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1. Konkursui teikiamos kaimo vietovės pavadinimas, savivaldybės pavadinimas: 

Adomynės kaimas, Šimonių seniūnija, Kupiškio rajono savivaldybė 

2. Kaimo vietovės aprašas: 

Dar 2002 m. svarstėme, kad reikia jungtis į bendruomenę tam, kad įgavę juridinį statusą 

savo gyvenimo kokybei pagerinti, galėtume įgyti ţymiai daugiau galimybių. 2003 m. sausio 28 d. 

bendruomenės steigiamajame susirinkime patvirtintuose nuostatuose paskelbėme, kad 

bendruomenės veiklos tikslai ir uţdaviniai yra: vienyti Adomynės kaimo gyventojus ir iš jo kilusius 

ţmones, ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, rūpintis savo kaimo ir jo gyventojų gerove, ginti 

gyventojų teises, palaikyti ir išplėtoti kaimo infrastruktūrą, steigti naujas darbo vietas, išlaikyti ir 

puoselėti kaimo kraštovaizdį, plėtoti kaime kultūrinį – sportinį gyvenimą, skatinti domėjimąsi savo 

krašto, kaimo istorija. Taigi mūsų kaimo bendruomenė ir susikūrė tam, kad čia gyvenantys ţmonės 

galėtų gyventi geriau, įdomiau, turiningiau, graţiau, kad sujungtų ir suvienytų visus čia gyvenančius 

(maţus, jaunus, pagyvenusius, senolius) ir jau po pasaulį pasklidusius adomyniečius, kad į 

Adomynę pritrauktume turistus - juk mes turime nepakartojamą medinės architektūros paminklą – 

pono Adomo dvarą, dar jo samdinių sodintą parką, turime savitas vaišingumo tradicijas, visame 

Kupiškio rajone garsėjame savo šeimininkėmis, puoselėjame etnokultūrines tradicijas. Adomynės 

dvaras ir parkas įrašytas į Lietuvos kultūros vertybių registrą. 

Nors oficialiame bendruomenės narių sąraše šiuo metu yra 64 ţmonės, tačiau visoje 

bendruomenės veikloje, šventėse, talkose dalyvauja praktiškai visi čia gyvenantys. Visi kaime 

esantys kultūros centrai glaudţiai bendradarbiauja, dirba ranka rankon: bendruomenė, mokykla, 

laisvalaikio centras, biblioteka. Visos šventės, susiėjimai, parodos organizuojamos bendruomenės 

pastangomis, dalinantis idėjomis, ištekliais, priemonėmis ir patalpomis. Bendruomenės taryba imasi 

telkiančiojo, visą veiklą koordinuojančio vaidmens (nes jos sudėtyje yra visų šių organizacijų 

atstovai). Bendruomenė - tai ţmonės, kurie gyvena Adomynėje.  

Adomynės gyventojai įsijungė į draugijos Lietuvai pagraţinti veiklą. Kasmet įsijungia į 

akcijos „DAROM― veiklą. Jau anksti pavasarį kruta ir maţas, ir senas: gyvenvietės ir dvaro parko 

aplinkos tvarkymo talkose dalyvauja nuo 50 iki 90 suaugusiųjų ir visi mokiniai, kurių Adomynės 

pagrindinėje mokykloje mokosi 73. Visų bendrų pastangų dėka atgyja senojo dvaro alėja, parkas, 

tvenkinio pakrantės. Iškertami krūmai, genimi medţiai, rudenį grėbiami lapai, vasaros sezono metu 

šienaujamas parkas ir gyvenvietės laisvosios zonos. Talkų metu  tvarkomos ir visos pakelės į 
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Adomynę. Šakoms genėti, šiukšlėms išveţti su savo technika geranoriškai atvyksta Adomynės 

kaimo ūkininkai. Labai svarbus ir jau šeštus metus šiemet vykdomas projektas „Graţiais darbais ir 

gėlių ţiedais puoškime Adomynę―. Jo tikslai – telkti Adomynės gyventojus gyvenamosios aplinkos 

tvarkymui, graţinimui, skoningam ir estetiškam apţeldinimui. Į aplinkos tvarkymo darbus 

įtraukiamos ir asocialios šeimos. Todėl dţiugu, kad priţiūrėta ir graţiai sutvarkyta ne tik 

gyvenvietės centrinė dalis, bet ir gyventojų individualūs kiemai. 2010 m. rajoniniame konkurse 

graţiausios sodybos nominaciją laimėjo ir mūsų kaimo gyventojų Astos ir Gaudento Kavoliūnų 

šeima. Bendruomenė kasmet rengia graţiausiai tvarkomų sodybų nuotraukų parodą ir šventėje 

apdovanoja jų šeimininkus padėkomis bei dovanomis. 

Adomynės parapijoje nuo seno švenčiami šv. Antano atlaidai. Lietuvai atgavus 

Nepriklausomybę, sumanyta atgaivinti seną graţią tradiciją – po šv. Mišių baţnyčioje neskubėti 

namo, o susiburti, pabendrauti čia pat, prie baţnyčios esančiame dvaro kiemelyje, pasilinksminti, 

pagerbti varduvininkus, pašokti. Ir štai jau dešimtmetis, kaip į Antanines svečių kviesti Adomynėn 

jau nebereikia – visi ţino, kad čia bus didelė šventė, kuri nuo 2003 m. įgavo ir kitą atspalvį – tai jau 

ne vien Antanų, bet visos Adomynės bendruomenės metinė šventė. Ir renkasi ţmonės šeimomis, su 

visais atvykusiais į atlaidus svečiais, klausosi folkloro, vokalinių ansamblių dainų, sukasi kartu su 

koncertuojančių ansamblių šokėjų poromis. Prisimenama ir senoji šienpjovių pirmojo baro šventė, 

simboliniais lauknešėliais apdovanojami sparčiausi ir geriausi ūkininkai – kad sėkmė ir gausa visus 

metus lydėtų. O ir kermošautojai nesnaudţia – iš savo lauknešėlių traukia sūrius, skilandţius, ir 

dideli lininėmis staltiesėmis uţdengti stalai sujungia visus.  

Rudenį pabaigę visus derliaus dorojimo darbus, bendruomenės nariai skuba į dar  vieną 

tradicinę šventę. Visame rajone Adomynę ţino kaip puikių gaspadinių kraštą. Čia darbštūs ţmonės, 

stiprūs ūkininkai. Tad nenuostabu, kad darbščios šeimininkės moka suspausti puikaus skonio sūrius. 

Prieš šešerius metus sumanyta sukviesti visus adomyniečius pasivaišinti sūriais ir smagiai 

pabendrauti. Jau kitais metais į Sūrio šventę rinkosi dar daugiau ţmonių, o jau pernai tradicinė 

šventė pervadinta Netradicinio sūrio švente, nes tos pačios šeimininkės pranokdamos viena kitą 

gamino sūrius iš grybų iš mėsos, iš morkų, iš obuolių... Į šią šventę jau tradiciškai atvyksta ir 

kaimyninių bendruomenių atstovai su kultūrine programa, bendraujama, dalijamasi patirtimi 

rengiant renginius, įvairius darbus ir planuojama kitų metų veikla. 

Labai jaudinantys ir ţmonių laukiami Vėlinių skaitymai netradicinėje erdvėje 

(baţnyčioje, kapinėse, suderinus su kunigu).  

Dvasingai ir kasmet vis naujai dvaro salėje ţvakių šviesoje vyksta Advento vakaronės. 

Surimtėja ir nutyla net patys didţiausi  nenuoramos. Ir drausminti nereikia: taip veikia visa aplinka, 

posmai, giesmės, mamų ir močiučių pasakojimai.  
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Nuo 2010 m. įvesta nauja tradicija – metų pabaigoje bendruomenės taryba visus kviečia 

į Padėkos vakarą, kurio metu išsakomi graţiausi padėkos ţodţiai visiems prisidėjusiems prie 

bendruomenės gerovės, renginių organizavimo jau nueinančiais į istoriją metais. 

Uţtai atsigauti ir išsišėlti galima Uţgavėnių šventėje: šokti prie lauţo dvaro kieme, 

raičiotis po sniegą, vaţinėti su rogėmis ir rogutėmis, uţkasti į sniegą Gavėną. Drąsiau jaučiasi visi, 

nes  yra pasislėpę po kaukėmis.  

Ypač smagi vaikų Velykėlių šventė - su sūpuoklėmis, ţaidimais, margučių  ridenimu ir 

močiučių pasakomis. 

Įspūdingai vyksta Poezijos pavasarėlio šventės „Prisijaukinkime poezijos paukštę― 

skaitymai. Prasidėjęs kaip moksleiviams skirtas renginys, šiemet tapo jau suaugusiųjų ir suspėjusių 

prisijaukinti plunksną kūrėjų pasidalinimo savo atradimais ir nuoširdţių atsivėrimų švente. Savo 

kūrybos eilėraščius skaitė šimonietė Vida Kaulakienė. Eilėraščių rinkinius pristatė Kupiškio Povilo 

Matulionio pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytoja Regina Baltrūnienė. Visus labai 

nudţiugino į svečius šiemet gimtinėn atvykusi dabar jau kupiškietė Aušra Uldukienė. Smagu, kad 

rudenį patys pasisvečiavę sostinėje, į savo šventę sulaukėme atvykstant iš Vilniaus kupiškėnų klubo 

su pačiu prezidentu Vytautu Pivoriūnu. Jie į Adomynę atlydėjo klubo narę poetę Aušrą 

Kazlauskienę, ţurnalo „Mokslas. Ezoterika. Ţmogus.― redaktorę. Ji ne tik pristatė savo eilėraščių 

rinkinį „Rankinukas―, bet ir vaizdingai bei linksmai papasakojo atsiradimo istoriją. Dţiaugiamės ir 

saviškių pasirodymais: kaip ir kasmet pluoštelį eilėraščių paskaitė Adomynės pagrindinės mokyklos 

mokytoja Danutė Vizbarienė. Dabar jau Panevėţyje besimokanti Ieva Tučiutė supaţindino su 

naujausiomis eilėmis ir atliko keletą savo kūrybos dainų. Justas Vizbaras, Rokiškio kultūros 

mokyklos studentas, įspūdingai, pritardamas gitara, deklamavo Paulių Širvį. Mokiniams atstovavo 

Kupiškio gimnazistės Viktorija Lukošiūnaitė bei Rimantė Lupeikytė bei adomynietė Laura 

Davainytė, kuri ne tik porino kupiškėniškai, bet pasidalijo ir jau gana brandţiais savo kūrybos 

bandymais.  

Ne viena mamytė nubraukia ašarą Mamyčių šventėje, o Šeimų šventė sujungia 

bendruose rateliuose, ţaidimuose tėvus, vaikus, senelius.  

Vantą rišti, virvę sukti ir vainiką stogastulpio puošimui pinti senoliai mokina jaunuosius 

adomyniečius prisikirtę tradicinės Sekminių kiaušinienės. 

 Prie Alotų eţero graţioje sodyboje gyvena puiki dainininkė Ona Birkuvienė. Tai jos 

kieme susėda savo vardinių švęsti visos apylinkės Onutės. Ir ilgai iki išnaktų kylant rūkui nuo eţero 

liejasi dainos ir girdisi „O pameni!.. Tai buvo štukorius!..― 

Nepamirštamos Adomynėje ir valstybinės šventės. Dvasingai paţymime Sausio 13-ąją, 

Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją, vieningai traukėme Lietuvos himną Lietuvos Tūkstantmečiui ir dabar 

jau kasmet liepos 6-ąją. 
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Renginiuose dalyvauja visa bendruomenė: patys maţiausieji su mamytėmis, 70 

pagrindinės mokyklos mokinių, tėvai, seneliai. Nuo 2006 metų Adomynėje veikia Vaikų dienos 

centras, vadovaujamas Laimos Ramaškienės, – jį lanko penkiolika vaikų iki 16 metų iš socialiai 

remtinų šeimų. Čia jie uţsiima įvairia veikla, mokosi bendradarbiauti, dalyvauja įvairiuose 

projektuose, keliauja. Jaunimas (iki 35 m.) irgi įsijungia, labai noriai renkasi grįţę iš studijų, mokslų 

į tėvų namus (apie 40 jaunuolių).  Adomynėje įsikūrę 6 jaunos šeimos, 5 vienišiai, 3 dalyvauja 

moterų klubo veikloje, 6 aktyviai sportuoja. Dalyvaujame meno saviveikloje: folkloro ansamblyje 

„Jara― viso 20 dalyvių (jame 3 merginos iki 16 m., 7 senjorai, 4 invalidumą turintys ţmonės), 8 

moterys dainuoja moterų ansamblyje, kapeloje groja ir dainuoja 10 ţmonių. Folkloro ansamblis 

dalyvavo 2007 m. pasaulio lietuvių dainų šventėje „Būties ratu―, Bitininkų šventėje Birţų rajone, 

tarptautiniame meno festivalyje „Lingaudala―. Moterų ansamblis Aukštaitijos regiono vokalinių ir 

romansų festivalyje konkurse „Dainuok, širdie, gyvenimą― Leliūnuose, Anykščių rajone, pelnė III 

vietą. Kapela laurų dar neturi, tačiau melodijomis dţiugina įvairių bendruomenės švenčių metu. 

Visi kolektyvai koncertuoja ne tik namuose, bet yra ir tradicinių švenčių rajono centre, 

kaimyniniuose laisvalaikio centruose ir bendruomenėse dalyviai. Šiemet labai atsakingai 

atstovavome rajonui Vilniaus kupiškėnų klubo šventėje. 

Estetinę auklėjamąją funkciją atlieka ir dvaro salėje bei verandose pastoviai veikiančios 

įvairios parodos, kurioms eksponatus neša visi bendruomenės nariai – ir maţi, ir vyriausi: Kalėdinių 

atvirukų, Angelų paroda, Velykinės puokštės, Margučiai, skarelės (Motinos dienai), rudeninės 

puokštės (Mokytojams), ţvakės (Šv. Liucijaus dienai), fotografo Bronislavo Vizbaro, Stefanijos 

Keršulienės ir Zitos Levonienės rankdarbių parodos. 

 Kraštotyrinės medţiagos rinkimas – bibliotekininkės ir mokykloje veikiančių būrelių 

bei jų vadovų rūpestis. Sukaupta daug medţiagos apie Adomynę ir jos apylinkių kaimus (Šerelių, 

Galsiškių, Apirbų, Alotų, Kepurinės), senojo dvaro, baţnyčios, mokyklos istorijos, Alotų pradinės 

mokyklos archyvai perduoti Kupiškio etnografiniam muziejui. Sukaupta medţiaga apie kunigą 

Kazimierą Baroną, kultūros ir meno istoriką, dailininką Igną Šlapelį ir jo brolį Jurgį Šlapelį. Vien 

Ona Birkuvienė padainavo virš 40 dainų (jos uţrašytos mokinių vykdyto projekto „Senasis Lietuvos 

kaimas― dalyvių). Mokinukai uţrašė ir tremtinių atsiminimus, tyrinėja kaimo architektūros 

tradicijas, tvarko senąsias kaimų kapines. Jų pateikti etnografiniai darbai apdovanoti daugelyje 

konkursų. Išleistos knygutės „Adomynė― ir „Adomynės pagrindinė mokykla―. Ruošiamas atidaryti 

muziejus, renkama ir kaupiama įvairi etnografinė medţiaga bei eksponatai. 

Kadangi gyvename unikaliame gamtos ir kultūros kampelyje, tai vienas iš 

bendruomenės tikslų  ir yra išsaugoti bei puoselėti turimą paveldą. Pirmasis susikūrusios 

bendruomenės ţingsnis ir buvo rūpestis apleisto, begriūnančio Adomynės dvaro restauravimu. 

Kreiptasi įvairiais raštais ir skambučiais į rajono savivaldybę, Kultūros ministeriją, ir pagaliau 1990 



 5 

metais UAB Birţų restauracijos dirbtuvės pradėjo dvaro restauravimo darbus, kuriems uţbaigti tiek 

nedaug teliko.... Šiuo metu restauruotoje dvaro dalyje įsikūrę bendruomenė, medicinos punktas, 

biblioteka, laisvalaikio centras, šarvojimo salė. 

Bendruomenės nariai nuoširdţiai rūpinasi dvaro patalpų prieţiūra, remontu ir efektyviu 

panaudojimu savo reikmėms. Pagal panaudos sutartį gautos patalpos, kuriose bendruomenės narių 

pastangomis, aukomis ir savanorišku darbu buvo įrengtos bendruomenės patalpos, šarvojimo salė ir 

ketinama įrengti socialinių paslaugų centrą ir jaunimo klubo patalpas. 

Adomyniečiai labai rūpinasi ir šalia dvaro stovinčia baţnyčia. 1921 metais pastatyta, ji 

1998 metais atnaujinta – nudaţytos išorinės sienos, vidus išklotas dailylentėmis, tačiau visą estetinį 

vaizdą gadino nedaţytos grindys ir nuo laiko pajuodę klauptai. 2010 metais parapijos narių aukomis 

ir Adomynės kaimo ţmonių geranorišku darbu buvo perdaţytos grindys, klauptai, klausyklos, 

vargonai, ir senieji dvasios namai atgijo. 

Per pastaruosius metus bendruomenė parengė nemaţai projektų, kurie gavo finansavimą. 

 

Projekto pavadinimas Įgyvendini

mo data 

Registra-

cijos Nr. 

Paramos šaltinis Paramos 

suma Lt 
„Gėlių ţiedais ir graţiais darbais 

puoškime Adomynę―  

2006-06-16 

2006-10-27 

B3-93 Kupiškio r. nevyriausyb. 

org. finans. iš biudţ. lėšų 

1 900,00  

„Gėlių ţiedais ir graţiais darbais 

puoškime Adomynę―  

2007-05-18 

2007-10-27 

B3-258 Kupiškio r. nevyriausyb. 

org. finans. iš biudţ. lėšų 

1 200, 00 

„Gėlių ţiedais ir graţiais darbais 

puoškime Adomynę―  

2008-05-15 

2008-10-27 

B3-210 Kupiškio r. nevyriausyb. 

org. finans. iš biudţ. lėšų 

2 000, 00  

„Antaninių šventė, kraštiečių 

suėjimo šventė― 

2006-05-10 

2006-06-30 

B3-92 Kupiškio r. nevyriausyb. 

org. finans. iš biudţ. lėšų 

2 940,00  

„Jaunimo klubo patalpų įrengimas 

Adomynės dvaro rūsyje― 

2005-04-15 

2006-12-20 

B3-34 Kupiškio r. nevyriausyb. 

org. finans. iš biudţ. lėšų 

8 688,00  

„Antaninių šventė, kraštiečių 

suėjimo šventė― 

2008-05-15 

2008-07-15 

B3-208 Kupiškio r. nevyriausyb. 

org. finans. iš biudţ. lėšų 

1 000,00 

„Geriausia prevencija – kryptinga 

veikla― 

2006-12-05 

2007-12-20 

B3-133 Kupiškio r. nevyriausyb. 

org. finans. iš biudţ. lėšų 

500,00  

„Sportas prieš smurtą― 200 -01-10 

2007-12-20 

B3-130 Kupiškio r. nevyriausyb. 

org. finans. iš biudţ. lėšų 

700,00  

„Gėlių ţiedais ir graţiais darbais 

puoškime Adomynę― 

2009m. B3-

06.15.17 

Kupiškio r. nevyriausyb. 

org. finans. iš biudţ. lėšų 

600,00 

 

„Šeimų krepšinio turnyras 3X3― 2009m. B3- 

06.15.16 

Kupiškio r. nevyriausyb. 

org. finans. iš biudţ. lėšų 

410,00 

„Kad susėstum apie draugystę, 

pirmiausia reikia turėti stalą―  

2009m. KB/09-56 Nacionalinė mokėjimo 

agentūra prie ŢŪM 

20 688,81 

„Bibliotekos paţangai― 2011m.   vykdomas 

 

 Labiausia dţiuginantis dalykas – įgyvendintas projektas „Kad susėstum apie draugystę, 

pirmiausia reikia turėti stalą―: tikrai, pagaminti baldai, stalai, suolai dabar panaudojami ir dvaro viduje, ir 

lauke, ir tarnauja ne tik įvairiems mokymams rengti, bet ir tinka susėsti visomis linksmomis bei liūdnomis 

progomis. 
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2006 m. liepos 21 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (tarpinė institucija — 

http://www.am.lt/), Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo 

agentūra (įgyvendinančioji institucija — http://www.apva.lt/ ) ir Kupiškio rajono savivaldybės 

administracija (projekto vykdytojas – www.kupiskis.lt ) pasirašė sutartį dėl paramos skyrimo 

projektui „Vandentvarkos sistemų įrengimas Adomynės kaime, Kupiškio rajone―.  

Projekto įgyvendinimui skirta 1 441 891 Lt parama (74,9 proc. projektų išlaidų) iš 

Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo programos ir Lietuvos valstybės biudţeto lėšų . 

Projekto vykdytojas – Kupiškio rajono savivaldybės administracija – projekto įgyvendinimui skyrė 

483 197 Lt (25,1 proc. projekto išlaidų). 2008 m. sausio 11 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos 

ministro įsakymu Nr. D1-23 „Dėl papildomos paramos pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo 

programavimo dokumento 1.3 priemonę įgyvendinamiems projektams skyrimo― projektui 

papildomai skirta 103 596,07 litų paramos. Proporcingai (34716,53 Lt) padidėjo projekto vykdytojo 

indėlis. 

Projektas įgyvendina Lietuvos 2004 – 2006 m. Bendrojo Programavimo Dokumento 1 

prioriteto „Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra― 1.3 priemonės „Aplinkos kokybės 

gerinimas ir ţalos aplinkai prevencija― veiklos grupės „Geriamo vandens tiekimas ir nuotekų 

tvarkymas― tikslus ir uţdavinius. Daugiau informacijos apie Bendrąjį Programavimo Dokumentą ir 

Europos Sąjungos teisės aktus galite rasti adresais: www.finmin.lt/bpd , www.europa.eu.int .  

Įgyvendinus projektą, buvo pasiektas pagrindinis projekto tikslas – užtikrinti 

tinkamos kokybės (atitinkančios nacionalinius ir ES reikalavimus) geriamojo vandens tiekimą 

Adomynės gyvenvietės gyventojams bei užtikrinti tinkamą gyvenvietės nuotekų tvarkymą. 

Projektas taip pat prisideda prie Europos Sąjungos reglamentų, direktyvų reikalavimų, konvencijų 

aplinkosaugos srityje bei Lietuvos Valstybinės aplinkos apsaugos strategijos tikslų įgyvendinimo. 

Įgyvendinus projektą buvo pasiekti tiesioginiai projekto pasiekimai: 

— paklota 2.135 km vandentiekio tinklo; 

— įrengtas 10m³/h našumo vandens gerinimo įrenginys; 

— įrengtas 10m³/h našumo artezinis vandens gręţinys; 

— paklota 2.17 km savotiekinės kanalizacijos tinklo; 

— pastatytos dvi nuotekų siurblinės; 

— pastatyta 60 m³/p nuotekų valykla. 

Pasiekimų rezultatai: 

— vandens tiekimo sistema aprūpintų gyventojų skaičius — 370 gyventojų; 

— nuotekų tvarkymo sistema aprūpintų gyventojų skaičius — 370 gyventojų. 

Šiuo metu kaimo aktyvo iniciatyva rajone parengtas Adomynės tvenkinio ir jo pakrančių 

sutvarkymo projektas, kuris, tikime, bus jau šiais metais įgyvendintas. Kupiškio VVG antrame 

http://www.kupiskis.lt/
http://www.finmin.lt/bpd
http://www.europa.eu.int/
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paraiškų teikimo etape bendruomenė teiks projektą parko sutvarkymui, pritaikymui bendruomenės 

reikmėms ir poilsio zonų įrengimui. Tikimasi išvalyti pono samdinių iškastą šautuvo formos 

tvenkinį, įrengti pliaţą, vasaros estradą, lauţavietę, skulptūrų parką, sumontuoti suoliukus, pastatyti 

naują tiltą – Adomo šautuvas turi šaudyti! – jeigu turime tokį unikalų paveldą, jis turi tarnauti vietos 

gyventojams ir teikti pasitenkinimą. 

Bendruomenės šventes, varţybas paremia vietos verslininkai, ūkininkai, AB „Rokiškio 

sūris―, kooperatyvas „Pieno puta―, IĮ „Dainorita― ir „Bočiupis―, Šimonių seniūnija, UAB „Agla―. 

Bendruomenės narių pragyvenimo šaltinis – ţemės ūkio veikla (pienininkystė, grūdinės kultūros, 

ekologiška ţemdirbystė, serbentų auginimas), darbas aptarnavimo sferoje, kultūros ir švietimo 

įstaigose (dvi parduotuvės, pagrindinė mokykla, paštas, biblioteka, laisvalaikio centras, medicinos 

punktas) ir medţio apdirbimo įmonėje „Agla―.  Baţnyčios tvarkymui, šarvojimo salės įrengimui, 

neįgalios kaimo gyventojos Paulinos Raščiūtės, senolės Onos Starkutės rėmimui aukojo visi 

bendruomenės nariai iš savo asmeninių santaupų. Ištikus bėdai, gyventojai yra jautrūs kaimynų 

bėdoms ir noriai padeda bei aukoja stokojančiam. Sunkmečiu atokesnių kaimų gyventojams būtų 

ţymiai sunkesnis gyvenimas, jei ne vietos ūkininkai. Seniūnijai stokojant lėšų, jie ţiemą valo kelius, 

padeda transportu bei technika. 

Jau antri metai bendruomenė įsijungusi į projektą „Pagalba daiktais―. Koordinatorė 

Daiva Maţylienė registruoja visus stokojančius, rūpinasi pagalba daiktais ir tų daiktų pristatymu bei 

paskirstymu, organizuoja įvairias paramos bei pagalbos akcijas bendruomenėje. 

Nuo seno Adomynė garsi sportiniais pasiekimais. Neturėdami gerų sąlygų treniruotis, 

adomyniečiai laimėdavo įvairiose rajoninėse varţybose. Kaimui labai reikėjo sporto salės. Jaunas, 

veiklus, sportą mylintis fizinio lavinimo mokytojas Vaclovas Pakalniškis kartu su energinga 

mokyklos direktore ėmėsi iniciatyvos perimti dar sovietiniais laikais pradėtą statyti ir begriūvančią 

sporto salę ir patiems ją įsirengti. 1995 metų rudenį gavo Adomynės kolūkio likvidavimo komisijos, 

Šimonių seniūnijos ir Kupiškio rajono savivaldybės leidimą pradėsi salės įrengimo darbus. Medieną 

pirko iš Šimonių girininkijos. Lėšų skyrė Kupiškio rajono savivaldybė, mokykla iš specialių lėšų, 

trūkstamą dalį iš vietos gyventojų, iš mokinių tėvų (1000 Lt) surinko salės statybos entuziastai. 

Sporto salei reikalingą medieną sukirto mokytojas Vaclovas Pakalniškis su pagalbininkais. Medieną 

nemokamai supjovė Augenijaus Cesevičiaus individuali įmonė „Agla―. Transportą davė ūkio 

bendrovės ir mokinių tėvai. Salės tvarkymo darbai buvo atliekami visos mokyklos bendruomenės ir 

Adomynės jaunimo talkomis. 1997 metų lapkričio mėnesį sporto salė buvo atidaryta. Joje dabar 

sportuoja ne tik mokyklos mokiniai, bet ir Adomynės gyvenvietės jaunimas, mėgstantis sportą, 

vyksta įvairios varţybos.  

Jau šešeri metai, kaip Adomynė kiekvieną pavasarį sukviečia sporto mėgėjus. Įprasta, 

kad geguţės mėnesį sporto salėje  rikiuojami stalo teniso stalai ir vyksta  Adomynės taurės bei 
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Kupiškio KKSC taurių turnyrai, kurie suburia įvairaus amţiaus stalo teniso mėgėjus iš Kupiškio, 

Utenos, Zarasų rajonų. Birţelio mėnesį čia suvaţiuoja sportą mylinčios šeimos iš rajono seniūnijų 

bei Kupiškio miesto. Dėl Adomynės kaimo bendruomenės įsteigtų taurių jos atkakliai kovoja 

krepšinio 3×3 šeimų turnyre. Kūno kultūros mokytojas V. Pakalniškis uţ veiklą telkiant sporto 

savanorius tapo 2006 m. LTOK organizuojamo „Kilnaus elgesio― konkurso nominantu.  

2011 m. bendruomenės iniciatyva įrengta pliaţo tinklinio aikštelė. Mokyklos direktorei 

Danguolei Mašauskienei ir Šimonių seniūnui Algirdui Kairiui perkirpus simbolinę juostelę, 

prasidėjo turnyras „Adomynė 2011―. Čia susiliejo du Adomynės pagrindinės mokyklos vykdyti 

projektai: Lietuvos moksleivių ir studentų sporto centro akcijos „Norime sportuoti – įsirengiame 

patys― projektų konkursui „Įsirengsime patys― pateiktas projektas „Atgaivinkime tinklinį―, kurio 

metu savivaldybei ir Šimonių seniūnijai remiant buvo priveţta smėlio, akcijos „Darom 2011― metu 

nuoširdţiai padirbėjus mokiniams, vadovaujamiems mokytojo Vaclovo Pakalniškio bei Viliaus 

Jokubkos, buvo sutvarkyta tinklinio aikštelė bei jos aplinka. Iš Lietuvos tautinio olimpinio  

komiteto lėšų įsigytas inventorius – pliaţo tinklinio tinklai, antenos, juostos, kamuoliai. Mokyklai 

įsijungus į kitą respublikinį projektą „Sveikatiada― atsirado galimybė pravesti rimtą tinklinio 

turnyrą. Tad dėl puikių prizų, medalių, taurių ir diplomų kovoti išsirikiavo dešimt komandų.  

Propaguojamas sveikos gyvensenos būdas, sporto salė visada atvira, stadione, krepšinio 

bei tinklinio aikštelėse gali rinktis ir uţsiimti patinkančia veikla visi norintys. Mokykla įsijungusi į 

respublikinius projektus „Olimpinis ugdymas šalies mokyklose―, „Sveikatiada―, vykdo veiklas ne 

tik moksleiviams, bet ir jų tėveliams. Kryptingą veiklą pradeda ir Moterų klubas: įvyko pirmieji 

uţsiėmimai, kuriuose adomynietės mokėsi karoliukų vėrimo, papuošalų iš vilnos gamybos, 

dekupaţo meno, piešimo ant vandens, savo prekių pardavimų strategijų. 

Adomynės kaimo gyventojai jau suprato, kad tik bendrai gyvendami, bendroje veikloje 

puoselėdami tai, ką mums paliko tėvai ir seneliai, galėsime išgyventi visus šiandienos sunkumus ir 

kurti graţesnę ateitį savo vaikams. 

 

3. Kaimo vietovę konkursui teikianti bendruomenė: 

1. Bendruomenės pavadinimas: Adomynės kaimo bendruomenė. 

2. Bendruomenės adresas: Adomynės k. Šimonių sen. Kupiškio raj. 

3. Telefonas: tel. 861129113. 

4. Faksas: (8-459) 43 445. 

5.  El. p.: virgapak@gmail.com . 

6. Interneto svetainės adresas: www.bendruomenes.lt/svetaine/Adomyne . 

 

 

Bendruomenės pirmininkė                                                                     Virginija Pakalniškienė 

mailto:virgapak@gmail.com
http://www.bendruomenes.lt/svetaine/Adomyne

