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Neretai kalbėdami apie demo-
kratiją nurodome į Senovės Graiki-
ją. Mūsų demokratija – jau kitokia, 
tačiau šį tą bendro išties turi. Atėnie-
čiai nerinko atstovų į val-
džią, tačiau patys balsavo 
dėl įstatymų priėmimo, 
patys sprendė polio rei-
kalus. Tai, kaip ir galima 
numanyti, nepraeidavo 
be triukšmingų diskusi-
jų, politinių debatų. „Ant 
bačkos“ patys dabar lipa-
me tik simboliškai, tačiau 
turime teisę (o ir pareigą) 
balsuoti už tai, kaip nori-
me gyventi, bei išsakyti 
savo poziciją, siūlymus, į 
kuriuos turi būti atsižvelg-
ta. Nepaisant šiandieninės 
demokratijos kliaudų, tu-
rėkime tai omenyje. Pri-
siminkime graikus. Būti 
žmogumi reiškė buvi-
mą sąmoningu, aktyviu 
piliečiu, dalyvaujančiu 
žmogiškame gyvenime. 
Padejuoti neužtenka – tai 
nereikalauja pastangų ir 
nieko nekeičia...

Šiomis dienomis 
agoros funkciją atstoja 
virtualusis feisbukas. 
Čia idėjas siūlyti gali  ir 
dar neturintieji balsavimo teisės 
jaunuoliai. Lapkričio pradžio-
je Pasvalio Mariaus Katiliškio 
viešosios bibliotekos padalinys 
Pasvalio atviras jaunimo centras 
(toliau – AJC) „užkūrė“ diskusiją: 
„Ko trūksta jaunimui Pasvalyje?“ 
Kviesta komentarais išreikšti siū-
lymus, idėjas, kaip miestą padaryti 
„gražesnį, smagesnį, patrauklesnį“. 
Diskusijos sumanytojai klausė: gal-
būt yra apleistas miesto kampas, 
benamis šuo ar niekada nesurengtas 
geras renginys? Galbūt mes galime 
ką nors pakeisti? Netruko praeiti 
nė savaitė ir – sulaukta daugybės 
atsakymų...

Virė ginčai,tačiau daugumos 
nuomonė – aiški

Diskusija vyko dviem frontais. 
Jaunimas savo nuomonę aktyviai 
reiškė AJC paskyroje, o Pasvalio 
grupėje diskutavo daugiausia vy-
resni. Pažiūrėkime, kokių idėjų 
pasiūlyta...

Pasirodė keli siūlymai, susiję su 
žaidimų aikštelėmis. Siūlyta atnau-
jinti esančias Taikos gatvėje. Taip 
pat – įrengti jų poliklinikos pusėje, 
nes šioje miesto dalyje, kitaip nei 
centre, žaidimų kompleksų vaikams 
nėra.

Atkreiptas dėmesys į kultūrą. 
Pasvalio muzikos mokykla siūlė 
įrengti lauko instrumentų parke-
lį, taip pat pastebėta, jog jaunimui 
trūksta kultūrinių renginių.

Kalbėta ir apie pramogas: „Jau-
nimui reikia veiklos, kad nereikėtų 
sukti ratų mašina aplink miestą va-
karais“ (Džiugas Nakvosas). Siū-
lyta atnaujinti diskotekų tradiciją, 
pagalvoti apie biliardą, boulingą.

Diskusijoje pasirodė komenta-
rų eilė, kviečianti atkreipti dėmesį 
į tai, jog jaunimas gyvena ne tik 
Pasvalio mieste. „Norėčiau pri-
minti, kad Pasvalio mieste gyvena 
tik 1/3 Pasvalio rajono gyventojų. 
Todėl mano pasiūlymas – neapsi-
riboti vien Pasvalio miestu. Aš su-
prantu, kad kažkas Pasvalyje sena, 

Ar Pasvalio jaunimas turės aikštelę 
užsiimti ekstremaliu sportu?
(Atkelta iš 1 p.) nudėvėta. Bet kitur visai to nėra...“ 

(Donatas Dilys).
Na, o komentarų dauguma – už 

naujo skeitparko Pasvalyje įrengimą 
ar senojo atnaujinimą. Iš maždaug 
keturiasdešimties jaunuolių komen-

tarų trys dešimtys – už šią idėją. 
Regis, sportas – dabar stipriausia 
jaunimą vienijanti jėga...

Anglišku žodžių junginiu skate 
park vadinamos medinės ar mo-
nolitinės pakylos ir trasos, skirtos 
važinėti riedučiais, riedlentėmis, pa-
spirtukais ir BMX dviračiais. Tokie 
parkai populiarūs kituose Lietuvos 
miestuose, vienas yra ir pas mus, 
Smegduobių parke.

Diskusijoje klausta, ar įmano-
ma jį atnaujinti, paversti moder-
niu? Komentaruose pasakota, jog 
mūsų jaunimas važinėtis vyksta į 
Biržus, Panevėžį, Velžį, Rygą, o 
mūsų skeitparkas jau prašosi po-
kyčių. Pastebėta, jog dabar vaikai 
važinėjasi daugiabučių kiemuose, o 
čia visada atsiranda „erelių“, kurie 
prasineša tikrai ne 20 km/h grei-
čiu, ypač posūkiuose. Ekstremalių 
sportų aikštelės atnaujinimas leistų 
ir geriau užtikrinti vaikų saugumą.

Idėja sukėlė diskusijų, būta ir 
prieštaraujančių nuomonių. Už-
klausta: „Kiek Pasvalyje ekstre-
malų? Maža saujelė... Daugumoje 
savivaldybių skeitparkai merdi...“ 
(Dalia Grigaravičienė) Išties, ar 
feisbuke pasirodžiusi dauguma nėra 
mažuma realybėje? Ar skeitparko 
įrengimas nebūtų elito saujelės norų 
pildymas, kai yra svarbesnių porei-
kių? Bet, kita vertus, – jaunimas, 
norintis turiningo laisvalaikio, – jau 
gerai. Į kritiką jaunuoliai netruko 
sureaguoti. 

„Nežinote, nesakykite – Pasva-
lyje ekstremalų yra tikrai ne vie-
netai. Pastačius parką važinėtojų 
atsirastų tik daugiau. Jau yra beveik 
šimtas žmonių, užsiimančių šiuo 
sportu. Visiems nuo 6 iki 19 metų, 
kiek aš žinau. Ir jų yra tikrai ne vien 
tik Pasvalyje, bet ir aplinkinėse 
vietovėse, kurie, mano manymu, 
tikrai norėtų išbandyti parką. Ir ti-
krai būtų dešimt kartų geriau negu 
kad [parką. – aut. past.] pastatytų 
parkingo aikštelėje, kurioje rinktų-
si tik chuliganai. Jei būtų įrengtas 
rimtesnis parkas, būtų galima or-

ganizuoti renginius, kaip, pavyz-
džiui, Biržuose, kur šiais metais 
buvo surengtas SIP NORTH BMX 
CUP 2020 [asociacijos „Sportuok ir 
progresuok“ rengiamos BMX dvira-
čių varžybos. – aut. past.]“  (Karolis 

Gikys). Buvo atkreiptas 
dėmesys ir į tai, kad turėtų 
būti užtikrintas skeitparko 
saugumas, tinkamas ap-
švietimas, tvora, kad jis 
netaptų švyturiu minėtie-
siems chuliganams.

Susisiekėme su dis-
kusijoje aktyviai daly-
vavusiu šio ekstremalaus 
sporto aistruoliu Dovydu 
Vaivada. Anot jo, ekstre-
malieji sportai – gan nau-
jas ir įdomus užsiėmimas. 
Jie padeda save išreikšti, 
leidžia tai daryti įvairiais 
būdais, mokantis triukų. 
Dovydas pasakoja turįs 
pasvaliečių draugų, kurie, 
kaip ir jis, – važinėja pas-
pirtuku. Tačiau lankantis 
Pasvalio skeitparke tenka 
nusivilti – jis prastos bū-
klės, čia neįmanoma va-
žinėti. Paklausus, ar šis 
esktremalus sportas Pas-
valyje – „ant bangos“, ar 
visgi yra populiarus jau ne 
vienerius metus, vaikinas 
atsakė, jog tai – ne mada, 

bet jau ilgą laiką gyvuojantis susi-
domėjimas. Tik dėl prastų sąlygų – 
apmiręs, nes nėra kur treniruotis. Jis 
retoriškai klausė: „Kaip įmanoma 
kažką pasiekti, kai nėra geros vietos, 
kur veiklą galima puoselėti?“

Ar Pasvalyje
bus atnaujintas skeitparkas?

Diskusijos organizatoriai – 
Atviro jaunimo centro darbuotojai 
– džiaugėsi, kad diskusija atkrei-
pė Pasvalio rajono Savivaldybės 
atstovų dėmesį ir buvo paskelbta 
Savivaldybės feisbuko paskyroje. 
Galbūt vieningai išsakytas jaunimo 
pageidavimas paskatins valdžią įgy-
vendinti šį prašymą? Smalsu, ar bus 
Pasvalyje sukurtas naujas jaunimo 
traukos centras?

Pagreitį įgavusi diskusija perėjo 
į kitą etapą, buvo surengtas virtua-
lus balsavimas. Kviečiama prisidėti 
siekiant įgyvendinti jaunimo prašy-
mą, ir balsuoti už naujo skeitparko 
įrengimą, spaudžiant patiktuką po 
AJC paskyroje paskelbta agitacine 
akcija „Jaunimui reikia modernaus 
skeitparko“. Jau sulaukta daugiau nei 
pusė tūkstančio „like“ paspaudimų. 
AJC mieste pakabino agitacinių pla-
katų, apie akciją informavo rajono 
Savivaldybę. Bei žada ir toliau rem-
ti gražias jaunimo idėjas turiningai 
leisti laisvalaikį Pasvalyje.

Demokratijos – savi pliusai, savi 
minusai. Buvo išsakyta gausybė įdo-
mių, vertingų pasiūlymų. Tačiau dė-
mesio sulaukia daugumos nuomonė. 
Bet ar esame apriboti atsižvelgti tik 
į vieną prašymą? Juk čia – ne kon-
kursas, turintis griežtus rėmus, o kal-
bame apie tai, ko trūksta Pasvaliui, 
kaip jį mato jauni žmonės, kuriantys 
miesto ateitį... Tad apsvarstyti svarbu 
kiekvieną siūlymą – galbūt ateityje 
bus įgyvendintas ne vienas jų? Tai 
– akstinas valdantiesiems apmąstyti, 
kaip tai būtų galima padaryti, bei, 
tarkime, surengti ir realią apklausą. 
Nesimėgaukime tyla – klauskime, 
domėkimės. Kokio atsakymo su-
lauksime?

Mangirdą auginanti šiaulietė In-
grida Jurevičiūtė, sužinojusi sūnaus 
diagnozę, pajuto palengvėjimą – juk 
kai žinai, kas yra vaikui, gali jam len-
gviau padėti. Iki tol vyravusi nežinia, 
kodėl sūnus nekalba, elgiasi kitaip, 
nei bendraamžiai, kėlė nerimą. „La-
biausiai pasigendu žiūrėjimo į tokius 
žmones kaip į lygius, tokius, kaip 
visi. Nėra lengva – reikia prisitaiky-
ti, pritaikyti aplinką, bendrauti, kaip 
bendrautumėte su kiekvienu žmogu-
mi, nelaukiant „normalaus elgesio“ 
atgal. Kartais aplinkiniai su sūnumi 
kalba kaip su penkiamečiu, o jam 
12 metų, paauglys, na, ir kas, kad 
turi elgesio ypatumų“, – sako mama. 
Pasak jos, vaikams su autizmo spektro 
sutrikimais (ASS) svarbu parodyti, 
kokio elgesio iš jų tikimasi, kartais – 
net labai elementarius dalykus: kada 
patylėti, kur palaukti, kad paėmus 
ir pavarčius knygą, ją padėtų atgal. 
Pasakyti: „Pasėdėk tyliai“ arba „Pa-
būk ramiai“ yra tas pats, kas aklam 

žmogui pasakyti: „Dabar tu matyk“ 
arba nevaikščiojančiam žmogui liepti 
eiti. Tai neveikia.

Jokūbo mama Živilė Kulėšė an-
trina, kad autistiškiems žmonėms 
labai padeda vaizdinė informacija, 
kai bibliotekoje vaizdais aiškiai pa-
rodyta, kur dedamos knygos, kur eiti, 
pagaliau – kur yra tualetas. „Mes da-
bar daug kalbame apie integraciją, 
bet autistišką vaiką turinčiai šeimai 
kartais dar yra sunku išeiti į viešu-
mą. Ji bijo, nes nežino, kaip vaikas 
elgsis bibliotekoje, bijo kitų žmonių 
reakcijų“. 

Nuo lapkričio mėnesio Pasvalio 
Mariaus Katiliškio viešosios biblio-
tekos duris puošia spalvota dėlionė 
„Biblioteka visiems“. Tai ženklas, 
kad biblioteka nuo šiol tampa dar 
atviresnė ir labiau draugiška vieta 
visiems, nepaisant mūsų skirtumų 
ir įvairumo. 

Dauguma asmenų, turinčių au-
tizmo spektro sutrikimų, informaciją 
geriau supranta ne tada, kai ją girdi, o 
kai mato, be to, jie nemėgsta nekon-
kretumo ir nežinomos aplinkos. Todėl 
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji 
biblioteka nuo šiol turi vizualines 
socialines istorijas ir plakatus, kurie 
padeda pasiruošti vizitui į biblioteką. 
Socialinė istorija ir plakatas, kuriuos 
lankytojai ras bibliotekos interneto 
svetainėje, leidžia dar prieš atvykstant 
susipažinti su bibliotekos erdvėmis, 
taisyklėmis, pamatyti, kaip atrodo 
darbuotojai, kurie čia pasitiks.

Vaikams su autizmo spektro 
sutrikimais būdingas jautrumas ir 

Autizmas – ne kliūtis
lankytis bibliotekoje

Tai, kad Lietuvos viešosios bibliotekos yra atviros 
įvairiausiems lankytojams, žino visi. Tačiau realybė ne 
visada tokia graži: vaikus su autizmo spektro sutrikimais 
auginantys tėvai neretai vengia viešų vietų, kad nema-
tytų smerkiančių žvilgsnių ir nesulauktų piktų replikų. 
„Biblioteka visiems“ – drąsiai sako bibliotekininkai, pri-
statantys ypatingą projektą visoje Lietuvoje. Kartu su 
kitomis šalies bibliotekomis projekte dalyvauja ir Pasvalio 
Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka. 

reakcija į sensorinius dirgiklius, su-
keliančius nerimo, panikos priepuo-
lius. Bibliotekoje parengtas specialus 
rinkinys („sensorinis gesintuvas“), 
kurį sudaro palapinė bei taktilinės, 
garsinės ir vizualinės priemonės, 
padedančios lankytojams suvaldyti 
kilusį nerimą, nusiraminti ir atsipa-
laiduoti. Šios priemonės skirtos ne tik 
autizmo spektro, bet ir kitų kalbos ir 
komunikacijos sutrikimų turintiems 
lankytojams. 

Už pagalbą ir konsultacijas bi-
bliotekos dėkoja Šiaulių universiteto 
lektorei Margaritai Jurevičienei, aso-
ciacijos „Lietaus vaikai“ valdybos 
narei Barborai Suisse ir asociacijos 
„Kitoks vaikas“ valdybos pirmininkei 
Dainai Šiekštelytei Valkerienei.

Barbora Suisse, asociacijos „Lie-
taus vaikai“ valdybos narė ir žurnalo 
„Lietaus vaikai“ vyr. redaktorė džiau-
giasi bibliotekų proveržiu ir sako, kad 
vaikus su autizmo spektro sutrikimais 
auginančioms šeimoms tai yra la-
bai svarbu: „Kaip asociacijos narei 
ir kaip mamai, auginančiai vaiką su 
ASS, man džiugu, kad bibliotekos 
dar plačiau atveria duris bendradar-
biavimui. Priemonės ir žinios, kurias 
nuo šiol turi bibliotekos, yra labai 
svarbios – tai didelis žingsnis pirmyn, 
leidžiantis pažinti vaikus su autizmo 
spektro sutrikimais, domėtis jais ir 
susidraugauti. Labai svarbu, kad vai-
kai skatinami ateiti į bibliotekas ir 
pamėgti knygas. Kartais galvojama, 
kad vaikai su ASS turi didelių sutri-
kimų, jie nekalba, neskaito, bet jų yra 
labai įvairių. Autistiški vaikai mėgsta 
knygas, jiems patinka skaityti. Labai 
smagu, kad bibliotekos padeda griauti 
stereotipus. Tai keičia mąstymą“, – 
sako pašnekovė.

Autizmo priežastys
iki šiol neaiškios

Naujausi didelės apimties ap-
klausų rezultatai rodo, kad autizmo 
spektro sutrikimas būdingas 1–2 
proc. gyventojams. Lietuvoje, kaip 
ir pasaulyje, autizmo atvejų daugėja. 
Ankstyvieji autizmo požymiai išryš-
kėja dažniausiai iki 2 metų amžiaus. 
Kodėl atsiranda autizmas, vieno at-
sakymo nėra, tačiau mokslininkai 
deda daug pastangų, ieškodami au-
tizmo priežasčių. Autizmo spektras 
yra labai platus, visgi dažniausios 
probleminės sritys yra socialinė 
sąveika, kalbinis ir nekalbinis ben-
dravimas, pasikartojantis elgesys ir 
riboti pomėgiai. 

Kaip rodo tyrimai, asmenys, 
turintys autizmo spektro sutriki-
mų, biblioteką įvardija kaip puikią 
relaksacijos, edukacijos ir bendra-
minčių susibūrimo vietą. Apie 90 
proc. apklaustųjų teigia, kad biblio-
tekose lankytųsi dažniau, jeigu šios 
pritaikytų savo fizinę aplinką. Tai, 
kad Lietuvos bibliotekos tampa dar 
draugiškesnės žmonėms su autizmo 
spektro sutrikimais – didelis žingsnis 
pirmyn, teikiantis vilties, kad gražiu 
pavyzdžiu paseks ir kitos viešosios 
įstaigos. 

Pasvalio Mariaus Katiliškio 
viešosios bibliotekos informacija


