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VISUOMENĖS ŠVIETIMO PROGRAMOS VYKDYMO APRAŠYMAS 

2021 metais praktiškai visa visuomenės  švietimo ir informavimo programos vykdymo veikla buvo nukreipta į gamintojų ir importuotojų, sąžiningai 
vykdančių veiklą, pareigų viešinimą ir gynybą. Rinka pasiskirsčiusi, tačiau gamintojai ar importuotojai, atliekų tvarkymo organizavimą vykdę individualiai, dalies 
arba visų savo pareigų iki šiol nevykdo, o prievolių vykdymo reikalaujama tik iš licencijuotų  organizacijų. 2021 metai buvo ypatingai įtempti, dėl pandeminės 
situacijos Lietuvoje bei pasaulyje, padangų rinka palyginus su 2020 metais išaugo 35 procentais. Galime džiaugtis, kad su visais pandeminių metų iššūkiais 
susitvarkėme ir juos įveikėme. Švietimo programa, kaip ir daugelis kitų veiklų mūsų šalyje, didžiąja dalimi persikėlė į virtualią erdvę, ten kur žmonės šiuo metu 
praleidžia daugiausia laiko.  

Didžiuojamės sukūrę pirmąjį Lietuvoje animacinį filmuką skirtą mokyklinio amžiaus vaikams apie padangų atliekų tvarkymo svarbą. Vaikai yra Lietuvos 
visuomenės ateitis, todėl ugdyti juos reikia nuo mažumės, kad užaugus sąmoningumas, supratimas ir atsakomybės jausmas jau būtų prigijęs ir savaime 
suprantamas. Vaikus stebino, kad padangos irgi gali būti atlieka,  o dar labiau, kad iš padangų gaminama daug kasdien matomų gaminių. Gamtos ir žmogaus, 
biologijos mokytojų atsiliepimai buvo labai pozityvūs, filmukas buvo platinamas per Biologijos mokytojų asociaciją visoje Lietuvoje. Svarbu šviesti visuomenę, 
skiepyti atsakingumą ir suteikti prieinamą kiekvienam informaciją apie galimus pasirinkimus bei ilgalaikius tų pasirinkimų padarinius mąstant globaliai. Galime 
džiaugtis, kad situacija Lietuvos miškuose gerėja, bent jau kreipimųsi iš miškininkų, urėdijų žymiai sumažėjo, tai reiškia, kad gyventojus sėkmingai pasiekia 
informacija apie jų teises, todėl randa jie sau patogų būdą teisingai atsikratyti senų padangų. Žinoma, deja, visada bus neatsakingų, piktybiškų žmonių, verslo 
atstovų, kuriems nė motais nei gamta, nei aplinka, nei visuomenės gerovė, nei prievolės, tačiau ši visuomenės turi būti įgaliotų bei atsakingų institucijų akiratyje.  

Antra kryptis, tai padangų atliekų perdirbimas. Pseudo atliekų perdirbėjai už neadekvačiai žemą kainą parduodantys pseudo atliekų sutvarkymą  
įrodančius dokumentus, falsifikuojantys surenkamus bei faktiškai perdirbamus kiekius. O padangos savaime neišnyksta, tai reiškia, kad jos vėl kažkur kraunamos, 
kaupiamos ir laukia savo katastrofiško susinaikinimo sukelsiančio dar vieną ekologinę katastrofą arba atgula miškuose, laukuose ir mūsų visų bendrame kieme 
– Lietuvos gamtoje. Perdirbėjų licencijos bei jų kiekybinės ribos leidžia jiems piktnaudžiauti įstatymais bei fiziškai nevykdant prievolių gauti pajamas už parašą 
ant popieriaus. Tai daro žalą visai rinkai, importuotojai susigundo galimybe sutaupyti, o pseudo perdirbėjai tuo sėkmingai naudojasi, tuo tarpu padangos nugula 
ant organizacijų bei visos visuomenės pečių. Todėl svarbu informuoti importuotojus apie rizikas bei grėsmes kurias jie prisiima. Kokią žalą daro savo pasirinkimu 
ne tik savo verslui, vardui, bet ir aplinkai.  

Tęsiame pradėtus darbus, semiamės naujų idėjų, pradedame naujus projektus bei turime planų, kaip pagerinti ne tik padangų atliekų surinkimo sistemą, 
skatinant skaidrumą, atsekamumą, bet ir visuomenės švietimo gairių plėtimą, apimant vis daugiau ir kuo skirtingesnių visuomenės grupių.  
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Lentelė Nr. 1 Švietimo programos tikslai ir uždaviniai 

  ŠVIETIMO PROGRAMOS TIKSLAI ŠVIETIMO PROGRAMOS UŽDAVINIAI 

1 Didinti Organizacijos žinomumą 

 - Visa svarbi informacija talpinama į organizacijos tinklalapį, bei 
skelbiamaFacebook; 
 - Informuojame padangų importuotojus apie kolektyvinio atliekų tvarkymo 
organizavimo pranašumus; 
 - Skleidžiame informaciją apie organizaciją, narių gerąsias praktikas padangų 
importuotojų bei visų suinteresuotų šalių tarpe. 

2 Šviesti visuomenę apie tai, kodėl ir kaip reikia tinkamai tvarkyti 
senas, nebetinkamas naudoti padangas 

 - Naudojant pasirinktas priemones, informuojame visuomenę, padangų 
naudotojus bei transporto priežiūros bei remonto centrus, autoservisus apie 
padangų atliekų netinkamo tvarkymo/atsikratymo žalą, perdirbimo bei 
naudojimo energijai gauti naudą ; 
 - Naudojant pasirinktas priemones, informuojame visuomenę, padangų 
naudotojus bei transporto priežiūros bei remonto centrus, autoservisus apie 
padangų atliekų prevencijos būdus ir prevencijos naudą. 

3 Skatinti vartotojus tinkamai atsikratyti padangų atliekomis 

 - Pasitelkus informacines priemones fiziniams ir juridiniams asmenims 
aiškiname apie tinkamus padangų atliekų surinkimo ir tvarkymo būdus; 
 - Bendradarbiaujant su savivaldybėmis ir nevyriausybiniu sektoriumi 
šviečiame, rengiame bendrus netradicinius projektus, siekiant įtraukti 
vartotojus ir skatinti juos tapti atsakingais. 

4 Informuoti visuomenę apie tai, kur tvarkingai bei atsakingai galima 
atsikratyti senomis padangomis (informacija apie surinkimo vietas) 

Naudojant pasirinktas priemones, informuojame visuomenę, padangų 
naudotojus (vartotojus) bei transporto priežiūros bei remonto centrus, 
autoservisus apie padangų atliekų surinkimo vietas ir būdus. 

5 Skleisti informaciją vartotojų bei savivaldybių, kitų tikslinių grupių 
tarpe apie Organizacijos veiklą. 

Naudojant pasirinktas sklaidos priemones, informuojame visuomenę ir 
savivaldybes apie padangų atliekų surinkimo sistemą, jos prevencinę naudą, 
kovą su šešėliniu padangų importu bei naudą visoms suinteresuotoms šalims. 
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Lentelė Nr. 2 Švietimo programos priemonių vykdymo ataskaita 

Eil. 
Nr. Tikslinės grupės Priemonė Aprašymas Rūšis 

  Apimtis 2021 m. Finansavimo 
šaltinis ir 

skirtų lėšų 
suma eurais 

be PVM 

Mato 
vnt. 1 ketv. 2 ketv. 3 ketv. 4 ketv. Metinis 

1 

Visa Visuomenė,           
Padangų gamintojai 
ir importuotojai,  
Padangų platintojai,                    
Techninės priežiūros 
paslaugų teikėjai 

TV siužetai 

Padangų keitimo sezono metu 
būtina priminti vartotojams, 

gamintojams ir importuotojams 
bei techninių paslaugų teikėjus 

apie jų teises ir pareigas, bei 
suteikti informaciją apie padangų 

tvarkymo būdus ir galimybes. 

Netęstinė vnt.  0 1 1 0 2 

Organizacijos 
narių įnašai, 
skirta lėšų 

suma – 2000 
plius PVM 

2 

Visa Visuomenė,           
Padangų gamintojai 
ir importuotojai,  
Padangų platintojai,                    
Techninės priežiūros 
paslaugų teikėjai 

Informacinio 
pobūdžio video 

kūrimas 

Informacinio pobūdžio Video 
kūrimas ir platinamas viešojoje 

erdvėje - socialiniuose tinkluose.  
Tęstinė vnt.  0 0 1 2 3 

Organizacijos 
narių įnašai, 
skirta lėšų 

suma – 1860 
plius PVM 

3 

Visa Visuomenė,           
Padangų gamintojai 
ir importuotojai,  
Padangų platintojai,                    
Techninės priežiūros 
paslaugų teikėjai 

Straipsniai 
spaudoje 

 Pagal TV siužetus straipsniai 
populiariuose, tematiką 

atitinkančiuose -žurnaluose ir jų 
platinimas viešojoje erdvėje - 

socialiniuose tinkluose.  

Netęstinė vnt.  2 3 3 1 9 

Organizacijos 
narių įnašai, 
skirta lėšų 

suma – 
4970plius 

PVM 

4 
Visa Visuomenė, 
Mokyklinio amžiaus 
vaikai 

Multiplikacinis 
filmukas 

Švietimo/ugdymo 
įstaigoms 

1 multiplikacinio filmuko kūrimas, 
platinimas ugdymo įstagos, tikslas 
- kuo ankstyvesnis vaikų švietimas 

ir atsakingo požiūrio į atliekų 
tvarkymą ugdymas. 

Netęstinė vnt.  0 0 0 1 1 

Organizacijos 
narių įnašai, 
skirta lėšų 

suma – 4200 
plius PVM 

5 

Visa Visuomenė,           
Padangų gamintojai 
ir importuotojai,  
Padangų platintojai,                    
Techninės priežiūros 
paslaugų teikėjai 

Informacijos 
platinimas 

Organizacijos 
puslapyje 

Pastovus informacijos 
atnaujinimas ir skelbimas 

Organizacijos internetniame 
puslapyje.  

Tęstinė vnt.  2 3 3 2 10 

Organizacijos 
narių įnašai, 
skirta lėšų 

suma – 5800 
plius PVM 
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6 

Visa Visuomenė,           
Padangų gamintojai 
ir importuotojai,  
Padangų platintojai,                    
Techninės priežiūros 
paslaugų teikėjai 

Informacijos 
platinimas 

Organizacijos FB, 
Instagram, 

Linkedin paskyrose 

Pastovus informacijos 
atnaujinimas ir skelbimas 

Organizacijos socialiniuose 
tinkluose.  

Tęstinė vnt.  32 21 21 17 91 

Organizacijos 
narių įnašai, 
skirta lėšų 

suma – 9719 
plius PVM 

7 

Visa Visuomenė,           
Padangų gamintojai 
ir importuotojai,  
Padangų platintojai,                    
Techninės priežiūros 
paslaugų teikėjai 

Informaciniai 
plakatai, 

lankstinukai 

Aktualios informacijos lankstinukų 
ir plakatų platinimas tikslinėse 

vietose siekiant atkreipti 
visuomenės narių dėmesį ir tuo 

pačiu šviesti.  

Netęstinė vnt.  10 2500 6000 2800 11310 

Organizacijos 
narių įnašai, 
skirta lėšų 

suma – 
7182plius 

PVM 

8 

Visa Visuomenė,           
Padangų gamintojai 
ir importuotojai,  
Padangų platintojai,                    
Techninės priežiūros 
paslaugų teikėjai 

Kita švietėjiška 
veikla 

priklausomai nuo 
judėjimo šalyje 

galimybių 

Įvairių traukiančių dėmesį, 
skatinančių atsakingai žiūrėti į 

padangų atliekų tvarkymą 
priemonių diegimas. Tame tarpe 
užsakyta konstrukcijų su gumos 
atliekomis panaudojimo studija 

bei užsakyta 2 savaičių 
informacinė transliacija per 
ekranus įvairiuose Lietuvos 

miestuose. 

Netęstinė vnt.  1 650 930 3800 5381 

Organizacijos 
narių įnašai, 
skirta lėšų 

suma – 
14594,07 
plius PVM 

 *Prie švietimo programos vykdymo ataskaitos pridedama vizualinė ataskaita skaidrių (arba .pdf) pavidalu.  
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