia. Analogiška bažnyčia tėra tik 
Kanadoje, Toronte.

Tačiau atrodo, kad dideli ir kil
nūs norai pranoko realias galimy
bes. Daugiau kaip tūkstančio kvad

L.BRUNDZOS NUOTR.

ratinių metrų ploto bažnyčios sta
tybai pabaigti trūksta dar maždaug 
1 milijono litų.

Nukelta į 2 p.



Skolingam klebonui 
gresia teismas
Atkelta iš 1 p.

Jei šiais sunkiais ekonominiais 
laikais atsirastų pavienių žmonių ir 
organizacijų, galinčių surinkti šią 
reikalingą sumą; tai, pasak kunigo, 
bažnyčia būtų pastatyta dar šiemet.

Valdžia nepadėjo
Domeikavos bažnyčią statyti pra

dėjo SAF koncerno įmonė „Monoli
tas", vėliau darbus tęsė statybos or
ganizacija „Ašva'”. „Monolitas" atli
ko 549 tūkstančįų litų vertės darbų - 
tokio dydžio buvo SAF koncerno fi
nansinė parama naujajai bažnyčiai. 
77 tūkstančius paaukojo parapijie
čiai, Kauno arkivyskupija skyrė 20 
tūkstančių, o buvęs Lietuvos Seimas 
- 300 litų. Pasak R.Skrinsko, miesto 
valdžia nepadėjo nė vienu litu.

Šiuo metu stovi tik bažnyčios sie
nos, verkiant reikia uždengti stogą, 
jį aptaisyti skarda. Kunigas sako, kad 
tolesnius statybos darbus stabdo

R.Skrinskas prašo žmonių 
pagalbos.

skolos - 15 tūkstančių AB „Rokų ke
ramika”, 19 tūkstančių Panevėžio 
AB „Kranvalda” ir 21 724 litų AB 
„Aksa". Kunigo teigimu, dvi pasta
rosios bendrovės ketina kleboniją 
paduoti į teismą, norėdamos susig
rąžinti skolas.

Ragina sumokėti skolas
„Aksos" direktorius Petras Tiške

vičius paneigė tai. Pasak jo, bendro
vė su klebonija neturėjo tiesioginių 
finansinių sutarčių.

Statybines konstrukcijas iš „Ak
sos" pirko bažnyčią stačiusi statybi
nė organizacija „Ašva" ir už jas neat
siskaitė. P.Tiškevičius patvirtino, kad 
šią organizaciją nuolat ragina sumo
kėti skolas, tačiau į teismą kreiptis 
neketina.

Panašiai susidariusią padėtį pako
mentavo ir „Kranvaldos" direktorius 
Julius Užkuraitis.

Devynis tūkstančius litų už bokš
tinį kraną jiems liko skolingas „Mo
nolitas”, kuris taip pat gyvena ne pa
čius geriausius laikus ir skolos grą
žinti nesugeba.

Tačiau klebonija yra pasirašiusi 
raštą, kuriuo garantavo, kad pinigai 
bus pervesti „Kranvaldai”. Todėl, pa
sak J.Užkuraičio, jie paragino klebo
niją sumokėti skolas.


