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  Turėdamas laisvo laiko, Kupiškio rajono savivaldybės meras Jonas Jarutis stengiasi 

nuvažiuoti kurią nors iš šešių seniūnijų ir jos teritorijoje apžiūrėti, kaip vykdomi kaimo 

bendruomenių Europos Sąjungos lėšomis remiami projektai. Šįkart Savivaldybės vadovas lankėsi 

Šimonių seniūnijoje ir ten apžiūrėjo, kaip renovuojamas Juodpėnų kaimo bendruomenės namų 

pastatas, o Adomynės pagrindinėje mokykloje susitiko su bendruomenės pirmininke Virginija 

Pakalniškiene. 

 Kupiškio rajono vietos veiklos grupei pagal strategijos „Kupiškio rajono integruota 

2007-2013 m. vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei kaime gerinti“ 1 prioriteto „Kaimo 

gyvenviečių viešosios infrastruktūros plėtra ir konkurencingumo stiprinimas“ 1 priemonę „Kaimų 

atnaujinimas ir plėtra“ buvo pateikta 

nemažai projektų, tarp jų ir – Juodpėnų 

kaimo bendruomenės prašymas 

įgyvendinti projektą „Buvusios Juodpėnų 

pagrindinės mokyklos pastato remonto ir 

pritaikymo vietos bendruomenės 

poreikiams II etapas“ (141 673, 49 Lt 

europinė parama). Tuo pačiu kvietimu 

buvo pateiktas ir taip pat laimėtas 

Kupiškio rajono savivaldybės 

administracijos projektas „Juodpėnų 

buvusios mokyklos sporto salės remontas“ (148 520, 72 Lt europinė parama). 

  Lankydamasis Juodpėnuose, meras domėjosi, kaip kaimo bendruomenės namuose 

(buvusioje mokykloje ir jos sporto salėje) vyksta darbai, apsilankė Kupiškio rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos Juodpėnų padalinyje. Sutiktos juodpėniškės J. Jaručiui džiaugėsi ne tik jaukia, 

tvarkinga kaimo aplinka, kurią puoselėja aktyvi kaimo bendruomenė, vadovaujama pirmininkės 

Irenos Aleksandravičienės, bet ir akcentavo daugybę galimos veiklos planų, kuomet pastato 

remontas bus baigtas. 

  Pakeliui į Adomynę, meras apžiūrėjo didžiulį riedulį, kuris galbūt tiktų Lietuvos 

etnokosmologijos muziejui (šių metų gegužės mėn. šio muziejaus direktorius Gunaras Kakaras 

kreipėsi į merą, prašydamas finansinės Savivaldybės pagalbos – 11 tūkst. Lt arba bent poros 

didžiulių lauko akmenų). 



  Adomynėje J. Jarutis apžiūrėjo šiemet įrengtą pliažo tinklinio paplūdimį, sporto 

aikštyną, dvaro tvenkinį, kuris turėtų būti netrukus pradėtas valyti, pastebėjo nemažai neprižiūrimų 

ir netvarkingų sodybų. 

    Apsilankęs Adomynės pagrindinėje mokyklos, meras susitiko su šios kaimo 

bendruomenės pirmininke V. Pakalniškiene, mokytoja Brone Tručilauskiene. Meras prašė 

bendruomenės pateikti tikslius duomenis, kokie žmonės nesitvarko savo valdų, o šias problemas 

ketinama spręsti uždedant tam tikras baudas. 

 Susitikimo metu kalbėtasi apie Adomynės daugiafunkcio centro bei Adomynės dvaro 

tvenkinio išvalymo projektus, kurių paraiškoms dar tik laukiama kvietimų. Kupiškio rajono vietos 

veiklos grupei pagal strategijos „Kupiškio rajono integruota 2007-2013 m. vietos plėtros strategija 

gyvenimo kokybei kaime gerinti“ 1 prioriteto „Kaimo gyvenviečių viešosios infrastruktūros plėtra 

ir konkurencingumo stiprinimas“ 1 priemonę „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“ Adomynė pateikė ir 

laimėjo projektą „Adomynės dvaro vidaus nuotėkų tinklų remontas bei įvado prijungimas prie 

gyvenvietės nuotekų tinklų“ (149 875,82 Lt ES fondų parama), tad aptartas ir šis, jau beprasidedąs, 

projektas. 

   Taip pat aptartos ir kitos aktualios kaimo bendruomenei problemos, tokios kaip 

gyventojų skaičiaus mažėjimas, mokinių pavėžėjimas, kaimyninio Anykščių rajono švietimo įstaigų 

bandymai pervilioti adomyniečius mokinius į jų mokyklas, ir t. t. 
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