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* Par 2013. gadu grafikā norādīti operatīvie dati. 



Kopējais darbā notikušo nelaimes gadījumu skaits pa nozarēm 
līdz 30.09.2013



Līdz 30.09.2013 notikušo un VDI izmeklēto letālo nelaimes gadījumu 
skaits sadalījumā pa nozarēm salīdzinājumā ar šo periodu 2012. gadu

2013. gadā notikušo un VDI izmeklēto letālo nelaimes 

gadījumu skaits sadalījumā pa nozarēm

2012. gadā notikušo un VDI izmeklēto letālo nelaimes 

gadījumu skaits sadalījumā pa nozarēm



Nelaimes gadījuma darbā  definīcija-MK 25.08.2009.noteikumi Nr.950 “Nelaimes 

gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība”

2.p. Nelaimes gadījums-...darba vietā vienas darba dienas vai maiņas
laikā noticis ārkārtējs notikums, pēc kura personai radušies veselības
traucējumi...

Nelaimes gadījums NAV darba vides riska faktoru iedarbības rezultāts, 
ja izmeklēšanā noskaidrots, ka:

35.1.p. nelaimes gadījums, pēc kura ir iestājies darbspēju zaudējums vai
nāve ir tiešā cēloņsakarībā ar to, ka cietušais lietojis alkoholiskās,
narkotiskās, toksiskās, psihotropās vai citas kaitīgās vielas vai to
produktus, un nelaimes gadījumu nav izraisījušas minēto vielu
izmantošana darbā vai attiecīgo vielu neatbilstoša glabāšana vai
pārvietošana;



Nelaimes gadījumi darbā –nav saistīts ar darba vides riska faktoru 

iedarbību

Glābējs motorists (65/0,2) patvaļīgi atstāja savu darba vietu glābšanas stacijā un ar privāto motorlaivu
kopā ar kādu personu devās uz ezera pretējo krastu. Vēlāk glābšanas stacijā tika saņemta informācija, ka
netālu no ezera pretējā krasta ir apgāzusies laiva. Izbraucot uz notikuma vietu, tika atrasta apgāzusies
laiva un peldošs noslīcis glābējs.

Bojāgājušā asinīs konstatētais alkohola saturs 2,84 promiles.

Cēloņi:

• Neadekvāta rīcība alkohola reibumā;

• Iekšējo darba kārtības noteikumu neievērošana.



Nelaimes gadījumu darbā, kas notikuši  alkohola 

reibumā, skaita dinamika (2008. – 2013.)



Piedzēries šoferis nokrīt pa kāpnēm

Letālais nelaimes gadījums notika būvniecības uzņēmumā ar kravas automobiļa vadītāju.

Kravas automobiļa vadītājs darbu sāka plkst. 800. Viņam bija jāveic automašīnas profilaktiskā apskate.
Tā kā šajā dienā bija plānota elektroenerģijas atslēgšana, visi nodarbinātie, tajā skaitā arī kravas
automobiļa vadītājs, bija mutiski informēti, ka līdz ar elektroenerģijas atslēgšanu beidzas darba diena.

Ap plkst.1815, veicot apgaitu, uzņēmuma apsargs ieraudzīja kravas automobiļa vadītāju guļam uz betona
grīdas uzņēmuma ceha iekštelpās pie stacionārām metāla kāpnēm uz otro stāvu. Apsargs izsauca ātro
neatliekamo medicīnisko palīdzību. Tā ieradās pēc 8 - 10 minūtēm, un kravas automobiļa vadītājs tika
nogādāts slimnīcā. No krītot gūtajām traumām kravas automobiļa vadītājs slimnīcā nomira.

Bojāgājušā asinīs konstatētais alkohola saturs 2,87 promiles.

Bojāgājušā darba stāžs – 7 gadi

Traumējošais faktors - kritiens no augstuma

Nelaimes gadījuma cēloņi:

 neidentificētu darba vides riska faktoru iedarbība



Piedzēries kurinātājs nosmok skaidās

Nelaimes gadījums notika kokapstrādes uzņēmumā ar kurinātāju.

Kurinātājs darbu sāka plkst. 800. Dienas laikā viņš vairākas reizes devās uz sargu būdu, lai veiktu dažus
telefona zvanus. Ap plkst. 1600 uzņēmumā ieradās ražošanas vadītājs, lai pārbaudītu koksnes žāvēšanas
kameru darbību un pārliecinātos, vai apkures katls darbojas normālā režīmā. Ražošanas vadītājs satika
kurinātāju un īsumā pārrunāja režīmu, kādā jānodrošina katla darbība. Pēc tam ražošanas vadītājs
aizgāja uz biroja telpām un ap plkst. 1700 devās prom. Dodoties prom, viņš redzēja, ka kurinātāja sieva
nes vakariņas savam vīram. Ap plkst. 1900 sargs devās uz garderobi, kas atrodas blakus katlumājai, pēc
ūdens un redzēja kurinātāju staigājam pa teritoriju.

Nākošajā dienā plkst. 810 savu darbu sāka otrs kurinātājs. Ierodoties darbā viņš konstatēja, ka apkures
katls ir gandrīz atdzisis (40 ºC) un skaidu padeves šneks izslēgts. Par konstatēto viņš paziņoja ražošanas
vadītājam. Ražošanas vadītājs, ejot garām skaidu bunkuram, pamanīja, ka bunkura durvis ir vaļā un daļa
skaidu izbirušas. Pieejot pie durvīm un ar kāju paspārdot skaidas ražošanas vadītājs uzdūrās kurinātāja
kājai. Kurinātājs skaidās bija nosmacis.

Bojāgājušā asinīs konstatētais alkohola saturs 3,77 promiles.

Bojāgājušā darba stāžs – 9 mēneši

Traumējošais faktors - iegrimšana, iegrūšana, apbēršana ar cietām vielām

Nelaimes gadījuma cēloņi:

 nav ievēroti darba drošības noteikumi vai instrukcijas

 darbs alkohola reibumā



Pārgalvīgs būvstrādnieks alkohola reibumā bīstams uz sastatnēm

Strādājot uz sastatnēm 5. līmenī, darbinieki izdzirdēja troksni. Paskatoties lejā ieraudzīja, ka būvstrādnieks
(34/0) guļ uz asfalta, ar seju pret zemi. No rīta jau lielījies, ka varot nolēkt no sastatnēm.
Bojāgājušā asinīs konstatētais alkohola saturs 3,11 promiles.

Nelaimes gadījuma cēloņi:

1.Ievadinstrukcijas un darba kārtības noteikumu neievērošana;
2.Neadekvāta rīcība alkohola reibuma stāvoklī;
3. Trūkumi darba organizācijā (DL 58.p. 3.d.).



Ibumetīna “lietošana”

Cietušajam (37/0), ejot pa kāpnēm uz leju,
pagriezās kāja un viņš mēģināja aizķerties ai
pagaidu margas un izkrita cauri kāpņu pagaidu
margām no otrā stāva - 4 m augstuma

Bojāgājušā asinīs konstatētais alkohola saturs
3,59 promiles.

Nelaimes gadījuma cēloņi:

1.Nedroša aizsargmargu konstrukcija;
2.Neadekvāta rīcība alkohola reibuma stāvoklī;
3. Trūkumi darba organizācijā (DL 58.p. 3.d.).



Metālapstrādes nozarē darbā notikušais nelaimes gadījums ar 
letālām sekām

Cietušais (61/0,1) kopā ar kolēģiem (montētājiem)
turpināja iepriekšējās dienās iesākto darbu –
graudu glabātuves sienu montāžu. Darbs tika
veikts apmēram 9 metru augstumā. Strādājot
augstumā, darbinieki atradās uz paštaisītas dēļu
konstrukcijas. Dēlis, uz kura atradās cietušais,
ielūza un darbinieks nokrita no 9 metru augstuma,
kā rezultātā gāja bojā.

Tāpat, lai novērstu kritiena risku, netika lietoti citi
kolektīvie aizsardzības līdzekļi. Dēļi pa kuriem
pārvietojās darbinieki bija 3 cm biezi un 15 cm
plati.

Cēloņi:

• Darbs uz nedrošas, nestabilas virsmas, 
drošības aprīkojuma trūkums;

• Darbinieka apmācības/instruēšanas 
neveikšana;

• Darbs alkohola reibumā (2,61‰).

Paštaisīta dēļu konstrukcija, kur 
cietušais atradās pirms krišanas



Zvejniecības nozarē darbā notikušais nelaimes gadījums ar 
letālām sekām

Kuģa komanda ostas piestātnē veica kuģa sagatavošanas
darbus nākamajam reisam. No kuģa, nokļūšanai krastā, ir
novietotas kāpnes, kas izgatavotas no diviem paralēli
novietotiem dēļiem, kuriem ik pa posmam ir pienagloti
šķērskoki. Nelaimes gadījuma brīdī minētās kāpnes bija
apledojušas.

Cietušais mehāniķa palīgs (52/2) veica kraušanas darbus.
Pēc kraušanas darbu pabeigšanas kuģis tika pārtauvots pie
ostas piestātnes ar pakaļgalu. Kuģim bija nepieciešams
pieslēgt elektrību. To varēja izdarīt pieslēdzot kabeli pie
elektrības skapja, kas atradās krastā, apmēram, 30 m no
kuģa. Tā kā elektrību neizdevās pieslēgt, tad cietušais
mehāniķa palīgs devās pie izkraušanas laukuma pārziņa pēc
palīdzības. Nākot atpakaļ uz kuģi, kāpjot pa apledojušajām
kāpnēm, viņš zaudēja līdzsvaru un iekrita ūdenī.

Cēloņi:

• Darba drošības instrukcijas prasību neievērošana –
darba vietā atradās alkohola reibumā (2,86‰);

• Nedroša darba vieta – apledojušas kāpnes bez drošības 
aprīkojuma;

• Nepietiekoša veicamo darbu uzraudzība – darbs 
alkohola reibumā.

Apledojušās kāpnes pa 

kurām kāpa bojā 
gājušais 



Gadās arī tā:

• Lielveikala apkopējai (64/0,7) vajadzēja ģērbtuvē drēbju skapīšiem notīrīt putekļus-pakāpās uz
soliņa, zaudēja līdzsvaru un nokrita, guva kāju lūzumu, alkohols-1,68 ‰;

• Palīgstrādniekam (55/8 dienas) bija traktora piekabē jāsakrāmē malka. Kad šķūnī atpakaļgaitā
iebrauca traktors, cietušais stāvēja aizmugurē. Tika aizķerts ar piekabes borta āķi un piespiests pie
malkas grēdas, piekabes riepa uzbrauca cietušā abu kāju pēdām, alkohols 1,22 ‰.

• Kokzāģētavas operatore (36/0,3), strādājot pie garinātājzāģa, nejutās labi, jo iepriekšējā dienā bija
lietojusi alkoholu, darba procesā bija neuzmanīga, aizskāra zāģa ripu un guva rokas traumu, alkohols
1,73 ‰.

• Linu pirmsapstrādes cehā pārtraukumā darbinieki lietoja alkoholu. Tiešais darbu vadītājs, izvērtējot
darbinieku uzvedību, pieņēma lēmumu atstādināt darbiniekus no darba pienākumu pildīšanas. Darba
dienas beigās vadītājs ieraudzīja vienu darbinieku ar savainotu roku, kurš patvaļīgi bija izdomājis
iztīrīt iekārtu, to neizslēdzot. Rezultātā kreisās rokas pirksts tika ievilkts un saspiests starp veltņiem,
alkohols 2,06 ‰.



Likums “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā 
un arodslimībām”

18.pants Apdrošināto personu pienākumi 

Apdrošinātajai personai ir šādi pienākumi:

• 1) ievērot darba aizsardzības likumu un citu normatīvo aktu
prasības, kā arī rīkoties atbilstoši norādījumiem, ko konkrētā
darba izpildei devis darba devējs vai persona, kas tā
uzdevumā šādus norādījumus ir tiesīga dot.



Paldies par 

uzmanību!


