Šeit publicētajam pārskatam ir informatīvs raksturs. Pārskatā tiek publicēta informācija par uzņēmumiem, kuros Valsts darba inspekcijas
amatpersonas konstatējušas būtiskus darba aizsardzības prasību pārkāpumus, kas rada paaugstinātu risku nodarbināto drošībai, veselībai un
dzīvībai. Informācija tiek aktualizēta 1 reizi mēnesī.
Pārskats par uzņēmumiem, kuriem Valsts darba inspekcija piemērojusi administratīvo sodu (500 LVL un vairāk) par darba
aizsardzības pārkāpumiem 2013. gadā
Nr.p. uzņēmuma nosaukums,
k.
reģistrācijas numurs

1.

Ageru, SIA,
40103485857

2.

Agro Iecava, SIA,
43603038824

3.

Agrosēta, SIA,
40003352219

4.

ALA LIGNEA
(Lemburgas
kokzāģētava), SIA,
40003733391

konstatētā pārkāpuma būtība
Uzņēmumā darba vides risku izvērtēšanā nebija piesaistīta
kompetenta institūcija / speciālists, kas obligāti nepieciešams, jo
uzņēmums darbojas bīstamajā nozarē. Uzņēmumā nebija
izvērtēti darba vides riski katrai darba vietai, nebija izstrādāts
darba aizsardzības pasākumu plāns. Nodarbinātie nebija
iepazīstināti ar darba vides risku novērtējumu. Nodarbinātie
nebija nosūtīti veikt obligātās veselības pārbaudes. Atsevišķiem
darbiniekiem nebija veikta ievadapmācība un instruktāža darba
vietā.
Uzņēmums nebija izmeklējis darbā notikušu nelaimes
gadījumu, par to nebija paziņots arī Valsts darba inspekcijai.
Darba vides riska faktoru novērtējumā nebija noteikti un
novērtēti tieši tie riska faktori, kas izraisīja nelaimes gadījumu
darbā.
Būvobjektā nodarbinātie strādāja tranšejā, kuras sienas nebija
nostiprinātas ar balstiem pret zemes nogruvumiem.
Nodarbinātajiem nebija arī individuālo aizsardzības līdzekļu.
Kokzāģētavā notikuša smaga nelaimes gadījuma izmeklēšanas
procesā konstatēts, ka rampa nav aprīkota ar atbilstošām
drošības ierīcēm, kas baļķu ripošanas vai krišanas gadījumā
pasargātu nodarbinātos.

administratīvā soda
piemērošanas datums

administratīvā soda
statuss

25.03.2013.

stājies spēkā

28.08.2013.

stājies spēkā

23.08.2013.

stājies spēkā

20.12.2013.

stājies spēkā

5.

6.

7.

Armat, SIA,
50003289621

Nodarbinātajam nebija veikta darba aizsardzības apmācība,
strādājot ar manipulatoru; nebija veikta arī atkārtota instruktāža
darba vietā.

10.04.2013.

stājies spēkā

Askar Latvia, SIA,
40103553674

Uzņēmumā nebija veikts darba vides risku novērtējums un
izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns konstatēto risku
novēršanai / mazināšanai; visiem nodarbinātajiem nebija veikta
ievadapmācība un instruktāža; darbinieki nebija nosūtīti uz
obligāto veselības pārbaudi. Darba devējs, pārtraucot darba
tiesiskās attiecības ar nodarbinātajiem, nebija ievērojis Darba
likumā noteikto darba tiesisko attiecību izbeigšanas procedūru.

07.02.2013.

stājies spēkā

Nodarbinātajiem nebija veikta apmācība darba aizsardzībā.

06.03.2013.

stājies spēkā

14.06.2013.

stājies spēkā

05.08.2013.

stājies spēkā

17.10.2013.

stājies spēkā

19.11.2013.

stājies spēkā

17.12.2013.

stājies spēkā

Baltijas drošība, SIA,
40003962532
Balt - 1, SIA,
40003874066

Būvobjektā atkārtoti gada laikā nebija sagatavots un pieejams
nodarbināto saraksts.
Būvobjektā jumta remontdarbos nodarbinātajiem nebija ne
individuālo, ne kolektīvo aizsardzības līdzekļu, kas jālieto,
Builder Industry, SIA,
9.
strādājot augstumā, lai novērstu risku nokrist. Līdz konstatēto
41503054059
pārkāpumu novēršanai Valsts darba inspekcija izdeva rīkojumu
par darbu apturēšanu būvobjektā.
Būvobjektā nodarbinātie strādāja tranšejā, kuras sienas nebija
Būvnieks OJ, SIA,
10.
nostiprinātas ar balstiem pret zemes nogruvumiem. Tranšeja
40103327114
iebruka un notika smags nelaimes gadījums darbā.
Būvobjektā notikuša smaga nelaimes gadījuma izmeklēšanas
procesā konstatēts, ka nodarbinātie nebija instruēti darba
aizsardzībā, atbilstoši veicamajam darbam konkrētajā darba
vietā; nodarbinātie arī nebija nodrošināti ar kolektīvajiem
aizsardzības līdzekļiem.
Uzņēmums nebija izmeklējis darbā notikušu nelaimes
Dial 1, SIA,
11.
gadījumu, par to nebija paziņots arī Valsts darba inspekcijai.
40003251212
8.

GT Transport and
12. Logistic, SIA,
44103071949
Kaiso, SIA,
13.
40003196334

14.

LAT VE, SIA,
41503035039

15.

Latvijas pasts, VAS,
40003052790

16.

Lāčplēsis ZF, SIA,
40003310145

17.

L-GRUPPA, SIA,
40103508401

Madonas ceļu būves,
SIA, 47103000017
Marceze, SIA,
19.
40003981088
18.

Uzņēmumā notikušais nelaimes gadījums darbā netika
izmeklēts, atbilstoši darba aizsardzības normatīvajos aktos
noteiktajai kārtībai.
Uzņēmuma darbinieks nebija apmācīts darba aizsardzībā.
Uzņēmumā tika atklāta 1 nereģistrēti nodarbināta persona.

21.10.2013.

stājies spēkā

11.11.2013.

stājies spēkā

23.09.2013.

stājies spēkā

20.06.2013.

stājies spēkā

31.10.2013.

stājies spēkā

26.09.2013.

stājies spēkā

90 nodarbinātajiem nebija veikta obligātā veselības pārbaude.

14.03.2013.

stājies spēkā

Nodarbinātajiem nebija veikta instruktāža darba aizsardzībā.

30.01.2013.

stājies spēkā

Būvobjektā strādājošajiem nebija nodarbināto apliecību;
darbinieki strādāja bez individuālajiem aizsardzības līdzekļiem,
bet uz jumta strādājošajiem nebija drošības jostu vai cita
drošības aprīkojuma, kas jālieto, strādājot augstumā; sastatņu
galos nebija drošības nožogojumu, kas pasargā no nokrišanas.
Pēc Valsts darba inspekcijas rīkojuma par būvobjekta darbības
apturēšanu uzņēmums darbus turpināja patvaļīgi un konstatētos
pārkāpumus noteiktajos termiņos nenovērsa.
Pasta nodaļā notikuša smaga nelaimes gadījuma izmeklēšanas
procesā konstatēts, ka darbinieku apmācība darba aizsardzībā
veikta formāli; pasta nodaļas operatoru darba vietu riska faktori
izvērtēti nepilnīgi, kā arī nav veikti pasākumi konstatēto risku
novēršanai un mazināšanai.
Uzņēmumā notikuša smaga nelaimes gadījuma izmeklēšanas
procesā konstatēts, ka nodarbinātajam nebija izsniegti
individuālie aizsardzības līdzekļi, kā arī nebija veikti pasākumi,
kas novērš vai samazina risku kritienam no augstuma.
Nodarbinātie strādāja uz jumta bez individuālajiem aizsardzības
līdzekļiem; kā arī darba devējs nebija reģistrējis nodarbinātos kā
darba ņēmējus Valsts ieņēmumu dienestā.

MCB Būve, SIA,
20.
43603024966

21.

Merants, SIA,
40103373363

22.

Ostas celtnieks, SIA,
41203004237

23.

Preiss Būve, SIA,
40003607754

24.

Rīgas ūdens, SIA,
40103023035

25.

Siltums Jums, SIA,
44103036801

Būvobjektā nodarbinātie strādāja tranšejā, kuras sienas nebija
nostiprinātas ar balstiem pret zemes nogruvumiem. Tranšeja
iebruka un notika smags nelaimes gadījums darbā.

30.09.2013.

stājies spēkā

Zāģētavā notikuša smaga nelaimes gadījuma izmeklēšanas
procesā konstatēts, ka zēmerzāģa kustīgās daļas nebija aprīkotas
ar aizsargiem vai citām drošības ierīcēm. Uzņēmumā darba
vides riski bija izvērtēti nepilnīgi, kā arī to izvērtēšanā nebija
piesaistīta kompetenta institūcija / speciālists, kas obligāti
nepieciešams, jo uzņēmums darbojas bīstamajā nozarē.

25.09.2013.

stājies spēkā

25.09.2013.

stājies spēkā

29.01.2013.

stājies spēkā

04.09.2013.

stājies spēkā

23.10.2013.

stājies spēkā

Būvobjektā nodarbinātie strādāja tranšejā, kuras sienas nebija
nostiprinātas ar balstiem pret zemes nogruvumiem, arī darba
vides risku novēršanas pasākumu plānā nebija iekļauti
pasākumi attiecībā uz darbu tranšejās. Būvobjekts nebija
norobežots un tajā nebija izliktas drošības zīmes. Nebija
izstrādāta instrukcija, kā pareizi lietot darba aprīkojumu.
Būvobjektā nebija nodarbināto saraksta un nodarbinātajiem
nebija apliecību.
Būvobjektā nebija veikti pasākumi, lai novērstu risku krišanai
no augstuma (ne kolektīvo, ne individuālo aizsardzības
līdzekļu), kā rezultātā notika smags nelaimes gadījums darbā.
Remontdarbu objektā nodarbinātie strādāja tranšejā, kuras
sienas nebija nostiprinātas ar balstiem pret zemes
nogruvumiem; vairākās vietās pie tranšejas malas bija nestabili
bruģakmeņu krāvumi, bet nodarbinātie tranšejās strādāja bez
individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.
Būvobjektā nodarbinātie strādāja tranšejās, kuru sienas nebija
nostiprinātas ar balstiem pret zemes nogruvumiem, kā arī
nodarbinātie strādāja bez individuālajiem aizsardzības
līdzekļiem.

26.

27.

28.

29.

Būvobjektā nodarbinātie bez ķiverēm strādāja tranšejās, kuru
SKH, SIA, 40103113004 sienas nebija nostiprinātas ar balstiem pret zemes
nogruvumiem.
Daļai kokzāģētavā nodarbināto nebija veikta ievadapmācībā un
instruktāža darba vietā. Uzņēmumā darba vides risku
izvērtēšanai nebija piesaistīta kompetenta institūcija /
speciālists, kas obligāti nepieciešams, jo uzņēmums darbojas
Stūrakmeņi, IK,
bīstamajā nozarē. Uzņēmumā nebija izveidota darba
41501024401
aizsardzības sistēma (novērtēti darba vides riski, sagatavots
darba vides risku novēršanas / samazināšanas pasākumu plāns
u.c.). Kokzāģētavā tika atklāts nodarbinātais, ar kuru nebija
noslēgts darba līgums vai cits civiltiesisks līgums.
Būvobjektā nodarbinātajiem nebija ne individuālo, ne kolektīvo
aizsardzības līdzekļu, kas jālieto, strādājot augstumā, lai
novērstu risku nokrist. Būvobjektā atsevišķās vietās tika
konstatētas neaizklātas starpstāvu grīdu pārklājuma
komunikācijas atveres (šahtas), kas nebija arī apzīmētas ar
brīdinošiem signālapzīmējumiem. Izbūvētajos balkonos, kā arī
SZMA Rīga, SIA,
pie logu un durvju ailām ēkas fasādes sienās nebija
40003314787
aizsargnožogojumu, bet atvērtajās kāpņu telpās
aizsargnožogojumi nebija atbilstoši. Būvobjekta pārvietošanās
ceļos atradās elektrības vadi. Līdz konstatēto pārkāpumu
novēršanai Valsts darba inspekcija izdeva rīkojumu par darbu
apturēšanu būvobjektā.
Nodarbinātajam, uzsākot darba attiecības, nebija veikta
instruktāža darba aizsardzībā darba vietā. Minētais
Tukuma piens, AS,
nodarbinātais cieta nelaimes gadījumā darbā, kura cēlonis bija
40003294211
darbinieka nezināšana, kā pareizi rīkoties darba procesā, jo viņš
nebija instruēts.

28.10.2013.

stājies spēkā

18.06.2013.

stājies spēkā

01.07.2013.

stājies spēkā

28.03.2013.

stājies spēkā

30.

VA 33, SIA,
44103077320

Valmieras
31. namsaimnieks, SIA,
44103022271

Valmieras stikla
32. šķiedra, AS,
40003031676

33.

Vidia, SIA,
51503019801

Uzņēmumā nebija izstrādātas instrukcijas darba aizsardzībā,
nodarbinātajiem nebija veikta ievadapmācība un instruktāža
darba aizsardzībā darba vietā. Uzņēmumā nebija veikts darba
vides risku novērtējums un izstrādāts darba aizsardzības
pasākumu plāns (netika gūts dokumentārs apstiprinājums tam,
ka uzņēmuma darba aizsardzības speciālistam ir atbilstoša
izglītība). Darbinieki nebija nosūtīti uz obligātajām veselības
pārbaudēm.
Uzņēmumā notikuša letāla nelaimes gadījuma darbā
izmeklēšanas procesā konstatēts, ka bojā gājušajam
darbiniekam nebija veikta mērķa instruktāža konkrētā darba
veikšanai; konkrētā instrukcija bija arī nepilnīgi izstrādāta.
Uzņēmums nebija ievērojis Darba likumā noteikto darba
uzteikšanas procedūru, uzsakot darbu vienam no uzņēmumā
nodarbinātajiem.
Uzņēmumā notikuša smaga nelaimes gadījuma izmeklēšanas
procesā konstatēts, ka stikla šķiedras sieta uztinamās iekārtas
rotējošās daļas nebija aprīkotas ar aizsargiem vai citām drošības
ierīcēm.
Būvobjektā nodarbinātajiem nebija ne individuālo, ne kolektīvo
aizsardzības līdzekļu, kas jālieto, strādājot augstumā, lai
novērstu risku nokrist; sastatnēm nebija uzstādītas visas
nepieciešamās drošības margas; sastatņu pēdas bija nestabili
nostiprinātas; sastatnes, kas netiek izmantotas, nebija
apzīmētas ar drošības zīmēm un norobežotas, lai novērstu
piekļūšanu bīstamajai zonai. Līdz konstatēto pārkāpumu
novēršanai Valsts darba inspekcija izdeva rīkojumu par darbu
apturēšanu būvobjektā.

25.02.2013.

stājies spēkā

12.08.2013.

stājies spēkā

10.10.2013.

stājies spēkā

27.06.2013.

stājies spēkā

34.

Viors LV, PS,
41503063761

35.

V.J.Būve, SIA,
42403025476

Būvobjektā strādājošajiem nebija nodarbināto apliecību;
darbinieki uz sastatnēm strādāja bez individuālajiem
aizsardzības līdzekļiem, bet uz jumta strādājošajiem nebija
drošības jostu vai cita drošības aprīkojuma, kas jālieto,
strādājot augstumā; sastatņu galos nebija drošības nožogojumu,
kas pasargā no nokrišanas. Pēc Valsts darba inspekcijas
rīkojuma par būvobjekta darbības apturēšanu uzņēmums darbus
turpināja patvaļīgi un konstatētos pārkāpumus noteiktajos
termiņos nenovērsa.
Būvobjektā darbinieki veica demontāžas darbus 3 metru
augstumā bez individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un
drošības jostām vai cita drošības aprīkojuma, kas jālieto,
strādājot augstumā. Darbiniekiem nebija izveidots drošs ceļš, lai
nokļūtu līdz darba vietai (darbinieki kāpa pa nogruvušām ēkas
daļām).

16.10.2013.

stājies spēkā

29.01.2013.

stājies spēkā

