ASOCIACIJOS EEPA
2021 M. ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ
TVARKYMO ORGANIZAVIMO VEIKLOS PLANAS BEI
VISUOMENĖS ŠVIETIMO IR INFORMAVIMO ELEKTROS IR
ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS
PROGRAMA

2021 m.
Vilnius

1. 2021 m. Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų sąrašas pateikiamas bendras tiek elektros ir elektroninės
įrangos, tiek baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo organizavimo veiklos plano, finansavimo schemos bei
informavimo ir švietimo programos priede Nr. 1.
2. 2021 m. Asociacijos narių planuojami išleisti elektros ir elektroninės įrangos kiekiai, planuojamas sutvarkyti kiekis:
Planuojamas
Planuojamas
Nr.
Įrangos pavadinimas
išleisti kiekis
sutvarkyti kiekis
(tonomis)
(tonomis)
1
Temperatūros keitimo įranga (naudojama buityje)
5620,856000
3653,553000
1N
Temperatūros keitimo įranga (naudojama nebuityje)
178,051000
0,000000*
Ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus
2
1799,546000
1169,705000
plotas didesnis nei 100 cm2 (naudojama buityje)
Ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus
2N
11,683000
0,000000*
plotas didesnis nei 100 cm2 (naudojama nebuityje)
3
Lempos (naudojama buityje)
134,362000
87,336000
3N
Lempos (naudojama nebuityje)
37,009000
0,000000*
Stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm)
4
13581,155000
8827,751000
(naudojama buityje)
Stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm)
4N
2357,118000
0,000000*
(naudojama nebuityje)
Smulki įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)
5
4501,732000
2926,126000
(naudojama buityje)
Smulki įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)
5N
257,106000
0,000000*
(naudojama nebuityje)
Smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas iš išorinių
6
687,900000
447,135000
išmatavimų neviršija 50 cm) (naudojama buityje)
Smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas iš išorinių
6N
41,002000
0,000000*
išmatavimų neviršija 50 cm) (naudojama nebuityje)
* Elektros ir elektroninės įrangos (naudojama nebuityje) planuojama sutvarkyti visą Asociacijos narių, pavedimo davėjų
faktiškai perduotą sutvarkymui kiekį.
3. Veiklos organizavimo planas:
Nr.

Priemonės pavadinimas

1.

Dalyvavimas savivaldybių
organizuojamuose komunalinių
atliekų tvarkymo sistemose

Apimtis
I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Ne
mažiau
kaip 70
sutarčių

Ne
mažiau
kaip 70
sutarčių

Ne
mažiau
kaip 70
sutarčių

Ne
mažiau
kaip 70
sutarčių

Finansavi
mo šaltinis

Planuojama
skirti lėšų
suma

Atliekų
tvarkymo
mokesčiai

60000,00 Eur

Priemonės detalizacija: Asociacija planuoja atnaujinti (toliau vykdyti) sutartis su savivaldybėmis (ar jų įgaliotais asmenimis)
dėl savivaldybių įsteigtų didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių dalinio finansavimo bei dėl savivaldybių organizuojamos
komunalinių atliekų tvarkymo sistemas papildančios atliekų surinkimo sistemos diegimo. Visus metus Asociacija sieks nuolat
bendradarbiauti su visomis savivaldybėmis ir (ar) savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis (iš viso ne mažiau kaip 70
sutarčių su savivaldybėmis ar jų įgaliotais asmenimis), kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą.
Tikslas: dalyvauti savivaldybių organizuojamuose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose.
Ne mažiau Ne mažiau Ne mažiau Ne mažiau
Atliekų
Sutarčių sudarymas su elektros ir
2.
kaip 1
kaip 1
kaip 1
kaip 1
tvarkymo
200,00 Eur
elektroninės įrangos platintojais
sutartis
sutartis
sutartis
sutartis
mokesčiai
Priemonės detalizacija: Asociacija per 2021 m. planuoja sudaryti ne mažiau kaip 4 sutartis su elektros ir elektroninės įrangos
platintojais dėl atliekų surinkimo iš platintojų, šių atliekų vežimo, paruošimo naudoti ir perdirbimo. Pasirašius sutartį
platintojui bus duodama asociacijos „EEPA“ atliekų surinkimo talpa.
Tikslas: užtikrinti tinkamą EEĮ atliekų tvarkymą, skatinti atliekų surinkimą.
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Atliekų tvarkytojų, surinkėjų,
kuriems bus pavedama tvarkyti
Ne mažiau Ne mažiau Ne mažiau Ne mažiau
Atliekų
elektros ir elektroninės įrangos
2889552,00
3.
kaip 4
kaip 4
kaip 4
kaip 4
tvarkymo
atliekas,
Eur
sutartis
sutartis
sutartis
sutartis
mokesčiai
parinkimas bei sutarčių su jais
sudarymas ir vykdymas
Priemonės detalizacija: Asociacija, vadovaudamasi 2012 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr.
D1-563 Dėl organizacijų, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą nėra perkančiosios organizacijos,
pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo (aktuali redakcija) patvirtintomis nuostatomis, vykdo elektros ir elektroninės įrangos
atliekų tvarkymo paslaugų pirkimo konkursą, kurio metu išrenkami atliekų tvarkytojai, teiksiantys Asociacijai paslaugas 2021
m. laikotarpiu. Visus metus bus siekiama bendradarbiauti su konkurso būdu išrinktais atliekų tvarkytojais (ne mažiau kaip su
4 (keturiais)).
Tikslas: užtikrinti tinkamą EEĮ atliekų tvarkymą.
Ne
Ne
Ne
Ne
Atliekų vežėjų parinkimas bei
Atliekų
daugiau
daugiau
daugiau
daugiau
4.
sutarčių su jais sudarymas ir
tvarkymo 500000,00 Eur
kaip 2
kaip 2
kaip 2
kaip 2
vykdymas
mokesčiai
sutartis
sutartis
sutartis
sutartis
Priemonės detalizacija: Asociacija, vadovaudamasi 2012 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr.
D1-563 Dėl organizacijų, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą nėra perkančiosios organizacijos,
pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo (aktuali redakcija) patvirtintomis nuostatomis, vykdo elektros ir elektroninės įrangos
atliekų vežimo paslaugų pirkimo konkursą, kurio metu išrenkami vežėjai, teiksiantys Asociacijai paslaugas 2021 m.
laikotarpiu. Visus metus bus siekiama bendradarbiauti su konkurso būdu išrinktais atliekų vežėjais (ne daugiau kaip su 2
(dviem)).
Tikslas: užtikrinti tinkamą EEĮ atliekų tvarkymą.
Ne mažiau Ne mažiau Ne mažiau Ne mažiau
kaip 200
kaip 200
kaip 200
kaip 200
Asociacijos
surinkimo surinkimo surinkimo surinkimo
Atliekų
„EEPA“ eksploatuojamų
5.
vietų
vietų
vietų
vietų
tvarkymo 120000,00 Eur
surinkimo vietų aptarnavimas ir
aptarnavim aptarnavim aptarnavim aptarnavim mokesčiai
priežiūra
as /
as /
as /
as /
priežiūra
priežiūra
priežiūra
priežiūra
Priemonės detalizacija: Asociacija kartu su vežėju visus 2021 m. vykdys Asociacijos turimų surinkimo vietų eksploatavimą,
priežiūrą, jose esamų atliekų surinkimą. Per 2021 m. planuojama ne mažiau kaip 800 (aštuoni šimtai) Asociacijos
eksploatuojamų surinkimo vietų aptarnavimas ir priežiūra. Taip pat pavedimo davėjams ir nariams išmokėsime kompensacijas
už surinktas atliekas.
Tikslas: užtikrinti tinkamą atliekų surinkimą.
Ne mažiau Ne mažiau Ne mažiau Ne mažiau
Atliekų
EEĮ atliekų išvežimo iš namų ūkių,
6.
kaip 250
kaip 250
kaip 250
kaip 250
tvarkymo 20000,00 Eur
valdžios įstaigų ir verslo įmonių
išvežimų
išvežimų
išvežimų
išvežimų
mokesčiai
Priemonės detalizacija: Asociacija kartu su vežėju planuoja surinkti elektronikos atliekas iš namų ūkių, valdžios įstaigų ir
verslo įmonių apvažiavimo būdu. Per 2021 m. planuojama gauti ne mažiau kaip 1000 (tūkstantis) EEĮ atliekų išvežimų iš
namų ūkių, valdžios įstaigų ir verslo įmonių.
Tikslas: didinti EEĮ atliekų surinkimą.
4. Švietimo programa:
4.1. Aprašomoji dalis:
Visuomenės švietimo ir informavimo EEĮA tvarkymo klausimais programos (toliau tekste ir Programa) paskirtis – edukuoti
visuomenę apie elektronikos atliekų problematiką, ES ir Lietuvos Respublikos nacionalinės aplinkosaugos politikos
kontekste, integruojant žiedinės ekonomikos ir tvaraus vartojimo idėjas, Europos žaliojo kurso nuostatas, primenant apie
šalyje veikiančias EEĮA tvarkymo sistemas, netinkamo šių atliekų tvarkymo žalą aplinkai ir visuomenės sveikatai, atkreipiant
dėmesį į elektronikos prietaisų taisymo bei antrinio panaudojimo galimybes ir naudas. Šioje Programoje nurodytos priemonės
ir veiksmai turi užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą apie EEĮA tvarkymą.
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Programa apima vienerių metų laikotarpį.
Lietuvoje susikaupiantis EEĮA kiekis, kaip ir visame pasaulyje, kasmet auga, o prievolę sutvarkyti daugiau atliekų numato
ES direktyva – buityje naudojamos EEĮA surinkimo ir perdirbimo užduotys didėja visose ES šalyse, įskaitant ir Lietuvą.
Pagal Lietuvos Vyriausybės patvirtintas užduotis 2021 metais mūsų šalyje turi būti sutvarkyta ir perdirbta 65 proc. visos
Lietuvos rinkai pateiktos buitinės EEĮ. Tuo tarpu EEĮA surinkimo praktika pandemijos laikotarpiu, o taip pat ir Lietuvoje ir
kitose Europos šalyse atiliekami tyrimai, rodo žingsnį atgal: sutvarkytų elektronikos atliekų sumažėjo. Tai iš dalies galėjo
lemti dėl COVID-19 pandemijos įvesti apribojimai bei gyventojų finansinis nesaugumas, kai sena nebenaudojama įranga
kaupiama atsargai namų ūkiuose. Taigi, problematika išlieka, nes EEĮA yra aplinkai ir žmonių sveikatai pavojingų sunkiųjų
metalų – Pb, Sb, Hg, Cd ir kitų, kurių dalis yra ypač aktualūs ir kaip žaliava, esant ribotam iškastinių išteklių kiekiui.
Įvertinus esamas aplinkybes, išlieka aktualu edukuoti visuomenę, ugdyti gerus rūšiavimo įpročius, panaudoti įvairius
emocijas keliančius, dėmesį patraukiančius būdus problemai aktualizuoti, vykdant EEĮA surinkimo skatinimo projektus kartu
su bendruomenėmis, inicijuojant problematiką išryškinančius meno projektus, taip pat projektus, orientuotus į skirtingo
amžiaus, išsilavinimo, gyvenančius miesto ar kaimo vietovėse gyventojus.
Edukaciniai ir gyventojų aktyvumą EEĮA tvarkymo srityje skatinantys projektai padeda tausoti ir racionaliau naudoti gamtos
išteklius, skatina ugdyti rūšiavimo tradiciją, diegti pažangias ir efektyvias surinkimo bei perdirbimo sistemas, gyventi
tvaresnėje, švaresnėje ir sveikesnėje aplinkoje.
Asociacijos veikla bus orientuojama į aktyvų Asociacijos narių, visuomenės, taip pat atskirų jų grupių informavimą bei
tinkamų įgūdžių ugdymą šalies mastu, mokymo įstaigose, bibliotekose.
Prioritetinės Programos vykdymo kryptys:
- vartotojų švietimas EEĮA tvarkymo, tvaraus ir atsakingo vartojimo, elektronikos įrangos taisymo klausimais;
- EEĮ gamintojų ir importuotojų švietimas EEĮA tvarkymo klausimais;
- EEĮ platintojų švietimas EEĮA tvarkymo klausimais.
Programos tikslai:
- skatinti tinkamą EEĮA šalinimą ir taip įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas EEĮA tvarkymo užduotis
bei prisidėti prie EEĮA išmetimo su kitomis buitinėmis atliekomis mažinimo;
- skatinti atsakingą ir tvarų EEĮ vartojimą bei taisymą, prisidedant prie EEĮA kiekių mažinimo;
- informuoti visuomenę, EEĮ gamintojus ir importuotojus bei platintojus, Lietuvos Respublikos vidaus rinkai teikiančius EEĮ,
apie jų teises ir pareigas, reglamentuotas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
teisės aktuose, susijusiuose su aplinkosauga;
- informuoti visuomenę apie rūšiavimo naudą ekonomikai, teigiamą poveikį klimato kaitai, gamtai ir žmonių sveikatai,
skatinant teisingą vartojimo ir rūšiavimo elgseną, EEĮA prevenciją, didinant visuomenės aktyvumą vis labiau įgalinant EEĮA
tvarkymo sistemą.
Programos uždaviniai:
- pasiekti, kad kuo platesnis asmenų ratas būtų informuotas apie netinkamo EEĮA šalinimo žalą, EEĮA problematikos
aktualumą bei mastą;
- pasiekti, kad EEĮA tvarkymas būsų suprantamas kaip įvairiems visuomenės gyvenimo ir veiklos sektoriams aktualių
žiedinės ekonomikos, tvarios gyvensenos ir Europos žaliojo kurso strategijų dalis;
- vykdyti šviečiamąją veiklą mokymo įstaigose ir bibliotekose, ugdant EEĮA rūšiavimo įpročius;
- ugdyti ir lavinti veiklos įgūdžius (gebėjimus) EEĮA tvarkymo problemoms spręsti;
- formuoti visuomenės narių atsakomybę bei aktyvią asmeninę poziciją;
- gerinti EEĮA tvarkymą užtikrinantį visuomenės informacinį ir metodinį aprūpinimą.
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Programos priemonės planuojamos pagal numatomas Asociacijos lėšas visuomenės švietimui ir informavimui. Skiriamos
lėšos planuojamos kaip numatyta teisės aktuose – ne mažiau kaip 3 procentai nuo Asociacijos sukauptų lėšų, t. y. pajamų,
kurias Asociacija gauna kaip įmokas už EEĮA tvarkymo organizavimą iš narių bei pavedimo davėjų.
4.2. Švietimo programa:
Nr.

1.

Priemonės
pavadinimas

Tikslinė
grupė

Pranešimai spaudai
ir inicijuojamos
temos
(netęstinė)

Šalies
gyventojai

Apimtis
I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Planuojama
skirti lėšų
suma

Ne mažiau kaip Ne mažiau kaip Ne mažiau kaip Ne mažiau kaip
3 pranešimai / 3 pranešimai / 3 pranešimai / 3 pranešimai /
inicijuojamos
inicijuojamos 10880,00 Eur
inicijuojamos inicijuojamos
temos
temos
temos
temos

Priemonės detalizacija: per ketvirtį parengiami ne mažiau kaip 3 pranešimai spaudai arba inicijuojamos temos apie Asociacijos
veiklos aktualijas, elektronikos / baterijų / akumuliatorių atliekų surinkimo tendencijas, su tikslu kuo plačiau informuoti ir
edukuoti visuomenę.
Tikslas: per ekspertiškumą ir tendencijų pristatymą / komentavimą informuoti visuomenę apie EEĮA / BAA tvarkymą, surinkimo
sąlygas, skatinti tinkamai priduoti EEĮA / BAA.
Informacinių
skelbimų talpinimas
spaudoje pagal
Šalies
1 informacijos 1 informacijos 1 informacijos 1 informacijos
2.
8645,00 Eur
surinkimo vietų
gyventojai
paskelbimas
paskelbimas
paskelbimas
paskelbimas
dengimus
(netęstinė)
Priemonės detalizacija: kartą per ketvirtį informuoti visuomenę apie Asociacijos veiklą ir pateikti privalomą informaciją apie
atliekų surinkimo svarbą, atliekų keliamą žalą ir atliekų surinkimo vietų adresus.
Tikslas: vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka, informuoti visuomenę apie tinkamą atliekų rūšiavimą, surinkimo ir
tvarkymo svarbą.
Informacijos
pateikimas
Ne mažiau kaip Ne mažiau kaip Ne mažiau kaip Ne mažiau kaip
Šalies
3.
Asociacijos
1 informacijos 1 informacijos 1 informacijos 1 informacijos
200,00 Eur
gyventojai
interneto svetainėje
pateikimas
pateikimas
pateikimas
pateikimas
(tęstinė)
Priemonės detalizacija: Asociacijos interneto svetainėje www.epa.lt, naujienų rubrikos skiltyje, per ketvirtį pateikti ne mažiau
kaip 1 aktualią informaciją šalies gyventojams.
Tikslas: informuoti visuomenę apie Asociacijos veiklą, EEĮA ir (ar) BAA tvarkymą ir surinkimą, skatinti tinkamai priduoti EEĮA
ir (ar) BAA.

4.

Informacijos
pateikimas
socialiniame
„Facebook“,
„Linkedin“ tinkle
(tęstinė)

Šalies
gyventojai

Ne mažiau kaip Ne mažiau kaip Ne mažiau kaip Ne mažiau kaip
1 informacijos 1 informacijos 1 informacijos 1 informacijos 15140,00 Eur
pateikimas
pateikimas
pateikimas
pateikimas

Priemonės detalizacija: Asociacijos „Facebook“, „Linkedin“ profiliuose per ketvirtį pateikti ne mažiau kaip 1 aktualią
informaciją.
Tikslas: informuoti visuomenę apie Asociacijos veiklą, EEĮA / BAA tvarkymą ir surinkimą, skatinti tinkamai priduoti EEĮA /
BAA.

5.

Ekspertiniai
naujienlaiškiai
Asociacijos nariams
(tęstinė)

Visi
Ne mažiau kaip Ne mažiau kaip Ne mažiau kaip Ne mažiau kaip
Asociacijos
1 naujienlaiškis 1 naujienlaiškis 1 naujienlaiškis 1 naujienlaiškis
nariai

5

4460,00 Eur

Priemonės detalizacija: komunikacijos projektas, skirtas visiems Asociacijos nariams. Projektas orientuotas į narių žinių gilinimą,
didinant vidinės infrastruktūros efektyvumą, dalijamasis know-how, įgyvendinant socialinę atsakomybę, bei šios veiklos nauda.
Per metus planuojama ne mažiau kaip 4 ekspertiniai naujienlaiškiai Asociacijos nariams.
Tikslas: informuoti Asociacijos narius apie galimybes ir teikiamas naudas aktyviau įsijungti į EEĮA ir (ar) BAA rinkimą, taip pat
skatinti jų įsitraukimą, didinant naudos suvokimą per socialiai atsakingos veiklos sritį.

6.

Edukacinis atliekų
rinkimo projektas
bibliotekose
(tęstinė)

Visi šalies
gyventojai

Ne mažiau kaip Ne mažiau kaip Ne mažiau kaip Ne mažiau kaip
20 bibliotekų
20 bibliotekų
20 bibliotekų
20 bibliotekų

5110,00 Eur

Priemonės detalizacija: bendradarbiaujant su viešosiomis bibliotekomis galima pasiekti visus gyventojus: pradedant nuo vaikų,
baigiant senyvo amžiaus žmonėmis, kurie daug laiko praleidžia skaityklose. Į projektą įtraukiama kuo daugiau bibliotekų šalyje,
į kurias pristatomos surinkimo dėžutės bei plakatai. Planuojama, jog projekte dalyvaus ne mažiau kaip 20 bibliotekų iš visos
Lietuvos. Gyventojai skatinami atliekas išmesti tiek bibliotekose, tiek išsikviečiant surinkėjus į namus. Siekiant įtraukti
bibliotekas ir jų darbuotojus bei skatinant didesnį surinkimą ir informacijos dalijimąsi su bibliotekų lankytojais, dovanojamos
skatinamosios priemonės.
Tikslas: nuolat priminti skaitytojams apie EEĮA ir (ar) BAA išmetimą bibliotekose. Skatinti bibliotekas inicijuoti atliekų
surinkimą, apie tai informuojant bendruomenes.

7.

Nacionalinė
aplinkosaugos
olimpiada
(netęstinė)

Moksleiviai,
mokytojai,
mokyklų
bendruomen
ė; visi šalies
gyventojai

-

-

-

Vykdoma ne
mažiau kaip 1
dieną

7535,00 Eur

Priemonės detalizacija: Nacionalinė aplinkosaugos olimpiada yra skirta didinti jaunimo įsitraukimą ir kaip papildoma netradicinė
ugdomoji priemonė. Parengta metodinė medžiaga mokytojams – tai priemonė, kuri leis moksleiviams įdomiai pateikti naujausią
informaciją apie elektronikos ir kitų atliekų rūšiavimą, svarbias ekologijos problemas. Tuo pačiu metu tai bus pagalbinė medžiaga
ruoštis olimpiadai.
Metodinę medžiagą ir olimpiados klausimyną rengtų ekspertai. Vykdoma tiesioginė komunikacija ir komunikacija žiniasklaidoje,
skatinant mokyklas dalyvauti olimpiadoje, taip pat – suteikti naudingų žinių platesniam tikslinės auditorijos ratui.
Tikslas: vizualiai ir argumentuotai pateikti informaciją apie ekologiją, susidariusias EEĮA ir (ar) BAA ir jų rūšiavimą, skatinti
mokytojus daugiau laiko pamokose skirti aplinkosaugai, plėsti moksleivių aplinkosaugos žinių akiratį, didinti ekologinį
sąmoningumą.
8.

Aplinkosaugos
dienos minėjimas
(netęstinė)

Visi šalies
gyventojai

-

Vykdoma ne
mažiau kaip 1
dieną

-

-

20000,00 Eur

Priemonės detalizacija: JTO Generalinė asamblėja birželio 5-ąją paskelbė Pasaulinė aplinkos apsaugos diena, skirta paskatinti
aplinkos apsaugą visame pasaulyje. Šia proga Asociacija kels ir EEĮ / BA atliekų tvarkymo klausimą, įgyvendinant kūrybinį
veiksmą, kuris būtų plačiai komunikuojamas žiniasklaidoje.
Tikslas: atkreipti šalies gyventojų dėmesį į būtinybę rūšiuoti EEĮA ir (ar) BAA.
9.

Apklausos, tyrimai
komunikacijai
(tęstinė)

Visi šalies
gyventojai

Ne mažiau kaip Ne mažiau kaip Ne mažiau kaip Ne mažiau kaip
1 apklausa,
1 apklausa,
1 apklausa,
1 apklausa,
tyrimas
tyrimas
tyrimas
tyrimas

2760,00 Eur

Priemonės detalizacija: atliekamos apklausos, tyrimai, kurių rezultatai būtų naudojami komunikacijai žiniasklaidai. Apklausos,
tyrimai – instrumentai, suteikiantys galimybę pagrįstai komentuoti gyventojų įpročius, rūšiavimo tendencijas ir pan. Apklausas
atliks tyrimų bendrovės.
Tikslas: apklausos ir tyrimų rezultatais pagrįsti rinkoje vyraujančias tendencijas, kuriant žiniasklaidai ir visuomenei aktualų turinį.
10.

Žiniasklaidos
monitoringas
(tęstinė)

Priimantieji
Ne mažiau kaip Ne mažiau kaip Ne mažiau kaip Ne mažiau kaip
sprendimus
10 nuorodų
10 nuorodų
10 nuorodų
10 nuorodų
Asociacijoje
6

1600,00 Eur

ir
vykdantieji
organai
Priemonės detalizacija: pagal sutartus raktinius žodžius (EEĮ, galvaninių elementų ir baterijų, dujošvyčių lempų atliekos ir kt.)
nuolat atnaujinama viešoje erdvėje – žiniasklaidos priemonėse – pasirodanti informacija ir pateikiama koncentruotu formatu.
Pasirodžius spaudoje bei internetiniuose portaluose informacijai, susijusiai su numatytais raktiniais žodžiais, atsiunčiamos visos
nuorodos.
Tikslas: gauti savalaikę ir plataus spektro žiniasklaidos informaciją, su galimybe analizuoti žiniasklaidos pranešimų turinį, kiekį
ir pasiekiamumą.

11.

Reklaminio turinio
kūrimas spaudos
leidiniuose,
pranešimų
publikavimas
žiniasklaidos
portaluose
(netęstinė)

Šalies
gyventojai

Ne mažiau kaip Ne mažiau kaip Ne mažiau kaip Ne mažiau kaip
1 turinio
1 turinio
1 turinio
1 turinio
16010,00 Eur
parengimas ir
parengimas ir
parengimas ir
parengimas ir
maketavimas
maketavimas
maketavimas
maketavimas

Priemonės detalizacija: per ketvirtį ne mažiau kaip 1 turinio vieneto parengimas ir maketavimas.
Tikslas: skleisti informaciją pasirinktame naujienų žurnale, žiniasklaidos portaluose bei šviesti gyventojus apie atsakingą EEĮA /
BAA rūšiavimą per kultūros ir socialinės šalies raidos prizmę.

12.

Reklaminio turinio
kūrimas radijo
stotyje
(netęstinė)

Visi
gyventojai

-

1 garso takelio
sukūrimas,
transliavimas

-

-

7980,00 Eur

Priemonės detalizacija: sukuriamas garso takelis, kuris bus transliuojamas radijo stotyje. Priemonė skirta atkreipti visuomenės
dėmesį į EEĮ / BA atliekų rūšiavimo svarbą. Didinamas asociacijos „EEPA“ vardo žinomumas.
Tikslas: atkreipti šalies gyventojų dėmesį į būtinybę rūšiuoti EEĮA / BAA.
5. Informacija apie numatomas įrengti ar jau įrengtas Priėmimo vietas pateikiama elektros ir elektroninės įrangos atliekų
tvarkymo organizavimo veiklos plano ir švietimo programos priede Nr. 2.
6. Asociacija įsipareigoja pateikti patikslintus einamųjų metų Veiklos organizavimo planą ir einamųjų metų Švietimo programą,
pasikeitus jame nurodytiems duomenims.

Asociacijos „EEPA“ direktorius

Linas Ivanauskas

7

