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Jaunumi

Pēc Valsts darba inspekcijas rīcībā esošās informācijas laikā no 2017.gada 1.janvāra līdz 19.jūnijam nelaimes gadījumos darbā bojā
gājuši 13 nodarbinātie un vēl 7 darbinieki atrasti miruši (iespējamas dabiskās nāves darba vietās). Pagājušajā gadā šajā laika posmā
bojā bija gājuši 17 nodarbinātie. Vēl 68 cilvēki šogad ir guvuši smagas (pagājušajā gadā 77).
Kopš pēdējās informācijas aktualizēšanas Valsts darba inspekcija ir saņēmusi informāciju par šādiem smagajiem un letālajiem
nelaimes gadījumiem:
vīrietis, 34, autokāra vadītājs, gāja bojā, apgāžoties autokāram;
vīrietis, 61, automobīļa vadītājs, guva smagas traumas, ciešot ceļu satiksmes negadījumā;
vīrietim, 55, labiekārtošanas strādniekam, kraujot malku, pagale izslīdēja no rokām un smagi traumēja kāju;
vīrietis, 56, atkritumvedēja vadītājs, atrodoties maršruta izbraukumā, nokritis un guvis smagas traumas;
vīrietim, 51, metāla izstrādājumu jaunākajam montierim, noliktavas telpās uzbrauca elektroiekrāvējs, kā rezultātā darbinieks
guva smagas traumas;
sieviete, 55, pasniedzēja, pārvietojoties pa ofisa telpu, nokrita un guva smagu rokas traumu;
vīrietis, 37, ceha strādnieks, veicot neizslēgtas iekārtas tīrīšanas darbus, ar roku pieskārās rotējošai lentai un guva smagas
traumas;
vīrietis, 57, mehāniķis, nokrita no pieslienamām trepēm un guva smagas traumas;
sieviete, 48, māsas palīdze, slimnīcas teritorijā paslīdēja un lauza kāju;
vīrietis, 61, palīgstrādnieks, maisu kraušanas laikā nokrita un guva smagas traumas
sieviete, 58, direktores vietniece audzināšanas jomā, guva smagas traumas, kad, ejot no skolotājas galda līdz audzēkņu solam,
zaudēja līdzsvaru un nokrita;
vīrietis, 55, furgona vadītājs, dzenot no furgona lopus, lops izsita cietušajam no rokām alumīnija profilu (tiek izmantots lopu
dzīšanai), kurš trāpīja pa darbinieka seju;
vīrietim, 56, zāģmateriālu ražošanas operatoram, pa kāju trāpīja no daudzzāģa izsviests dēlis, kā rezultātā tika salauzts
darbinieka augšstilbs;
sieviete, 62, pavāre, darba vietā tika atrasta mirusi;
sieviete, 59, garderobiste, darba vietā tika atrasta mirusi;
sievietei, 61, algoto pagaidu sabiedrisko darbu veicējai, veicot uzkopšanas darbus, palika slikti, un viņa nomira;
vīrietis, 51, pāļdziņa vadītājs, darba vietā palika slikti, no medicīniskās palīdzības atteicās un pa ceļam uz mājām nomira;
sieviete, 67, virtuves strādniece, pārvietojoties pa darba vietas telpu, nokrita un guva smagu rokas traumu;
vīrietis, 31, autovadītājs, pieturvietā tika atrasts miris automašīnā;
sieviete, 59, agronome, pārbaudot augu etiķetes, paklupa un guva smagu kājas traumu;
vīrietis, 53, policijas darbinieks, guva smagas traumas, kad uz autoceļa izskrēja meža dzīvnieks, straujas bremzēšanas rezultātā
dienesta automašīna nobrauca no slidenā ceļa un apgāzās;
vīrietis, 23,celtnieks, nokrita no saliekamajām kāpnēm un guva smagas traumas;

vīrietis, 32, dokers, veica signalizētāja darbu uz konteineru kuģa. Tika atrasts miris kuģa rūmē;
vīrietis, 33, valdes loceklis, metot būvgružus, nenoturēja līdzsvaru un nokrita no ēkas 3. stāva. Cietušais guva smagas traumas;
vīrietis, 82, ēkas pagrabstāva kāpnēs nokrita un guva smagu rokas traumu;
vīrietis, 57, kravas automašīnas vadītājs, kāpjot no kravas automašīnas, nokrita un guva smagu kājas traumu;
vīrietis, 54, iestādes vadītājs, kuģa apskates laikā kāpa pa stacionārām pie sienas piestiprinātām stāvajām kāpnēm. No
pakāpiena noslīdēja kāja, un cietušais nokrita no 4 m augstuma. Kritiena rezultātā gūtas smagas traumas;
vīrietim, 59, remontatslēdzniekam, starp iekārtas kustīgo detaļu un vārpstu tika iespiesta roka;
vīrietis, 28, traktorists – ekskavatorists, braucot ar ekskavatoru, ar tā izlici skāra augstsprieguma līnijas vadus, kā rezultātā
guva smagus apdegumus un slimnīcā nomira;
vīrietim, 36, būvstrādniekam, veicot darbu būvobjektā, uz kājas uzkrita metāla loksne;
vīrietis, 32, celtnieks, gāja bojā, krītot no augstuma;
vīrietis, 53, darba vietā palika slikti. Medicīniskās palīdzības sniegšanas laikā nodarbinātais nomira;
sieviete, 56, pasniedzēja, paklupa un nokrita, gūstot smagu rokas traumu;
vīrietis, 56, palīgstrādnieks, apzāģējot kokam zarus, krita no pieslienamajām kāpnēm no 4 m augstuma uz bruģēta laukuma.
Darbinieks notikuma vietā miris;
vīrietis, 50, mežstrādnieks, zāģējot kokus, acī trāpīja skaida;
vīrietim, 52, celtniekam, pildot darba pienākumus ārzemes būvobjektā, palika slikti, tika hospitalizēts un slimnīcā nomira;
vīrietim, 53, palīgstrādniekam, kūdras maisu iekraukšanas laikā ar autoiekrāvēja dakšu tika uzbraukts uz kājas;
vīrietis, 24, vilcējautomobiļa vadītājs, iekraušanas darbu laikā guva smagu traumu, iespiežot roku starp saldētas durvju
konstrukciju un iekrāvēja rāmi;
vīrietim, 36, kokapstrādes operatoram, strādājot pie šķeldotāja, roka tika ierauta mehānismā, kā rezultātā norauts labās rokas
rādītājpirksts;
vīrietim, 41, mēbeļu galdniekam, uzkrita kokskaidu plātnes, un viņš guva smagas traumas;
sieviete, 51, veikala vadītāja, zaudēja samaņu darba vietā un slimnīcā nomira;
vīrietim, 35, strādniekam, ēkas pagraba tīrīšanas laikā uzkrita siena, kā rezultātā cietušais guva smagas traumas;
vīrietim, 56, uzbrauca elektroiekrāvējs, kā rezultātā cietušais guva smagas traumas;
vīrietim, 57, ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinim, veicot smilšu kraušanu, pēkšņi sareiba galva. Krītot darbinieks
sasita galvu pret betona ceļa apmali;
vīrietim, 58, šķeldošanas iekārtas operatoram, šķeldošanas iekārtas tīrīšanas laikā uzkrita zaru piespiedējmehānisms.
Darbinieks gāja bojā;
sieviete, 26, kokasptrādes iekārtas operatore, veicot darba pienākumus pie lentzāģa, nozāģēja kreisās rokas plaukstu;
vīrietis, 60, automobiļa vadītājs, darba vietā atrasts miris;
vīrietis, 35, gāja bojā, nokrītot no pieslietām kāpnēm;
vīrietis, 28, elektromontieris, zaudēja līdzsvaru un iekrita kravas automašīnu apskates bedrē, gūstot smagas traumas;
vīrietis, 51, jūrnieks, tīrot klāju, pārkrita pār bortu un noslīka;
sieviete, 68, aizķeroties kājai, nokrita uz sausas līdzenas grīdas un guva smagu rokas traumu;
vīrietim, 59, struktūrvienības vadītājam, darba vietā palika slikti, viņš tika stacionēts un slimnīca nomira;
sieviete, 54, putnkope, pārvietojoties pa vistu kūti, paslīdēja un krita, gūstot smagu muguras traumu;
vīrietis, 49, kokapstrādes operators, darba vietā epilepsijas lēkmes laikā guva smagu galvas traumu;
vīrietis, elektriķis, veicot elektromontāžas darbus, guva smagu elektrotraumu;

vīrietis, 29, stikla šķiedras operators, tīrot aerodinamiskās šķiedras pārstrādes līnijas iekārtu, smagi traumēja kreisās rokas
pirkstus;
vīrietis, 49, kuģa stūrmanis, gāja bojā, veicot kuģa traļa ielaišanu ūdenī;
vīrietim, 65, elektromontierim, darba vietā palika slikti, un viņš nomira;
sieviete, 64, dežurante, pārvietojoties pa iestādes telpām, aizķērās pati aiz savas kājas un krita, gūstot smagu rokas traumu;
sieviete, 54, skolotāja, pārgājiena laikā kritusi un guva smagu rokas traumu;
vīrietis, 63, metinātājs, smilšu padošanas kausa troses maiņas laikā metāliskais profils izslīdēja no nostiprināšanas vietām un
kauss nolaidās uz darbinieka, kā rezultātā cietušais guva smagas traumas;
sieviete, 51, noliktavas vadītāja vietniece, guva smagas traumas, autoiekrāvējam uzbraucot uz kājas;
vīrietis, 58, automobiļa vadītājs, nomira, veicot darba pienākumus ārzemēs;
vīrietis, 45, automobiļa vadītājs, atverot mašīnas kabīnes durvis, zaudēja samaņu un izkrita no kabīnes. Cietušais guva smagas
traumas;
sieviete, 42, kāpa pa kāpnēm, paslīdēja un nokrita smagi traumējot muguru.
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