ŽINUTĖ NUO ĮKŪRĖJŲ
Kaip viską pradėjom?
Idėjinė „Miesto laboratorijos“ komanda susibūrė 2014 m. „Antakalnio darže“ – tai iki šiol gyvuojanti miesto daržininkystės iniciatyva Sapiegų parke, Antakalnyje. Pirmus metus kartu bendruomenės šiltnamyje auginome pomidorus, susidraugavome, supratome, kad mus vienija panašios vertybės ir interesai – bendruomeniškumas, meilė
gamtai, tvaresnio ir aplinką tausojančio gyvenimo būdo idėjos. Pradėjome organizuoti įvarius atvirus ir švietėjiškus
renginius vietos bendruomenei – Kaimynų dieną, Derliaus šventę, Restoranų dieną, kalėdinių vainikų pynimo dirbtuves, galiausiai – Kalėdinę mugę Sapiegų parke. Greitai supratome, kad esame stipri komanda ir galime nuveikti kažką daugiau. Pradėjome svajoti – kas apie bendruomenišką kavinę, kas apie išmanų tvarias ir aplinką tausojančias
idėjas propaguojantį centrą. Galiausiai visas svajones sudėjom į vieną, kas šiai dienai ir yra „Miesto laboratorija“.

Kas esame šiandien? Kaip veikiame?
Šiandien esame tvarus ir aplinkai draugiškas edukacinis bendruomenės centras, savyje talpinantis bendruomenišką
kavinę, eko inovacijų erdvę, hidroponinį daržą, edukacinį sodą, galeriją ir net atvirą „pasidaryk pats“ žaidimų
aikštelę vaikams.
Gana ankstyvame projekto planavimo etape supratome, kad norėsime būti finansiškai nepriklausomi ir veikti kaip
socialinis verslas, visą savo uždirbtą pelną reinvestuojantis į darbą su bendruomene bei švietimą aplinkosaugos
srityje. Šiandien bendruomeniška „Miesto laboratorijos“ kavinė ne tik buria žmones, bet ir finansiškai išlaiko visą
projektą. Kiekvienas jūsų nupirktas puodelis kavos ar pyragėlis padeda mums keliauti toliau!
Didžiausias „Miesto laboratorijos“ turtas ir parama – vietiniai žmonės, antakalniečiai, ne tik savo rankų pagalba
padėję sukurti šią vietą, bet ir iki šiol aktyviai prisidedantys ją vystant. Ir tai ne tik pagalba daiktais, bet ir aktyvus
dalyvavimas kuriant turinį. Nuo pat pradžių siekėme, kad „Miesto laboratorija“ taptų atvira erdve bendruomenės
žmonių iniciatyvoms - nuo atviro mikrofono koncertų iki paskaitų apie eterinius aliejus, nuo literatūrinių vakarų iki
daržininkystės dirbtuvių.

Ko siekiame?
Mūsų siekiai paprasti – burti, aktyvinti bendruomenę bei prisidėti prie tvaresnio, ekologiškesnio gyvenimo būdo
idėjų sklaidos. Ir apie tai galvojame kasdien – dėliodami renginių tinklelį, sudarinėdami kavinės meniu ar puoselėdami sodą. Tikimės, kad šios bendruomeniško ir gamtą tausojančio gyvenimo būdo idėjos taps artimos ir jums.

MIESTO LABORATORIJOS KOMANDA
„Miesto laboratorijos“ įkūrėjos yra 5 moterys, tačiau, kadangi mūsų kūrimosi istorija gana ilga, pakeliui buvo
prisijungę, bet laikui bėgant atsitraukė dar 3 žmonės.

Šiandien mes esame:
AGNĖ GAISRĖ, mūsų VšĮ „Piliečių iniciatyvos“ direktorė, drąsiai ir noriai besiimanti didžiausių projektų, prižiūrinti
juos be galo atsakingai, ir dažnu atveju įkvepianti visus veikti.
GODA SOSNOVSKIENĖ, projektų vadovė, besirūpinanti kasdiene „Miesto laboratorijos“ veikla, kavinės vadyba, o taip
pat kuruojanti kultūrinius, socialinius ir visus bendruomenės renginius.
RENATA SAGATAUSKĖ, tvaraus ir aplinką tausojančio gyvenimo būdo ekspertė, visų mūsų „žaliųjų“ veiklų iniciatorė
ir įkvėpėja, „Miesto laboratorijos“ atstovė įvairiuose renginiuose ir konferencijose.
GINTARĖ MOTIEJŪNAITĖ, „Miesto laboratorijos“ komunikacijos ir marketingo ekspertė.
AUSTĖ PRANCKUTĖ, finansų paieškos specialistė, technologinių inovacijų kuratorė.
2019 metais „Miesto laboratorijoje“ taip pat dirbo virėjas, kavinės administratorė, dvi baro fėjos ir hidroponinio
daržo prižiūrėtojas.

2019-IEJI „MIESTO LABORATORIJAI“ BUVO LABAI ĮSIMINTINI IR PRASMINGI METAI

- kartu su bendruomenės, draugų ir kolegų pagalba suorganizavome daugybę renginių, įdomių susitikimų, dalyvavome įvairiuose projektuose, o taip pat perdažėme „Miesto laboratorijos“ pastatą, vieną jo sieną ištapėme įspūdingu edukaciniu piešiniu „Naujos rūšys“, išleidome „Maisto tausojimo profesionalioje virtuvėje“ gidą, puoselėjome
edukacinį sodą ir hidroponinį daržą, rūpinomės tvaraus gyvenimo būdo idėjų sklaida Antakalnio bendruomenės bei
miestiečių tarpe.
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Ištapėme „Miesto laboratorijos“ sieną: mokslininkai prognozuoja, jog 2050 m. vandenynuose bus daugiau plastiko
atliekų negu žuvų. Norėdami atkreipti dėmesį į šią problemą, pakvietėme menininką Artur Širin ant mūsų pastato
sienos sukurti šiuolaikišką freską. Kūrinys, pavadinimu „Naujos rūšys“ kviečia įsivaizduoti, kaip atrodys mūsų vandenynų gyvūnai, jeigu ir toliau neatsakingai vartosime plastiko gaminius.
Tyrinėjome, kaip tausoti maistą profesionalioje virtuvėje: organizavome paskaitų ir praktinių dirbtuvių ciklą kulinarijos studentams apie pagrindinius tvarumo principus restoranų virtuvėse, parengėme ir išleidome rekomendacijų
rinkinį „Maisto tausojimas profesionalioje virtuvėje“. Tikimės, kad rekomendacijos sudomins inovatyvių restoranų
ir kavinių komandas, kurioms taip pat rūpi aplinkosauga.
Domėjomės šiuolaikine sodininkyste miestuose: inicijavome atvirų ekspertinių paskaitų ir kūrybinių dirbtuvių ciklą,
skirtą apmąstyti mus supančią aplinką ir mūsų indėlį į ją rūpinantis darželiais prie daugiabučių, vaikų žaidimų erdvėmis, viešais gėlynais, kapų puošyba ir t.t. Puoselėjome edukacinį sodą prie „Miesto laboratorijos“ – genėjome
vaismedžius, pasodinome daugiau nei 50 naujų daugiamečių augalų.

„Miesto laboratorija“ yra socialinis verslas, visą savo uždirbtą pelną reinvestuojantis į darbą su bendruomene bei
švietimą aplinkosaugos srityje.
Bendruomenės įkurta „Miesto laboratorijos“ kavinė yra ne tik jauki vieta susitikti kaimynams, bet ir finansinis
viso projekto variklis.
Žemiau pateiktose pajamų ir sąnaudų diagramose galima matyti, jog 2019 m. didžiausia pajamų dalis kaip tik ir
yra pajamos, sugeneruotos iš kavinės veiklos. Nedidelės paramos sulaukėme iš Vilniaus m. savivaldybės, kad įgyvendintumėme atviros paskaitų ir seminarų šiuolaikinės sodininkystės ir daržininkystės miestuose temomis, puoselėtume edukacinį sodą. Sulaukėme ir privačių žmonių, antakalniečių, finansinės paramos, kuri mus nepaprastai
nudžiugino ir parodė, kad vietiniams žmonėms bendruomenės centro puoselėjimas yra toks pats svarbus kaip ir
mums. Tad didelis dėkui jums visiems!
Pagrindinės „Miesto laboratorijos“ sąnaudos, be abejo, atitenka sukurtų darbo vietų, produktams ir nuomojamo
pastato išlaikymui, o likusi dalis – aplinkos tvarkymas, bendruomeninių ir edukacinių veiklų organizavimas, jų
sklaida.

MUS PASTEBĖJO

MŪSŲ PARTNERIAI, DRAUGAI IR RĖMĖJAI
Mūsų ramstis ir pagalba – bendruomenė. 4 antakalniečiai inicijavo ir organizavo tęstinius renginius,

10 žmonių nuolat savanoriavo, bendruomenės žmonės prisidėjo įvairiais daiktais (knygomis, indais, augalais),
darbais ir idėjomis.

Vilniaus m. savivaldybė
Antakalnio seniūnija
Asociacija „Antakalniečių bendruomenė“
Antakalnio daržas
Žalia stotelė
Caparol
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