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2021 m. vasarą 
Demokratinės mokyklos 
kieme išaugo 
MINI Vilnius – vaikų 
kuriamas miestas.

Idėja atėjo iš MINI 
Miuncheno, jau 40 
metus skaičiuojančio 
projekto. 2022 m. MINI 
miestas įsikurs 
Šiaulių r., Bubiuose.

Stovyklautojai – MINI 
miesto visuomenė 
–  išbandė, ką reiškia 
patiems kurti miestą 
(įvairias profesijas, 
miesto valdymą ir 
statymą) ir taip išžaisti 
demokratiją. 



KONCEPTAS
MINI MIESTAS

erdvė ir laikas, skirti vaikams kurti ir 
pajusti miesto gyvenimą: išmėginti įvairias 
mieste egzistuojančias roles, įsidarbinti 
skirtingose darbovietes, pajusti miesto 
gyvenimo dinamiką bei jos kismą. Vaikai 
MINI mieste turi galią kurti ir keisti 
institucijas, priimti įstatymus ir tokiu būdu 
išžaisti demokratiją.

Žaisdami vaikai išmoksta kūrybiškai 
spręsti realaus pasaulio problemas, 
adekvačiai elgtis neapibrėžtose 
situacijose. 

MINI miesto, kaip pedagoginio 
modelio, idėja yra labai paprasta, bet 
tuo pačiu – unikali. Miesto karkasas 
vaikams pateikiamas kaip veiksmų 
scena su įvairiomis institucijomis 
(parduotuve, biblioteka, savivaldybe 
ir t.t.), o siūlomus vaidmenis vaikai 
gali prisiimti, išplėsti ir interpretuoti 
pagal savo idėjas. 

INSTITUCIJOS

MIESTELENO PASAS

Visos taisyklės yra 
pradinės, t.y. nuo 
jų pradedama, 
tačiau miestelėnai 
turi teisę visas jas 
pakeisti. .



RINKIMAI

MINI miesto žaidimas vaikams suteikia galimybę 
sužinoti ne tik apie gyvenimą mieste (ne iš vaiko 
pozicijos, bet iš suaugusiojo, kuris gali priimti 
kasdienius gyvenimo sprendimus), bet ir apie 
socialinį gyvenimą plačiąja prasme. 

Svarbiausias MINI miesto elementas 
– vaikų savivaldumas. Tai reiškia, 
kad vaikai sprendžia ir priima 
miestui aktualius sprendimus, 
kuria naujas taisykles, sprendžia 
kylančias problemas. Suaugusiųjų 
rolė - būti šalia ir leisti skleistis vaikų 
iniciatyvoms, t.y. būti fasilitatoriais, ne 
aktyviais dalyviais.

Miesto sprendimai (įstatymų 
pakeitimai, naujos iniciatyvos) yra 
priimami vaikų Miesto susirinkime. 
Suaugusieji neturi balso teisės, bet gali 
dalyvauti diskusijose, kelti klausimus 
susirinkimuose.  

Atsižvelgiant į ankstesnę 
patirtį ir žinias apie mieste 
veikiančias institucijas, 
vaikai prisiima įvairius 
vaidmenis ir  įsitraukia į 
bendrą žaidimą, mezga 
santykius, kuria tinklus, 
derasi ir susitaria – taip 
kuria socialinę struktūrą. 

MIESTO SUSIRINKIMAS

Miesto susirinkimas vyksta kasdien po pietų. 
Dalyvavimas neprivalomas. Jį moderuoja ir 
darbotvarkę ruošia Miesto Rotušė.  

SAVIVALDUMAS
  VAIKU



STRUKTURA

Darbas 
gaunamas 
darbo centre 
gavus darbo 
kortelę. 

Darbų istorija (kokį 
darbą ir kiek laiko 
dirbo) yra įrašoma 
į miestelėno pasą.  

PAGRINDINE 
MIESTELIO GYVENTOJU 
VEIKLA - DARBAS 

1.
2.

4.

Visi gauna už darbą vienodą 
atlyginimą. Norėdami gauti atlygį 
už darbą, miestelėnai turi išdirbti 
vienoje įstaigoje mažiausiai 30 
minučių.

5.
6.

Per dieną rekomenduojama turėti bent 
4–5valandas darbo, kurio metu užsikurtų 
pats miesto vyksmas, kadangi veiktų 
miesto institucijos. Kita svarbi miesto 
gyvenimo dalis – Miesto susirinkimas.

Miestelėnai dirba vienoje 
iš įstaigų, kurios turi už ją 
atsakingą vadovą (pradedame 
nuo suaugusiojo vadovo, po to 
pereinama prie vaikų). 

3.
Vadovas neturi būti 
visą laiką sau priskirtoje 
institucijoje, gali palikti 
vaikus su darbais ir finansais, 
bet yra atsakingas, kad 
vaikams viskas būtų aišku ir 
jie galėtų patys saugiai tęsti 
veiklas. 4.

Pradžioje darbo vietų 
skaičius yra fiksuotas 
ir yra keičiamas pagal 
poreikį: padaugėjus 
darboviečių pasiūlymams, 
arba padidinus/
sumažinus esamų darbo 
vietų krūvį.

.



MIESTE 
VEIKIA ŠIOS 
INSTITUCIJOS:

Tai yra vieta gauti darbą (jis gaunamas gavus 
darbo kortelę), pasiklausti informacijos, duoti 
norimo darbo pasiūlymą. Darbą galima keisti 
bet kuriuo metu, tačiau atlyginimas mokamas 
mažiausiai už 30 pradirbtų minučių (kad jos 
buvo išdirbtos žymi institucijos vadovas į 
darbuotojo pasą). Jeigu norimo darbo pozicija 
šiuo metu užimta, tenka laukti, kol kažkas, ją 
turintis, grąžins darbo kortelę į darbo centrą.

DARBO 
CENTRAS

Bankininkai išmoka 
atlyginimus (vesdami 
buhalteriją), renka 
mokesčius ir juos 
perduoda rotušei, tvarko 
pinigus (pavyzdžiui, 
spausdina, jei reikalinga 
daugiau).

BANKAS

PINIGAI IR MOKESČIAI: 

• Miestelio valiuta – „Minis“.
• Vaikai už darbą gauna fiksuota 
atlyginimą: už 30 min – 7 miniai 
neatskaičius mokesčių (5 miniai į rankas).
• Atlyginimas išmokamas banke, kai 
parodomas pasas, kuriame nurodytos 
išdirbtos valandos (institucijos vadovas jas 
ten užrašo).  
• Bankas tvarko pinigus (spausdina, saugo 
ir t.t.).  
• Bankas fiksuoja, kiek mokesčių yra 
surenkama. Darbo centras irgi gali 
skaičiuoti pradirbtus pusvalandžius, 
patikrinti, ar skaičiai sutampa.
• Darbovietės gauna pajamas. 
50% surinktų pinigų keliauja į banką. 
50% lieka įmonėms investuoti į save: 
pirkti medžiagas, objektus, paslaugas. 
Atlyginimai išmokami banke.



Sprendžia visas miesto neteisybes: nuo žodinių konfliktų iki vagysčių ir 
mokesčių nemokėjimo. Išsiaiškinus situacijas, skiria pasekmes. Veda savo 
posėdžių protokolus. Taip pat konsultuoja miestą dėl norimų padaryti 
sprendimų: pavyzdžiui, ar būtų teisinga atidaryti mieste kazino? Tai yra 
vienintelis neteisybių sprendimo organas mieste, t.y. suaugę nesprendžia 
neteisybių, visada nukreipia į teisingumo uostą, nebent yra kritinė situacija 
(pvz. rizikuojama vaikų saugumu). 

TEISINGUMO 
UOSTAS

LAIKRAŠTIS

PARDUOTUVE

Joje vyksta visų prekių (kanceliarinių, 
maisto, statybos ir t.t.), kurių gali 
prireikti institucijoms, prekyba. 
Jei parduotuvės pasiūloje nėra 
randama tai, kas yra reikalinga, 
galima užsisakyti ir gauti kitą dieną. 
Parduotuvės darbuotojai parduoda 
prekes, veda buhalteriją, užsako 
prekių papildymą iš tiekėjų. Patys 
nustato kainas, įveda akcijas ar 
pan. Kad parduotuvė veiktų, visos 
miestelyje naudojamos medžiagos 
turi būti perkamos iš parduotuvės, 
niekas negali būti tiesiog atnešama 
vadovų iš kažkur. 

Žurnalistinis miestelio 
centras. Lengviausia 
pradėti nuo laikraščio, 
tačiau po to galima 
pagal miestelėnų 
poreikius plėstis į radiją 
(tinklalaides), televiziją, ar 
kitas medijas. Laikraštyje 
gali būti galimybė 
išsispausdinti reklamą. 
Ši instituciija taipogi 
gali valdyti ir miestelio 
mikrofoną (tuo pačiu ir 
(ne)skambančią muziką) 
ir, pavyzdžiui, vesti ir 
mero rinkimų debatus.

KAVINE

Vieta prisėsti, atsigerti, 
užkąsti. Dirba padavėjai 
ir virėjai. Skamba muzika. 
Čia įprastai ateinama 
pailsėti, pabendrauti, 
todėl naudinga šalia turėti 
mikrofoną ar kad čia 
vyktų kaikurie renginiai 
(pavyzdžiui, merų debatai). 

.

.



Dirbtuvių centras. Statomi didesnio masto objektai (iš medžio, kartono, 
medžiagų, dažomi objektai), pavyzdžiui – baldai, supynės. Sulaukia iš 
miesto užsakymų, pavyzdžiui, balsavimo kabinas pagaminti. Planuoja 
ir stato toliau miestą.

MIESTU 
STATYBA

AMATU 
CECHAS

Amatininkų prekių gamyba 
– rankdarbiai (apyrankės, 
medalionai, papuošalai iš karoliukų 
ar kt.), piešiniai (atvirukai, tapybos 
darbai), dekoro elementai. Kad ši 
institucija veiktų pilnu pajėgumu 
yra svarbūs užsakymai iš kitų 
institucijų (pavyzdžiui, Rotušė 
užsako paruošti balsavimo 
biuletenius). Produkcija turėtų būti 
kažkur parduodama – pavyzdžiui, 
parduotuvėje galima turėti 
amatininkų prekių skyrių. 

Rotušėje dirba meras (siūloma jam turėti 
išsiskiriančią detalę, pavyzdžiui, nešioti skrybėlę), 
kuris yra išrenkamas per rinkimus, kartu su jo 
paties išsirinktais dviem patarėjais. Meras ir jo du 
patarėjai dirba pilnu etatu, atsakinėja į klausimus, 
bendrauja su miestelio gyventojais, išklauso jų 
siūlymu, moderuoja miesto susirinkimą, ruošia jam 
darbotvarkę, tvarko miesto biudžetą (surenkamus 
mokesčių pinigus). Rotušėje dirba ir ūkvedžių 
komanda, kurie organizuoja ir atlieka miesto 
tvarkymo darbus.

Atsakingas už laiškų ir siuntų 
siuntimą, atvirukų (pagaminti 
amatininkų) pardavimą. 
Galbūt galima prijungti ir 
kitas su popieriumi susijusias 
paslaugas, pavyzdžiui, spaudos 
paslaugas (pvz laikraštis, 
skelbimai spausdinami).

PAŠTAS
POLIKLINIKA

Atsakingi už miesto higieną ir 
miestelėnų sveikatą: judėjimo 
skatinimas, vandens gėrimas, 
maisto degustacija, miestelio 
švara ir pan.. Daro apklausas, 
pateikia duomenis rotušei. Visi 
susižeidę miestelio gyventojai 
keliauja į polikliniką, kur jiems 
suteikiama pirmoji pagalba 
(kurią suteikia suaugę su vaikų 
pagalba). 

ROTUŠE

Labai svarbus institucijų 
bendradarbiavimas, kurį ypač 
pradžioje turėtų skatinti suaugę. 
Taip miestelis pasiskirsto rolėmis, 
užsikuria veiksmas, kuriasi 
tarpinstituciniai (o tuo pačiu ir 
socialiniai) ryšiai.

.



Visi scenos menai (nuo 
spektaklių, performansų iki 
solinių koncertų). Iššūkis – 
reikalingas ilgesnis vaikų 
įsitraukimas, mažai ryšių su 
kitomis institucijomis. Kavinė 
ar miestas galėtų užsakyti 
pasirodymus. 

Vieta kelti kvalifikaciją (jei reikia), vesti 
mokymus (vesti gali ir suaugę) arba kažką 
išmokti. Pirmai dienai: miesto struktūra, 
mokesčių sistema, politikos mokslai. 
Iššūkis – vaikai patys nesiėmė vesti 
mokymų, išspręsti kvalifikacijos klausimą. 

Galima nuomotis pramogas 
(pavyzdžiui, kamuolį, 
badmintoną ir pan.), kurti 
naujas veiklas (pavyzdžiui, 
organizuoti žaidimus) 

TEATRAS

MOKYMU 
CENTRAS

Miestelio užsakytų 
renginių organizavimo 
grupė (pavyzdžiui, 
olimpinės žaidynės). 

Galimos įvairios miestelėnų iniciatyvos. 
Mini Vilniuje’21 buvo įkurtas zoologijos 
sodas, vyko olimpinės žaidynės, vandens 
karas.  

INSTITUCIJOS 
VEIKUSIOS NE VISU 
METU:

RENGINIU 
ORGANIZAVIMAS

PRAMOGU 
CENTRAS



KANDIDATU I MERUS DEBATAI

DARBO SKELBIMAI

PAŠTAS

MIESTU STATYBA

DARBO KORTELES

PINIGAI

.

MINI miestas yra Aktyvių piliečių fondo (finansuojamo EEE 
finansinio mechanizmo) projekto „Demokratinio ugdymo 
principais grįstų praktikų įdiegimas Lietuvoje“ dalis.


