LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA
2018-03-05
Kaunas
I. ĮVADAS
Nuorodos:
1. Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatymas.
2. Lietuvos šaulių sąjungos statutas, patvirtintas Lietuvos krašto apsaugos ministro 2014 m.
kovo 12 d. įsakymu Nr. V-192 „Dėl krašto apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 15 d.
įsakymo Nr. V-1177 „Dėl Lietuvos šaulių sąjungos statuto patvirtinimo“ pakeitimo“.
3. 2014 m. kovo 27 d. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymas „Dėl krašto
apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-1191 „Dėl krašto apsaugos
sistemos 2014–2016 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“.
4. LŠS veiklos strategija 2017–2020 m., patvirtinta LŠS suvažiavime 2016 m. lapkričio 26d.
Lietuvos šaulių sąjungos tikslai:
Stiprinti Lietuvos Respublikos nacionalinį saugumą telkiant Lietuvos Respublikos piliečius
aktyviai prisidėti prie valstybės gynybinės galios didinimo, viešojo saugumo užtikrinimo,
visuomenės pilietinio, patriotinio ir tautinio ugdymo, taip pat ugdyti pasitikinčius savimi,
kūrybingus, motyvuotus, drausmingus Lietuvos Respublikos piliečius, pasirengusius ginti Tėvynę ir
padėti nelaimės atveju.
Lietuvos šaulių sąjungos veiklos strategijos 2017-2020 m. tikslai:
1. Šalies gynybinio potencialo stiprinimas:
2. Tautiškumo ir pilietiškumo ugdymas siekiant prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo
Lietuvoje.
3. Lietuvos šaulių sąjungos veiklos kokybės gerinimas:
4. Šauliškumo puoselėjimas ir sklaida XXI a. Lietuvos visuomenėje.
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II. 2017 M. VEIKLOS ANALIZĖ
1. LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS PERSONALAS
Lietuvos šaulių sąjungos (toliau – LŠS) nariais, 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis, buvo
10 424 asmenys, iš jų 5 910 – jaunieji šauliai.

Duomenys apie šaulius

2017 m.

Bendras skaičius

10 424

Jaunųjų šaulių skaičius

5 910

Priimta naujų narių

2 476

Pašalinta iš LŠS (tarp jų išstojo arba mirė)

2 776

LŠS narių įstojo į:
LKA

16

KASP

58 (JŠ 94*)

NPPKT

12 (JŠ 64*)

LK PKT

16

*- papildomai, jaunieji šauliai sulaukę pilnametystės
LŠS savo veikloje 2017 m. vadovavosi krašto apsaugos ministro ir LŠS vado
patvirtintomis struktūromis:
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Pagal LŠS patvirtintą struktūrą 2017 m. buvo 277 etatai. KAM finansuojama 46,5 etato, iš
LŠS lėšų – 230,5 etato, iš kurių 210 – objektų apsaugos darbuotojų.
2017 m. pabaigoje efektyviai LŠS veiklai vystyti buvo parengta ir suderinta su krašto
apsaugos ministru nauja LŠS struktūra, kuriai pritarė LŠS Centro valdyba ir kuri įsigalios nuo
2018 m. kovo 1 d. Atkreiptinas dėmesys, kad LŠS rinktinių struktūros pakeitimai buvo derinti pagal
konkrečiose rinktinėse esamą situaciją, sustiprinant kovinių būrių administravimo ir mokymo
pajėgumus.
Remiantis patvirtinta LŠS struktūra, buvo parengtas, suderintas ir krašto apsaugos ministro
patvirtintas LŠS pareigybių sąrašas, įsigaliosiantis nuo 2018 m. kovo 1 d. bei leisiantis lanksčiau ir
efektyviau panaudoti turimus LŠS štabo bei rinktinių vadovybių žmogiškuosius išteklius.
2. ŠAULIŲ MOKYMAS IR KARINIS RENGIMAS
2.1. Jaunųjų šaulių rengimas
2017 m. LŠS jaunųjų šaulių rengimas buvo vykdomas vadovaujantis LŠS jaunųjų šaulių
laikinąja mokymo programa (toliau – JŠLMP), LŠS vado patvirtinta 2013 m. kovo 4 d. įsakymu
Nr. 26/1. Ši programa sudaryta vadovaujantis LŠS vado 2010 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 71 „Dėl
Lietuvos šaulių sąjungos narių rengimo koncepcijos patvirtinimo“ bei įvertinus šių dienų aktualijas.
JŠLMP skirta ugdyti jaunųjų šaulių pilietiškumui, tautiškumui, patriotiškumui ir valiai dorai bei
fiziškai sveikai gyventi, suteikiant jiems žinių apie statutines valstybines organizacijas, rikiuotės ir
šaudybos ypatumus, tobulinant individualias fizines ir lyderio savybes. Jaunųjų šaulių veikla
pagrįsta savanoriškumo principu, todėl ir pati ugdymo programa orientuota jauno žmogaus
sudominimui – pažinimui, visuomeniškos veiklos skatinimui, pilietinės asmenybės ugdymui.
JŠLMP skirta neformaliajam jaunimo švietimui. Programą sudaro 4 pakopos (viena pakopa skirta
vieneriems mokslo metams), atsižvelgiant į jaunųjų šaulių amžių (11–18 m.). Kiekvienos pakopos
ugdymo ciklas baigiamas savaitine vasaros stovykla ir atitinkamu žinių įvertinimu, įteikiant
pakopos baigimo pažymėjimus.
Bendradarbiaujant su Lietuvos kariuomenės daliniais, VSAT pasieniečių mokykla, ŠMM
profesinio rengimo centrais ir kitomis organizacijomis moksleivių rudens, žiemos ir pavasario
atostogų metu buvo organizuoti 3–4 dienų įvadiniai kursai jauniesiems šauliams, kur dalyvavo
3 627 jaunieji šauliai.
Šaudymo pratybos jauniesiems šauliams buvo organizuotos mokant 11–15 m. amžiaus
jaunuosius šaulius šaudyti pneumatiniais, o 16–18 m. – mažo kalibro šautuvais.
Jaunųjų šaulių ugdymo veikloje 2017 m. dalyvavo 7 731 jaunasis šaulys.
2.2. Jaunųjų šaulių vasaros stovyklos 2017 m.
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2017 m. organizuota 50 vaikų vasaros stovyklų, kur dalyvavo 4 104 moksleiviai ir jaunieji
šauliai; 33 sukarintos stovyklos, kuriose dalyvavo 3 051 jaunasis šaulys; 2 dieninės stovyklos,
kuriose dalyvavo 106 jaunieji šauliai, 15 specializuotų stovyklų, kuriose dalyvavo 882 dalyviai, 65
jaunieji šauliai – užsienio stovyklose.
Tarp jų buvo bendra stovykla su Policijos departamentu, kur dalyvavo 220 moksleivių, ir
tarptautinės pratybos „Žalgiris – 2017“, kur dalyvavo daugiau nei 150 moksleivių iš Lietuvos,
Latvijos, Estijos, Lenkijos, Ukrainos.
Stovyklose dirbo nuolatinės tarnybos Sąjungos štabo ir rinktinių šauliai, Lietuvos
kariuomenės dalinių, Policijos atstovai ir instruktoriai, LKA kursantai bei mokytojai.
Kasmet stovyklų metu, kur maitinimas organizuojamas lauko sąlygomis, padeda vyresnio
amžiaus šauliai. Sulaukiama geranoriškos pagalbos iš Lietuvos kariuomenės dalinių logistikos,
infrastruktūros ir kitais ūkiniais klausimais.
Stovyklų socialiniai partneriai: Lietuvos kariuomenės kariniai vienetai (logistinis
aprūpinimas, karinės programos), miestų ir rajonų policijos komisariatai, Valstybinės priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos padaliniai, Valstybės sienos apsaugos tarnybos rinktinės, kai kurios
savivaldybės ir vietinės bendruomenės.
LŠS svariai prisideda prie moksleivių užimtumo, švietimo, KAS propagavimo, socialinės
atskirties mažinimo ir kitų uždavinių stiprinant pilietinę visuomenę. Jaunųjų šaulių veiklai gerinti
pagal Jaunųjų šaulių būrelio vadovo (toliau – JŠBV) programą (2013 m. kovo 4 d., įsakymas
Nr. 26/1), suderintą su Kauno pedagogų kvalifikacijos kėlimo centru, 2017 m. moksleivių atostogų
metu buvo organizuoti jaunųjų šaulių būrelio vadovo kursai (dalyvavo 42 mokytojai). Kursas buvo
organizuotas Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje.
2017 m. LŠS organizuotose vasaros stovyklose dalyvavo 20 proc. mažiau jaunųjų šaulių nei
2016 m. Šią neigiamą tendenciją galima paaiškinti trimis priežastimis:
1. LŠS praktiškai neorganizavo dienos stovyklų (prieš vasaros atostogas), kuriose 2016 m.
dalyvavo daugiau kaip 400 vaikų, nes 2016 m. šio tipo stovyklos nepasiteisino (mokslų metų
pabaiga – egzaminų, testavimų mokyklose periodas, mažas lankomumas, didelės finansinės
išlaidos).
2. Pedagogų trūkumas. Kasmet mažėja pedagogų, norinčių savanoriškai prisidėti prie LŠS
organizuojamų vasaros stovyklų, nes pedagogai negauna jokio atlygio, stovyklos vyksta jų atostogų
metu (stovyklos trunka po 3–4 savaites, tai praktiškai visos pedagogų atostogos.
3. Lietuvos kariuomenės (LK) infrastruktūros bei specialistų užimtumas. LK
infrastuktūroje organizuotose vasaros stovyklose jaunieji šauliai labiau motyvuoti, mažesnės LŠS
finansinės išlaidos ir LK specialistų geresnis pritraukimas.
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Apibendrinant galima teigti, kad stipriausiai jaunųjų šaulių ugdymą ir plėtrą riboja
žmogiškieji resursai – motyvuotų ir kompetentingų būrelių vadovų trūkumas, taip pat didelis LK
infrastruktūros užimtumas. Tai sudaro ribotas galimybes lauko stovykloms įrengti LK poligonuose
ar užsiėmimams pravesti. Pastebimas jaunųjų šaulių mažėjimas NVŠ programoje ir dalyvavimas
vasaros stovyklose. Pagrindinė priežastis – regioninių mokyklų jungimasis ir centralizacija.
Kylančios transportavimo problemos.
LŠS identifikavo, kad turimais žmogiškaisiais bei finansiniais resursais optimalus jaunųjų
šaulių vasaros stovyklų skaičius būtų 50, dalyvių – 4 500–4 750. Be to, papildomas akcentas, kad
20 proc. stovyklaujančių sudarytų vaikai iš socialiai remtinų šeimų ar emigrantų vaikų.
2.3. Šaulių rengimas, koviniai būriai
2017 m. LŠS narių rengimas buvo organizuojamas remiantis 2010 m. rugsėjo 10 d. LŠS
vado patvirtinta LŠS narių rengimo koncepcija. Šauliai buvo mokomi rinktinių štabuose ir kuopose,
LK padaliniuose, KASP padaliniuose. 2017 m. šaulių rengimą reikėtų išskirti į tris kategorijas:
1. Bazinis šaulio įgūdžių kursas (BŠĮK) naujiems nariams, neturintiems jokio karinio
išsilavinimo. 2017 m. 767 šauliai dalyvavo ir baigė BŠĮK.
2. Šaulių karinis rengimas LŠS rinktinėse. 2017 m. pasiekti įspūdingi rezultatai aktyvinant
šaulių karinį rengimą. Beveik visose rinktinėse buvo organizuojamos rinktinės lygmens taktinės
pratybos, kuriose dalyvavo – 1 628 šauliai.
3. Dar vienas svarbus rengimo etapas – kovinis šaudymas iš LK priskirtų AK4 MT
automatinių ginklų. LŠS Kovinio šaudymo pratybos vykdomos kariuomenės sertifikuotose
šaudyklose, Viešosios saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos sertifikuotose šaudyklose,
rajonų policijos komisariatų bei sporto mokyklų ir klubų šaudyklose. Vykdant šaudymo pratybas
vadovaujamasi Lietuvos kariuomenės vado patvirtintomis šaudymo planavimo, organizavimo,
kontrolės ir saugos taisyklėmis. Organizuojant kovinio šaudymo pratybas 2017 m. dalyvavo 1 617
šaulių.
Šaulių taip pat dalyvauja bendrose su Lietuvos kariuomene pratybose. 2017 m. kartu su LK
padaliniais bendrose pratybose iš viso dalyvavo 1 012 šaulių.
Be to, 2017 m. aktyvinant šaulių rengimą buvo organizuota 14 skirtingų kursų LŠS
nariams. Šiuose LŠS ir LK organizuotuose karinio rengimo kursuose dalyvavo 957 šauliai.
2017 m. pradėti organizuoti kursai Ginklui šaulio tarnybai. Šis kursas pradėtas
organizuoti nuo liepos 1 d. ir per pusę metų jį sėkmingai išklausė ir baigė 211 šaulių.
LŠS koviniai būriai yra formuojami remiantis LŠS vado 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymu
Nr. 217 patvirtinta Kovinių būrių formavimo ir priskyrimo LK kariuomenės vado rezervui
koncepcija ir jos įgyvendinimo priemonių planu.

6

Nors LŠS kovinių būrių formavimo koncepcija buvo patvirtinta dar 2015 m., tačiau realūs
postūmiai įvyko nuo 2017 m. birželio mėnesio, patvirtinus LŠS statuto pakeitimus, kurie sudarė
sąlygas būrių formavimui.
Apibendrintai, Šaulių rengimas nėra pakankamai kryptingas ir koordinuotas, išskyrus
Ginklo valdymo testus, kovinio šaudymo pratybas, kovinių šaulių dalyvavimą bendrose pratybose
su priskirtais LK padaliniais. Šaulių rengimas – tai LŠS veikla (nesusijusi su jaunųjų šaulių
neformaliuoju rengimu), kurią norint kokybiškai organizuoti reikia peržiūrėti ir kardinaliai keisti
LŠS narių rengimo koncepciją ir programą. Todėl šiuo metu LŠS peržiūri minėtą koncepciją ir
planuoja, kad ji turėtų būti suderinta su LK vadu bei patvirtinta iki 2018 m. liepos 1 d. Ne mažiau
svarbūs ir žmogiškieji resursai, todėl kiekvienoje LŠS rinktinėje numatoma karinio rengimo
specialisto pareigybė. Šis specialistas planuotų bei organizuotų ne tik šaulių karinį rengimą, bet ir
rengtų šaulius visuomeniniam pilietiniam pasipriešinimui. LŠS svarbi ir LK parama
kompetentingais karinio rengimo specialistais bei siūlomais kursais. Manome, kad priskyrus
kompetentingus LK karius (karininkus ir puskarininkius) šaulių ir kovinių būrių rengimo klausimai
taptų labiau koordinuoti ir kokybiški, taip pat tai pasitarnautų LŠS ir LK glaudesniam
bendradarbiavimui.

3. VIETINIS BENDRADARBIAVIMAS
LŠS vadas ir rinktinių vadai 2017 m. sudarė 29 naujas bendradarbiavimo sutartis.
3.1. Bendradarbiavimas su Krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos kariuomene
LŠS, bendradarbiaudama su Krašto apsaugos ministerija, 2017 m. rėmėsi 2008 m. birželio
11 d. pasirašyta KAM ir LŠS bendradarbiavimo sutartimi Nr. 2-SU-97/47 (neterminuota).
2017 m. bendradarbiavimas vyko koordinuotai ir sklandžiai. Galima būtų išskirti trijų lygių
bendradarbiavimą:
1. Strateginis lygmuo – bendradarbiavimas su Krašto apsaugos ministerija ir LK vadovybe.
Šiame lygmenyje spendžiami finansavimo, veiklos planavimo bei LŠS administravimo klausimai.
2017 m. ir derinant bei tvirtinant LŠS biudžeto projektą (iš KAM asignavimų), ir derinant bei
tvirtinant LŠS struktūras 2018 m., ir tvirtinant LŠS pareigybių sąrašus nesklandumų nekilo.
2. Jungtinio štabo (dabar – Gynybos štabas) ir LK pajėgų lygmuo. LK Jungtinis štabas ir jo
J9 skyrius vykdė bene svarbiausią vaidmenį integruojant LŠS galimybes į Lietuvos gynybinių
pajėgumų potencialo didinimą. 2017 m. bendradarbiavimas vyko intensyviai, kryptingai ir
pakankamai produktyviai. Bendradarbiaujant buvo nustatyti minimalūs reikalavimui LŠS
koviniams šauliams, buvo identifikuotos užduotys LŠS padaliniams krizių bei karo atveju. LŠS
vadovybė dalyvavo LK organizuojamose štabo pratybose siekdama įvertinti galimą LŠS indėlį ir
paramą Lietuvos kariuomenei karo atveju. Vienas iš svarbiausių pasiekimų – LŠS įtraukimas į
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bendrą LK planavimo ciklą, taip koordinuojant ir sinchronizuojant bendrus veiksmus ir karinio
rengimo planus 2018 metams, siekiant efektyviau išnaudoti žmogiškuosius išteklius bei LK
infrastruktūrą.
3. LK padalinių, taktinis lygmuo. Šiame lygmenyje vyksta praktinis LŠS rinktinių, kuopų
bendradarbiavimas su LK padaliniais. Atkreiptinas dėmesys, kad vietinis bendradarbiavimas
įvairiuose regionuose yra skirtingas. Labai svarbūs LŠS kuopų ir KASP kuopų vadų asmeniniai
santykiai. Daugumoje regionų bendradarbiavimas vyksta sklandžiai ir draugiškai. Skirtingas
materialinis aprūpinimas taip pat turi įtakos sklandžiam bendradarbiavimui. KASP savanoriai yra
aprūpinami visa reikalinga ekipuote, įranga, jiems tiekiamas maistas, ko LŠS šauliai negauna ir turi
atlikdami tą patį karinį rengimą ar užduotis pasirūpinti patys. Nepaisant to, bendradarbiavimas
kaskart gerėja ir šaulių noras įsijungti į LK organizuojamas pratybas didėja.
3.2. Bendradarbiavimas su Policijos departamentu prie VRM
Bendradarbiavimas vykdomas vadovaujantis Šaulių sąjungos ir Policijos departamento prie
VRM sutartimi, kuri atnaujinta 2008 m. gruodžio 16 d.
Veikla vykdoma policijos centriniu ir teritoriniu lygmeniu. Bendradarbiauta padedant
užtikrinti viešąją tvarką renginių metu praktiškai visoje Lietuvoje. Didžiausias LŠS indėlis buvo
organizuojant Rugsėjo 1-osios „Saugios savaitės“ renginius, kada šauliai 7–10 dienų budėjo prie
mokyklų, gimnazijų esančių pėsčiųjų perėjų. Į šią akciją buvo pakviesti ir įtraukti 482 šauliai.
Bendrose pratybose bei dalyvaujant (kartu patruliuodami kaip Policijos rėmėjai) „Saugi
kaimynystė, saugi bendruomenė“ renginiuose su Policijos departamento pareigūnais 2017 m.
dalyvavo 322 šauliai.
Be to, 112 šaulių buvo pasitelkta organizuojant dingusių asmenų paiešką (Kėdainių,
Jonavos, Varėnos apylinkėse).
3.3. Bendradarbiavimas su Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM
LŠS ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) prie LR VRM 2006 m. sausio 5 d.
bendradarbiavimo sutartis Nr. 158 (neterminuota) ir 2015 m. liepos 10 d. atnaujinta sutartis F3-4
(neterminuota) apibrėžia pagrindines institucijų bendros veiklos (vykdomos vietos padalinių
teritoriniu lygmeniu) sritis.
VSAT Medininkų Pasieniečių mokykloje buvo organizuotos dvi bendros LŠS, PD ir
VSAT stovyklos, kuriose dalyvavo per 220 moksleivių: jaunųjų šaulių, policijos rėmėjų ir jaunųjų
pasieniečių. LŠS stovyklose VSAT pareigūnai pristatė pasienio veiklą, supažindino su turima
technika, pravedė užsiėmimus ir pratybas, kinologai pristatė savo programas.
Pasienio užkardų pareigūnai pasienio apskričių šaulių rinktinių šauliams organizavo
teorinius ir praktinius užsiėmimus. Praktinis šių užsiėmimų įgyvendinimas buvo organizuotas 2017
m. rugsėjo 14–20 dienomis Baltarusijos ir Rusijos karinių pratybų „Zapad-2017“ metu, kada šauliai

8

buvo pasitelkti sustiprinti Lietuvos–Baltarusijos valstybinės sienos apsaugą. Visą šį laikotarpį 87
šauliai kartu su pasieniečiais vykdė bendrus patruliavimus bei valstybinės sienos apsaugą.
VSAT vado iniciatyva nuspręsta kartą per metus organizuoti bendrus VSAT ir LŠS
vadovybių bei abiejų institucijų rinktinių vadų koordinacinius pasitarimus bendrai veiklai ir
planams koordinuoti. Pirmasis koordinacinis susitikimas vyko 2017 m gruodžio 12 d.
Druskininkuose.
3.4. Bendradarbiavimas su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie VRM
Vadovaujamasi LŠS ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM
2007 m. liepos 11 d. tarpusavio bendradarbiavimo sutartimi Nr. 267 (neterminuota).
2017 m. vykdytų praktinių ir teorinių užsiėmimų pagrindinės temos: priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos uždaviniai ir veiklos sritys šiuolaikinėje visuomenėje, priešgaisrinės apsaugos
struktūra Lietuvoje, pirminės gaisro gesinimo priemonės ir jų panaudojimo ypatumai, gaisrinės
saugos užtikrinimas gyvenamuosiuose namuose ir butuose, susipažinimas su gaisrine ir gelbėjimo
įranga, jos klasifikavimas ir panaudojimo galimybės, evakuacija iš uždūminto pastato, mokymasis
komandose, gamtiniai ir ekologiniai pavojai, išgyvenimo principai, organizuotos bendros sportinės
varžybos. Bendruose renginiuose su PAGD 2017 m. dalyvavo 48 šauliai.
3.5. Bendradarbiavimas su Švietimo ir mokslo ministerija
2017 m. su Švietimo ir mokslo ministerija veikla vykdyta vadovaujantis 2014 m. lapkričio
27 d. LŠS, Krašto apsaugos ministerijos bei Švietimo ir mokslo ministerijos bendradarbiavimo
sutartimi Nr. 5SU-15/S-827/90 (neterminuota).
LŠS instruktorių–jaunųjų šaulių būrelių vadovų (toliau – JŠ BV) rengimo programa,
parengta LŠS bendradarbiaujant su Div. gen. S. Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykla, yra
akredituota Kauno pedagogų kvalifikacijos centre. Išklausiusiems programą pedagogams
užskaitomas kvalifikacijos kėlimo kursas ir įteikiami kvalifikuotų jaunųjų šaulių būrelių vadovų
pažymėjimai. 2017 m. Div. gen. S. Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje organizuotuose II
pakopos JŠ BV kursuose dalyvavo 42 mokytojai iš skirtingų mokyklų.
2017 m. mokyklose pagal neformaliojo vaikų švietimo programą (NVŠ) mokėsi 2 829
jaunieji šauliai.
Atkreiptinas dėmesys, kad 2018 m. gali iškilti nesklandumų bendradarbiaujant su ŠMM ir
savivaldybių švietimo skyriais pritraukiant LŠS į bendrojo lavinimo mokyklas padėti vesti
pasirenkamąsias programas. 2017 m. lapkričio 28 d. LR švietimo ir mokslo ministrė įsakymu Nr.
V-943 „Dėl nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programos patvirtinimo“ patvirtino
pasirenkamos nacionalinio saugumo ir krašto gynybos dalyko programą bendrojo ugdymo
mokykloms. Šioje programoje yra numatytas dalinis pagalbinis vaidmuo ir LŠS. Tačiau iki šiol LŠS
2018–2019 mokslo metams nėra gavusi poreikio šios programos įgyvendinimui. Tai gali apsunkinti
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šios programos sklandų įdiegimą bendrojo lavinimo mokyklose bei tinkamą pasirengimą šiai
programai įgyvendinti.
3.6. Bendradarbiavimas su kitomis valstybinėmis institucijomis ir NVO
Glaudūs bendradarbiavimo ryšiai sieja LŠS su miestų ir rajonų savivaldybėmis.
Bendradarbiaujama su jaunimo organizacijomis: Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
(LiJOT), jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“, Lietuvos skautijos ir Ateitininkų
federacija.
Istorinės atminties saugojimas – vienas iš tikslų, kuris sieja LŠS ir Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyrimo centrą. Ne vienerius metus LŠS padalinių šauliai kartu su kariais
savanoriais aktyviai dalyvauja saugant ir įamžinant atmintinas Lietuvos karių, savanorių šaulių ir
partizanų veiklos, mūšių ir žūties vietas. LŠS padaliniai pagal atskirus jiems priskirtus rajonus
prižiūri ir tvarko partizaninės kovos paminklines vietas, teikia pagalbą pažymint paminklines vietas,
atkuriant partizanų vadavietes. Šaulių studentų korporacijos „Saja“ ir Plk. P. Saladžiaus šaulių 9osios rinktinės iniciatyva kasmet vyksta renginiai, skirti Trakinių partizanų kovoms atminti.
Bendradarbiaudami su Nacionaliniu kraujo centru (NKC) šauliai kasmet aktyviai dalyvauja
NKC vasarą organizuojamame ture per Lietuvą – tampa neatlygintinais kraujo donorais bei patys
inicijuoja donorystės akcijas bei aukoja kraujo.
2017 m. pasirašytos LŠS sutartys su Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga,
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejumi
taip pat prisideda prie vieno iš svarbiųjų LŠS tikslų – pilietiškumo bei patriotiškumo ugdymo bei
platesnės jo sklaidos visuomenėje.
2017 m. LŠS atnaujino bendradarbiavimą su Lietuvos kultūros paveldo departamentu
(KPD). LŠS dalyvauja prižiūrint istorinius paminklus, partizanų žuvimo vietas tuo prisidėdamas
prie KPD veiklos. KPD savo ruožtu koordinuoja LŠS pastangas patarimais bei mokymais.
2017 m. 387 šauliai dalyvavo įvairiose NVO organizuojamose labdaros akcijose kaip
pagrindiniai rėmėjai arba kaip bendra-organizatoriai. Tai įvairiuose Lietuvos miesteliuose ir
miestuose organizuotos „Maltiečių sriuba“, NVO mugė „Už saugią Lietuvą“, Tarptautinė kalėdinė
akcija Prezidentūroje.

4. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
4.1. LŠS išeivijoje
Palaikomi glaudūs ryšiai tarp LŠS ir LŠS išeivijoje (JAV ir Kanadoje) vadų ir šaulių. Į
2017 m. birželio 3 d. LŠS suvažiavimą Kaune atvyko LŠS išeivijoje atstovas, o rugsėjo 21–spalio 2
dienomis Lietuvoje lankėsi LŠS išeivijoje vadas.
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LŠS inicijuoja šaulių padalinių steigimą ir kitose šalyse, kuriose vyrauja „naujos kartos“
lietuviai emigrantai, tarp kurių yra nemažai esamų ar buvusių šaulių. Realiausi postūmiai šioje
srityje yra įvykę Vokietijoje, Miuncheno lietuvių bendruomenėje. Šios bendruomenės vienas iš
aktyvistų yra ir LŠS narys Mindaugas Lukšas, ėmęsis iniciatyvos ir LŠS vado įgaliotas steigia
šaulių kuopą Vokietijoje. 2017 m gruodžio mėnesį buvo baigti derinti padalinio nuostatai ir
planuojama, kad iki 2018 m. gegužės mėnesio pavyks padalinį įregistruoti Vokietijos valstybiniame
registre.
Panašūs, tačiau ne taip sėkmingi veiksmai yra vykdomi ir Norvegijoje. Šiuo atveju šaulių
padalinio steigimas Norvegijoje yra tik pradinėje stadijoje (daugiausia dėl iniciatorių užimtumo bei
didelių atstumų).
4.2. Bendradarbiavimo susitarimai
2017 m. lapkričio 16 d. Lietuvoje (Kaune) per Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos
giminingų organizacijų vadų susitikimą pasirašytas keturšalis LŠS, Estijos Noored Kotkad ir
Kodutǜtred, Latvijos Jaunsardze ir Lenkijos sukarintų organizacijų biuro prie Lenkijos krašto
apsaugos ministerijos bendradarbiavimo tęstinumo protokolas 2018 metams.
2017 m. rugpjūčio 20–30 d. Britų kadetų tarptautinės stovyklos metu buvo nutarta, kad
plėtojamas tolimesnis daugiašalis bendradarbiavimas ir mainų programos tarp Britų armijos kadetų
ir trijų Baltijos šaulių sukarintų organizacijų.
4.2.1. Estija:
2017 m. Estijos sukarintos jaunimo organizacijos dalyvavo LŠS sporto žaidynėse
Palangoje ir tarptautinėje stovykloje „Žalgiris 2017“ Pabradėje, kur atitinkamai sudalyvavo 14 ir 26
Estijos atstovai.
Į Estiją LŠS delegavo 33 atstovus, kurie dalyvavo įvairiose sporto varžybose, stovyklose ir
Estijai svarbių datų minėjimuose.
4.2.2. Latvija:
2017 m. Latvijos Jaunsardze organizacijos nariai dalyvavo LŠS sporto žaidynėse
Palangoje ir tarptautinėje stovykloje „Žalgiris 2017“ Pabradėje, kur atitinkamai sudalyvavo 14 ir 23
atstovai.
Tarptautinėje stovykloje „Baltic Guard“ ir NATO kliūčių ruožo bėgimo varžybose
Latvijoje dalyvavo 36 LŠS atstovai.
4.2.3. Jungtinė Karalystė:
2017 m. rugpjūčio 20–30 d. Jungtinėje Karalystėje, Norfolko karinėje bazėje, 10 jaunųjų
šaulių ir vienas nuolatinės tarnybos šaulys kartu su Latvijos ir Estijos atstovais dalyvavo
tarptautinėje kadetų stovykloje.

11

4.2.4. Lenkija:
2017 m. bendradarbiavimas su Lenkijos valstybinėmis sukarintomis organizacijomis įgavo
didesnį bei platesnį mąstą, išsiplėtė bendradarbiavimo diapazonas, kuris ankstesniais metais
koncentravosi tik į jaunųjų šaulių veiklas.
Į tarptautinę LŠS stovyklą „Žalgiris 2017“ atvyko 13 jaunuolių (jaunųjų šaulių atitikmuo)
ir du lydintys asmenys iš Lenkijos, Trzebinia sukarintos klasės.
2017 m. birželio 1–2 d. tarptautinėje sukarintų organizacijų konferencijoje Lenkijoje,
Ostrodoje, vienas LŠS nuolatinės tarnybos šaulys pristatė LŠS tarptautinei auditorijai, dalyvavo
diskusijoje apie Lenkijos sukarintų organizacijų plėtrą ir tolimesnį dvišalį bendradarbiavimą.
2017 m. užmegzti santykiai su Lenkijos sukarintų organizacijų biuro vadovaujama
„Strzelec“ organizacija, kuri yra LŠS atitikmuo Lenkijoje. LŠS nariai su „Strzelec“ nariais
dalyvavo lapkričio 11 d. Varšuvoje Lenkijos nepriklausomybės minėjimo renginiuose.
4.2.5. Ukraina:
Iš Ukrainos atvyko keturios grupės vaikų, 36 moksleiviai, kurie sudalyvavo LŠS poilsinėse
vasaros stovyklose Tauragėje ir Kauno rajone. O tarptautinėje LŠS stovykloje „Žalgiris 2017“
dalyvavo 8 jaunuoliai iš Kijevo kadetų licėjaus.
2017 m. LŠS paramos Ukrainai grupė, tęsdama bendradarbiavimą kuriant savanoriškas
teritorines pajėgas Ukrainoje, Lietuvos ambasadoje Kijeve kartu su KASP organizavo apskritą
stalą–diskusiją Ukrainos kariuomenės ir visuomeninių organizacijų atstovams. Ukrainos sausumos
pajėgų vado kvietimu kartu su KASP atstovais LŠS paramos Ukrainai grupės nariai stebėjo
Ukrainos teritorinės gynybos pratybas.
4.2.6. Švedija:
2017 m. gegužės 22–24 d. Švedijoje, Vallinge, vienas nuolatinės tarnybos šaulys kartu su
KASP atstovais dalyvavo tarptautinėje planavimo konferencijoje SCANBAL.
Apibendrintai, 2017 metais 82 LŠS atstovai dalyvavo užsienyje organizuotuose
renginiuose ir 136 atstovai iš užsienio partnerių dalyvavo LŠS organizuotuose tarptautiniuose
renginiuose Lietuvoje. LŠS sėkmingai vykdo tarptautinį bendradarbiavimą, kuris kasmet plečiasi ir
apima vis daugiau šaulių. 2017 m. pirmą kartą Lietuvoje apsilankė Lenkijos sukarintų organizacijų
atstovai, padidintas Ukrainos jaunimo dalyvių skaičius Lietuvoje. LŠS toliau stiprina savo dvišalius
ir daugiašalius bendradarbiavimus su Latvija, Estija, Jungtine Karalyste, Ukraina ir Švedija.
5. KULTŪRINĖ IR SPORTO VEIKLA
2017 m. LŠS sporto ir kultūrinės veiklos prioritetiniai uždaviniai: organizuojant ir
dalyvaujant renginiuose, reprezentuojančiuose LŠS, puoselėti tautos etninę kultūrą, gerinti šaulių
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sveikatą, fizinį pasirengimą, propaguoti sveiką gyvenseną. Šiam tikslui LŠS organizuoti šie sporto
renginiai:
✓ jaunųjų šaulių sporto žaidynės – dalyvavo 272 jaunieji šauliai (JŠ);
✓ festivalis „Sportas visiems“ – dalyvavo 300 JŠ;
✓ Europos sporto savaitė „Be Active“ – dalyvavo 586 JŠ;
✓ sausio 13 d. bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“ – dalyvavo 2 015 (iš jų – 1 148 JŠ)
✓ žygiai – dalyvavo 3 340 JŠ.
Šaulių rinktinėse kultivuojamos sporto šakos: šaudymas, orientavimosi sportas, virvės
traukimas, šachmatai ir kt.
Pagrindiniai LŠS sporto veiklos partneriai – Lietuvos asociacija „Sportas visiems“ ir
Lietuvos kariuomenės sporto klubas.
Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamentas prie LRV pagal Kūno kultūros ir sporto
plėtros programą skyrė 14 700 Eur. LŠS programai „Sporto visiems sąjūdžio plėtotė“ vykdyti.
Lietuvoje visose miestų bei rajonų centrų pagrindinėse aikštėse kartu su Lietuvos skautija,
Lietuvos ateitininkų federacija ir kitomis visuomeninėmis organizacijomis dalyvauta minint
valstybines šventes.
LŠS štabo Garbės sargybos kuopos šauliai 2017 m. aktyviai dalyvavo valstybinėse,
tautinėse šventėse, LŠS, kitų visuomeninių organizacijų iškilminguose renginiuose. GSK šauliai
vadovaujasi Lietuvos kariuomenės rikiuotės ir karinių ceremonijų statutu.
Nuo 2008 m. LŠS dalyvauja patriotiniame prieškario rituale – Vyčio kryžiaus ordino
vėliavos pakėlimo ir nuleidimo ceremonijoje Vienybės aikštėje, Kaune. Šioje ceremonijoje
kiekvieną sekmadienį (gegužės–rugsėjo mėnesiais) dalyvauja Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios
rinktinės Vyčio kryžiaus ordino Vėliavos būrio šauliai.
2014 m. pabaigoje įsteigtas Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės
šaulių teatras. 2017 m. jaunųjų šaulių trupė pastatė spektaklį „Veidas“ (inscenizacija pagal
Grozdana Olujič apsakymą „Žmogus, kuris savo veido ieškojo“), šaulių (suaugusieji) trupė rodė
2017 m. pastatytą spektaklį pagal Slavomiro Mrožeko pjesę „Serenada“.
2017 m. vyko LŠS meno kolektyvų apžiūra, surengtas kasmetinis patriotinių dainų
konkursas.

6. LŠS APRŪPINIMAS
6.1. Infrastruktūra
LŠS veikloje naudojama infrastruktūra: 9 atskiri turtiniai vienetai, turimi savo balanse, 3
pastatai gauti panaudojimo teise iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 1 pastatas nuomojamas iš
Lazdijų savivaldybės, likę veiklai reikalingi pastatai nuomojami iš atskirų fizinių ar juridinių
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asmenų. Pagal galimybes šaulių namuose atliekami smulkūs einamieji remonto darbai, keičiami
langai.
Gen. P. Plechavičiaus šaulių 6-osios rinktinės patalpose, Šiaulių miesto centre, įrengta
mokomoji lazerinė šaudykla šaulių mokymui, kuri gali pasitarnauti ir kitoms su LŠS
bendradarbiaujančioms institucijoms bei pilietinėms iniciatyvoms skatinti. Bendra projekto vertė –
56 tūkst. eurų.
2017 m. rugpjūčio mėnesį gautas Rokiškio rajono mero raštas dėl „nepatenkinamos“
Obelių šaulių namų būklės. LŠS atlikta analizė parodė, kad perspektyvoje šaulių veikla (dėl labai
mažo jų skaičiaus Obeliuose) šiose patalpose Obeliuose nebuvo numatyta, patys šaulių namai
visiškai nuniokoti ir kėlė grėsmę aplinkiniams, o remonto darbai (buvo reikalinga kapitalinė
rekonstrukcija) pagal preliminarius vertinimus viršijo pačių namų vertę. Todėl LŠS Centro valdybos
sprendimu buvo nuspręsta Obelių šaulių namus griauti. Griovimo darbai atlikti iki 2017 m.
gruodžio 31 d. Darbų vertė – beveik 10 tūkst. eurų.
Papildomai 2017 m. atliktas einamasis pastato patalpų remontas Alytaus šaulių namuose
bei parengtos sąmatos remonto darbams (stogas, langai, durys, fasadas) Radviliškio šaulių namuose.
Planuojama, kad prie pastato remonto lėšomis prisidės Radviliškio rajono savivaldybė.
Gerinant LŠS rinktinių infrastruktūros poreikį 2017 m. pateikti reikalingi dokumentai
patalpų Šakiuose, Marijampolėje ir Kaune gavimui iš LR Vyriausybės panaudos būdu. Patalpuose
įsikurtų kuopos arba būtų sprendžiamos rinktinių logistinio aptarnavimo problemos.
Nepaisant minimalių investicijų į LŠS infrastruktūros gerinimą nepatenkinamas situacija
išlieka Panevėžio, Ukmergės, LŠS štabo šaulių namuose, kurie yra avarinės arba blogos būklės
(dauguma iš jų – istoriniai šaulių namai), pastatų remontui KAM asignavimų planuoti negalima, o
reikiamų resursų remontui LŠS artimiausiais metais neturės. Renovavus šaulių namus būtų
taupomos ne tik skiriamos valstybės lėšos pastatams išlaikyti (komunaliniai mokesčiai), bet šią
infrastruktūrą būtų galima naudoti LŠS ir LK (pvz., KASP vienetams, LK ramovėms) veiklai
vykdyti ar kitiems visuomeniniams interesams tenkinti.
6.2. Ekipuotė ir uniformos
Per 2017 m. LŠS iš KAM biudžeto asignavimų ir LŠS ūkiskaitinių lėšų įsigijo LU 1 572
uniformas (kelnės, švarkas, striukė) už 112 tūkst. eurų, 560 porų batų už 52 tūkst. eurų, kitų
aprangos elementų (marškinėliai, kepurės, beretės, antsiuvai) už 14 tūkst. eurų.
2017 m. rugsėjo mėnesį LK perdavė 420 vnt. II kategorijos (seno pavyzdžio kuprinių su
amunicijos diržais) ekipuotės komplektų LŠS valdyti patikėjimo teise 5 metų terminui. Tačiau ši
ekipuotė žymiai skiriasi nuo LK padaliniuose (KASP padaliniuose taip pat) naudojamos ekipuotės.
Todėl LŠS koviniai šauliai siekia savo asmeninėmis lėšomis įsigyti LK pavyzdžio ekipuotę iš
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civilinės rinkos, mokėdami komercinę kainą. Tai skatina motyvacijos mažėjimą bei smukdo kovinių
šaulių prestižą.
6.3. Transportas
LŠS štabo ir atskirų rinktinių veiklai užtikrinti naudojami 17 automobilių. Sutarčių
pagrindu saugomų objektų greitojo reagavimo funkcijai atlikti LŠS naudoja papildomai 6
automobilius. LŠS naudojamas autoparkas yra pasenęs ir reikalauja didelių eksploatacinių išlaidų.
2017 m. vaikų stovyklų metu laikinai papildomai buvo nuomojamos 3 transporto priemonės.
Visas LŠS transportas neperspektyvus ir neekonomiškas (senesni nei 7 m., rida daugiau
nei 300 000 km). Būtina numatyti resursus LŠS transporto priemonėms atnaujinti. LŠS vertinimu,
automobilių veiklos nuoma būtų efektyvus sprendimas, kadangi ilgalaikio turto iš valstybės
asignavimų LŠS įsigyti negali. Tačiau ir veiklos nuomai šiuo metu LŠS lėšų nepakaktų
būtiniausiam automobilių parkui atnaujinti.
6.4. Organizacinė technika ir informacinių sistemų ūkis
2017 m. paspartinta LŠS štabo ir rinktinių interneto ryšio greitaveika – ryšio tiekimui pereita
nuo DSL technologijos prie šviesolaidžio. Rinktinių ryšio sparta padidinta vidutiniškai nuo 8 Mbps
Down/2 Mbps Up iki 40 Mbps U/D. LŠS štabo interneto ryšio greitaveika padidinta iki 100 Mbps
U/D. Rinktinių kompiuteriniai tinklai sujungti su LŠS štabo ir duomenų centro tinklais VPN IPsec
ryšiu, visoms rinktinėms tapo prieinami vidiniai LŠS informaciniai resursai (duomenų talpykla,
Active Directory serveris, Radius paslauga). Taip pat pradėtas vykdyti bevielio WiFi ryšio saugumo
stiprinimas ir modernizavimas – 4 rinktinės jau turi galimybę naudotis dviem bevielio ryšio tinklais:
vieną svečių tinklo, kitą tarnybinio tinklo (vietoj slaptažodžių prisijungimui naudojami sertifikatai).
Tinklai vienas nuo kito atskirti Vlan ir ugniasienės priemonėmis. Visos rinktinės aprūpintos
mobiliojo interneto stotelėmis stovykloms, pratyboms ir mokymams.
Pradėti nuomoti serverio resursai Microsoft Active Directory sistemai, į kurią įtraukiami
naujai įsigyjami kompiuteriai centralizuotam valdymui.
Įrengta Synology duomenų talpykla, skirta bendram LŠS štabo ir rinktinių naudojimui.
Lyginant su senąja talpykla, naujoji suteikia galimybę naudotis vartotojų veiksmų atsekamumu,
vartotojų teisių valdymu, duomenų atsarginėmis kopijomis ir įgalina be didelių investicijų plėsti
talpyklos resursus pagal poreikį.
Kompiuterių ūkyje per 2017 m. pradėjome disponuoti papildomais 17 vnt. kompiuterių,
kurie pakeitė senuosius, nebeatitinkančius šių dienų naudojamos programinės įrangos keliamų
specifikacijų reikalavimų.
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Org. technikos ūkis pasipildė 10 vnt. daugiafunkcinių spausdinimo aparatų Canon
MF411dw, kurių našumas ir sunaudojamų resursų taupumas ilgainiui leis žymiai sumažinti išlaidas
spausdinimui.
Taigi, besiplečiančiam ir atsinaujinančiam informacinių sistemų ūkiui palaipsniui
reikalingi vis didesni serverių techninės įrangos ir programinių licencijų resursai.
7. LŠS FINANSAI
Lietuvos šaulių sąjungos biudžetą sudaro:
1. Valstybės biudžeto lėšos (valstybės asignavimai per KAM).
2. Specialiosios lėšos (lėšos, gaunamos iš objektų apsaugos, patalpų nuomos).
3. Visuomeninės lėšos (nario mokestis, rėmėjų parama, 2% nuo gyventojų pajamų mokesčio).
4. Tikslinės lėšos (valstybės remiamų fondų lėšos).
5. Projektinės (savivaldybių lėšos projektų vykdymui).

2016 m.

2017 m.*

Iš viso: 3 775 745 Eur

Iš viso: 3 810 214 Eur

Valst. biudžeto lėšos: 1 527 900

Valst. biudžeto lėšos: 1 476 585

Spec. lėšos:

Spec. lėšos:

1 857 199

Visuomeninės lėšos: 98 105

Visuomeninės lėšos:

115 989

Tikslinės lėšos:

24 000

Tikslinės lėšos:

34 452

Projektinės lėšos:

307 658

Projektinės lėšos:

325 989

1 818 082

* 2017 m. nepanaudota 150 414 eurų iš darbo užmokesčio KAM asignavimų.
LŠS finansavimas iš KAM asignavimų 2017 m. padidėjo 100 tūkst. eurų, tačiau šis
padidėjimas susijęs su kilusiu minimaliu mėnesiniu atlyginimu (MMA), kitose srityse asignavimai
nebuvo didinami.
Tuo pačiu 2017 m. padidėjo visuomeninių lėšų. Jei gaunamų lėšų dydis iš 2 procentų GPM
LŠS išliko panašus – 16 053 eurų (už 2016 m. buvo gauta – 16 012 eurų), tai nario mokesčio
mokėjimas labai pagerėjo ir 2017 m. siekė 73 procentus nuo visų LŠS narių skaičiaus (2016 m.
siekė 53,5 procento).
Atkreiptinas dėmesys, kad LŠS negalėjo panaudoti 150 414 eurų iš darbo užmokesčio
fondo, nes LŠS ribinis nuolatinės tarnybos šaulių skaičius yra didesnis nei yra faktinis ir leidžiamas
KAM. Todėl nepanaudotos lėšos buvo grąžintos į KAM bendrą biudžetą.
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Be to, LŠS stengiasi įsitraukti į įvairius projektus, kur bandoma gauti papildomą
finansavimą, kuris būtų nukreiptas į LŠS veiklos finansavimą.

8. LŠS KOMUNIKACIJA IR ŽURNALAS „TRIMITAS“
LŠS šauliškumo puoselėjimui ir sklaidai pasitelkia įvairius komunikacijos kanalus:
šauliams ir visuomenei aktuali informacija skleidžiama LŠS internetinėje svetainėje bei
socialiniame tinkle „Facebook“. Plėtojama leidybinė veikla – periodiškai leidžiamas Lietuvos šaulių
žurnalas „Trimitas“, specializuoti leidiniai.
Siekiant paskatinti šaulių vieningumą ir padidinti LŠS patrauklumą bei žinomumą
visuomenėje, 2017 m. leisti tikslinei auditorijai skirti informaciniai, reprezentaciniai, LŠS veiklą
atspindintys leidiniai: brošiūros, skrajutės, plakatai.
2017 m. LŠS sulaukė dėmesio ir užklausų iš Lietuvos bei užsienio žiniasklaidos: Italijos,
Estijos, Vokietijos, Olandijos, Prancūzijos, Japonijos.
Siekiant kurti teigiamą organizacijos įvaizdį, didinti LŠS žinomumą bei pritraukti naujus
narius, LŠS rengia įvairius renginius, įgyvendina projektus ir akcijas, kurios skatina visuomenės
sąmoningumą ir patriotiškumą. 2017 m. birželio mėnesį visuomenės ir žiniasklaidos dėmesio
sulaukė Šaulio dienai paminėti skirta akcija „Šaulio diena su uniforma“, kurios metu LŠS nariai
savo darbovietėse dėvėjo šaulio uniformą. Akcija nušviesta socialinėje medijoje, apie ją kalbėta
LRT laidoje „Labas rytas, Lietuva“.
Lapkričio 17 d. Vilniuje vyko didelio dėmesio viešojoje erdvėje sulaukusi tarptautinė LŠS
konferencija „Visuomenė – šalies saugumo garantas?“ Renginys, kurį tradiciškai globoja LR
Prezidentė Dalia Grybauskaitė, skirtas Lietuvos visuomenei, siekiant vykdyti LŠS švietėjišką veiklą
ir parodyti, kokį svarų ir realų indelį gali teikti piliečiai, norintys prisidėti prie savo šalies saugumo
stiprinimo. Jos metu pranešimus skaitė svečiai iš Estijos – Eerik-Niiles Kross, Izraelio – ats. Gen.
Mjr. Eyal Eizenberg, Lenkijos – Waldemar Zubek, Ukrainos – Larisa Artiugina ir Maksym Kyiak
bei Lietuvos. Atidarymo metu sveikinimo kalbas sakė LR Prezidentės vyriausioji patarėja Živilė
Šatūnienė, NSGK pirmininkas Vytautas Bakas, krašto apsaugos viceministras Vytautas Umbrasas.
Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 350 užsiregistravusių dalyvių. Tiesioginę transliaciją per
Delfi TV stebėjo 3 035 žmonės. Stebėti bent 28 paminėjimai žiniasklaidoje: LRT Panoramoje, LRT
laidoje „Labas rytas, Lietuva“, LRT radijo laidoje, didžiuosiuose portaluose delfi.lt, 15min.lt ir kt.,
plačiai nušviesta socialinėje medijoje. Konferencijos medžiaga talpinama LŠS tinklalapyje
www.sauliusajunga.lt.
Šaulių sąjungos internetinę svetainę per ketvirtį vidutiniškai aplanko daugiau nei 40 500
unikalių lankytojų. Gausiai lankomos dvi LŠS paskyros socialiniame tinkle „Facebook“. Viena iš jų
skirta LŠS – ji turi daugiau nei 11 000 sekėjų, kita paskyra priklauso LŠS žurnalui „Trimitas“ –
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daugiau nei 5 000 „mėgėjų“, kurie aktyviai dalyvauja socialinio tinklo paskyrų veikloje (bendras
skaičius artėja prie 16 000, tačiau sunku identifikuoti unikalių lankytojų kiekį, kadangi daugelis jų
seka abi paskyras vienu metu).
Šaulių žurnalas „Trimitas“ – seniausių Lietuvos žurnalų trejetukui priklausantis leidinys,
turintis gilias tradicijas ir ištikimus skaitytojus. Didėjant internetinės žiniasklaidos įtakai, žurnalo
leidyba vykdoma bandant atrasti patraukliausias formos ir turinio sąveikas: ieškant įdomių temų,
aktualijų, vizualiųjų sprendimų.
Svarbiausias žurnalo siekis – šauliškumo sampratos XXI amžiuje sklaida, jaunųjų šaulių ir
šaulių pilietiškumo, patriotiškumo ugdymas, tautinių jausmų puoselėjimas. Žurnalo skaitytojas –
šauliškumo idėjoms neabejingas, Lietuvos gynybos problematika aktyviai besidomintis, patriotiškas
pilietis. Nors didžioji dauguma skaitytojų yra šauliai, tačiau redakcijos siekis yra patraukti kuo
platesnį skaitytojų ratą.
Svarbiausi uždaviniai: atspindėti kasdienę šaulių veiklą, nušviesti bendradarbiaujančių su
LŠS institucijų drauge vykdomą veiklą, remti bei viešinti pilietines akcijas, didinti pilietinį
aktyvumą, patriotiškumą, organizuoti pilietiškumą, istorinės atminties stiprinimą žadinančius
konkursus, reprezentuoti LŠS organizacijos ir platesnės informacinės erdvės ribose.
Žurnalas platinamas Lietuvoje ir prenumeruojamas Jungtinėse Amerikos Valstijose,
Kanadoje. Žurnalo periodiškumas – šeši numeriai per metus. 2017 m. vieno numerio žurnalo tiražas
buvo 1 000 egz. (prenumeratorių ~ 800, kiti numeriai skirti reprezentacijai), per metus išleista 6 000
egz. Metų gale prenumeratoriams skirta dovana – šauliškas 2018 metų kalendorius (tiražas 1 000
egz.).
2017-aisiais iš Lietuvos radijo ir televizijos rėmimo fondo gautas finansavimas redakcijos
teiktam projektui „Dialogas ir/ar kova: viešosios erdvės iššūkiai“. Tai leido padidinti žurnalo
sklaidą visoje Lietuvoje, pagerinti jo leidybą. 2015 m. atsiradusi elektroninė žurnalo versija tampa
vis populiaresnė. 2016 m. buvo 8 prenumeratoriai, 2017 m. – 14 prenumeratorių. Praėjus mėnesiui
po

žurnalo

išleidimo,

elektroninė

versija

talpinama

LŠS

internetiniame

puslapyje

(www.sauliusajunga.lt).
Taigi, LŠS išnaudoja šiuolaikines komunikacijos priemones, tobulina vidinę ir išorinę
komunikaciją, tęsia istorinio šaulių žurnalo „Trimitas“ leidybą. LŠS viešojoje erdvėje siekia kurti
teigiamą organizacijos įvaizdį, didinti LŠS žinomumą bei pritraukti naujus narius, organizuoti
renginius ir įgyvendinti įvairius projektus bei akcijas, kurių metu būtų skatinamas visuomenės
sąmoningumas, patriotiškumas ir domėjimasis savos šalies krašto apsauga ir gynyba.
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III. APIBENDRINIMAS IR SIŪLYMAI

1.

Artimiausiu metu LŠS narių skaičius išliks pastovus be didesnio augimo, siekiant sudaryti

realius LŠS narių sąrašus bei identifikuoti dubliuojančių struktūrų šaulius, kurie tuo pat metu yra
VRM pareigūnai, valstybės tarnautojai, LK kariai ar kariai savanoriai. Šiam tikslui 2018 m. bus
įdiegta LŠS personalo administravimo kompiuterinė sistema.
2.

Tęsti jaunųjų šaulių rengimą didinant dėmesį į jaunųjų šaulių būrelių vadovų parengimą ir

kvalifikacijos kėlimą bei optimizuojant jaunųjų šaulių stovyklų skaičių. Išlaikyti rudens, žiemos ir
pavasario stovyklų ir kursų skaičių, o vasaros jaunųjų šaulių stovyklas derinti prie 4 500–4 750
stovyklautojų skaičiaus (jaunieji šauliai, socialiai remtinų šeimų vaikai bei emigrantų vaikai).
3.

2018 m. LŠS tęs kovinių šaulių atranką bei priskyrimą LK padaliniams. Vienintelis

siūlymas – detalesnis koordinavimas su LK KASP dėl koordinuoto kovinių šaulių įtraukimo į
bendrąsias pratybas su KASP ir kovinį rengimą.
4.

Tęsti aktyvų bendradarbiavimą su VRM jėgos struktūromis, teikiant pagalbą, kai reikia

užtikrinti viešąją tvarką bei sustiprinti šių struktūrų funkcijas.
5.

Tęsti LŠS veiklos finansavimo didinimą proporcingai su KAM finansavimo didinimu.

Ypatingą dėmesį skiriant jaunųjų šaulių bei kovinių šaulių rengimui ir jų aprūpinimui. Dėl
infliacijos bei pastaruoju metu kylančių kainų LŠS turės didesnių išlaidų organizuojant jaunųjų
šaulių vasaros stovyklas bei mokant dienpinigius koviniams šauliams.
6.

Teikti užklausimą LR ŠMM dėl Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programos

įgyvendinimo bendrojo lavinimo mokyklose. Iki šiol LŠS neturi jokių poreikių šiai programai
paremti ar padėti mokytojams vesti užsiėmimus mokyklose. Atsiradus „neplanuotiems“ poreikiams,
LŠS būtų sudėtinga juos įgyvendinti be pasirengimo ir suplanuotų žmogiškųjų bei materialinių
resursų.
7.

LŠS remia KAM ir URM užsienio politikos kryptis, todėl LŠS savo kompetencijos ribose ir

toliau rems LR užsienio politiką, pvz., Ukrainos vaikų dalyvavimas LŠS stovyklose, humanitarinės
pagalbos rinkimas Ukrainos kariams ir pan.
8.

LŠS transportas pasenęs ir neperspektyvus, todėl valstybės investicijos į senų automobilių

išlaikymą yra neefektyvios. LŠS vertinimu, automobilių veiklos nuoma būtų efektyvus sprendimas,
kadangi ilgalaikio turto iš valstybės asignavimų LŠS įsigyti negali.
Sąjungos vadas

plk. ltn. Gintaras Koryzna
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