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ARODBIEDRĪBU SPĒKS
Trade union strengts

• Vienots centrs  - United center

• Neatkarība - Independence

• Publicitāte un atpazīstamība  - Publicity and recognizability

• Tiesiskā bāze (Arodbiedrību likums)  - Legal base (Trade Union law)

• Sociālais dialogs un trīspusējā sadarbība, darba koplīgumi un NTSP  - Social dialogue and 
tripartite cooperation, collective bargaining and the NTCC

• Protesta akciju organizēšanas pieredze  - Experience of protest action organization

• ES struktūrfondu līdzekļu apgūšanas pieredze  - Utilization of EU Structural Funds

• Starptautiskā sadarbība  - International cooperation

• Dzimumu līdztiesība un sieviešu aktivitāte  - Gender equality and women’s activity

• Darbība reģionos  - Regional activities

• Profesionālu ekspertu piesaiste  - Attraction of professional experts

• Īpašums - Property



ARODBIEDRĪBU VĀJUMS
Trade union weakness

• Patiesas solidaritātes trūkums  - A lack of genuine solidarity

• Ierobežotas finansiālās iespējas  - Limited financial capacity

• Neefektīva un grūti pārvaldāma struktūra  - Inefficient and difficult to manage structure

• Pašnodarbināto skaita palielināšanās tautsaimniecībā, mazo un vidējo uzņēmumu skaita pieaugums  -
Increase in the number of self-employed workers in the economy,  growth of small and medium enterprises

• Neregulārs darbs ar jaunatni, tās nepietiekama iesaistīšanās arodbiedrībās  - Irregular work with youth, its
lack of involvement in trade unions

• Arodbiedrību līderu novecošana  - Ageing of Trade union leaders

• Arodbiedrību pārstāvju trūkums Saeimā un pašvaldībās, patiesas sociāldemokrātiskas partijas trūkums  -
Lack of trade union representatives in the Saeima and local governments, lack of true Social Democratic Party

• Neliels iedzīvotāju atbalsts protesta akcijām  - Lack of support to protest actions from the society

• Arodbiedrību neprasme aizstāvēt savas prasības, vienaldzība  - The inability of trade unions to defend their
claims, indifference

• Profesionāli sagatavotu speciālistu trūkums nozarēs  - Lack of professionally trained specialists in sectors

• Neliela un neregulāra iespēja izpausties plašsaziņas līdzekļos, arodbiedrību preses izdevuma trūkums  - Small 
and irregular ablility to express themselves in the media, lack of trade union press



KO DARĪT TĀLĀK?
What to do next?

• Aktīvāka arodbiedrību kopējās pozīcijas skaidrošana un manifestēšana  - Improved explanation 
and manifestation of the overall position of trade unions

• Sociālā spiediena palielināšana, kopēju akciju plānošana  - Increase of social pressure, common 
planning of stock

• Arodbiedrību darbības koordinēšana visos līmeņos – uzņēmums, reģions, nozare, valsts  - The 
coordination of trade union activities in all levels – enterprise, region, branch, state

• Sociālā dialoga stiprināšana un darba koplīgumu popularizēšana  - Strengthening of the social 
dialogue and promotion of collective agreements

• Dažādu arodbiedrību sadarbības veidošana un veicināšana  - Creation and development of 
different trade union cooperation

• Lielāka jaunatnes iesaistīšana arodbiedrību darbībā  - Increased youth involvement in trade 
union activity

• Sadarbības veicināšana ar dažādām politiskajām partijām  - Developing cooperation with 
various political parties

• Eiropas un dažādu starptautisko institūciju izmantošana sociālā spiediena pastiprināšanai  -
Use of European and various international institutions to increase the social presure

• Arodbiedrību solidaritātes principa ievērošana, nepārtraukta darbība biedru un sabiedrības 
interesēs  - Trade union solidarity principle, continuous work to protect the interests of 
members and the public


