
UAB „Ekobazė“ aplinkos apsaugos /GPAIS
kompetentingas specialistas Tomas Kasperovičius 
veda GPAIS mokymus, pritaikytus individualiai
kiekvienai įmonei.

Mokymai skirti atliekų darytojams,
gamintojams ir importuotojams.

MOKYMŲ METU BUS ATLIKTA:
• Įmonės aplinkosaugos auditas
• Išvadų ir pasiūlymų teikimas
• Darbuotojų apmokymai
• Konsultacijos GPAIS ir kitais aktualiais aplinkos apsaugos klausimais

Mokymai ir konsultacijos vykdomos Jums patogiu būdu: 
nuotoliniu arba atvykus į šalių suderintą vietą.
Mokymų kaina fiksuota, dalyvių skaičius iš vienos įmonės neribojamas! 
Optimali mokymų trukmė iki 4 val.
Aplinkosaugos audito laikas neįskaičiuotas į mokymų trukmę.

Susipažinkite su detalia mokymų programa:

GPAIS

INDIVIDUALŪS GPAIS
MOKYMAI ĮMONĖMS



Teikiame individualius mokymus įmonėms, kurių veiklos metu susidaro atliekos. 
Grupinių mokymų metu asmenys gauną bendrąsias žinias apie atliekų tvarkymą. 
Mes siūlome individualius mokymus, kurių metu įsigilinama į konkrečios įmonės 
veiklos specifiką, pateikiama konkrečiai įmonei aktuali informacija.  

MOKYMŲ PROGRAMĄ SUDARO:
a) Įmonės veiklos, kurios metu susidaro atliekos auditas, kurio metu įvertinama kaip įmonėje vykdomas susidariusių 
atliekų tvarkymas, apskaita. Pateikiamos rekomendacijos kaip tinkamai tvarkyti bei apskaityti susidariusias atliekas.
b) Supažindinimas su pagrindiniais teisės aktų reikalavimais, reglamentuojančiais atliekų tvarkymą (rūšiavimą, 
ženklinimą, apskaitą ir kt.).
c) Vykdomi apmokymai kaip vesti atliekų susidarymo apskaitą GPAIS sistemoje, kaip formuoti lydraščius, teikti 
ataskaitas. 
d) Mokymai vykdomi tiesiogiai prisijungus prie konkrečios įmonės GPAIS sistemos. (jei įmonė nėra registruota GPAIS, 
mokymo metu įregistruojam įmonę GPAIS vartotoju, sukuriame atliekų susidarymo vietas, pildome atliekų susidarymo 
žurnalus).
e) Pateikiamos rekomendacijos, parenkami racionaliausios atliekų tvarkymo galimybės.
f) Konsultacijos kitais įmonei aktualiais aplinkosauginiais klausimais.

Individualių mokymų pagrindinis privalumas yra, kad pateikiama susisteminta, konkrečiai 
įmonei aktuali informacija. Mokymai vyksta įmonėse, vidutinė mokymų/konsultacijų trukmė iki 4 val. 
Vienos įmonės darbuotojų, dalyvaujančių mokymuose, skaičius neribojamas.

MOKYMAI ATLIEKŲ DARYTOJAMSI.



Teikiame individualius mokymus gamintojams ir/ar importuotojams. 
Grupinių mokymų metu asmenys gauną bendrąsias žinias apie gaminių/pakuočių 
apskaitą, tvarkymą. Mes siūlome individualius mokymus, kurių metu įsigilinama į 
konkrečios įmonės veiklos specifiką, pateikiama konkrečiai įmonei aktuali informacija.  

MOKYMŲ PROGRAMĄ SUDARO:
a) Įmonės veiklos, kurios vykdo gaminių pakuočių tiekimą LR rinkoje auditas, kurio metu įvertinama kaip įmonėje 
vykdoma įgyvendinamas gamintojo ir importuotojo principas. Pateikiamos rekomendacijos kaip tinkamai tvarkyti bei 
apskaityti apmokestinamuosius gaminius, baterijas ir akumuliatorius, elektros ir elektroninę įrangą ar pakuotę.
h) Supažindinimas su pagrindiniais reikalavimais reglamentuojančiais gamintojo ir importuotojo atsakomybės principą;
i) Vykdomi apmokymai kaip vesti gaminių/pakuočių tiekimo rinkai apskaitą GPAIS sistemoje, teikti ataskaitas, 
deklaruoti VMI. 
j) Mokymai vykdomi tiesiogiai prisijungus prie konkrečios įmonės GPAIS sistemos. (jei įmonė nėra registruota GPAIS, 
mokymo metu įregistruojam įmonę GPAIS vartotoju, įregistruojame Gamintojų ir importuotojų sąvade, pildome 
gaminių/pakuočių apskaitos žurnalus, padedame GPAIS sukurti prekinius vienetus).
k) Įvertinus įmonės veiklos specifiką, tiekiamų LR rinkai/sunaudojamų savoms reikmėms pakuočių rūšis ir kiekius, 
pateikiami optimalūs įmonei pakuočių tvarkymo organizavimo principai (mokesčio mokėjimas ar dalyvavimas licencijuotose 
organizacijose ar už savoms reikmėms sunaudotų pakuočių atliekų sutvarkymo dokumentų gavimas).
l) Konsultacijos kitais įmonei aktualiais aplinkosauginiais klausimais.

Individualių mokymų pagrindinis privalumas yra, kad pateikiama susisteminta, konkrečiai 
įmonei aktuali informacija. Mokymai vyksta įmonėse, vidutinė mokymų/konsultacijų trukmė iki 4 val. 
Vienos įmonės darbuotojų, dalyvaujančių mokymuose, skaičius neribojamas.

MOKYMAI GAMINTOJAMS IR /AR IMPORTUOTOJAMSII.



Jei pageidaujama mokymus
pravesti ne Vilniaus m. ribose,
transporto išlaidos derinamos atskirai.

Dalyvių skaičius neribojamas!

Kviečiame Jus registruotis į mokymus
telefonu numeriu: +370 640 26857
arba rašykite man asmeninę žinutę el. paštu:
tomas.kasperovicius@ekobaze.eu

Mokymų kaina

transporto išlaidos derinamos atskirai.transporto išlaidos derinamos atskirai.

250 Eur
+ PVM


