
Mieli bičiuliai, 

džiaugiamės įsibėgėjančiu pavasariu ir projekto „Atsakingas skaitytojas“ sugrįžtuvėmis! 
Šeštaisiais projekto metais daugeliui Jūsų jau nebereikia aiškinti, kas yra kas. Be to, sumanios 
bibliotekininkės įrodė, kad nei virusai, nei karantinas netrukdo išlikti kūrybingiems bei 
atsakingiems, rūšiuojant ir teisingai šalinant elektronikos atliekas. Nepaisant iššūkių, puikiai 
veikia ir galimybė už aktyvumą projekte būti apdovanotiems, papildant biblioteką skaitytojų 
mėgstamiausiomis knygomis!

Mieli bibliotekininkai, puikiai nuteikia tiek 2020-ųjų metų konkurso rezultatai, tiek daugelio 
Jūsų nuoširdumas ir įsitraukimas, tiek ir auganti skaitytojų kultūra, tvarkantis ir pamėgstant 
tvarų gyvenimą! Todėl bendradarbiaudami su Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija, 
Lietuvos bibliotekininkų draugija skelbiame: projektas „Atsakingas skaitytojas“ vyks ir šiemet, 
2021 metais. 

Projekto „Atsakingas skaitytojas“ konkurse dalyvaujančios bibliotekos, kaip ir anksčiau, 
kviečiamos kartu su skaitytojais dalyvauti elektronikos ir baterijų atliekų rinkimo akcijoje, 
o pats projektas bus vykdomas dviem etapais. Projekto trukmė – 2021 m. balandžio 1 d. – 
gruodžio mėn. 31 d.

Nebenaudojamas baterijas, smulkius elektronikos prietaisus gyventojai bus raginami atnešti 
į bibliotekas, taip pat registruotis, kad stambiosios elektronikos atliekos nemokamai būtų 
išvežamos iš namų. 

Išvežtų iš gyventojų namų elektronikos atliekų kiekiai bus skaičiuojami kartu su 
bibliotekose surinktu bendru elektronikos atliekų ir baterijų kiekiu. Atsižvelgiant į 
poreikį, EPA operatyviai pasirūpins saugiu elektronikos atliekų išvežimu.

Šių metų konkurso taisyklės ir sąlygos išlieka tokios pat, kaip ir pernai. Keturios 
bibliotekos (2 – pirmame etape ir 2 – antrame), kurių iniciatyva bus surinkta daugiausiai 
elektroninės technikos atliekų, galės skaitytojus pradžiuginti 500 Eur vertės mėgstamiausių 
knygų krepšeliu, kurį dovanos EPA. Be to, projekte dalyvavusioms aktyviausioms bibliotekoms 
papildomai bus įteikti specialūs prizai – nuo 50 Eur iki 300 Eur vertės „Maxima“ dovanų 
čekiai (6 prizai – už pirmojo etapo, tiek pat – už antrojo etapo rezultatus; į šiuos prizus 
nepretenduos knygų krepšeliais apdovanotos įstaigos). 

Projekte dalyvauti ketinančios bibliotekos kviečiamos 2021 m. balandžio 1–30 d. apie savo 
sprendimą informuoti projekto organizatorius el. paštu socprojektai@epa.lt arba telefonu 
+370 678 58584. Konkurso taisykles rasite priede arba internetinėje svetainėje www.epa.lt.

Nuoširdžiai kviečiu dalyvauti projekte, tokiu būdu siekiant tiek ES Žaliojo kurso ir žiedinės 
ekonomikos tikslų, tiek švaresnės aplinkos namuose bei bendruomenėse!
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