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POZICIJA 

DĖL UTENOS KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ CENTRO „TAURAPILIS“ VEIKLOS GERINIMO  

 

UVJOS „Apskritasis stalas“ Valdybos susirinkimas, 2015 m. gruodžio 02 d. Nr.10 

Utena 

 

Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ (toliau –  UVJOS  

„Apskritasis  stalas“) – vienintelė jaunimo organizacijų sąjunga Utenos rajone, vienijanti 19 

jaunimo organizacijų, siekia atkreipti visuomenės ir Utenos rajono savivaldybės dėmesį į Utenos 

kūrybinių industrijų centro „Taurapilis“ (toliau – „Taurapilis“) veiklos gerinimą, kuris būtų 

pravartus Utenos jaunimui ir jaunimo organizacijoms. 

UVJOS „Apskritasis stalas“ atlikta apklausa
1
 (į klausimus atsakė 150 žmonių, iš kurių 81,3%  

buvo  jaunuoliai) apie „Taurapilio“  veiklą rodo, jog daugumai Utenos jaunuolių yra tekę lankytis 

„Taurapilyje“ (56,7% – žiūrėjo filmą, 24,9% – dalyvavo renginyje), tačiau jų suvokimas apie 

„Taurapilio“ atliekamas funkcijas yra menkas ir netikslingas. 

 

UVJOS „Apskritasis stalas“ suprasdama kūrybinių industrijų centro „Taurapilis“ vykdomos 

veiklos svarbą ir norėdama atkreipti dėmesį į  problemos, dėl Utenos jaunuolių neaktyvaus 

įsitraukimo ir  jų menko skatinimo pasinaudoti „Taurapilio“ galimybėmis, aktualumą, teikia šiuos 

pasiūlymus: 

                                                           

1 UVJOS „Apskritasis stalas“ apklausa -  „Utenos kūrybinių industrijų centro „Taurapilis“ veiklos įvertinimas“. 

2015 m. gruodis. 
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1. Kadangi projekto „Utenos verslo informacijos centro infrastruktūros plėtros, pritaikant 

kino teatrą „Taurapilis" kūrybinių industrijų ir verslo poreikiams“ aprašyme
2
 minima, kad įkurtas 

inkubatorius ne tik prisidės prie Utenos rajono patrauklaus įvaizdžio formavimo, bet taps dar vienu 

lankytinu kultūros objektu Utenos rajone, ypatingai didelis dėmesys bus skiriamas jaunųjų 

menininkų pritraukimui bei jų kūrybinio gyvybingumo ir verslumo skatinimui (reziduos ne mažiau 

kaip 50 proc. jaunųjų menininkų). Taigi, „Taurapilis“ turėtų būti skirtas ne tik menininkų verslumui 

skatinti, bet ir padėti plėtoti jaunimo idėjas, neatlygintinai arba mežesnėmis kainomis skirti 

reikiamas erdves atlikti darbams, rengti renginiams, susirinkimams ir taip užtikrinti lengvatas 

jaunimui. 

2.  „Taurapilio“ erdvėje įkurti kavinukę, prekiauti spragintais kukurūzais, nes tai 

pritrauktų didesnį kiekį lankytojų, o tarp jų ir jaunuolių. Galimybė valgyti šviežią, vietoje 

pagamintą maistą leistų tiek rezidentams, tiek besilankantiems žmonėms kūrybinių industrijų centre 

likti ilgesnį laiko tarpą.  Būtų puiki galimybė sukurti jaukią neformalią atmosferą, kurios labai 

reikia įtemptai dirbant visą ar dalį dienos 

3. Sutelkti „Taurapilio“ savanorių tinklą, kuris būtų naudingas ne tik jaunimui (įgyta 

patirtis, menų inkubatoriaus teikiamų paslaugų supratimas), bet ir pačiam centrui (papildoma 

pagalba renginių metu, komunikacija su jaunuoliais). Svarbu pabrėžti tai, kad savanoriaujant 

kuriamas ryšys tarp nuolatinių darbuotojų ir jaunųjų savanorių. Galiausiai būtų prisidedama prie 

veiklų kokybės gerinimo ir patrauklumo Utenos rajono jaunimo atžvilgiu. 

4. Užtikrinti kokybiškesnę informacijos sklaidą (pvz.: informaciniai filmukai, kur 

būtų parodomos galimybės jauniesiems rezidentams), kurios pagalba būtų galima pritraukti daugiau 

                                                           
2
 „Utenos verslo informacijos centro infrastruktūros plėtra, pritaikant kino teatrą "Taurapilis" kūrybinių industrijų ir 

verslo poreikiams“                                                                                                                       

http://www.esparama.lt/paraiska?id=39400&pgsz=10 [Žiūrėta 2015-12-27]. 
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žmonių, besidominčių rezidentų veiklomis, parduodamais menininkų darbais, ten vykstančiais 

renginiais.  

5. Didelė dalis (57,4% apklaustųjų) UVJOS „Apskritasis stalas“ vykdytą apklausą
1
 

užpildžiusių žmonių minėjo poilsio zonų, kuriose skambėtų foninė muzika ir būtų galima dirbti 

su kompiuteriais, nebuvimą.  Viso to nauda būtų komunikacijos skatinimas su „Taurapilio“ 

darbuotojais (plėtojant kartų bendradarbiavimą), o tai pravartu Utenos miesto bendruomenei. 

Žinoma, šis veiksnys nulemtų ir didesnį asmenų, apsilankančių bei įsitraukiančių į veiklą kūrybinių 

industrijų centre, skaičių. 

Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“  siūlo atsižvelgti 

į pateiktus pasiūlymus ir teigia, jog jie yra būtini produktyvaus ryšio palaikymui ir 

bendradarbiavimui su jaunimu, kurie užtikrintų jo užimtumą, tobulėjimą ir kultūros puoselėjimą. 

 

 

 

 

Prezidentė                                                                                                            Miglė Jankauskaitė 

 


