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Jaunumi

Pēc Valsts darba inspekcijas rīcībā esošās informācijas laikā no 2019.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim nelaimes gadījumos darbā
bojā gājuši 26 nodarbinātie. 2018. gadā bojā bija gājuši 30 nodarbinātie.
Vēl 190 cilvēki šajā laika periodā guva smagus miesas bojājumus, savukārt pirms gada smagus miesas bojājumus darba vietā guva
209 nodarbinātie. Kopš pēdējās informācijas publicēšanas, darba vietā notikuši šādi nelaimes gadījumi:
·

vīrietis, 35, lokmetinātājs, veicot automašīnas remontu, iesita ar āmuru pa tapu, rezultātā atvienojās neliels gabals un trāpīja

acī;
·

sieviete, 59, inventarizators, inventarizācijas veikšanas laikā pakāpās uz kastes, kuras augstums bija ap 60 cm. Nokāpjot viņa

zaudēja līdzsvaru un krita, gūstot smagu traumu;
·

vīrietim, 28, palīgstrādniekam, apstrādājamā koka dēļa ass gabals traumēja kāju, kad nodarbinātais veica darbu pie

darbgalda;
·

vīrietis, 45, traktorists, ostas teritorijā traktora remonta laikā ar smagumu pacelšanas palīgierīci pacēla remontējamā

traktora aizmugurējo tiltu. Smaguma pacelšanas palīgierīce krītot aizskāra cietušo, kurš atradās traktora sānos un centās
atskrūvēt sāna pārvadu;
·

vīrietis, 54, palīgstrādnieks, cieta, kad nokrita no 1m augstuma;

·

sieviete, 81, dežurante, nokrita, ejot gar sporta namu, un sajuta sāpes gūžā un rokā;

·

vīrietis 62, strādnieks, nokrita no daudzstāvu ēkas jumta un gāja bojā;

·

vīrietis, 54, virtuves strādnieks, tika atrasts pakāries;

·

vīrietis, 55, ceha strādnieks, cieta, kad, veicot uzkopšanas darbus, saņēma sitienu ar aizliekto zaru;

·

vīrietis, 74, kokapstrādes operators, nākot uz darbu, uzņēmuma teritorijā zaudējis līdzsvaru un nokrita. Par notikušo darba

devēju neinformējot, darbinieks devās uz darba vietu un veica darbu līdz maiņas beigām;
·

vīrietis, 33, elektromontieris, smagi cieta, kad viņam virsū uzkrita elektrības stabs;

·

vīrietis, 38, betonētājs, smagi cieta, nokrītot no neliela paaugstinājuma;

·

vīrietis, 57, mehāniķis, mēģināja noskaidrot, kāpēc nedarbojas garāžas automātiskie vārti. Darbinieks izmantoja 4 m garas

alumīnija kāpnes, pieslēja tās pie sienas. Kāpnes izkustējās, un cietušais nokrita apmēram no 3 m augstuma, gūstot galvas
traumu;
·

vīrietis, 27, laukstrādnieks, Ukrainas pilsonis, kurš strādāja bez darba līguma, gāja bojā, kad uz lauka viņa drēbes tika

ierautas kombainā;

·

vīrietis, 60, remontstrādnieks, brauca pa teritoriju ar velosipēdu. Teritorijā strādājošais frontālais iekrāvējs ar kausu

nepamanīja šo darbinieku, uzbrauca viņam virsū, letāli traumējot;
·

vīrietis, 44, krāvējs, tika atrasts miris darba vietā;

·

vīrietis, 27, meistars, guva smagas traumas, kad tika veikta bojāto koku gāšana gar gaisa elektrolīnijām. Gāžoties

nozāģētam kokam, tika aizķerts tam blakus esošs bojāts koks, kurš uzkrita darbiniekam;
·

sieviete, 47, loģistikas procesu vadītāja, gāja bojā, kad nokrita no 5-6 m augstuma, jo tika izmantots pašgatavots grozs uz

autoiekrāvēja dakšām;
·

sieviete, 62, pārdevēja – fasētāja, pārvietojot preces veikala preču noliktavā, zaudēja līdzsvaru un nokrita zemē, kritiena

rezultātā tika traumēta gūža;
·

vīrietis, 56, elektronikas inženieris, nomira pēc tam, kad viņam darba vietā palika slikti;

·

vīrietis, 61, kokapstrādes operators, ar āķi vēla baļķi pa rampu uz padeves transportiera. Atrodoties baļķim priekšā,

darbinieks nepaspēja noņemt kāju, un baļķis uzripoja uz viņa kājas, to traumējot;
·

vīrietis, 52, būvstrādnieks, veica siju nomaiņu starp pirmo un otro stāvu. Darbinieks kāpa pa vecām kāpnēm, lai veiktu sijas

pārvietošanu. Kāpņu konstrukcija nolūza, un darbinieks nokrita no apmēram 3,2 m augstuma, turklāt nolūzusī trepju konstrukcija
uzkrita viņam virsū;
·

vīrietis, 22, elektroiekārtu montieris, guva traumas, kad neapgaismotā teritorijā tika veikti būvdarbi, un darbinieks nezināja,

ka ir izrakta tranšeja. Viņš tajā iekrita;
·

vīrietis, 59, lopkopējs, smagi cieta, kad viņa roka tika iespiesta starp kūts sienu un traktoru;

·

skolotāja, 46, skolotāja, nokrita, kāpjot lejā pa kāpnēm;

·

vīrietis, 52, ārsts, nomira, kad viņam slimnīcas autostāvvietā palika slikti.
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