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LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS 2021 M. VEIKLOS ATASKAITA 
 

2022-02-02 

Kaunas 
 

I SKYRIUS 

ĮVADAS 
 

Nuorodos: 

1. Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatymas. 

2. Lietuvos šaulių sąjungos statutas, patvirtintas Lietuvos krašto apsaugos ministro 2020 m. 

rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-683 „Dėl krašto apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymo 

Nr. V-1177 „Dėl Lietuvos šaulių sąjungos statuto patvirtinimo“ pakeitimo“. 

3. 2019 m. gruodžio 30 d. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymas 

Nr. 1102 „Dėl krašto apsaugos ministro 2019 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. V-176 „Dėl krašto 

apsaugos sistemos 2019–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. 

4. 2019 m. vasario 11 d. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymas Nr. V-

176 „Dėl Krašto apsaugos sistemos 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“. 

5. 2019 m. vasario 4 d. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymas Nr. V-

144 „Dėl LR piliečių ugdymo valstybės gynybai 2019–2021 m. priemonių plano patvirtinimo“. 

6. LŠS veiklos strategija 2021–2024 m., patvirtinta LŠS suvažiavime 2021 m. spalio 2 d. 

 

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 2021–2024 m. tikslai: 

1. Šalies gynybinio potencialo stiprinimas. 

2. Pilietiškumo ugdymas siekiant prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo Lietuvoje. 

3. Lietuvos šaulių sąjungos veiklos kokybės gerinimas. 
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4. Šauliškumo puoselėjimas ir sklaida visuomenėje. 

  

II SKYRIUS 

2021 M. VEIKLOS ANALIZĖ 

 

1. LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS PERSONALAS  

Lietuvos šaulių sąjungos (toliau – LŠS) nariais, 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis, buvo 10 617 

asmenys, iš kurių 5 218 – jaunieji šauliai. 2021 m. užfiksuotas LŠS narių skaičiaus didėjimas, 

nepaisant dėl nuo 2020 m. II ketvirčio prasidėjusios ir 2021 metais besitęsusios COVID-19 

pandemijos. Karantino įvedimas Lietuvos Respublikos teritorijoje turėjo didelės įtakos LŠS 

užsiėmimams su jaunaisiais šauliais – nors tam tikru laikotarpiu nebuvo galimos kontaktinės 

veiklos: pratybos, stovyklos, paskaitos ir kt. užsiėmimai, jie buvo vykdomi nuotoliniu būdu. Dėl 

COVID-19 LŠS rinktinėms teko atšaukti daug renginių ir išvykų į bendrojo lavinimo mokyklas bei 

gimnazijas, kurių tikslas – pritraukti daugiau moksleivių į jaunųjų šaulių gretas, tačiau LR 

Vyriausybei atšaukus suvaržymus, LŠS vykdė labai aktyvią veiklą su šauliais ir jaunaisiais šauliais. 

2021 metais jaunųjų šaulių ir šaulių skaitlingumas nuosekliai didėjo, nes LŠS rinktinės dėjo daug 

pastangų bei organizavo nemažai renginių bei išvykų į bendrojo lavinimo mokyklas ir gimnazijas 

siekdamos pritraukti daugiau moksleivių į jaunųjų šaulių gretas. 2018 m prasidėjęs palaipsninis 

jaunųjų šaulių skaičiaus mažėjimas tęsėsi ir 2019 metais tačiau 2020- 2021 m., tik dėl aktyvių LŠS 

veiksmų jaunųjų šaulių būrelių skaitlingumas vis augo ir veiklos zona plėtėsi, t. y. 2021 metais iš 

viso buvo 5 jaunųjų šaulių klasės ir 200 jaunųjų šaulių būrelių, iš kurių 135 finansuojami NVŠ, o 65 

nefinansuojami NVŠ lėšomis – užsiėmimai moksleiviams pravedami entuziastų pedagogų arba 

finansuojami švietimo įstaigų lėšomis.   

Per 2021 metus, kaip ir 2020 metais, šaulių veikla buvo ypač matoma įgyvendinant 

valstybės vykdytą pandemijos suvaldymo procesą (LŠS veikla, padedant policijai užtikrinti viešąją 

tvarką COVID - 19 pandemijos laikotarpiu (patruliavimas, postai, kt.) - 1265 šauliai;  budėti 2687 

šauliadieniai; LŠS visuomeninė veikla ligoninėse COVID-19 pandemijos laikotarpiu - budėta 1510 

šauliadienių), bei  padedant suvaldyti neteisėtų pabėgėlių srautus (LŠS pagalba LR pasienyje ir 

pabėgėlių stovyklose - nuo birželio 4 d. šauliai dalyvavo padedant VSAT saugoti LR valstybinę 

sieną su Baltarusija (1275 šauliadienų); LŠS pagalba legalių imigrantų iš Islamiškojo Afganistano 

Emyrato stovykloje ( Raseinių r.) - 75 šauliai, 108 budėjimai (12 val. trukmės)). 

 Reali visapusiška LŠS narių pagalba valstybei pandemijos metu, ryžtas dalyvauti 

užsiėmimuose, pratybose trumpu laikotarpiu tarp įvestų suvaržymų tik įrodė šaulių sąmoningumo 

lygį, išgrynino branduolį žmonių, labiausiai puoselėjančių šauliškumo idėjas. 
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Duomenys apie šaulius 2020 m. 2021 m. Pokytis 

Bendras skaičius 10 137 10 617 + 480 

Jaunųjų šaulių skaičius 5 116 5218 + 102 

Priimta naujų narių 1 432 346  

Pašalinta iš LŠS (tarp jų išstojo arba 

mirė) 

2 027 496  

LŠS narių įstojo į:    

LKA 28 2  

LK 165 11  

 

2022 m. buvo patvirtinta LŠS tipinė struktūra: 
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LŠS vadovavimo ir valdymo struktūra 

 

 

Vadovaujantis 2018 m. kovo 1 d. LR krašto apsaugos ministro ir 2019 m. spalio 2 d. 

Lietuvos šaulių sąjungos vado įsakymais patvirtinta LŠS struktūra ir pareigybių sąrašai. 2021 m. 

LŠS buvo 337,25 nuolatinės tarnybos šaulių etato: KAM finansuojama – 61,5 etato, LŠS lėšomis – 

275,75  

Personalo ir narių duomenys yra apskaitomi programoje elektroniniu būdu, sistema 

palaipsniui vystoma ir didinamas jos funkcionalumas.  

 

2. ŠAULIŲ MOKYMAS IR KARINIS RENGIMAS 

2.1. Jaunųjų šaulių rengimas  

2021 m. LŠS jaunųjų šaulių rengimas buvo vykdomas vadovaujantis LŠS jaunųjų šaulių 

ugdymo programa (toliau – JŠUP), LŠS vado patvirtinta 2019 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 294. Ši 

programa sudaryta vadovaujantis LŠS vado 2019 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 293 patvirtinta 

Lietuvos šaulių sąjungos jaunųjų šaulių ugdymo koncepcija bei įvertinus šių dienų aktualijas. JŠUP 

skirta ugdyti jaunųjų šaulių pilietiškumą, tautiškumą, patriotiškumą ir savanorystę, suteikti žinių 

apie sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą. Be to, pristatomos Lietuvos statutinės valstybinės 

organizacijos, jų veiklos ypatybės bei galimybės pasirinkti tarnybą jose. Ši programa sudaro sąlygas 

jaunajai kartai tobulinti savo individualias fizines ir lyderio savybes. Jaunųjų šaulių veikla pagrįsta 

savanoriškumo principu, todėl ir pati ugdymo programa orientuota sudominti jauną žmogų: pažinti, 

visuomeniškai veiklai skatinti, pilietinei asmenybei ugdyti. JŠUP sudaro 4 pakopos (viena pakopa 
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orientuota į vienerius mokslo metus), atsižvelgiant į jaunųjų šaulių amžių (11–18 m.). Kiekvienos 

pakopos ugdymo ciklas baigiamas savaitine vasaros stovykla ir atitinkamu žinių įvertinimu, 

įteikiant pakopos baigimo pažymėjimą ir pakopos ženklą. 

Jaunųjų šaulių ugdymo veikloje 2021 m. dalyvavo 5 218 jaunųjų šaulių.  

2.2. Jaunųjų šaulių vasaros stovyklos 2021 m. 

2021 m. organizuota 50 jaunųjų šaulių vasaros stovyklų, kuriose dalyvavo 4 842 

moksleiviai ir jaunieji šauliai. LŠS vasaros stovyklos buvo diferencijuotos: 33 sukarintos stovyklos, 

kuriose dalyvavo 3 398 jaunasis šaulys; 17 specializuotų stovyklų, kuriose dalyvavo 1 444 dalyviai. 

Dėl COVID-19 apribojimų 2021 m. jaunieji šauliai neturėjo galimybių dalyvauti užsienio partnerių 

organizuojamose vasaros stovyklose.    

Taip pat dėl COVID-19 apribojimų ir susirgimo grėsmės 2021 m. buvo atšauktos dvi vaikų 

pažintinės ugdomosios stovyklos su Policijos departamentu, kuriose ankstesniais metais 

dalyvaudavo po 200 moksleivių policijos rėmėjų, jaunųjų šaulių jaunųjų pasieniečių. Taip pat buvo 

pakeistas LŠS tarptautinės stovyklos „Žalgiris – 2021“ formatas, dėl COVID-19 situacijos negalėjo 

atvykti užsieniečiai, todėl buvo pakviestas Gen. P. Plechavičiaus kadetų licėjus. Taigi stovykloje 

dalyvavo 70 licėjaus auklėtinių ir 70 jaunųjų šaulių.    

Instruktoriais jaunųjų šaulių vasaros stovyklose dirbo nuolatinės tarnybos LŠS štabo ir 

rinktinių šauliai, Lietuvos kariuomenės dalinių atstovai ir instruktoriai, LKA kariūnai bei mokyklų 

ir gimnazijų mokytojai.  

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, mokyklos ir vietinės bendruomenės. 

Nors ir 2021 m. daug sunkumų sukėlė COVID-19 apribojimai, LŠS organizuotose vasaros 

stovyklose dalyvavo 300 daugiau dalyvių nei 2020 m.  

Apibendrinant galima teigti, kad labiausiai jaunųjų šaulių ugdymą ir plėtrą riboja du 

faktoriai: finansiniai ir žmogiškieji resursai. Todėl gaunant kariuomenės infrastruktūrą, yra nemažos 

galimybės padidinti dalyvių skaičių jaunųjų šaulių stovyklose ir padaryti jas kokybiškesnes. 

Didesnis finansavimas padeda dalinai padengti pabrangusias paslaugų ir prekių kainas. 2021 m. 

išliko bėda dėl motyvuotų ir kompetentingų jaunųjų šaulių būrelių vadovų ir mokytojų, norinčių 

prisidėti prie neformaliojo vaikų švietimo. 

Mažėja ir vaikų skaičius jaunųjų šaulių neformaliojo švietimo būreliuose. Pagrindinė 

priežastis – regioninių mokyklų jungimasis ir centralizacija, kylančios transportavimo problemos, 

bei COVID-19 apribojimai ir karantinai. 
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Sekant tendencijas ir po atliktos analizės LŠS identifikavo, kad turimais žmogiškaisiais, 

finansiniais resursais ir gaunant kariuomenės infrastruktūrą optimalus jaunųjų šaulių vasaros 

stovyklų skaičius būtų 40–45, dalyvių – apie 4 000.  

2.3. Bendrasis ir kolektyvinis šaulių rengimas 

2021 m. LŠS narių rengimas buvo organizuojamas vadovaujantis LŠS įstatyme (9, 13 ir 14 

str.) numatytomis nuostatomis, remiantis Lietuvos kariuomenės vado 2021 m. vasario 9 d. įsakymu 

Nr. V-139 “Dėl Lietuvos kariuomenės vado reikalavimų  kariniam rengimui (2021-2023 metų 

laikotarpis) patvirtinimo”; 2010 m. LŠS vado patvirtinta LŠS narių rengimo koncepcija, 2018 m. 

birželio 22 d. LŠS vado įsakymu Nr. 209 „Dėl LŠS narių bendrųjų rengimo ir šaulių karinio 

rengimo reikalavimų patvirtinimo“ bei LK padalinių ir jiems priskirtų LŠS kovinių šaulių būrių 

bendraisiais karinio rengimo planais. LŠS narių bendrasis rengimas bei karinis rengimas buvo 

vykdomas rinktinių štabuose ir kuopose, LK padaliniuose, KASP padaliniuose.  

2021 m. šaulių rengimą reikėtų išskirti į kelias kategorijas:  

1. Bazinis šaulio rengimas organizuojant Bazinį šaulio įgūdžių kursą (BŠĮK) naujiems 

nariams, neturintiems jokio karinio išsilavinimo. 2021 m. 548 šauliai dalyvavo ir baigė BŠĮK. Dėl 

COVID-19 pandemijos grėsmės kai kurie planuoti BŠĮK buvo atidėti. 

2. Šaulių karinis rengimas LŠS rinktinėse 2021 m. Visose rinktinėse buvo 

organizuojamos rinktinės lygmens taktinės pratybos, kuriose dalyvavo 2 794 šaulių.  

3. LŠS šaulių dalyvavimas LK organizuojamose pratybose. Be LŠS rinktinėse 

organizuojamo karinio rengimo pratybų šauliai taip pat dalyvauja bendrose pratybose su Lietuvos 

kariuomene. 2021 m. kartu su LK padaliniais bendrose pratybose iš viso dalyvavo 641 šauliai. 

4. Karo komendantų užduočių vykdymas. 2021 m. paruošta ir LŠS vado 2021 m. 

gruodžio 09 d. įsakymu Nr. 265 patvirtinta  Ginkluoto pasipriešinimo būrių (toliau – GPB) 

koncepcija. Per 2021 m. LŠS yra numačiusi suformuoti po vieną GPB kiekvienoje rinktinėje. GPB 

pagrindinė paskirtis – remti savivaldybių administracijos direktorius ir karo komendantus krizių ar 

karo atveju. LŠS rinktinėse pradėti formuoti GPB pajėgumai. 

5. Kovinis šaudymas. LŠS 2021 m. kovinį šaudymą organizavo šaudant LK priskirtais 

AK4 MT automatiniais ginklais, asmeniniais ginklais skirtais šaulio tarnybai, LŠS turimais 

automatiniais ginklais bei LŠS turimais pistoletais. Kiekvienam šauliui įgūdžių tobulinimui kovinis 

šaudymas organizuojamas po du kartus per metus ir vykdomas LK 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.  
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6. Ginklo šaulio tarnybai kursas. 2021 m. buvo toliau organizuojami Ginklo šaulio 

tarnybai kursai šauliams, kurie norėtų ir turėtų galimybę įsigyti asmeninį ginklą šaulio tarnybai. Šį 

kursą 2021 m. sėkmingai išklausė ir baigė 297 šauliai. 

7. Bazinis pilietinio pasipriešinimo (BPP) kursas. LŠS 2018 m. parengė ir suderinusi su 

LK patvirtino Bazinio pilietinio pasipriešinimo (BPP) kursą. 2018 m. spalio mėn. įvyko pirmasis 

BPP kursas, kurio metu buvo parengta 13 instruktorių, kurie 2019 m. pradėjo organizuoti BPP kursą 

rinktinėse. Per 2021 metus BPP kursą išklausė ir sėkmingai baigė 824 šauliai. 

2.4. LŠS koviniai šaulių būriai 

 Apibendrinant, 2021 m. dėl COVID-19 pandemijos grėsmės LŠS narių karinis rengimas 

nebuvo suintensyvėjęs, nors atsižvelgiant į statistinius duomenis intensyvumas buvo didesnis. 

Didelę įtaką šaulių karinio rengimo kokybei turėjo išaugęs LK pasitikėjimas LŠS šaulių gebėjimais, 

dėl ko buvome dažniau kviečiami į bendrus pratybų planavimus ir bendras pratybas bei buvo 

pavedama vis daugiau savarankiškų užduočių šauliams. O tai labai motyvuoja šaulius ir skatina jų 

aktyvumą. 

 Tačiau 2021 m. išliko jau prieš metus identifikuotos problematinės sritys – tai LK parama 

priimant šaulius į LK mokymo centrus ruošti karinius specialistus ir rengti LŠS skyrių bei būrių 

vadus. LŠS neturi savo mokymo bazių ir parengtų atskirų sričių specialistų skyrių ar būrių vadams 

rengti. Tai tiesiogiai turi įtakos šaulių individualiam ir kolektyviniam rengimui bei pasirengimui 

LŠS veikti kartu su LK padaliniais. 

2.5. Objektų apsauga 

Objektų apsaugos šauliai atlieka apsaugos funkcijas. Objektų apsaugos šauliai 2021 m. 

vykdė 7 Lietuvos kariuomenės objektų, 1 komercinio objekto ir LŠS štabo apsaugą. Apsaugą 

vykdantys šauliai saugo pastatus ir teritorijas, tikrina asmenų, patenkančių į teritoriją, dokumentus, 

sulaiko pažeidėjus, taip pat mokomi panaudoti ginklą ir spec. priemones esant būtinajai ginčiai ar 

būtinajam reikalingumui, suteikti pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiajam, tinkamai elgtis 

ekstremalių situacijų atveju. 2021 m. buvo organizuoti 2 objektų apsaugos kursai (pagal 2015 m. 

rugsėjo 4 d. LŠS vado įsakymu Nr. 151 patvirtintą laikinąją Objektų apsaugos kurso programą), 

kuriuos baigė 20 šauliai. 

 

3. BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS INSTITUCIJOMIS 

3.1. Bendradarbiavimas su Policijos departamentu prie VRM  

Bendradarbiavimas vykdomas vadovaujantis 2020 m. rugpjūčio 24 d. Lietuvos šaulių 

sąjungos ir Policijos departamento prie VRM sutartimi Nr. F3-99.  

Bendra veikla vykdoma policijos centriniu ir teritoriniu lygmeniu. Bendradarbiauta 

padedant užtikrinti prevencinių priemonių įgyvendinimą suvaldant COVID-19 pandemiją. LŠS 
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nariai kartu su policijos pareigūnais užtikrino judėjimo apribojimų kontrolę, dalyvavo 1265 šauliai,  

budėjo ligoninių COVID-19 skyriuose, mobiliuose COVID-19 tyrimo paėmimo postuose, viso 

1510 budėjimo valandų. Didelis LŠS indėlis buvo organizuojant Rugsėjo 1-osios „Saugios savaitės“ 

renginius, kada šauliai 4 dienas budėjo prie mokyklų, gimnazijų esančių pėsčiųjų perėjų. Į šią akciją 

buvo pakviesti ir įtraukti 232 šauliai. Šauliai aktyviai dalyvavo prevencinėse priemonėse „Saugi 

kaimynystė, saugi bendruomenė“, taip pat kituose renginiuose. Su Policijos departamento 

pareigūnais 2021 m. renginiuose (neskaitant COVID-19 pandemijos suvaldymo priemonių) 

dalyvavo 445 šauliai, kurie bendrai atliko daugiau kaip 4 300 patruliavimo valandų. Išskirtinis 

aktyvumas yra Vilniaus mieste su visais policijos komisariatais. 

3.2. 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 Nr. F3-

4 (neterminuota) apibrėžia pagrindines institucijų bendros veiklos (vykdomos vietos padalinių 

teritoriniu lygmeniu) sritis.  

Kasmet VSAT Medininkų pasieniečių mokykloje buvo organizuojamos dvi bendros LŠS, 

PD ir VSAT stovyklos, kuriose dalyvaudavo per 200 moksleivių: jaunųjų šaulių, policijos rėmėjų ir 

jaunųjų pasieniečių. 2021 m. dėl COVID protrūkio Pasieniečių mokykloje stovykla buvo atšaukta.  

LŠS teikė pagalbą LR pasienyje ir pabėgėlių stovyklose, viso dalyvavo1295 šauliai. LŠS 

taip pat teikė pagalba legalių imigrantų iš Islamiškojo Afganistano Emyrato stovykloje (kt., 

Raseinių r.), dalyvavo 75 šauliai, 108 budėjimai. 

3.3. 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).   

Kas metinės vykdomų 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. Dėl COVID protrūkio bendrų renginių su PAGD 2021 m. nebuvo. 

3.4. Bendradarbiavimas su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija  

 2021 m. su Švietimo, mokslo ir sporto 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).  
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LŠS instruktorių–jaunųjų šaulių būrelių vadovų (toliau – JŠ BV) rengimo programa, 

parengta LŠS bendradarbiaujant su LK Div. gen. S. Raštikio LK mokykla, yra akredituota Kauno 

pedagogų kvalifikacijos centre. Išklausiusiems programą pedagogams užskaitomas kvalifikacijos 

kėlimo kursas ir įteikiami kvalifikuotų jaunųjų šaulių būrelių vadovų pažymėjimai. 2021 m. įvyko 1 

būrelių vadovų kursas, kuriame mokėsi 15 būrelių vadovų.  

2021 m. mokyklose pagal neformaliojo vaikų švietimo programą (NVŠ) mokėsi 2 929 

jaunieji šauliai. 

41 sutartis sudaryta su savivaldybių administracijomis dėl neformaliojo vaikų švietimo 

(NVŠ) programų vykdymo, lėšų skyrimo ir panaudojimo. 

Atkreiptinas dėmesys, kad 2021 m. išliko tendencija jog kai kurios savivaldybės skiria 

mažiau dėmesio pilietiniam ir patriotiniam ugdymui, todėl iškyla rizika, jog pilietiniam ir 

patriotiniam rengimui gali būti neskiriami finansai. Ši kryptis yra pagrindinė jaunųjų šaulių rengimo 

sudedamoji. Netekus finansavimo, gali iškilti sunkumų rengiant jaunuosius šaulius pagal jaunųjų 

šaulių ugdymo programą.  

3.5. Bendradarbiavimas su kitomis valstybinėmis institucijomis ir NVO 

Glaudūs bendradarbiavimo ryšiai sieja LŠS su kitomis jaunimo organizacijomis: Lietuvos 

jaunimo organizacijų taryba (LiJOT), regioninėmis jaunimo organizacijų tarybomis (savivaldybių 

jaunimo organizacijų sąjungomis), Lietuvos skautijos ir Ateitininkų federacija. 

Visų LŠS padalinių šauliai kartu su kariais savanoriais aktyviai dalyvauja saugant ir 

įamžinant Lietuvos karių, savanorių šaulių ir partizanų veiklos, mūšių ir žūties vietas. LŠS 

padaliniai pagal jiems priskirtus rajonus prižiūri ir tvarko partizaninės kovos paminklines vietas, 

teikia pagalbą jas pažymint, atkuriant partizanų vadavietes.  

2021 m. LŠS pasirašė ir atnaujino 10 bendradarbiavimo sutarčių (2 LŠS štabas, 8 – LŠS 

rinktinės) su įvairiomis institucijomis ir organizacijomis, taigi, atsirado platesnės galimybės kartu 

organizuoti renginius, edukacinius projektus ir programas, įgyvendinti bendrus pilietinio ugdymo, 

švietimo, mokslo, meno ir kultūrinius renginius.  

Bendradarbiavimo sutarties su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru 

bei Kalvarijos savivaldybe rezultatas – 2021 m. rugsėjį, minint partizano Juozo Lukšos-Daumanto 

70-ąsias mirties metines, žymiam kovotojui už laisvę iškilęs paminklinis žymuo Liubave. 

Pasirašytos sutartys su muziejais – nacionaliniu M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Antano 

Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejaus padaliniu, mokymo įstaigomis (keturiomis 

mokyklomis Klaipėdos ir Šiaulių apskr.) ir kt. sukuria platesnį kontekstą ir gilesnes galimybes 

ugdyti jaunimo ir visos visuomenės pilietines ir tautines vertybes, kelti sąmoningumą, pagarbą 

valstybei bei jos istorijai. 
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Šaulių ir gydymo įstaigų bendradarbiavimas bei šaulių pagalba pandemijos metu tapo 

išskirtiniu įvykiu kovos su pandemija kontekste. Nepamirštinas ir faktas, kad LŠS nariai yra 

aktyvūs neatlygintini kraujo donorai: nuolat dalyvauja Nacionalinio kraujo centro, gydymo įstaigų 

organizuojamose kraujo donorystės akcijose ar patys jas inicijuoja. 

 

4. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS 

4.1. LŠS išeivijoje  

Palaikomi glaudūs ryšiai tarp LŠS ir LŠS išeivijoje (JAV, Kanadoje, Vokietijoje ir 

Didžiojoje Britanijoje) vadų bei šaulių..  

Aktyvus bendradarbiavimas vyksta tarp LŠS ir LŠS paramos grupės Vokietijoje. Šiuo metu 

ši LŠS paramos grupė jungia 27 narius, gyvenančius Bavarijos federacinėje žemėje, Vokietijoje. 

LŠS paramos grupė kiekvienais metais atvyksta į Lietuvą ir dalyvauja LŠS renginiuose.  

4.2. Bendradarbiavimo susitarimai  

2021 m. dėl COVID-19 neįvyko pavasarį turėjęs būti Lietuvos, Latvijos, Estijos, 

Didžiosios Britanijos ir Lenkijos giminingų organizacijų vadų susitikimas. Susitikimas buvo 

perkeltas į 2022 m. sausio mėnesį. Susitikimas vyks nuotoliniu būdu, jo metu turėtų būti pasirašytas 

penkiašalis LŠS, Estijos Noored Kotkad ir Kodutǜtred, Latvijos Jaunsardze, Didžiosios Britanijos 

Army Cadet Forces ir Lenkijos sukarintų organizacijų biuro prie Lenkijos krašto apsaugos 

ministerijos bendradarbiavimo tęstinumo protokolas 2022 metams.  

4.2.1. Latvija, Estija, Lenkija 

2021 m. rugpjūčio mėn. Baltijos kariškių žaidynėse dalyvavo LŠS jaunųjų šaulių 

delegacija (12 atstovų), tai buvo vienintelis tarptautinis renginys kurį organizavo partneriai.    

Tradiciniai tarptautiniai renginiai dėl COVID-19 neįvyko. Visi renginiai perkelti į 2022 m. 

2021 m. vyko keli nuotoliniai susitikimai su Latvijos, Lenkijos, Estijos atstovais. 

Susitikimų metu buvo aptariama COVID-19 situacijos šalyse, bei įsitraukimas į pagalbą 

institucijoms, taip pat buvo diskutuojama apie patirtis organizuojant veiklas jaunimui, vyko 2022 m. 

veiklų planavimas.  

4.2.2. Ukraina 

2021 m. buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Ukrainos atstovais. Ir toliau vykdoma 

parama Ukrainos vaikams, koncentruojantis į paramą vaikams iš Rytų Ukrainos. 2021 m. dėl 

COVID-19 apribojimų Ukrainos vaikai ir kadetai į Lietuvą atvykti negalėjo, tačiau ir toliau 

palaikomas bendradarbiavimas su ukrainiečiais bei dėliojami planai dėl 2022 m.  

2021 m. gruodžio mėn. LŠS vadas lankėsi Ukrainoje, kur susitiko su Ivan Bohun vardo 

licėjaus vadovu. Susitikimo metu, vadai aptarė bendradarbiavimą, bei galimybes abipusį 

dalyvavimą organizuojamose stovyklose.  
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4.2.3. Vokietija 

2021 m. vyko nuotolinis susitikimas su Vokietijos rezervistais, kurio metu buvo aptartos 

LŠS ir Vokietijos rezervistų bendradarbiavimo galimybės, pasidalinta patirtimis, kaip kovojama su 

COVID-19 situacija šalyse, kaip organizuojamos veiklos nariams. 

Apibendrintai, 2021 m. užsienio atstovai nedalyvavo LŠS organizuotuose renginiuose 

Lietuvoje, 12 atstovų dalyvavo užsienio partnerių organizuojamuose renginiuose. LŠS sėkmingai 

vykdo tarptautinį bendradarbiavimą, kuris kasmet plečiasi ir apima vis daugiau šaulių. LŠS toliau 

stiprina savo dvišalius ir daugiašalius bendradarbiavimus su Latvija, Estija, Jungtine Karalyste, 

Lenkija, Ukraina.  

 

5. KULTŪRINĖ IR SPORTO VEIKLA  

2021 m. LŠS sporto ir kultūrinės veiklos prioritetiniai uždaviniai: organizuojant ir 

dalyvaujant renginiuose, reprezentuojančiuose LŠS, puoselėti tautos etninę kultūrą, gerinti šaulių 

sveikatą, fizinį pasirengimą, propaguoti sveiką gyvenseną. Šiam tikslui LŠS organizuoti šie sporto 

renginiai:  

✓ jaunųjų šaulių sporto žaidynės – dalyvavo 345 jaunieji šauliai ir vadovai; 

✓ festivalis „Sportas visiems“ – dalyvavo 345 jaunieji šauliai ir vadovai; 

✓ Europos sporto savaitė „Be Active“ – dalyvavo 1 800 jaunųjų šaulių ir moksleivių; 

✓ sausio 13 d. bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“ – atšaukta dėl COVID-19; 

✓ žygiai – dalyvavo 4 100 jaunųjų šaulių ir šaulių. 

Pagrindiniai LŠS sporto veiklos partneriai – Lietuvos asociacija „Sportas visiems“ ir 

Lietuvos kariuomenės sporto klubas. 

Bendradarbiaujant su ateitininkų ir skautų organizacijomis buvo vykdomi pasitarimai, 

konsultacijos nuotoliniu būdu. 

Kaip ir kasmet LŠS štabo Garbės sargybos kuopos šauliai per praėjusius metus 17 kartų 

dalyvavo valstybinėse, tautinėse šventėse, LŠS, kitų visuomeninių organizacijų iškilminguose 

renginiuose ir iškilmingų paminėjimų metu įvairiuose Lietuvos miestuose bei vietovėse atliko 

pagarbos salves. 

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.  

Dėl pandemijos 2021 m. neįvyko LŠS meno kolektyvų apžiūra, tačiau rinktinių meno 

kolektyvai, kviečiami visuomenės, surengė pasirodymų, o būtent: Karininko Antano Juozapavičiaus 



12 

 

šaulių 1-osios rinktinės Alytaus šaulių teatras, Vakarų (Jūros) šaulių 3-iosios rinktinės choras, 

Alfonso Smetonos šaulių 5-osios  rinktinės vyrų choras „Aukštaitis“. 

2021 m. lapkritį nuotoliniu būdu vyko 16-asis tradicinis karinės patriotinės dainos 

konkursas, skirtas Kariuomenės dienai paminėti. 

 

6. LŠS APRŪPINIMAS 

6.1. Infrastruktūra  

2021 m. LŠS nuosavybės balanse turėjo 9 atskirus nekilnojamojo turto vienetus. Be to, 

LŠS naudojosi 21 administracinės paskirties pastatu ir patalpa, gauta iš Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės, savivaldybių ir Turto banko (Šakiuose, Plungėje, Marijampolėje, Vilniuje, Kaune, 

Joniškyje, Klaipėdoje, Biržuose). 

2021 m. buvo atlikti einamieji patalpų remontai Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 

(Alytaus apskr.) bei  Lietuvos šaulių sąjungos štabo vidaus patalpose.  

Nepaisant minimalių investicijų į LŠS infrastruktūros gerinimą, nepatenkinama situacija 

išlieka A. Smetonos šaulių 5-osios rinktinės (Panevėžyje) ir kituose šaulių namuose, kurie yra 

avarinės arba blogos būklės (dauguma iš jų – istoriniai šaulių namai). Pastatų remontui reikiamų 

resursų 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. Transportas   

LŠS štabo ir atskirų rinktinių veiklai užtikrinti naudojama 22 automobilių. Sutarčių 

pagrindu saugomų objektų greitojo reagavimo funkcijai atlikti LŠS naudoja papildomai 5 

automobilius. LŠS autoparkas yra pasenęs ir reikalauja didelių eksploatacinių išlaidų.  

Beveik pusė LŠS nuosavybės teise valdomo transporto yra neperspektyvus ir 

neekonomiškas (senesni nei 9 m., rida daugiau nei 500 000 km). Atsižvelgdama į šią situaciją, 

2021 m. LŠS įsigijo 4 naujas transporto priemones.  

6.3. Organizacinė technika ir informacinių sistemų ūkis 

2021 m. LŠS informacinių sistemų ūkį papildė 14 vnt. naujų nešiojamųjų tarnybinių 

kompiuterių, kurie pakeitė senuosius, nebeatitinkančius reikiamos spartos ir programinės įrangos 

reikalavimų ir dalis buvo skirta naujų darbo vietų įrengimui. 

Pakeista LŠS štabo kompiuterinio tinklo kabelių instaliacija, pašalinti seni tarpiniai tinklo 

įrenginiai,  įgalintas aukštesnis tinklo saugumas visų galinių tinklo taškų jungiamumo prie tinklo 

valdymu centriniu maršrutizatoriumi ir valdomais komutatoriais. 
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Naujai remontuotuose kabinetuose LŠS štabe Laisvės al. 34, Kaune pakeisti belaidžio tinklo 

įrenginiai, paspartinta belaidžio ryšio sparta iki 1Gbps (teorinio, įrenginiams, palaikantiems 

802.11ac standartą). Tarnybinio tinklo pasiekimui belaidžiu būdu naudojama WPA2-Enterprise 

autentifikacija per RADIUS serverį, naudojant elektroninius tarnybinių įrenginių sertifikatus. 

Baigtas pasiruošimas įrengti KAS RN darbo vietą LŠS štabe Laisvės al. 34, Kaune, su 

galimybe pasiekti KAS RN tinklą, darbo vietos galutinis įrengimas numatomas 2022 m. sausio 

mėn. 

Informacinių sistemų veiklos patikimumui padidinti reikia įsigyti naują aukšto patikimumo 

duomenų talpyklos sprendimą. Šiuo metu dubliuojamos informacinės paslaugos ir sistemos, tačiau 

duomenų talpyklos funkciją atlieka atskiras duomenų serveris, kuris turi tik atsarginės kopijos 

apsaugą. Sutrikus šiam duomenų serveriui, duomenys nebūtų prarasti, tačiau sutriktų galimybė 

darbuotojams pasiekti bendrą duomenų talpyklą. 2021 m. talpykla neįsigyta dėl finansinių 

priemonių stokos. 

Gerinant dokumentų mainų ir darbo efektyvumą tarp LŠS padalinių ir kitų KAS institucijų 

reikalinga įsigyti ir įdiegti elektroninę dokumentų valdymo sistemą. 

 

7. LŠS FINANSAI  

LŠS 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, 1,2% nuo gyventojų pajamų mokesčio).  

4. Tikslinės lėšos (valstybės remiamų fondų lėšos). 

5. Projektinės (NVŠ ir savivaldybių lėšos projektams vykdyti). 

 

2020 m. 2021 m. 

Iš viso: 5 053 692 Eur Iš viso: 5 647 192 Eur 

Valst. biudžeto lėšos:   2 035 987 Eur Valst. biudžeto lėšos:  2 198 286 Eur 

Spec. lėšos:                   2 403 562 Eur Spec. lėšos:                   2 636 452 Eur 

Visuomeninės lėšos:        221 209 Eur Visuomeninės lėšos:        230 201 Eur 

Tikslinės lėšos:                  54 270 Eur Tikslinės lėšos:                 104 715 Eur 

Projektinės lėšos:             338 664 Eur   Projektinės lėšos:             477 538 Eur   

 

LŠS finansavimas iš KAM asignavimų 2021 m. padidėjo 182 tūkst. eurų. Administruoti ir 

išlaikyti LŠS priemonei skirta 1 432,4 tūkst. eurų. Vykdyti LŠS pilietinį ir patriotinį ugdymą 

priemonei skirta 712,6 tūkst. eurų. Vykdyti LŠS šaulių karinį rengimą priemonei skirta 70,0 tūkst. 
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eurų. Asignavimai darbo užmokesčiui didėjo 78,0 tūkst. eurų dėl nustatytų didesnių pareiginių 

atlyginimų koeficientų. 

Visuomeninių lėšų padidėjo 8,99 tūkst. eurų. Visuomenines lėšas sudarė: 1,2 procentai nuo 

GPM parama – 27 689 eurų, fizinių ir juridinių asmenų parama – 91 170 eurų, Nario mokesčio  

2021 m. surinkta 59 852 eurų. Stovyklų registracijos mokesčio surinkta 51 490 eurų.  

Tikslinių lėšų padidėjo 50,45 tūkst. eurų. Tai „Švietimo manų paramos fondas“skyrė 

33 940 eurų, įgyvendinamiems sporto projektams, LR užsienio reikalų ministerija skyrė 9 836 eurų 

Lietuvos nacionalinio saugumo konferencijai. 

Projektinių lėšų padidėjo 183,87 tūkst. eurų. Neformaliojo vaikų švietimo projektui gauta 

448 831 eurų. Savivaldybės įvairiems projektams  skyrė 28 707 eurų.   

LŠS stengiasi įsitraukti į įvairius projektus, kur bandoma gauti papildomą finansavimą, 

kuris būtų nukreiptas LŠS veiklai finansuoti. 

 

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 

socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir „Youtube“. Plėtojama leidybinė veikla – periodiškai 

leidžiamas Lietuvos šaulių žurnalas „Trimitas“, specializuoti leidiniai. 

Papildomai skatinti šaulių vieningumą ir padidinti LŠS patrauklumą bei žinomumą 

visuomenėje 2021 m. buvo leisti tikslinei auditorijai skirti informaciniai, reprezentaciniai, LŠS 

veiklą atspindintys leidiniai: brošiūros, skrajutės, plakatai.  

2021 m. LŠS sulaukė dėmesio iš Lietuvos žiniasklaidos. Vasarą ir rudenį žiniasklaida 

aktyviai domėjosi Lietuvos šaulių sąjungos teikiama pagalba LR Pasienio pareigūnams siekiant 

suvaldyti nelegalių migrantų krizę. Buvo rengiamos pokalbių laidos LRT radijuje, kur situaciją 

komentavo LŠS vadas, rinktinių vadai ir šauliai. Rengti reportažai televizijos laidoms – „Labas 

rytas, Lietuva“, „Panorama“, TV3, LNK žinioms. Spaudoje, Šaulių sąjungos tinklalapyje, 

socialiniuose tinkluose pasirodė ne vienas pranešimas apie šaulių vykdomą veiklas valstybinių 

švenčių metu, budėjimus ligoninių reanimacijos skyriuose kovojant su COVID-19 pandemija. 

Minint Abiejų Tautų Respublikos Konstitucijos ir Tautų tarpusavio įžadų metines, 

Lietuvos šaulių sąjunga spalio 20 dieną organizuoja Lietuvos nacionalinio saugumo konferenciją. 

Renginį transliavo LRT televizija ir internetinis portalas. 

Šaulių žurnalas „Trimitas“ – seniausių Lietuvos žurnalų trejetukui priklausantis leidinys, 

turintis gilias tradicijas ir ištikimus skaitytojus. Tai vienintelis nuosekliai leidžiamas leidinys, 

atspindintis ir reprezentuojantis šaulių veiklą ir vertybes. Didėjant internetinės žiniasklaidos įtakai, 

žurnalo leidyba vykdoma bandant atrasti patraukliausias formos ir turinio sąveikas: ieškant įdomių 
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temų, aktualijų, vizualiųjų sprendimų, siekiama bendradarbiauti su kitomis institucijomis, 

skaitytojui kalbėti aktualiomis temomis.  

Svarbiausias žurnalo siekis – šauliškumo sampratos XXI amžiuje sklaida, jaunųjų šaulių ir 

šaulių pilietiškumo, patriotiškumo ugdymas, tautinių jausmų puoselėjimas. Redakcija didelį dėmesį 

skiria istoriniams tekstams, kuriais siekiama aktualizuoti praeities patirtis, aptariant anuometinės 

kasdienybės, kultūros, kovų, asmenybių pavyzdžius. Žurnalo tekstais siekiama skatinti kuo didesnį 

piliečių (ypač šaulių) įsitraukimą, skleidžiant Lietuvos valstybingumo ir jo stiprinimo žinią. Žurnalo 

skaitytojas – įvairaus amžiaus, šauliškumo idėjoms neabejingas, gynybos ir saugumo tematika 

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, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje. Nuo 2019 m. žurnalas vėl leidžiamas kas mėnesį 

(2008–2018 m. leisti tik 6 numeriai per metus). 2021 m. vieno žurnalo numerio tiražas buvo 1 500 

egz. (prenumeratorių – ~700, kiti numeriai skirti reprezentacijai), per metus išleista 18 000 egz. 

Žurnalą „Trimitas“ visi norintys galėjo įsigyti spaudos kioskuose ir didžiuosiuose prekybos 

centruose. Metų gale prenumeratoriams skirta dovana – šauliškas 2022 metų kalendorius. Be to, 

žurnalui populiarinti yra organizuojami konkursai, už kuriuos yra teikiamos dovanos. Leidinys 

kasmet pristatomas Vilniaus knygų mugėje, deja, 2021 m. įsivyravus pandemijai, šis renginys 

neįvyko, dalyvavimas Knygų mugei atidėtas 2022-iems metams. 

2021-aisiais iš Lietuvos radijo ir televizijos rėmimo fondo gautas finansavimas redakcijos 

teiktam projektui „Valstybė ir asmuo: universalių sprendimų link“. Tai leido padidinti žurnalo 

sklaidą visoje Lietuvoje, pagerinti jo leidybą, paįvairinti rašančių autorių skaičių, kad leidinio 

turinys būtų patrauklesnis kuo įvairesnei skaitytojų auditorijai. Praėjus mėnesiui po žurnalo 

išleidimo elektroninė žurnalo versija talpinama LŠS internetiniame puslapyje 

(www.sauliusajunga.lt). Aktyviai administruojama „Trimito“ Facebook paskyra, kurioje talpinami 

žurnalo video anonsai, skatinama prenumerata, anonsuojamos įdomiausios, tuo metu aktualiausios 

naujausio numerio temos. 

Lietuvos šaulių sąjunga kasmet išnaudoja šiuolaikines komunikacijos priemones, tobulina 

vidinę ir išorinę komunikaciją, tęsia istorinio šaulių žurnalo „Trimitas“ leidybą. LŠS viešojoje 

erdvėje siekia kurti teigiamą organizacijos įvaizdį, didinti žinomumą bei pritraukti naujų narių, 

http://www.sauliusajunga.lt/
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organizuoti renginius ir įgyvendinti įvairius projektus bei akcijas, kurių metu būtų skatinamas 

visuomenės sąmoningumas, patriotiškumas ir domėjimasis savos šalies krašto apsauga ir gynyba.  

 

 

III SKYRIUS 

APIBENDRINIMAS IR SIŪLYMAI 

 

Svarbiausi 2021 metais atlikti Lietuvos šaulių sąjungos (toliau LŠS) darbai: 

Lietuvos šaulių sąjunga kasmet siekia tobulinti organizacijos veiklą, įgyvendinti išsikeltus 

tikslus ir uždavinius rengti Lietuvos Respublikos piliečius ginkluotam ir nesmurtiniam pilietiniam 

pasipriešinimui, padėti užtikrinti viešąjį saugumą, ugdyti pasitikinčius savimi, kūrybingus, 

motyvuotus ir drausmingus Lietuvos Respublikos piliečius, pasirengusius ginti Tėvynę, nelaimės 

atveju padėti kitiems. Šaulių sąjunga šiandien vienija 12 tūkst. Lietuvos piliečių, kurie neabejingi 

valstybės gyvenimui ir gynybai.  

Pasaulyje ir Lietuvoje besitęsiant koronaviruso infekcijos (COVID-19) pandemijai, 

praėjusiais metais LŠS nariai kartu su policijos pareigūnais užtikrino judėjimo apribojimų kontrolę, 

budėjo ligoninių COVID-19 skyriuose, mobiliuose COVID-19 tyrimo paėmimo postuose. 

Prasidėjus nelegalių migrantų krizei, šauliai vykdė bendrus budėjimus su Valstybinės sienos 

apsaugos tarnyba ir Viešojo saugumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos 

tiek pasienio užkardose, tiek nelegalių migrantų laikinose sulaikymo vietose. Į Lietuvą iš 

Islamiškojo Afganistano Emyrato atgabenus afganų vertėjus, nuo pat pirmos dienos jų 

apgyvendinimo vietos apsaugą vykdė ir pagalbą neatlygintinai teikė LŠS nariai, vėliau apsauga 

buvo vykdoma komercinės sutarties pagrindu. 

Vienas svarbiausių 2021 metais išsikeltų uždavinių – padidinti bendrą suaugusių ir jaunųjų 

šaulių skaičių. Siekiant užsibrėžto tikslo, kasmet kyla vis daugiau iššūkių: neigiama demografinė 

situacija Lietuvoje, ypač jos regionuose, regioninių mokyklų uždarymas ir jungimas, kada kaimiškų 

vietovių moksleiviams sumažėja galimybės įsitraukti į užklasinę veiklą, pastaruosius 20 metų 

didėjantis emigracijos skaičius, mažėjantis gimstamumas, augantis mirtingumas, epidemiologinė 

situacija Lietuvoje ir pasaulyje. Nepaisant to, džiugina padidėjęs suaugusių šaulių, kiek mažiau 

padidėjęs jaunųjų šaulių skaičius. Dėl karantino ribojimų, nebuvo galimybės tiesiogiai bendrauti su 

moksleiviais, todėl menko galimybė aktyviai megzti tiesioginį ryšį su jaunimu ir juos pritraukti į 

jaunųjų šaulių gretas. Tiesioginio bendravimo stoka per pandemijos piką kompensuota vasaros 

stovyklų moksleiviams ir jauniesiems šauliams metu, kurios praėjusiais metais pasižymėjo dalyvių 

gausa. Dėmesys buvo skiriamas jaunųjų šaulių būrelių vadovams. Rengti kursai ir užsiėmimai ne tik 

esamiems būrelių vadovams, bet buvo aktyviai dirbama, siekiant pritraukti ir darbui su jaunimu 

paruošti naujų jaunųjų šaulių būrelių vadovų – jiems organizuoti kursai ir mokymai.  
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LŠS ir toliau nuosekliai dirbo su Lietuvos jaunimu, atsižvelgdama į sąmoningo, pilietiško 

ir patriotiško šiuolaikinio lyderio formavimą. Siekiant jaunųjų šaulių veiklos gerinimo, suformuotos 

rinktinių Jaunųjų šaulių tarybos, paskirti rinktinių jaunųjų šaulių vadai ir suformuota LŠS Jaunųjų 

šaulių taryba.  

 2021 m. buvo sistemingai vykdomas kombinuotas (pirmąjį pusmetį nuotolinis, 

antrąjį pusmetį – kontaktinis) jaunųjų šaulių pilietinis ir patriotinis rengimas. Organizuojami 

renginiai jauniesiems šauliams, jaunieji šauliai taip pat aktyviai dalyvavo bendruose LŠS 

renginiuose, valstybinių švenčių minėjimuose.   

 Buvo tęsiamas ir stiprinamas bendradarbiavimas su Gen. P. Plechavičiaus licėjumi – 

LŠS ir licėjus drauge organizavo stovyklą „Žalgiris 2021“. LŠS atstovai dalyvavo susitikimuose dėl 

kitų licėjų steigimo, Alsėdžių S. Narutavičiaus gimnazijoje pilietiškumo ir patriotiškumo veiklų 

stiprinimo. 

 Sporto veikla LŠS 2021 m. buvo kaip niekad aktyvi – žiemą nuotoliniu būdu 

organizuota žiemos sporto šventė, vasarą ir rudenį atrankinės bei finalinės jaunųjų šaulių sporto 

žaidynės, rugsėjį – tradiciniai kliūčių ruožo renginiai. Nors karantinas stipriai ribojo galimybes, 

tačiau laikantis tradicijų ir siekiant ugdyti jaunimo patriotiškumą, skatinti domėjimąsi istorija, buvo 

organizuoti pilietiškumą ir patriotiškumą skatinantys žygiai, kuriuose dalyvavo ypač daug jaunųjų 

šaulių ir šaulių. 

Suderinus su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, 2021 metais vykusiame 

LŠS neeiliniame suvažiavime buvo patvirtinta LŠS 2021-2024 metų veiklos  strategija. 

2021 metais sistemingai vyko suaugusių šaulių kovinis rengimas. Pagrindinis dėmesys 

skirtas kovinių šaulių būrių ir kovinių asmenų bei jų organizacijų ginkluoto pasipriešinimo vienetų  

(komendantiniai) formavimui ir mokymui. Šauliai aktyviai dalyvavo „Bazinio pilietinio 

pasipriešinimo kurse“, „Ginklo šaulio tarnybai kurse“, „Baziniame šaulio įgūdžių kurse“. Didelę 

įtaką šaulių karinio rengimo kokybei turėjo išaugęs Lietuvos kariuomenės pasitikėjimas LŠS, 

buvome dažniau kviečiami į bendrus pratybų planavimus ir bendras pratybas, kuriose šauliams 

buvo pavedama vis daugiau savarankiškų užduočių. Parodytas pasitikėjimas šauliais, motyvuoja 

savo laisvą laiką užsiėmimams, pratyboms ir mokymams skiriančius organizacijos narius, skatina 

juos dar aktyviau dalyvauti bendrose pratybose su Lietuvos kariuomenės, Krašto apsaugos 

savanoriškųjų pajėgų kariais, Lietuvos kariuomenės organizuojamuose kursuose, LŠS rinktinių 

rengiamose pratybose. 

2021 m. gruodžio 9 d. LŠS priimtas įsakymas Nr. 265 „Dėl ginkluoto pasipriešinimo būrių 

formavimo“, kuriuo patvirtinta ir ginkluoto pasipriešinimo būrių koncepcija. LŠS rinktinėse pradėti 

formuoti ginkluotų piliečių pasipriešinimo būriai, veiklą planuojama baigti 2022 m. II ketvirtį. 
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Siekiant šauliams suteikti  neginkluoto pasipriešinimo žinių ir įgūdžių, Mobilizacijos ir pilietinio 

pasipriešinimo departamentas prie KAM  organizavo pilietinio pasipriešinimo kursus. 

Džiaugiamės, kad sudėtingu metu LŠS vykdoma socialinė-kultūrinė visuomeninė veikla 

nenutrūko, ji buvo vykdoma pagal padiktuotą pandeminę situaciją Lietuvoje, atsižvelgiant į tuo 

metu Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbtus karantino reikalavimus. 

Bendradarbiaujant su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru 

(LGGRTC), buvo pastatytas ir 2021 m. rugsėjo 4 d. atidengtas atminimo ženklas, įamžinantis Juozo 

Lukšos-Daumanto (Skirmanto) ir jo bendražygių atminimą Lietuvos-Lenkijos sienos kirtimo vietoje 

Liubave, Kalvarijos savivaldybėje. 

LŠS spalio mėnesį, bendradarbiaudama su Vytauto Didžiojo Universitetu, rengė Lietuvos 

nacionalinio saugumo konferenciją Valdovų rūmuose, Vilniuje. Konferencijos tikslas – aptarti šiuo 

metu regione vyraujančias grėsmes saugumo srityje, kylančius iššūkius ir su jais supažindinti 

visuomenę. Renginyje dalyvavo ir sveikinimo kalbas sakė LR prezidentas Gitanas Nausėda ir 

Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda. Šauliai aktyviai dalyvavo įvairiose labdaros ir paramos 

akcijose: nuo kraujo donorystės iki karių, savanorių ir šaulių kapų tvarkymų ir priežiūros.  

Lietuvos šaulių sąjunga kasmet išnaudoja šiuolaikines komunikacijos priemones, tobulina 

vidinę ir išorinę komunikaciją, tęsia istorinio šaulių žurnalo „Trimitas“ leidybą. LŠS viešojoje 

erdvėje siekia kurti teigiamą organizacijos įvaizdį, didinti žinomumą bei pritraukti naujų narių, 

organizuoti renginius ir įgyvendinti įvairius projektus bei akcijas, kurių metu būtų skatinamas 

visuomenės sąmoningumas, patriotiškumas ir domėjimasis savos šalies krašto apsauga ir gynyba.  

2022 metais: 

Vienas iš prioritetinių darbų – pabaigti rengti, suderinti ir pasitvirtinti ilgalaikę (10 metų) 

Lietuvos šaulių sąjungos strategiją. Bus tęsiamas kovinių šaulių būrių rinktinėse formavimas ir 

priskyrimas, kiekvienoje rinktinėje bus formuojami koviniai asmenų ir jų organizacijų ginkluoto 

pasipriešinimo (komendantiniai) vienetai. 

2022 m. planuojama didinti jaunųjų šaulių skaičių ir priartėti iki prieš pandemiją buvusių 

skaičių. Didelis dėmesys bus skiriamas regionams, kuriuose jaunųjų šaulių veikla nėra vykdoma 

arba vykdoma ne taip aktyviai,  todėl bus skiriamas didelis dėmesys jaunųjų šaulių būrelių plėtrai ir 

išlaikymui, būrelių vadovų kompetencijų kėlimui.  

Planuojama ir toliau aktyviai organizuoti įvadines stovyklas žiemos, pavasario, rudens 

moksleivių atostogų metu, pakopines ir specializuotas stovyklas vasaros metu. 

Tikimės, jog aprimus pandeminei situacijai, galėsime atgaivinti ryšius su LŠS 

giminingomis organizacijomis užsienyje, organizuoti tarptautines veiklas, dalyvauti jų renginiuose.   

2022 m. paskelbti Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos metais. Minėjimo proga LŠS 

organizuos renginius. Taip pat bus organizuojami kiti tradiciniai LŠS renginiai, sporto veiklos. 
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Sąjungos vadas                       plk. Albertas Dapkus  


