
 

 

 Šeimų krepšinio turnyras 

 

 Kiekvieną pavasarį Adomynė susikviečia sporto mėgėjus. Jau įprasta, kad geguţės 

mėnesį Adomynės pagrindinės mokyklos sporto salėje rikiuojami teniso stalai ir straksi teniso 

kamuoliukai. Birţelio mėnesį čia suvaţiuoja sportą mylinčios šeimos. Dėl Adomynės kaimo 

bendruomenės įsteigtų taurių jos atkakliai kovoja krepšinio aikštelėje. Šiemet šeimų krepšinio 3x3 

turnyre dalyvavo aštuonių šeimų atstovai iš Skapiškio, Noriūnų, Bugailiškių, Adomynės 

bendruomenių ir Kupiškio miesto. Susirinko tikrai pajėgios komandos ir aikštelėse virė labai 

atkaklios kovos, kurių laimėtojams sėkmę kartais net ir burtai lėmė. 

 Taurę antrus metus iš eilės iškovojo Garuckų šeimyna iš Kupiškio. Antri liko 

juodpėniečiai Meliai, o treti – šeimininkai, Pakalniškių komanda „Kartu“. 

 

   Pliažo tinklinio aikštelės atidarymas 

 

 Šį savaitgalį įvyko dar viena sporto šventė – bendruomenės iniciatyva mokyklos 

stadione buvo atidaryta nauja 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. Varţybos uţsitęsė iki 

pavakarių, tačiau smagioje kompanijoje laikas neprailgo, o aistringi sirgaliai negailėjo palaikymo 

savo favoritams. Apdovanojimus nugalėtojams įteikė rajono meras Jonas Jarutis. Adomynės taurę 

iškovojo stipriausia Kupiškio rajono tinklininkų pora Valdas Šablinskas ir Giedrius Radavičius. 

Garbinga antroji vieta atiteko adomyniečiams Audriui ir Sauliui Pakalniškiams, kurie nedrąsiai ir 

nervingai pradėję turnyrą susitvarkė su jauduliu ir įrodė, kad jau yra rimti konkurentai. Trečiosios 

vietos laurai po atkaklios kovos atiteko Tomui Garuckui ir Mindaugui Vanagui. Paguodos prizu 

tenkinosi Algio Prievelio ir Juliaus Ruzgo duetas. Smagu, kad su vyrais rimtai kovojo ir mišri 

komanda – Indrė ir Tomas Pretkeliai iš Vilniaus. Jie buvo apdovanoti  specialiu prizu uţ ryţtą 

siekiant pergalės. 

 

   Antaninių aidai 

 

 Sekmadienį Adomynėje šurmuliavo Šv. Antano atlaidai. Po mišių baţnyčioje ţmonės 

tradiciškai neskubėjo namo. Dvaro kieme visų jau laukė pasipuošę saviveiklininkai. Bendruomenės 

vardu buvo pasveikinti net penki varduvininkai, jiems uţdėti ąţuolo lapų vainikai, Adomynės 

laisvalaikio centro moterų ansamblis jiems skyrė savo skambias dainas. Na, o į svečius atvykusi 

Noriūnų laisvalaikio centro kapela „Iki ryto“  irgi atskubėjo ne tuščiomis. Liejosi ne tik linksmos ir 

svajingos melodijos, bet ir gausus siurprizų bei dovanų lietus iš jos vadovės Birutės Petroševičienės 

krepšio. Bendras linksmybes ir ratelius lydėjo smagi Adomynės laisvalaikio centro meno vadovės 

Vaivos Milušauskienės ir Justo Vizbaro muzika bei dainos. Šventė uţsitęsė, nes niekas neskubėjo 

namo. 

 

 Suaugusiųjų mokymasis tęsiasi ir vasarą 

 

 Sakoma, darbymety ir akmuo kruta. Taip ir yra, nes adomyniečiai spėja visur. Dţiugu, 

kad išsipildė moterų svajonė, ir jos pagaliau galės pasimokyti pasidaryti įvairių dekoro darbelių, 



papuošalų, susipaţinti su dekupaţo technika – į Adomynę atvyks projekto „Keičiu veiklą“ mokymų 

grupė ir visos norinčiosios galės patobulinti įgūdţius bei įgyti verslumo pagrindus. 

 Adomynės kaimo bendruomenė įsijungė į bibliotekų konkursą „Bibliotekos paţangai“, 

skirtą skaitmeninio turinio kūrimo mokymuisi ir konsultacijoms bei skaitmeninio turinio kūrimo 

įrangai gauti. Puiku, kad iš 149 pateiktų projektų adomyniečių idėjos buvo pastebėtos ir Kupiškio 

rajono viešosios bibliotekos Adomynės padalinio projektas pateko tarp keturiasdešimties, kurių 

autoriai bus apmokyti dirbti su šiomis technologijomis, galės kurti skaitmeninius pasakojimus, juos 

talpinti internete, ir turės tam reikalingą įrangą – foto aparatą ir video kamerą. Jau įvyko pirmasis 

uţsiėmimas, kurį vedė lektorės Jogailė Butrimaitė ir Gintarė Rakickaitė. Jos suteikė ne tik meninės 

fotografijos pagrindus, bet ir paliko krūvą namų darbų. Ateityje laukia dar įdomesnis susipaţinimas 

su filmavimo kamera ir jos galimybėmis. Adomyniečių kūrybinė grupė tikisi virtualioje erdvėje 

pristatyti ne tik savo įţymybę – Adomynės dvarą, bet ir kilniausius savo ţmones, įsimintiniausius 

bendruomenės gyvenimo momentus. Ţodţiu, kaip sakoma, „Laukite tęsinio!..“ 

 

 

Virginija Pakalniškienė 

 

Nuotraukos Luko Grinio, Violetos Šabrinskienės 

 


