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DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLAI yra prioritetinis 
kelias, siekiant apsaugoti mūsų planetą nuo klimato kaitos 
padarinių, skurdo ir kitų problemų, tačiau paprastam miesto 
gyventojui dažnai sunku identifikuoti, ką jis vienas pats gali 
padaryti, kaip prisidėti prie tokių globalių tikslų sėkmingo 
pasiekimo. Kaip galiu prisidėti AŠ?

Praktiniai atsakymai lapkričio 11 d. konferecijoje  
@Miesto Laboratorija, Vilnius
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MIESTO LABORATORIJA

TIKSLAS
Siekiame miesto 
gyventojams pristatyti 
sėkmingus darnaus 
gyvenimo būdo pavyzdžius, 
veikiančius skirtingose 
bendruomenėse Lietuvoje ir 
užsienyje. 



MIESTO LABORATORIJA

KONFERENCIJA

▸ Kiekviena konferencijos sesija pristatys skirtingą, bet aktualią darnaus vystymosi temą bei leis 
susipažinti su pranešėju bei jo patirtimi. Konferencijos dalyviai galės išgirsti konkrečius 
pasiūlymus ir gauti patarimus diskusijos ir dirbtuvių metu. 

▸ Auditorija: 18 - 50 m. miesto gyventojai, besidomintys darniu vystymusi, ekologija, taktiniu 
urbanizmu, bendruomeniškumu. Darnų vartojimą propaguojantys žmonės ne tik perka aplinkai 
draugiškus produktus ar paslaugas, tačiau tokius savo veiksmus sąmoningai projektuoja į 
ateitį ir numato, tikisi ar tiki, jog jų elgsena nedarys žalos (ar bent ją sumažins) aplinkai ir, savo 
ruožtu, visuomenei. 

▸ Iki 100 dalyvių konferencijoje ir tiesioginė transliacija socialinėje žiniasklaidoje. Viešinant 
renginį planuojama pasiekti iki 75 000 asmenų auditoriją. Projekto įgyvendinimo vieta: 
bendruomenės edukacijos centras “Miesto Laboratorija”, Antakalnio g.  17, Vilnius. 



MIESTO LABORATORIJA

PROGRAMA  

Konferencija 

Sesija 1: Darnus miestas - tarsi organizmas 
Sesija 2: DIY: antrinis daiktų panaudojimas: 
Sesija 3: Atsakinga mada 
Sesija 4: Nulis taršos arba Zero-waste 
filosofija 
Sesija 5: Atliekų rūšiavimo skatinimas 
Sesija 6: Ateities miestas 

 

Dirbtuvės 
 

Kas yra darnusis vystymasis? Kaip 
praktiškai prisidėti prie darnaus vystymosi 
tikslų?

Kaip paversti savo kaimynystę darnesne? 
Kuriame vizualinį receptą bendruomenių 
transformacijai. 

Senų daiktų pokyčiai naujam gyvenimui.



APIE “MIESTO LABORATORIJA” 
WWW.MIESTOLABORATORIJA.LT

Šis projektas yra bendruomenės edukacinio centro „Miesto laboratorija“ vykdomų veiklų dalis, kurios 
nenutrūks pasibaigus projektui. „Miesto laboratorijoje” nuolat vyksta veiklos ir renginiai, skirti 
bendruomenės švietimui aplinkosaugos ir ekologijos srityse – „pasidaryk pats“ dirbtuvės, daržininkystės 
pamokos, veikia parodomosios lauko ir hidroponikos lysvės, organizuojamos miesto ir sveiko maisto 
šventės ir t.t. Antakalniečiams aplinką tausojantis gyvenimo būdas jau nebėra naujiena, daugelis domisi, 
bando naujas idėjas pritaikyti savo aplinkoje. Todėl švietėjiškas ir kūrybines veiklas būtina tęsti ir plėsti 
visame Vilniaus mieste, kad jos neliktų vienkartiniu impulsu keisti gyvenimo būdą, mažinti vartotojiškumą, o 
atvirkščiai – taptų kiekvieno miestiečio gyvenimo dalimi, savastimi. Konferencija turi potencialo tapti 
kasmetiniu renginiu.



BE THE CHANGE 
THAT YOU WANT TO 
SEE IN THE WORLD

Mahatma Gandhi
Kontaktai: 
Renata Domeikaitė 
E: labas@miestolaboratorija.lt 
P: +370 656 06957
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