Adomyniečiai su nekantrumu lauks pavasario…

Adomynės kaimo bendruomenė baigė vykdyti projektą „Adomo šautuvas turi
šaudyti!“, kuris padėjo išpildyti bendruomenės narių norą turėti poilsio aikštelę su laužaviete
ir rankomis traukiamą pontoninį plaustą persikėlimams per Adomynės tvenkinį. Kaip teigė
plausto statytojai „UAB AV Projects“ atstovai, tai kol kas vienintelė tokia pramogoms skirta
priemonė mažuosiuose Lietuvos vandens telkiniuose.
Šautuvo formos tvenkinys ir dvaro parkas nuo tada, kai jis buvo išvalytas ir
sutvarkytos jo pakrantės, tapo adomyniečių pasididžiavimu ir mėgstamiausia laisvalaikio
praleidimo vieta. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos teikiamos paramos kaimo
bendruomenių veiklai pagal priemonę „Parama kaimo bendruomenėms" ketvirtoji sritis ir
buvo skirta kaimo vietovių viešųjų erdvių sutvarkymui, pritaikant jas kaimo gyventojų
poreikiams. Adomynės kaimo bendruomenė, teikdama šį projektą, ir išsikėlė sau tikslą kurti
patrauklią gyvenamąją aplinką, geresnes sąlygas aktyviam ir kultūringam poilsiui gamtoje,
sudaryti sąlygas prasmingam bendruomenės narių laisvalaikio užimtumui kaime, pritraukti
gausesnius turistų srautus į Adomynę. Sutvarkyta poilsio zona, plaustu per tvenkinį naudosis
visi Adomynės ir aplinkinių kaimų gyventojai. Manome, kad ši pramoga džiugins ne tik
vaikus ir jaunimą. Tai bus smagi atrakcija bendruomenės organizuojamų švenčių metu, kada
bus galima ne tik pramogauti besiirstant pontoniniu plaustu, bet ir pasigaminti maisto
tvarkingoje laužavietėje, — juk iki šiol tokios sutvarkytos vietos kaime neturėjome. Projekto
metu sukurta poilsio zona tarnaus ir bendruomenės vedamų edukacinių programų
paįvairinimui, naujų sukūrimui bei didesniam turistų pritraukimui į Adomynę — galėsime
pateikti atvykstantiesiems kokybiškesnį paslaugų paketą. Turistai turės smagų laiką, ir tai
tarnaus Adomynės ir viso Kupiškio rajono garsinimui šalyje.
Smagu, kad paramos bendruomenėms remti skirstytojai siekdami užtikrinti, jog
visos bendruomenės, kurios pateikė tinkamas paraiškas, gautų paramą, nusprendė papildomai
skirti 0,38 mln. eurų. Šios sumos pakako paraiškoms, kurios buvo įvertintos teigiamai, bet
nesulaukė finansavimo pirmajame lėšų skyrimo etape pavasarį. Adomyniečiams projektą
įgyvendinti — Adomo šautuvui iššauti — irgi reikėjo per labai trumpą laiką, nes paramos
sutartis tepasirašyta tik rugsėjo mėnesio pabaigoje.. Smagu, kad nepaisant sunkių oro sąlygų,
rangovai išpildė visus įsipareigojimus ir projekto veiklos buvo įvykdytos laiku. Dėkojame
Kupiškio rajono savivaldybei, kuri prisidėjo prie projekto skirdama jam 10 proc.
finansavimo. Bendruomenė, be žmogiškųjų resursų, pridėjo trūkstamą lėšų dalį iš savo
kuklaus biudžeto.
Tad adomyniečiai su nekantrumu lauks pavasario, kad galėtų džiaugtis
sutvarkyta laisvalaikio zona.

