Nelaimes gadījumi darbā 2021. gadā (operatīvie dati līdz 31.12.2021.)
Publicēts: 11.01.2022.

Jaunumi

Pēc Valsts darba inspekcijas rīcībā esošās informācijas laikā no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim nelaimes gadījumos
darbā bojā gājuši 32 nodarbinātie. 2020. gadā šajā laika posmā bojā bija gājuši 22 nodarbinātie. 213 cilvēki šajā pašā laika periodā
guva smagus miesas bojājumus, savukārt pirms gada smagus miesas bojājumus darba vietā guva 185 nodarbinātie.
Kopš pēdējās informācijas publicēšanas darba vietā notikuši šādi nelaimes gadījumi:
vīrietis, 58, traumēja galvu, kad, veicot koka konstrukciju stropēšanu, izkrita caur 5 m augstumā esošu lūku;
vīrietis, 66, līnijstrādnieks, smagi cieta, jo, veicot elektroapgādes līnijas uzbūvi, viņam virsū uzkrita elektrības stabs;
vīrietis, 51, namdaris, montējot guļbūvi, bija pakāpies uz 1,12 m augsta paliktņa /statīva, lai veiktu vertikālu urbumu ar rokas
elektrisko urbjmašīnu. Veicot urbumu, urbis noķīlēja un, lai to izvilktu, darbinieks uzkāpa uz augšējā baļķa un zaudēja līdzsvaru,
tāpēc nokrita uz betona grīdas un guva smagas traumas;
vīrietis, 46, remontstrādnieks, gāja bojā ūdensvada avārijas vietā, atrodoties aptuveni 2,5 m dziļā un 1,5 metrus platā tranšejā
un pārbaudot caurules atrašanās vietu. No tranšejas malas notika zemes nogruvums, piespiežot darbinieka kājas. Kolēģi viņu
atraka, atbrīvojot kājas, bet tajā brīdī vīrietis saļima bez dzīvības pazīmēm;
vīrietis, 66, smagi cieta, komplektējot preces. Šim mērķim izmantotie ratiņi slīpumā izkustējās, darbinieks mēģināja ratiņus
noķert, tomēr paklupa un ratiņi uzbrauca virsū, traumējot galvu un vēderu;
vīrietis, 42, kravas automobiļa vadītājs, Polijā gāja bojā ceļu satiksmes negadījumā;

vīrietis, 36, pētnieks, veica indikatora pārbaudi ar augstu gaisa spiedien. Indikatora stikls neizturēja, tas sprāga, un stikla
lauskas traumēja darbinieka kreiso aci;
vīrietis, 64, smagi cieta, kad būvlaukumā nokrita no kāpnēm;
vīrietis, 56, kravas automobiļa vadītājs. bija pakāpies uz cisternas, lai veiktu piena uzpildi. Viņš paslīdēja un zaudēja līdzsvaru,
tāpēc nokrita uz asfaltēta seguma un guva smagu traumu;
sieviete, 53, labiekārtošanas strādniece, veicot parka teritorijas uzkopšanu, paslīdēja uz slapjās zāles un nokrita, gūstot smagu
kājas traumu;
vīrietis, 50, traktortehnikas vadītājs, vadīja traktoru, kas, braucot pa tīrumu, iestiga. Traktora izvilkšanas laikā, pārtrūkstot
trosei, troses gals iztriecās cauri traktora kabīnes priekšējām stiklam un trāpīja traktorā sēdošajam darbiniekiem, kurš guva
smagu galvas traumu;
vīrietis, 51, betonētājs, kāpjot nost no pārseguma pa pieslienamajām trepēm, zaudēja līdzsvaru un nokrita apmēram no
aptuveni 4,5 m augstuma;
sieviete, 52, ceha strādniece, tīrīja kāposta smalcināmo iekārtu, neizslēdzot to. Procesa laikā darbiniece aizskāra smalcinātāja
nažus un traumēja pirkstus;
sieviete, 48, pārdevēja, pārvietojās aiz toršu vitrīnas, kur paslīdēja uz mitras grīdas un nokrita;
vīrietis, 48, tehniķis-gāzmetinātājs, guva 40% ķermeņa apdegumu, kad, veicot auto cisternas iekšējās virsmas mehānisku
tīrīšanu, notika eksplozija;
vīrietis, 20, guva smagas traumas, nokrītot no sastatnēm;
vīrietis, 65, guva smagas traumas, nokrita no kravas mašīnas;
vīrietis, 53, pakrita, veicot stropēšanas darbus, un salauza roku;
vīrietis, 64, santehniķis, ejot uz ēkas pagrabu, pakrita uz betona kāpnēm, un guva muguras traumu;
vīrietis, 27, būvstrādnieks, atradās uz traktora kausa augšējās malas, kad no tā tika bērti ķieģeļi. Laižot kausu lejā atpakaļ pie
traktora, cietušajam paslīdēja kāja, kura tika iespiesta starp kausu un traktoru, salaužot cietušā celi un potīti;
vīrietis, 61, direktors, strādāja uz pārvietojamām trepēm. Darbinieks nolēca no trepēm un piezemējās uz appludinātas grīdas,
kur paslīdēja, un nokrita uz sāniem, traumējot elkoni;
sieviete, 63, apkopēja, mēģinot piecelties no palodzes, nokrita un atsitās ar pieri pret palodzi;
vīrietis, 49. kravas automobiļa vadītājs, veicot kokapstrādes operatora darba pienākumus, strādāja pie rāmzāģa. Cietušais pie
darbojošās iekārtas, pārliecās pār transportiergalda malu un centās pacelt atgriezumu. Tā kā zāģbaļķu padeves mehānisms
turpināja darboties, baļķis iespieda cietušā roku starp zāģbaļķi un transportiera atbalsta rulli, traumējot kreiso augšdelmu;
sieviete, 58, pārdevēja, strādāja piena nodaļā. Ejot pēc precēm uz aukstumkameru, darbiniece aukstumkamerā paslīdēja, krita
un salauza gūžas kaulu;
sieviete, 62, apkopēja, zaudēja līdzsvaru un nokrita, gūstot galvas traumu un rokas lūzumu;
vīrietis, autobusa vadītājs, nokrita uz apledojuša ceļa blakus automašīnai un guva smagas traumas;
vīrietis, 63, rokas lokmetinātājs, veica barotāja apšuvuma demontāžu, atrodoties autoiekrāvēja grozā. Groza nolaišanas brīdī,
viņš stāvēja atspiedies pret groza nožogojuma. Grozam “noraustoties”, darbinieks atsitās pret groza nožogojuma, traumējot
ribas (trīs ribu lūzumi);
sieviete, 47, guva termiski-ķīmiskus apdegumus, jo destilācijas procesa laikā notika sprādziens;
vīrietis, 25, kravas automobiļa vadītājs, ar kāju aizķērās aiz auklas, kas bija novilkta asfalta ieklāšanas zonas atdalīšanai, un
uzkrita ar visu svaru uz potītes, salaužot to;
vīrietis, 33, ceļu meistara palīgs, cieta Lietuvā ceļa remontdarbu laikā. Pēc darbu beigšanas vakarā bāzes vietā tika iekurināts
ugunskurs. Cietušais tīrīja rokas instrumentus, kuri bija aplipuši ar ceļa bitumenu. Tīrīšanai izmantoja benzīnu. Pabeidzis tīrīt, ar

kanniņu devās uz ugunskuru. Atlikušo benzīnu viņš divos piegājienos izlēja ugunskurā. Vienā no liešanas brīžiem sacēlās
pretvējš, un benzīns nonāca uz cietušā ķermeņa. Cietušais aizdegās un guva smagus ķermeņa apdegumus;
vīrietis 39, mežstrādnieks, pirms darba uzsākšanas ejot pa mežu, krita un uzkrita celmam;
vīrietis, 34, veica darbus kravas automašīnas kastē un nokrita no borta, gūstot rokas traumas un galvas smadzeņu
satricinājumu;
vīrietis, 32, meža mašīnu operators, veica forvardera kausa remontu. Sitot ar āmuru pa tapu, no tapas atlūza metāla šķemba
un trāpīja acī;
vīrietis, 34, ceha strādnieks, cieta, kad, veicot metāla konstrukciju izpakošanu, tās sasvērās un traumēja pašu darbinieku;
sieviete, 56, kokapstrādes operatore, tīrīja savu darba vietu – CNC iekārtu. Tīrīšanas laikā darbiniece paklupa un salauza roku
(izziņā norādīts alkohola saturs asinīs - 1,64 promiles);
vīrietis, 54, uzkāpa uz darba galda, lai noņemtu preces. Pārvietojoties pa galdu, paklupa un nokrita no apmēram 1 m
augstuma, gūstot smagas galvas un krūškurvja traumas;
vīrietis, 32, apdedzināšanas krāsns operators, ar buka celtni pārvietoja 3 metrus augstu mucu ar malku. Darbiniekam bija
jāpārvietojas uz krāsni, kurā tiktu ievietota muca, lai noāķētu stropes. Lai to veiktu, viņš izmantoja metāla kāpnes, kuras
novietoja no mucas uz krāsni un pārvietošanās laikā nokrita no aptuveni 3 metru augstuma;
vīrietis, 57, iekārtu operators, veicot autopacēlāja apgriešanās manevru, nesavaldīja autopacēlāju, kurš sasvērās, un darbinieks
no tā izkrita;
vīrietis, 57, autovadītājs, no apsnigušās kravas automašīnās tīrīja sniegu, atrodoties uz pārvietojamām kāpnēm apmēram 3 m
augstumā. Tās izslīdēja, un darbinieks nokrita zemē, gūstot smagu muguras traumu;
vīrietis, traktorists, veicot traktora apkopi, bija uzkāpis uz tā riteņa, no kurienes nokrita un salauza labo kāju;
vīrietis, 63, kāpjot nost no kāpnēm, paslīdēja un krita, gūstot smagas traumas;
sieviete, 54, pacientu reģistratore, atgriežoties no pārtraukuma, paslīdēja uz invalīdu celiņa un krita, salaužot atslēgas kaulu un
gūstot gūžas sasitumus;
sieviete, 58, pārdevēja, izkraujot preces, pagrieza kāju un krita, kā rezultātā guva kreisā apakšstilba vaļēju lūzumu;
vīrietis, 47, kravas automobiļa vadītājs, gāja bojā ceļu satiksmes negadījumā Vācijā;
vīrietis, 39, riepu montāžas operators, gāja bojā, kad, labojot kravas automašīnas riepu, tā sprāga;
vīrietis, zāģēšanas operators, strādāja uz zāģēšanas līnijas, kurā iesprūda zāģmateriāls. Cietušais, neizslēdzot iekārtu, mēģināja
izvilkt iesprūdušo materiālu, tā rezultātā iekārta ierāva labo roku un traumēja plaukstu;
vīrietis, 36, autobusa vadītājs, smagi cita, kad notika frontāla sadursme ar pretimbraucošu automašīnu, kas iebrauca pretējā
joslā;
vīrietis, 60, uzraugs, cieta, kad klients pie kases atradās bez maskas un kasiere atteicās viņu apkalpot. Uzraugs aizrādīja
klientam un sāka viņu virzīt uz izeju. Klientam pretojoties, uzraugs pakrita un salauza roku;
vīrietis, 34, inženieris-komunikāciju montētājs, gāja bojā izkraušanas laikā, kad tika saspiests starp kravas mašīnu un
ekskavatoru;
vīrietis, būvstrādnieks, smagi cieta, kad, strādājot ar pāļurbšanas iekārtu, viņam uzkrita stiegrojuma karkass;
sieviete, 51, skolotāja, mācību stundas laikā sēdēja pie skolotāja galda un gatavojās rādīt prezentāciju. Pēkšņi zaudēja samaņu
un nokrita uz grīdas bezsamaņā. Vakarā no cietušās tika saņemta informācija, ka ir lauzta kāja;
vīrietis, 54, automašīnas vadītājs, salauza gūžas kaulu, nokrītot no kravas automašīnas, jo nenoturēja līdzsvaru;
sieviete, 67, aktrise, krita no aptuveni 1,5 metru augstuma un salauza kāju;
vīrietis, 22, palīgstrādnieks, veicot darbus būvobjektā, nokrita un salauza kāju;

vīrietis, būvstrādnieks gāja bojā, jo kanalizācijas tranšejas rakšanas laikā ekskavators ar kausu trāpīja cietušajam, kas atradās
tranšejā;
vīrietim, 64, autoatslēdzniekam, apkures katla demontāžas laikā uzkrita demontētais katls. Darbinieks no gūtajām traumām
slimnīcā mira;
vīrietis, 45, demontējot stabu, kritis no vairāku metru augstuma;
sieviete, 59, bija pakāpusies, lai paņemtu no augšējā plaukta cigarešu bloku. Viņa to nevarēja viegli izņemt, zaudēja līdzsvaru
un nokrita, gūstot smagas traumas;
vīrietis, 55, palīgstrādnieks, strādājot pie garināšanas šķērszāģa, piespieda materiālu ar labo roku pie atbalsta lineāla, bet roka
noslīdēja un skāra zāģa ripu;
vīrietis, salauza ribas, jo krita, kad, ievelkot elektrības kabeli gofrētā apvalkā ar buksiera palīdzību, buksieris pārtrūka;
vīrietis, 38, kravas auto šoferis, kāpjot uz alumīnija stieņa, paslīdēja un nokrita;
vīrietis, 59, traktortehnikas vadītājs, slaucīja graudus ar slotu virzienā uz priekšu, rokas neizturēja slodzi, tāpēc slota izslīdēja un
traumēja darbinieku;
vīrietis, 52, kāpjot ārā no kravas automašīnas, nokrita un salauza labo roku;
vīrietis, 59, saimniecības vadītājs, smagi cieta ceļu satiksmes negadījumā;
vīrietim, 48, mežizstrādes darbiniekam, strādājot mežā pie koku gāšanas, trāpīja krītošs koks;
sieviete, 67, pārvaldes vadītāja, smagi cieta ceļu satiksmes negadījumā;
vīrietis, 61, atrodoties piekabē, veica kravas stiprinājuma pārbaudi. Pēc pārbaudes, lecot lejā no piekabes, darbiniekam aizķērās
kāja, un viņš nokrita;
vīrietis, 55, darbu vadītājs, būvobjektā Lielbritānijā atvienoja vakuuma piesūcekni no celtņa, kā rezultātā stikla pakete ar
vakuuma piesūcekni sasvērās un uzkrita darbiniekam;
vīrietis, 62, finieru lobīšanas operators, ar roku kaut ko sāka bakstīt starp divām konveijeru lentām, kā rezultātā darbinieka
roka tika ierauta iekārtā;
vīrietis, 41, zāģmateriālu ražošanas operators, bija pacēlis daudzzāģa aizsargvāku, pirms tam neizslēdzot darbgaldu, lai izvilktu
no ievilcējruļļiem iesprūdušu koksnes atgriezumu un tajā brīdī ar kreiso roku pieskāries zāģripām;
vīrietis, 61, krāvējs, lēkdams uz blakus stāvošā vilcēja piekabes, nokrita zemē, atsizdamies pret betona plāksnēm;
vīrietis, 42, traktorists, pārvietojoties pa sējmašīnas horizontāli novietotajiem kāpšļiem, uzlika kāju nevis uz nākamā kāpšļa, bet
riteņa, kā rezultātā uzkrita uz sējmašīnas rāmja un guva krūškurvja sasitumu;
vīrietis, 50, gāja boja ceļu satiksmes negadījumā;
vīrietis, 27, no kokapstrādes iekārtas, kas nebija pilnībā apstājusies, centās izņemt iesprūdušu koka gabalu un iebāza roku
rotējošos nažos - rezultātā kreisās rokas divu pirmo pirkstu pilnīga amputācija un trešā pirksta daļēja amputācija;
vīrietis, 32, uzkāpa uz jaunbūvējamā graudu torņa kāpņu platformās, lai margām nomainītu nepareizās skrūves. Darbinieks
nelietoja pretkritiena sistēmu un nokrita no 7,3 m augstuma;
vīrietis, 33, galdnieka palīgs, nokrita no ražotnes jumta tā remontdarbu laikā;
vīrietis, 33, apdares darbu strādnieks, veicot darbu objektā, nokrita no koka sastatnēm ~2 m augstumā, guva mugurkaula
krūšu daļas kompresijas lūzumu;
vīrietis, 30, zāģēja koku, un tas uzkrita uz galvas, tāpēc darbinieks gāja bojā notikuma vietā;
sieviete, 60, pārdevēja, paslīdēja, pakrita un salauza roku;
vīrietis, 35, smagi cieta, kad darba vietā tika iespiests dēļu fasētājā;
vīrietis, 47, kokvedēja automobiļa vadītājs, pēc apaļkoku kravas uzkraušanas uz kokvedēja, veica kravas nostiprināšanu ar

stropi. Metot kravai pāri stropi, tā aizķērās aiz kravas. Darbinieks pakāpās uz reliņiem (50 cm augstumā) mašīnas sānos, lai to
aizsniegtu un pavilktu zemāk. Pēc stropes pavilkšanas, lecot lejā, nokrita un guva smagu traumu;
vīrietis, 65, kravas automobiļa vadītājs, ar ekskavatoru cēla trapeces tipa kausu kravas automašīnas kravas kastē, lai pārvestu
to uz citu objektu. Slīdot kravas celšanas stropei, kauss krita, trāpot darbiniekam, kurš zaudēja līdzsvaru un ar kausu tika
piespiests pie automašīnas kravas kastes borta;
vīrietis, 43, kokapstrādes iekārtu operators, pārtraukuma laikā smēķētavā, neskatoties lika kāju un aizlika garām pakāpienam,
kā rezultātā krita un guva galvas traumu;
vīrietis, 46, ēku celtnieks, stāvot uz kāpnēm, kustināja finiera gabalu, kas bija pielipis pie betona. Rezultātā kāpnes izkustējās
un kopā ar nodarbināto nogāzās uz betona grīdas;
sieviete, 56, tirdzniecības vadītāja, gāja bojā ceļu satiksmes negadījumā triju automašīnu sadursmes rezultātā;
vīrietim, 66, kravas automobiļa vadītājam uz kājas uzkrita palete, smagi to traumējot;
vīrietis, 40, palīgstrādnieks, ieslīdēja tranšejā, un viņam uzkrita nogruvušās smiltis, smagi traumējot darbinieku;
vīrietis, 67, kravas automobiļa vadītājs, atradās būvlaukumā ārpus automobiļa un pēc darba uzdevuma saņemšanas no
brigadiera devās uz savu kravas automobili. Ejot garām riteņu ekskavatoram, cietušajam uz abām kājām uzbrauca
ekskavators;
vīrietis, 51, būvstrādnieks, veica iekštelpu sienu krāsošanu. Darbinieks nokrita no pārvietojamām pastatnēm (tornīša) no
apmēram 1,4 m augstuma, jo pirms uzkāpšanas uz pastatnēm netika fiksēti aprīkojuma ritentiņi;
vīrietis, 26, atradās autoservisa remontbedrē, virs kuras uz pacēlēja atradās remontējamā automašīna. Darbinieks bija iebāzis
galvu un rokas starp betona grīdu un pacēlāju, pacēlājam virzoties uz leju, darbinieks tika saspiests ar pacēlāju. Pacēlāju ar
pulti vadīja pats bojā gājušais;
vīrietis, 37, paslīdēja darba vietā, gūstot smagu kājas lūzumu;
vīrietis, 27, autoiekrāvēja vadītājs, tika piespiests ar atpakaļgaitā braucošas smagās mašīnas piekabi pie rampas laikā, kad
cietušais rādīja vadītājam, cik tālu braukt;
sieviete, 55, reaktora operatore, smagi cieta, kad ražošanas ēkā notika sprādziens un izcēlās ugunsgrēks;
sieviete, 23, reaktora operatore, gāja bojā, kad ražošanas ēkā notika sprādziens un izcēlās ugunsgrēks;
vīrietis, 62, traktora vadītājs, pēc kravas izbēršanas bija uzkāpis uz piekabes platformas, lai pārliecinātos, vai uz amortizējošā
brezenta nav palikuši kartupeļi. Kāpjot nost no platformas, uz kāpnēm paslīdēja un darbinieks nokrita no aptuveni 1,3 m
augstuma uz asfaltbetona seguma;
vīrietis, 59, elektrosistēmu remonta nodaļas auto apkopes speciālists, kāpjot ārā no automašīnas, paslīdēja, guva labās kājas
traumu;
sieviete, 52, šķirotāja, ejot pa kāpnēm, paslīdēja un krita, gūstot muguras traumu;
sieviete, 63, darbā vietā paslīdēja uz sniega un guva labās kājas lūzumu;
vīrietis, 55, traumu guva būvdarbu laikā, stāvot aiz pašizgāzēja kravas kastes, un brīdī, kad tika izbērta krava ar betona
plātnēm, viena no tām uzkrita cietušajam. Sākotnēji traumas bija smagas. Vēlāk darbinieks nomira;
vīrietis, 29, uzstādīja naglas stiepli, ievadot to iekārtā. Darbinieks nenoturēja stiepli, tā izslīdēja no rokām un tās gals trāpīja pa
darbinieka labo aci;
vīrietis, 69, elektriķis, veica gaismekļu nomaiņu, pakāpjoties uz saliekamajām kāpnēm. Kāpnes tika novietotas nevis pret, bet
paralēli sienai. Kāpnēm sasveroties, darbinieks nokrita no 1,3 m augstuma un salauza kāju;
vīrietis, 39, galdnieks, frēzēja kokmateriāla sagatavi, kuras apakšā bija zars. Frēze trāpīja zarā, un sagatave izrāvās no frēzes.
Tā trāpīja darbiniekam sejā, noraujot aizsargbrilles un traumējot aci;
vīrietis, 40, ēkas uzraugs, pie veikala ieejas, pārbaudot apmeklētājiem COVID-19 sertifikātus, konstatēja, ka veikalā ienācis
pircējs, kuram nav sertifikāta. Uz lūgumu pamest telpas, pircējs reaģēja agresīvi un uzbruka darbiniekam. Uzbrukumā

darbiniekam tika salauzta roka;
sieviete, paslīdot uz ledus un nokrītot, guva potītes lūzumu;
sieviete, 72, anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa operācijas laikā aizķērās aiz anestēzijas galdiņa kājas,
zaudēja līdzsvaru un nokrita, gūstot smagu traumu;
vīrietis, 44, ražošanas maiņas vadītāja palīgs, veica materiālu pārvietošanu ar elektroroklu, kad otra ceha palīgstrādnieks ar
autoiekrāvēja dakšām, nepamanīja cietušo un atdūrās pret viņa kājām;
vīrietis, 53, direktora vietnieks, tīrīja sniegu uz jumta un nokrita no aptuveni 4 m augstuma, laužot roku un traumējot galvu;
sievieti, 40, palīgstrādnieci, liellopu novietnē lopu šķirošanas - pārdzīšanas procesā bullis piespieda pie metāla margām un ar
galvu uzmeta gaisā;
sieviete, 49, trauku mazgātāja, tika iespiesta uz pacēlāja un gāja bojā;
vīrietis, 34, vizuālās reklāmas noformētājs, bija uzkāpis uz sastatnēm uzstādīt reklāmas elementus, kad uzpūta vējš un
sastatnes ar cietušo nogāzās;
sieviete, 64, ierodoties darbā, teritorijā paslīdēja, krita un salauza kāju;
sieviete, 60, šūto izstrādājumu ražošanas tehniķe, atrodoties publiskās lietošanas kāpņu telpā, paklupa uz pakāpiena un
nokrita;
sieviete, 52, inspektore, izlēca pa piektā stāva logu, atstājot pirms nāves vēstuli, kurā vaino darba devēju spiediena izdarīšanā
un bosingā;
vīrietis, 54, lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē MIG, veica ikdienas granulu apkures katlu
metināšanas darbus. Kad viena šuve bija pabeigta, darbinieks pagriezās ar muguru pret tikko metināto šuvi, lai turpat veiktu
kārtējos darbus. Darbinieks pieskārās ar muguru pie tikko metinātās šuves, kā rezultātā muguras daļā viņa darba kombinezons
un drēbes uzkarsa un sāka kust, un viņš guva muguras daļas ādas apdegumu. Atbrīvojoties no drēbēm, darbinieks guva arī
roku apdegumus;
vīrietis, 40, ceļu būves palīgstrādnieks, veica sagatavošanas darbus pirms asfalta ieklāšanas. Pa ceļu braucoša automašīna,
apbraucot smago asfaltbetona automašīnu, iebrauca būvdarbu zonā, notrieca vadstatņus un ceļu būves palīgstrādnieku;
sieviete, 52, struktūrvienības vadītāja, gāja pa kāpnēm un nokrita, gūstot smagas traumas;
sieviete, 53, skolotāja palīgs, vakara pastaigas laikā atradās kopā ar pirmsskolas grupas audzēkņiem skolas iekšpagalma rotaļu
laukumā. Egles rotāšanas laikā, darbiniece atmuguriski atkāpās, uzlika kāju uz nelīdzenas virsmas un nokrita ar visu ķermeņa
masu uz labās rokas elkoņa;
sieviete, 38, palīgstrādniece, veicot dēļu apstrādi pie garenzāģa, nozāģēja kreisajai rokai četrus pirkstus;
vīrietis gāja bojā, izkrītot no pacēlāja groza (~2,30 m augstumā). Viņš bija iekāpis grozā, jo centās atbrīvot autopacēlāju, kurš
bija ieķīlējies.
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