
LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS G9 (PILIETINIO UGDYMO) SKYRIAUS VEDĖJAS 

Lietuvos šaulių sąjunga (toliau – LŠS) ieško motyvuoto, pilietiško Lietuvos šaulių sąjungos G9 

(Pilietinio ugdymo) skyriaus vedėjo (į atsargą išeinančių ar jau išėjusių karių (pareigūnų), pedagoginį 

išsilavinimą turinčių karių savanorių, šaulių, kurie norėtų perduoti savo tarnyboje įgytas žinias 

jauniesiems šauliams).  

Siūloma: 

LŠS G9 vedėjo darbas Kauno mieste. 

Darbo grafikas: darbo ir poilsio laiko paskirstymas (kaita) per parą, savaitę ar apskaitinį laikotarpį, 

taip pat kasdienio darbo (pamainos) pradžia ir pabaiga nustatoma pagal Lietuvos šaulių sąjungos 

vidaus tvarkos taisykles (8 valandų darbo diena, galimas užimtumas savaitgaliais). 

Pareigybės lygis, kategorija – A2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 8,88 DB. 

Darbo aprašymas: 

Planuoti ir organizuoti skyriaus darbą, koordinuoti, kontroliuoti skyriaus darbuotojų veiklą, juos 

vertinti, teikti pasiūlymus. 

Rengti jaunųjų šaulių vasaros stovyklų planus, programų projektus, koordinuoti stovyklų 

organizavimą, ruošti jaunųjų šaulių rengimo programas ir metinius rinktinių jaunųjų šaulių ugdymo 

planus, teikti ataskaitas. 

Dalyvauti LŠS vasaros stovyklose. 

Palaikyti ir koordinuoti Sąjungos ryšius su asociacijomis, tarptautinėmis ir vietinėmis 

nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo institucijomis ir vietos gyventojais. 

Teikti pasiūlymus rengiant jaunųjų šaulių ugdymo programas. 

Koordinuoti jaunųjų šaulių ugdymo veiklą vadovaujantis mokymo programa ir metiniais veiklos 

planais. 

Atlikti jaunųjų šaulių veiklos analizę, statistiką ir teikti siūlymus dėl veiklos gerinimo. 

Rengti jaunųjų šaulių veiklą reglamentuojančių LŠS vidaus teisės aktų projektus. 

Rengti organizacinių, tvarkomųjų ir informacinių dokumentų projektus savo kompetencijos 

klausimais. 

Teikti informaciją LŠS žurnalui „Trimitas“ apie vykstančią jaunųjų šaulių veiklą. 



Organizuoti ir koordinuoti jaunųjų šaulių veiklą siekiant efektyvaus jaunųjų šaulių ugdymo. 

Dalyvauti vykdant ryšių su visuomene viešąsias akcijas, skirtas populiarinti LŠS ir agituoti stoti į 

LŠS. 

Koordinuoti Sąjungos sporto renginius ir varžybas.  

Atstovauti LŠS Lietuvos jaunimo organizacijų taryboje (LiJOT). 

Bendradarbiauti su kitomis jaunimo organizacijomis. 

Pagal kompetenciją vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius vadovybės 

pavedimus. 

Reikalavimai: 

Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam 

prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu 

laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu. Pageidautina pedagoginis išsilavinimas arba baigti 

pedagoginių–psichologinių žinių kursą, būti įgijus pagrindinį karinį parengtumą. 

Turėti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma RN (ribotas 

naudojimas). Skyriaus vedėjas yra materialiai atsakingas asmuo. 

Žinoti LŠS struktūrą, įstatymą ir statutą, vidaus tvarkos taisykles. 

Turėti patirties vadovavimo srityje. 

Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office 

programiniu paketu. 

Gebėti sukurti ir paskirstyti užduotis, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, dirbti 

komandoje, rengti raštų, įsakymų, nurodymų ir kitų dokumentų, susijusių su tiesiogine veikla, 

projektus, vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius pavedimus. 

Pavaldumas: 

Šias pareigas einantis šaulys tiesiogiai pavaldus LŠS vado pavaduotojui–jaunųjų šaulių vadui. 

Kontaktai pasiteiravimui : 

Tel. +370 646 25 101; +370 37 22 65 84 

Gyvenimo aprašymą siųsti el. p. info@sauliusajunga.lt iki 2021-04-30 

Adresas: Laisvės al. 34, 44240 Kaunas 

mailto:info@sauliusajunga.lt

