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LPS kolektyviniai nariai – šakinės 

profesinės sąjungos: 

Energetikos, Pramonės įmonių, Krovininio autotransporto,

Viešojo autotransporto, Turizmo: viešbučių, vertėjų, gidų,

apsaugos darbuotojų; Švietimo ir mokslo darbuotojo, Medicinos

darbuotojų; Komunalinių paslaugų: šilumos, vandentiekio, gatvių

apšvietimo, atliekų surinkimo įmonių,; „Lietuvos paštas“

darbuotojų PS,; Valstybės tarnautojų: SODROS, savivaldybių

darbuotojų; Prekybos darbuotojų (Douglas, Maxima, Norfa),

Kelių priežiūros darbuotojų; Slaugos ir socialinių paslaugų

darbuotojų PS.



Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ naryste,          

organizacijų teritorinis pasiskirstymas Lietuvos 

savivaldybėse:

Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės,

Telsių, Utenos, Vilniaus miesto ir rajono,

Raseinių, Pakruojo, Biržų, Rokiškio, Visagino, Širvintų,

Šalčininkų, Varėnos, Anykščių, Elekrėnų, Kaišiadorių,

Ignalinos, Kėdainių, Prienų, Ukmergės, Palangos, Jonavos,

Naujoji Akmenė, Druskininkų, Šilalės, Švenčionių.



TARYBOS REKOMENDACIJA dėl 2018 m. 

Lietuvos nacionalinės reformų programos su 

Tarybos nuomone dėl 2018 m. Lietuvos 

stabilumo programos 

Lietuva išgyvena stiprų ekonomikos pakilimą 

ir siekia, kad jo teigiamą poveikį pajustų visi. 

AR TIKRAI VISI JAUČIA STIPRŲ 

EKONOMIKOS PAKILIMĄ?



TARYBOS REKOMENDACIJA

2017 m. ekonomikos augimas pasiekė 3,8 %.

Planuojama, kad 2018 ir 2019 m. ekonomikos 

augimas taps nuosaikesnis ir atitinkamai sieks 

2,9 % ir 2,6%

2017 m. Lietuvos našumas vėl pradėjo augti, 

taigi sumažėjo spaudimas konkurencingumui.

Lietuvoje nedarbo lygis siekė 7,5%.



TARYBOS REKOMENDACIJA

• Nepaisant pastaruoju metu padarytos 

pažangos, nelygybė ir skurdas tebėra vieni 

didžiausių ES. Tai yra riboto mokesčių 

sistemos progresyvumo, didelių žemos ir 

aukštos kvalifikacijos darbuotojų užimtumo 

skirtumų ir neadekvačios išmokų sistemos 

padarinys. Skurdo lygis, ypač pagyvenusių 

žmonių, neįgaliųjų, bedarbių ir vienišų tėvų, 

vis dar gerokai viršija ES vidurkį. 



TARYBOS REKOMENDACIJA

• Didelę nelygybę ir prastą mažas 

pajamas gaunančių asmenų 

padėtį taip pat lemia žmonių 

neaktyvumas ir per maža naryste 

profesinėse sąjungose bei didelis 

kvalifikuotos darbo jėgos 

trūkumas darbo rinkoje. 



TARYBOS REKOMENDACIJA

• Sveikatos priežiūros rezultatai 

tebėra palyginti prasti, todėl 

Lietuvos darbo jėgos našumas 

yra mažesnis. Padėtį dar 

blogina žemas investicijų į 

sveikatos priežiūros sektorių lygis 

ir lėtas reformų tempas.



TARYBOS REKOMENDACIJA

Dėl didelių mokėjimų savo lėšomis 

sveikatos apsaugai ir dėl regioninių 

skirtumų toliau mažėja sveikatos 

priežiūros prieinamumas 

pažeidžiamiausioms visuomenės 

grupėms. 



ATASKAITA 2014-2018

Per šį laikotarpį Lietuva įgyvendino 

kelias svarbias visiems Lietuvos 

dirbantiesiems reformas, tai darbo 

santykių, mokesčių ir pensijų reformas. 

Taip pat ėmėsi stiprinti socialinės 

apsaugos sistemą bei pertvarkyti 

švietimo sektorių. 



DARBO KODEKSAS
Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis ir SOCMINO ministras 

Linas Kukuraitis –TT posėdyje

Seimo rinkimus laimėjus Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai

Darbo Kodekso priėmimas buvo atidėtas pusmečiui ir 

profsąjungoms buvo leista derėtis.  



DARBO KODEKSAS

2017 kovo 15 Trišalėje taryboje pasirašytas susitarimas, 

kuriame sutarta:

1. Dėl suminės darbo laiko apskaitos. (52 val. ir 3 mėn.apskaita)

2. Maksimalus darbo laikas su papildoma darbo sutartimi 60 val. per savaitę

3. Atostogos 20 darbo dienų , kompromisas papildomos ir prailgintos 

atostogos LR Vyriausybės nutarimu

4. Nedarbo išmokai gauti reikalingas 12 mėn. darbo stažas būtų įgijamas 

per 30 mėn. laikotarpį. Nedarbo išmoka mokama 9 mėn. 

5. Darbo taryba privaloma, jeigu įmonėje dirba 20 ir daugiau darbuotojų. 

Viena vieta taryboje skiriama profesinei sąjungai. 

6. Darbo tarybai pareikalavus, darbdavys privalo pateikti informaciją apie 

darbo užmokestį, dėl terminuotų sutarčių, nuotolinio darbo, ne viso darbo 

laiko ir laikinųjų darbotujų.



DARBO KODEKSAS-PROTESTAI



DARBO KODEKSAS
Įkurtas palapinių miestelis.

Jovita, Rimtautas, Ramute, Rūta, Mindaugas, Edmundas, Vitalius, 

Virginija nuolat budėjo ir dalyvavo proteste



DARBO KODEKAS – MITINGAS 

2013 rugsėjo 10 d.



DARBO KODEKSAS-Prezidente 

susitiko su profsąjungomis.

Prezidentės veto atmestas



Tarptautinė parama dėl Darbo 

Kodekso- Užtikrinti orų darbą 

Lietuvoje



Mokesčių ir pensijų reforma



Mokesčių ir pensijų reforma

• Kreipamės į  Ekscelenciją, kaip į paskutinę 

Lietuvos darbuotojų viltį, kaip į Europos 

Sąjungos, kurioje gerbiamas socialinis 

solidarumas ir dialogas, valstybės vadovę, 

ragindami vetuoti paskubomis parengtą ir 

neseniai Seime priimtą naują mokesčių 

reformą.



Mokesčių ir pensijų reforma



Mokesčių ir pensijų reforma

Šią reformą Lietuvos finansų ministerija rengė 

su darbdavių organizacijomis, ne tik 

nesitardama su profesinėmis sąjungomis, bet 

net joms apie tai nepranešusi, šiurkščiai 

pažeisdama socialinio dialogo principus, kurie 

yra kertiniai Europos Sąjungoje.

Naujos mokesčių reformos pristatymas 

Trišalėje taryboje truko vos dvidešimt minučių 

ir čia daugiau nebuvo svarstomas.



Mokesčių ir pensijų reforma

Lietuvos biudžetas dėl to neteks beveik 2 mlrd. eurų todėl 

bus sunkiau finansuoti Krašto ir sveikatos apsaugą, švietimą 

ir kitas viešąsias paslaugas, o gyventojai bus priversti 

daugiau mokėti už privatų gydymą ir mokymą.Europos 

komisija, Tarptautinis valiutos fondas ir Ekonominės plėtros ir 

bendradarbiavimo organizacija nuolatos rekomenduoja 

Lietuvai didinti biudžeto pajamas, daugiau apmokestinant 

pajamas, gautas iš kapitalo. Deja, ir šias rekomendacijas 

Lietuvos Vyriausybė ir Seimas naujoje mokesčių reformoje 

ignoravo, nors pajamos nuo kapitalo Lietuvoje yra 

apmokestinamos mažiau nei Europos Sąjungos vidurkis.



Mokesčių ir pensijų reforma

Kitąmet 20% tarifas būtų taikomas pajamoms 

iš darbo santykių, kurios neviršija 120 

vidutinių darbo užmokesčių per metus (apie 

8.800 Eur per mėnesį), 2020 m. – 84 VDU 

(6.200 Eur per mėnesį), 2021 m. – 60 VDU 

(4.400 Eur per menėsį). Didesnėms 

pajamoms būtų taikomas 27% GPM. Dabar 

GPM sudaro 15%



Mokesčių ir pensijų reforma

15% GPM bus toliau taikomas pajamoms 

iš dividendų, kitoms pajamoms ne iš 

darbo santykių, viršijančioms 120 VDU, 

išskyrus pajamoms iš individualios veiklos, 

bus taikomas 20%.



Mokesčių ir pensijų reforma

Neapmokestinamas pajamų dydis (NPD) 

2019 m bus 300 Eurų

2020-aisiais jis didės iki 400 Eur, 2021 m. –

500 Eur. Šiuo metu NPD yra 380 Eur, tačiau 

perskaičiavus pagal naują mokesčių 

konsolidavimo tvarką, jis būtų 272 Eur.

Iki 2 VDU kitąmet bus plečiamas NPD 

taikymas. Šiuo metu NPD taikymo riba – apie 

1,3 VDU.



Mokesčių ir pensijų reforma

• 19,5% ir 1,47%

numatytas socialinio draudimo įmoka 

darbuotojams, įskaitant privalomą socialinio 

draudimo fondą ir darbdavio socialinio 

draudimo įmoka. Dabar darbuotojas moka 

9%, darbdavys – 31,18% bendrą tarifą.



Mokesčių ir pensijų reforma

Kitąmet patvirtinos „Sodros“ įmokų lubos. Jos 

2019 m. bus taikomos pajamoms, viršijančioms 

120 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) per metus 

(apie 8.800 Eur per mėn. iki mokesčių).2020-

aisiais taikymo riba mažės iki 84 VDU per metus, 

2021-aisiais – iki 60 VDU per metus. Iki šiol 

„Sodros“ įmokų „lubų“ nebuvo.
LPS „SOLIDARUMAS“ NIEKADA NEPRITARĖ „LUBŲ“ 

ĮVEDIMUI 



SOCIALINIS DIALOGAS

• 2017 m. spalio mėn. LPS „Solidarumas“ pasirašė Nacionalinį socialinių 

partnerių susitarimą dėl šalies pažangai būtinų reformų siekiant kelti 

gyvenimo lygį ir didinti darbo rinkos patrauklumą, bei skatinti 

socialinius partnerius ir visuomenę dalyvauti valstybės valdyme.



SOCIALINIS DIALOGAS

• Susitarimą pasirašiusiųjų šalys įsipareigojo: 

• Sukurti bei pradėti įgyvendinti rekomendacinę darbų 

ir pareigybių vertinimo metodiką;

• Skatinti žmones įsitraukti į profesinių sąjungų, o 

įmones – į verslo organizacijų veiklą. Stiprinti 

socialinių partnerių, kaip galutinių naudos gavėjų, 

gebėjimus;

• Užtikrinti visą reikiamą pagalbą ir konsultacijas 

kolektyvines sutartis sudarančioms šalims ir siekti 

kolektyvinių sutarčių, racionaliai vertinant susitarimo 

galimybes;



SOCIALINIS DIALOGAS

• Investuoti į darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, 

sukurti nuolat veikiančias perkvalifikavimo ir 

kompetencijų tobulinimo priemones, į šią veiklą 

įtraukti socialinius partnerius, užtikrinti tinkamą šių 

priemonių įgyvendinimo finansavimą;

• Užtikrinti subalansuotą trečiųjų šalių darbo jėgos 

patekimą į Lietuvos darbo rinką. Užtikrinti trečiųjų 

šalių darbuotojams mokamą ne mažesnį nei tokį 

patį darbą dirbančio Lietuvos gyventojo darbo 

užmokestį ir kitas jų darbo teises. 



SOCIALINIS DIALOGAS

Atsižvelgiant į ekonomikos augimą, didinti 

darbuotojų darbo užmokestį. Trišalėje 

taryboje sutariama dėl objektyvių 

minimalaus mėnesinio atlygio nustatymo 

kriterijų. (45-50 proc. VDU)Pradėtos 

derybos dėl nacionalinės kolektyvinės 

sutarties- bazinio atlyginimo nustatymo ir 

didinimo.
Šiuo metų vyksta derybos dėl MMA, siūloma 420 

Eurų-profsąjungos nesutinka IR SIŪLO 450



DIDINTI LIETUVOS DARBUOTOJŲ 

DARBO UŽMOKESTĮ

TAI MŪSŲ PAGRINDINIS TIKSLAS

• Socialines apsaugos ir darbo ministerijoje 

SUDARYTA DVIŠALĖ KOMISIJA DĖL BAZINIO 

DYDŽIO. 

• NUO LIEPOS 1 D. 2017m. MMA – TIK UŽ 

NEKVALIFIKUOTĄ DARBĄ

• KROVININIO TRANSPORTO VAIRUOTOJŲ 

ATLYGINIMŲ KOMISIJA

• PASIRAŠYTI 3 ŠAKINIAI SUSITARIMAI



ATLYGINIMAI – Tyrimas
• 2016 Spalio 11 d. vykusiame LR Trišalės tarybos posėdyje pristatytas 

tyrimas atliktas Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ užsakymu.    

Tyrimas parodė, jog 15-74 metų amžiaus grupėje dirba 51 proc. gyventojų;  

- 22 proc. dirba daugiau nei 40 val. per savaitę. 

- Kas ketvirtas darbuotojas viršvalandžius dirba privalomai, 

- Kas penktam už tai nėra sumokama. 

- 44 proc. teigia, jog jų darbovietėje nėra oficialiai įformintos priedų už darbą  

skyrimo tvarkos. 

-32 proc. dirbančiųjų atlyginimas priklauso nuo minimalios algos kėlimo.

Vidutinis atlyginimas „į rankas“ siekia 497 eurus. 

Tyrimą pristatė Lietuvos  socialinių tyrimų centro Darbo rinkos tyrimų  

instituto vadovas, profesorius Boguslavas Gruževskis.

• Jo teigimu : nėra mechanizmo, kurio dėka būtų galima kontroliuoti ar 

minimalus atlyginimas mokamas tik už nekvalifikuotą darbą.

• atkreipė dėmesį, jog pagal darbo našumą Lietuva netgi lenkia Estiją, 

tačiau vidutinis atlyginimas Estijoje didesnis.



SOCIALINĖ PADĖTYS

Tyrimo pristatymas Trišalėje taryboje 



Atlyginimai pagal SODRĄ



DIDINTI LIETUVOS DARBUOTOJŲ 

DARBO UŽMOKESTĮ

TAI MŪSŲ PAGRINDINIS TIKSLAS

LPS „Solidarumas“ siūlo: Skatinti kolektyvių 

sutarčių sudarymą. Valstybinius užsakymus gali 

laimėti tik įmonės, turinčios kolektyvinę sutartį.

-Stiprinti Darbo inspekciją, kad galėtų 

kontroliuoti, kad būtų mažinamas nelegalus 

darbas, neleidžiantis atlyginimams kilti.

Darbo inspekcija galėtų būti mediatoriumi, 

užstrigus deryboms dėl kolektyvinių sutarčių

-Organizuoti ko daugiau darbuotojų į profesines 

sąjungas.





MITINGAS – Solidarizuodamėsi su Europos 

konfederacija -REIKALAUJAME DIDINTI ATLYGINIMUS            





Įkūrėme Socialinių darbuotojų PS „Solidarumas“ 

Pirmininkė Alma Nevieriene-pasirašė šakos 

kolektyvinę sutartį, įsikūrė  naujos organizacijos 



Įkūrėme Socialinių darbuotojų PS „Solidarumas“ 

Pirmininkė Alma Nevieriene- įsikūrė  naujos 

organizacijos. Aktyviai veikiančios organizacijos 

Klaipėdoje, Pakruojuje, Anykščiuose.



Įkūrėme Medicinos darbuotojų PS 

„Solidarumas“  - Pirmininkė Jolanta Keburienė 

Pasirašė šakos 

kolektyvinę 

sutartį.

Prie organizacijos 

prisijungė: 

Nacionalinio 

vėžio instituto 

medikai, Teismo 

medicinos 

tarnyba, Įkalinimo 

įstaigų medikų 

PS.



Medicinos darbuotojų PS 

„Solidarumas“  - aktyviai dalyvavome medikų 

rengiamose protestuose DĖL ATLYGINIMŲ 

didinimo



Krovininio transporto PS -

susitarta, kad dienpinigiai nebūtų 

mažinami, aptartos darbo sąlygos 

komandiruojamųjų vairuotojų



Komandiruojamieji darbuotojai-
Susitikimas Ukrainos konsulate, Vilniuje,

Aptartos Ukrainos vairuotojų problemos Lietuvoje, 

pasiūlomas bendradarbiavimas. Kreiptasi į Lietuvos 

ambasadas Ukrainoje ir Baltarusijoje



Švedijos transporto profsąjungos-

sutarta dėl bendradarbiavimo ir Lietuvos 

vairuotojų organizavimo Švedijoje 



Vandens tiekimo įmonių  PS „Solidarumas“-

pirmininkė Roma Tylienė 

• Aktyviai kartu dirba Jovita Pretzsch ir Valerija 

Jarukienė dėl vandentvarkos įmonių pertvarkos 

reorganizavimo. 



Vandens tiekimo įmonių  PS 

„Solidarumas“-pirmininkė Roma Tylienė 

Susitikimas su Seimo aplinkos komitetu



Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga „Solidarumas“-

pirmininkė Ramutė Minkevičienė, 

pavaduotoja Aldona Kindurienė- pasirašyta šakos 

sutartis, bet problemų yra dėl etatinio mokytojų 

apmokėjimo, mokslo metų prailginimo



SODROS DARBUOTOJŲ PS –Pirmininkas 

Vincas Kunca- aktyviai veikiantį organizacija, 

dalyvauja mokymuose,  derybuose dėl bazinio 

altlyginimo dydžio



VĮ KELIŲ PRIEŽIŪROS DARBUOTOJŲ PS –

Pirmininkas Rimtautas Ramanauskas

Vyksta įmonių reorganizacija. Suorganizuota 

apie 500 naujų narių



ENERGETIKŲ PS –Pirmininkas 

Rimtautas Ramanauskas, pasirašyta 

nauja kolektyvinė sutartys AB „Lietuvos 

energijos gamyba“ 



Savarankiškai dirbančiųjų PS–

Pirmininkas 

Ričardas Garuolis

Gidai, vertėjai, statybininkai 

– kova su šešeliu.

Lietuvos pramoninkų 

konfederacijos 

viceprezidentu ir 

Lietuvos statybininių 

asociacijos prezidentu 

Daliumi Gedvilu 

aptarti padėties 

Lietuvos statybų 

pramonėje.



Savo veiklą atnaujino transporto šaka. 

Pirmininku išrinktas Egidijus Pribušauskas



Savo veiklą atnaujino transporto šaka. 

Susitikimas su svečiais iš Airijos 

profsąjungos SIPTU



Savo veiklą atnaujino transporto šaka. 

Susitikimas Kauno transporto įmonėje



Pramonės įmonių šaka- pirmininkė Jovita 

Pretzsch



PROJEKTAS- KOMANDIRUOJAMIEJI 

DARBUOTOJAI

AGITACINĖS AKCIJOS- Organizavo 

ats.sekretorė Jovita Pretzsch

MOKYKLOS

ŠVIETIMO ĮSTAIGOS

KALĖJIMAI

VAIKŲ GLOBOS NAMAI

UNIVERSITETAI

PROFESINĖS MOKYKLOS



PROJEKTAS- KOMANDIRUOJAMIEJI 

DARBUOTOJAI

AGITACINĖS AKCIJOS- Organizavo 

ats.sekretorė Jovita Pretzsch



Anykščių PS „Solidarumas“-

Aktyviai veikiantį Trišalėje taryboje



Klaipėdos profesinė sąjunga-pirmininkas 

Edvardas Šalkauskas-
aktyviai dalyvauja protesto akcijose, įmonių patikrinimuose, kaip 

laikomasi darbo įstatymų, leidžia laikraštį Darbininkų balsas



Akimirkos iš susitikimų: Anykščių 

technologijos mokykla



Akimirkos iš susitikimų mokyklose 



Seminarai-projektai: 
Stresas darbe, komandiruojamieji darbuotojai, 

socialinio dialogo vystymo- priedas prie ataskaitos

Vykdant socialinio dialogo 

vystymo projektą finansuojamą  ES lėšomis 

apmokėme 550 dalyvių, 30 dalyvių dalyvavo 

užsienio stažuotėse.

Projektų koordinatorė 

Virginija  Labunskaitė



Naujos organizacijos- organizavo Rimtautas 

Ramanauskas, Vincas Kunca, 

Jovita Pretzsch

• 2015-03-28d. Jonavos darbininkų sąjunga įstojo į LPS "Solidarumas" su 6 pirminėmis grupėmis.

• 2016-01-12d. įkurta Lietuvos vandentvarkos darbuotojų profesinė sąjunga "Solidarumas"

• 2016-04-25d. įkurta Vilniaus miesto būstas profesinė sąjunga "Solidarumas"

• 2016-07-21d. įkurta Varėnos ligoninės profesinė sąjunga "Solidarumas"

• 2017-03-09d. įkurta Panevėžio švietimo profesinė sąjunga "Solidarumas"

• 2016-09-13d. įkurta Aukštaitijos siaurasis geležinkelis profesinė sąjunga "Solidarumas"

• 2017-03-29d. įkurta "Biržų vandenys" profesinė sąjunga "Solidarumas"

• 2017-03-31d. Socialinių darbuotojų konferencija ir Medicinos įstaigų

• 2017-12-06d.įkurta Švenčionių rajono ligoninės darbuotojų profesinė sąjunga Solidarumas" 

• 2017m. įkurta Kelių priežiūra profesinė sąjunga "Solidarumas"

2018-01-23d. Palangos vandenys prisijungė prie LPS su 62 nariais.

• 2018-03-15d. įkurta Lietuvos greitosios pagalbos darbuotojų profesinė sąjunga "Solidarumas"

• 2018-04-23d. įkurta įkalinimo įstaigų medicinos įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga "Solidarumas"

• 2018-05-23d. įkurta Lietuvos transporto darbuotojų profesinė sąjunga "Solidarumas"

2018-06-14d. įkurta Švenčionių socialinių paslaugų centro darbuotojų profesinė sąjunga

Naujai įstojusios į LPS "Solidarumas" organizacijos 2016m.:

• Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga

• Valstybinio socialinio draudimo SODRA profesinė sąjunga

• Naujai įstojusios į LPS "Solidarumas" organizacijos 2018m.:

• Nacionalinio vėžio instituto darbuotojų profesinė sąjunga

Krikščionikosios švietimo profesinės sąjungos

• Teismo medicinos darbuotojų profesinė sąjunga



Koordinacinės tarybos posėdžiai, kas 

ketvirtį, Valdybos posėdžiai –kas mėnesį



Susitikimai su Europos komisija ir 

TVF kuriose mes informuojame apie 

padėtį Lietuvoje



Socialinio dialogo plėtojimas-

Druskininkų, Alytaus rajone



Susitikimas Visagine su mere 

Dalia Štraupaite, dėl IAE finansavimo



Susitikimas Visagine su mere 

Dalia Štraupaite, dėl IAE finansavimo



Varėnos rajono profesinė sąjunga 

„Solidarumas“  
Grybų švente- gera tradicija. Mokame netik dirbti, 

bet ir švęsti 



Panevėžio rajono profsąjunga-nauji 

nariai-pirmininkas Egidijus 

Pribušauskas



Tarptautiniai ryšiai

Lietuvos profesinė sąjunga 

„Solidarumas“ narė:  

Tarptautinės profesinių sąjungų 

konfederacijos (ITUC) 

Europos profesinių sąjungų 

konfederacijos narė (ETUC)

Baltijos šalių profesinių sąjungų tinklo

(BASTUN)

Europos centro darbuotojų klausimas

(EZA)



Tarptautiniai ryšiai

Lietuvos profesinė sąjunga 

„Solidarumas“ kreipėsi 

įTarptautinę darbo 

organizacija (TDO), kad būtų 

atlikta Darbo Kodekso 

ekspertize ir Kodekso 

atitikimas TDO 

konvencijoms. TDO 

ekspertai kartu su Lietuvos 

teisininkais pateikė išsamų 

raportą apie probleminės 

teisės nuostatas DK



Tarptautiniai ryšiai seminaras apie Darbo 

kodeksą su Kielce regionu NSZZ 

„Solidarnošč“ 



Tarptautiniai ryšiai – bendradarbiavimas 

su lenkų NSZZ „Solidarnošč“ 

transportininkais



LPS „Solidarumas“ bendrauja su politinėmis partijomis

Valdybos posėdyje lankėsi LSDP pirmininkas 

Gintaras Paluckas



KASMETINIAI SĄSKRYDŽIAI          



POILSIS 

Turime 28 kambarius poilsio namus 

Palangoje,Mickevičiaus 4.



Viešinimas: TV laidos, akcijos, Facebook,

Youtube, www.solidarumas.lt

http://www.solidarumas.lt/


PADĖKA
Noriu nuoširdžiai padėkoti Solidarumo 

nariams, kad subūrė šią organizacija, nes 

nariai yra organizacijos pamatas. 

Noriu padėkoti Koordinacinės tarybos nariams, 

Valdybos nariams už jų neatlygintiną, 

pasiaukojantį darbą žmonėms,

Noriu padėkoti savo kolektyvui už nuoširdų 

darbą, nes jei ko nors ir nesugebėjome 

padaryti, tai tik dėl nežinojimo. 

Dideli ir geri darbai telkia žmones. (Austrų 

rašytojas Stefan Zweig) 

SUSITELKIMO, SOLIDARUMO, STIPRYBĖS IR GERŲ DARBŲ VISIEMS!


