
2017 2018 2019 2020

1

Šaulių rengimo koncepcijos ir rengimo programų atnaujinimas 
x

Užtikrintas kordinuotas ir efektyvus šaulio 
rengimas/parengtos programos, sudaryti ir 

vykdomi rengimo planai

2 Bazinio šaulio įgūdžių kurso vedimas x x x

Visi kovinių būrių šauliai įgija bazinius karybos 
pagrindus. Rinktinėse visiems norintiesiems 
sudarytos sąlygos išeiti šaulio bazinį kursą

3 LŠS Mokymo centro įsteigimas ir efektyvi veikla
LŠS MC 

personalas ir 

infrastruktūra

LŠS MC veiklos 
tobulinimas

LŠS MC jungia 
pajėgumus su 

KASP?

LŠS MC vykdo efektyvų LŠS vadų ir specialistų 
rengimą pagal KR planą, rengia mokymų 

programas, svarsto galimybęsteigti bendrą LŠS ir 
KASP MC

4 Vadų ir specialistų rengimas x x

LŠS ir rinktinėse bent du kartus per metus 
organizuojami mokymo periodai. LŠS MC 

organizuoja vadų ir specialistų rengimą pagal 
parengtus planus. Kartą per metus 

organizuojamas LŠS padalinių vadų sąskrydis

5 Kovinių būrių suformavimas ir jų priskyrimas LK vienetams 15 skyrių 30 sk. 50 sk.

Ilgalaikė siekiamybė, šaulių skaičius koviniuose 
padaliniuose 30 proc. nuo bendro pilnamečių 

šaulių skaičiaus. Kiekvienoje rinktinėje bent po 1 
kovinių šaulių būrį. Tobulinti teisės aktus 
mažinant amžiaus ir sveikatos apribojimus

6 Teritorinis padengiamumas

Minimum 

pilnamečių šaulių 
skyrius

Minimum 

pilnamečių šaulių 
būrys

Šaulių padalinių suformavimas kiekvienoje 
savivaldybėje, kur be JŠ yra ne mažiau kaip 

pilnamečių šaulių būrys

7 Įgyvendinti ginklo, skirto šaulio tarnyba,i tvarką Mokymai, leidimų 
išdavimas

LŠS tarn. ginklų ir 
seifų išdavimas 

šauliams 

Rinktinėse vedami mokymai ginkui šaulio 
tarnybai leidimui gauti. Negalintiems įsigyti 
ginklų už asmenines lėšas, pagal galimybes 

išduodami LŠS ginklai ir seifai 

8 Karinio rengimo specialistų etatų įsteigimas rinktinėse 
Bent po 1 kov. 

rengimo spec. LŠS 
štabe ir ŠR 

LŠS ir ŠR karinis rengimas vykdomas pagal KR 
planus, suderintus su LK 

9 Taikliųjų šaulių rengimas

LŠS TŠ padalinio 
steigimas;

TŠ paskyrimas, 
rengimas, kov. sk.

TŠ rengimas, 
aprūpinimas

TŠ aprūpinti, 
parengti

Ilgalaikė vizija ŠR kov. padaliniuose turėti 
parengtus TŠ gebančius veikti naktį. LŠS 

lygmeniu veikia snaiperių padalinys

10 Dalyvauti LK pratybose/mokymuose

Bendras kov. br. ir 

LK vienetų 
planavimas, 

rengimas

Bendras ŠR 
padalinių ir LK 

vienetų rengimas, 
aprūpinimas

Bendras LŠS štabo 
ir LK rengimas, 

aprūpinimas

Ilgalaikė vizija, kad LŠS štabo ir kov. būrių 
rengimas ir aprūpinimas vykdomas LK sudėtyje   

1
Šaulių neginkluoto pasipriešinimo rengimo koncepcijos ir rengimo 
programų parengimas (kreiptis į KAM MPPD) x

Vykdomas šaulio pilietinio pasipriešinimo 
rengimas rinktinėse pagal parengtą programą ir 

rengimo planą 

 

Efektyviai rengti 

šaulius pilietinei 

pagalbinėms gynybos 
užduotims

1
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Tikslas Uždavinys Priemones

Efektyviai rengti 

šaulius valstybės 
ginkluotai gynybai 

visoje LR teritorijoje



2 Įsteigti informacinės kovos ir kibernetinio saugumo padalinius LŠS koordinatorius 
ir skyrius

Būrys 2 būriai
Įsteigti padaliniai atsakui į šiuolaikines grėsmes 
(informacinė kova, kibernetinis saugumas ir kt). 

Padalinių rengimas vykdomas su LK 

1 Jaunųjų šaulių supažindinimas su karo ir kitų statutinių tarnybų profesine 
veikla, galimybėmis

JŠ 30 proc. LKA
JŠ Būrys į LK

JŠ 40 proc. LKA
Du būrai į LK 

JŠ 50 proc. LKA
Trys būriai į LK

JŠ 50 proc LKA. Ne mažiau kaip 100 JŠ 
pasirinko tikrąją Karo tarnybą, savanorio ar kov. 

šaulio tarnybą bei PD, VSAT, PAGD

2 Kariuomenės autoriteto ir karo tarnybos prestižo didinimas visuomenėje x x x Bendrų renginių organizavimas

1 Bendradarbiavimo sutarčių peržiūrėjimas, atnaujinimas ir plėtra Atnaujintos 

sutartys

Vykdomi 

įsipareigojimai, 
metiniai aptarimai

Vykdomi 

įsipareigojimai, 
metiniai aptarimai

Užtikrintas tarpinstitucinis bendradarbiavimas 
(KAM, ŠMM, VSAT, PD, VST, PAGD, kiti)

2
Šaulių rengimas, atsižvelgiant į numatytas vykdyti užduotis kartu su PD, 
VSAT, PAGD

Vykdomos 

pratybos ir realios 

užduotys

Vykdomos 

pratybos ir realios 

užduotys

Vykdomos 

pratybos ir realios 

užduotys

Sustiprintas viešasis saugumas ir valstybės sienos 
saugumas

3 Pasirengimas padėti civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgoms 
vykdyti užduotis ekstremalių situacijų atveju

LŠS ir CS bendros 
pratybos 

LŠS ir CS bendros 
pratybos 

LŠS ir CS bendros 
pratybos 

Pagalba ekstremalių situacijų atveju

1

Bendradarbiaujant su ŠMM atnaujinti Jaunųjų šaulių ugdymo 
koncpeciją, ugdymo programas, JŠ būrelių vadovų rengimo programas, 
saugumo taisykles, kitas teisės aktai PU kokybei gerinti

Atnaujintos PU 

programos ir teisės 
aktai

Vykdomas 

kokybiškas JŠ ir 
vadovų rengimas

Vykdomas 

kokybiškas JŠ ir 
vadovų rengimas

Peržiūrėtas JŠ statusas (teisės aktų nuostatos dėl 
JŠ amžiaus, pilietybės, pasižadėjimo), atnaujintos 

JŠ ugdymo, saugumo programos

2 Plėsti Jaunųjų šaulių būrelių veiklą
JŠ būreliai veikia 
ne mažiau kaip 25 

proc. mokyklų

JŠ būreliai veikia 
ne mažiau kaip 40 

proc. mokyklų

JŠ būreliai veikia 
ne mažiau kaip 60 
proc. mokyklose

Ilgalaikis siektinas rezultatas – kiekvienoje 
mokykloje įkurti jaunųjų šaulių būreliai, JŠ 

sudaro 6 proc. visų mokinių skaičiaus 

3 Vadovavimo jaunųjų šaulių būreliams užtikrinimas, personalo, resursų 
numatymas

Atnaujinta JŠ 
būrelių vadovų 

rengimo programa

Suformuotas JŠ 
rengimui reikalingų 

priemonių 
komplektas

Užtikrintas JŠ 
būrelių 

finansavimas per 

Neformaliojo 

švietimo krepšelį

Visapusiškas ir kokybiškas jaunųjų šaulių 
pilietinis ugdymas

4 Jaunųjų šaulių vasaros stovyklų, dienos stovyklos, sporto žaidynių, žygių, 
visuomeninių, kultūrinių renginių organizavimas

x x x

Ne mažiau kaip 5000 moksleivių dalyvauja 
vasaros stovyklose, 20 proc.nėra šauliai, 

akcentuojamas tautinių bendrijų ir imigrantų 
vaikų integravimo aktualumas. Žygių ir kitos 

veiklos tęstinumas atsipindi planuose

1
Valstybinių švenčių, atmintinų dienų, kultūrinių renginių organizavimas, 
įtraukiant visuomenę

Kiekviena šaulių 
kuopa per metus 

organizuoja ne 

mažiau kaip 2 
renginius

Kiekviena šaulių 
kuopa per metus 

organizuoja ne 

mažiau kaip 3 
renginius

Kiekviena šaulių 
kuopa per metus 

organizuoja ne 

mažiau kaip 4 
renginius

Puoselėjama pilietinė dvasia, stiprinama pilietinė 
visuomenė. Tinkamai pasirengti valsybės ir LŠS 

100-mečio minėjimui

šaulius pilietinei 
(neginkluotai) 

gynybai  ir 

pagalbinėms gynybos 
užduotims

2

2

2

Stiprinti pilietinių 
vertybių ugdymą, 

tautinės kultūros ir  

propagavimą

3

1

Efektyviai padėti 
Krašto apsaugos 

sistemos 

institucijoms, kitoms 

valstybės ir 
savivaldybių 

institucijoms ir 

įstaigoms vykdyti jų 
uždavinius

Populiarinti karo 

tarnybą 
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Tobulinti bei plėsti 
jaunųjų šaulių 

ugdymą



2
Bendradarbiavimas su kitomis visuomeninėmis organizacijomis 
Lietuvoje. Pilietinio ugdymo ir savanorystės skatinimas

Sudarytos 

bendradarbiavimo 

sutartys su Lietuvos 

skautija ir 

Ateitininkų 
federacija

Bendradarbiavimas Bendradarbiavimas 

Pilietinių ir tautinių vertybių sklaidos galimybių 
išplėtimas. Bendradarbiavimas atsispindi veiklos 

planuose

3
LŠS sportinės veiklos koncepcijos patvirtinimas ir sporto veiklos plėtra 
šauliams ir visuomenei

Koncepcija 

parengta
Įgyvendinama Įgyvendinama

Sveikos gyvensenos propagavimas. Įkurti šaulių 
sporto klubai, kuriuose fizinį aktyvumą gerina ne 

tik šauliai, bet ir ne organizacijos nariai. 
Organizuojamos kasmetinės sporto žaidynės. 

Kiekvienoje rinktinėje veikia ne mažiau kaip po 1 
sporto klubą

4 Kultūrinės, meninės, sielovadinės veiklos stiprinimas x x x
Visapusiško ugdymo užtikrinimas pagal LŠS 
planus. Visuom. pareigybių ŠR numatymas 

1

Motyvuoto personalo išlaikymas ir naujo pritraukimas 

G1 stiprinimas

DU augimas

Skatinimų tvarka
x x

G1 (HRM) stiprinimas, DU augimas, 

kvalifikacijos kėlimas, skatinimo tvarkos 
tobulinimas, kokybiška pers. atranka 

2 IT infrastruktūros atnaujinimas x x x
Pagerinta darbo kokybė pagal IT kasmetinį audito 

planą

3 Organizuoti kasmetinius LŠS suvažiavimus neeilinis neeilinis eilinis
Didesnis skaidrumas, atskaitomumas, aktualių 

klausimų sprendimas

4
Narystės galimybių tobulinimas (koviniai šauliai, šauliai, jaunieji šauliai, 
šauliai rėmėjai, garbės šauliai, E šauliai)

Tobulinti teisės 
aktus

Didesnis naujų narių pritraukimas: siekti 16 000 
narių, iš kurių 40 proc. būtų pilnamečiai šauliai

4.1

.
Narystės skaitlingumo didinimas 5000 ir 7000 JŠ 6000 ir 8000 JŠ 7000 ir 9000 JŠ 16 000 narių, iš kurių 40 proc pilnamečiai šauliai

4.2

.

Tobulinti LŠS įstatymo ir statuto nuostatas dėl LŠS narystės reikalavimų, 
peržiūrėti šaulio priesaikos ir JŠ pasižadėjimo tekstus  x

Patikslintos LŠS narystės sąvokos, reikalavimai 
šaulių priesaikos/pasižadėjimų tekstai

5 LŠS struktūros atnaujinimas x
LŠS suskirstyti į regionus, geresnė sąveika su LK 

ir valdymas

6
Žmogiškųjų resursų trūkumo užpildymas, patvirtinus naują LŠS struktūrą 
(KAM etatai)

55 darbuotojai 65 darbuotojai
Užpildytas žmogiškųjų resursų trūkumas LŠS 

funkcijoms vykdyti

7 Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo skatinimas x x x
Kasmetinis kvalifikacijos kėlimo palnas. 
Pagerintas personalo darbo efektyvumas

8 Personalo duomenų informacinės sistemos sukūrimas x
Sukurta personalo duomenų valdymo sistema. 

Pagerinta organizacinė veikla

9
Finansinių resursų pritraukimas

LŠS saugo visus LK objektus, kurie dalyvauja 
viešajame konkurse. Plečia LR strateginių obj. 

apsaugą. Rėmėjų paieška LŠS projektams vystyti

10 LŠS įstatymo ir statuto tobulinimas (narystės statuso peržvalga, valdymo 
organų sudėtis ir kt.)

x x x Pagerinta organizacinė veikla

11
Efektyvaus asignavimo valdymo užtikrinimas, tobulinant LŠS ir KAM 
bendradarbiavimą finansų ir kontrolės srityje Auditas Auditas Auditas

Racionalus asignavimų naudojimas, LŠS ir KAM 
funkcijų nedubliavimas

12 Šaulių namų savivaldybėse steigimas (siekti kartu su KASP) x x x LŠS organizacinės veiklos plėtra

Užtikrinti LŠS 
organizacinės veiklos 

kokybę bei plėtrą

Stiprinti pilietinių 
vertybių ugdymą, 

tautinės kultūros ir  
sveikos gyvensenos 

propagavimą

3
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13 Transporto atnaujinimas LŠS padaliniuose 3 m. plano 

įgyvendinimas Įgyvendinimas Įgyvendinimas Pagerintos LŠS rinktinių logistikos ir obj. 
apsaugos tarnybos sąlygos

2 1 Pastatų, patalpų renovavimas x x x Kasmet bent po vienus namus suremontuoti

2

Aprūpinimas tinkama ekipuote, uniformomis užtikrinimas. Gebėti 
išskleisti LŠS lauko stovyklą 100 šaulių x x x

Aprūpinti visi koviniai būriai, nuolatinės tarnybos 
šauliai, JŠ pabaigę 1 pakopą. Pakeltos LŠS 

galimybės bei prestižas

3

Įsigyti ir atnaujinti ginkluotę
x x x

Kov. br. ir obj. apsauga aprūpinti tinkama įranga, 
geba veikti blogo matomumo sąlygomis

4 Steigti lazerines ir kovines šaudyklas  x x x Kasmet bent po vieną šaudyklą

1 LŠS komunikacijos koncepcijos parengimas x
Atlikta analizė ir pateiktas įgyvendinimo planas 

dėl LŠS komunkacijos gerinimo

2 Naujų komunikacijos kanalų pasitelkimas (TV, radijas) Išplėsta tikslinė auditorija

3 Naujų galimybių bei įrankių panaudojimas (Twitter, youtube , e. forumas) x
Informacijos sklaidos plėtra bei tikslinės 

auditorijos plėtra

4 LŠS internetinės svetainės bei facebook  paskyros atnaujinimas x Patobulinta internetinė komunikacija

5 Didinti „Trimito“ tiražą ir sklaidą visuomenėje
Ne mažiau kaip 30 

proc. LŠS narių 
prenumeruoja 

Ne mažiau kaip 50 
proc. LŠS narių 
prenumeruoja 

Ne mažiau kaip 70 
proc. LŠS narių 
prenumeruoja 

6 El. komunikavimo sistemos sukūrimas (naujienlaiškiai) x

2
Tobulinti LŠS leidinių  

leidybą 1 LŠS leidinių, plakatų, reklaminių leidinių leidyba x x x

1
Bendradarbiavimo su padaliniais išeivijoje intensyvinimas (renginiai, 
svarstymai, vaizdo konferencijos)

x x x

2
LŠS dalinių užsienyje plėtra, bendradabiaujant su lietuvių 
bendruomenėmis x x x

3
LŠS veiklos pristatymas visuomenėje veikiančioms organizacijoms, 
asociacijoms, sąjungoms, bendrijoms x x x Sustiprinta LŠS įtaka bei autoritetas

1
JŠ skatinimas tęsti šaulišką veiklą

x x x 50 proc. jaunųjų šaulių tęsia šaulišką veiklą ŠR 
arba SAJA veikloje

2 Žymių Lietuvos žmonių tapatinimas su LŠS x x x
Kasmet apdovanojami LŠS nusipelnę garbės 
šauliai, organizuojamos viešos priesaikos

3 LŠS veikla ir jos rodymas visuomenei x x x

Naujų LŠS išeivijoje padalinių steigimas. 
Praplėsta LŠS veikla išeivijoje

Platesnė „Trimito“ sklaida, geresnė vidinė ir 
išorinė komunikacija

Gerinti materialinius 

resursus

Skatinti naujų narių 
įsitraukimą į LŠS

4
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Stiprinti bei plėsti 
LŠS viešuosius ryšius

4

1

3
Plėsti LŠS veiklą 

išeivijoje
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