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Jaunumi

Pēc Valsts darba inspekcijas rīcībā esošās informācijas laikā no 2020. gada 1. janvāra līdz 30. novembrim nelaimes gadījumos
darbā bojā gājuši 18 nodarbinātie. 2019. gadā šajā laika posmā bojā bija gājuši 26 nodarbinātie. 138 cilvēki šajā pašā laika periodā
guva smagus miesas bojājumus, savukārt pirms gada smagus miesas bojājumus darba vietā guva 207 nodarbinātie.
Kopš pēdējās informācijas publicēšanas darba vietā notikuši šādi nelaimes gadījumi:
vīrietim, 50, automašīnas vadītājam, kāpjot ārā no automašīnas, "sapinās" kājas, viņš atmuguriski izkrita no kabīnes un atsitās
pret asfaltu;
vīrietis, 49, mežstrādnieks, no rīta atbrauca uz darba vietu mežā, kur viņam palika slikti un viņš nomira;
vīrietis, 30, Ukrainas pilsonis, gāja bojā ostas teritorijā;
vīrietis, 56, ceha strādnieks, strādājot pie darba galda, ar mehānisku ierīci guva galvas traumu;
vīrietis, 46, atslēdznieks, veicot iekārtas remontdarbus, guva kreisā apakšdelma traumu;
sieviete, 45, apkopēja paklupa darba vietā un guva kājas lūzumu;
vīrietis, 29, būvstrādnieks, siltinot ēkas jumtu, no aptuveni 5 m augstuma caur jumta logu nokrita uz zemes;
vīrietis, 19, ēku siltinātājs guva labās kājas traumu, jo viņam uzkrita metāla priekšmets;
vīrietis, 70, elektromontieris, cieta smagā nelaimes gadījumā, jo, veicot ielu apgaismojuma montāžu, sasvērās izmantotās

kāpnes un cietušais nokrita;
sievietei, 35, ārstei, uzkrita virsū koks, kad pēc mājas vizītes viņa izgāja no daudzdzīvokļu ēkas kāpņu telpas;
vīrietis, 70, būvstrādnieks nokrita no jumta (augstums apmēram 10 m);
sieviete, 60, vispārējās pamatizglītības skolotāja, kāpjot pa kāpnēm, pamežģīja potīti un paklupa, ar plecu atsitoties pret sienu;
vīrietis, 46, būvdarbu vadītājs, ejot pa biroja gaiteni, izmežģīja kāju;
sieviete, 74, friziere aizķērās aiz paklāja, nokrita un salauza atslēgas kaulu;
vīrietis, 61, būvstrādnieks būvobjektā tika atrasts guļam upē apmēram 10 cm dziļā ūdenī, pēc tam, kad, stāvot upes krasta
nogāzē, bija veicis ģeorežģa nostiprināšanu pie metāla sieta;
vīrietis, 31, kravas automobiļa vadītājs guva 30% apdegumu pēc tam, kad Vācijā aizdegās automašīna;
vīrietis, 71, kurinātājs katlu mājā uzkāpa uz koka bluķa, lai attaisītu krāsns šīberi, tad sagrīļojās un saļima. Neatliekamās
medicīniskās palīdzības brigādes darbinieki noteica diagnozi – bioloģiska nāve;
sieviete, 21, maizes cepšanas iekārtu operatore, tīrot darba aprīkojuma lentu no mīklas, guva kreisās rokas traumu;
vīrietis, 53, veicot ceļu būves darbus, guva kājas lūzumu;
vīrietis, kravas automobiļa vadītājs guva smagas traumas, kad, pakāpjoties uz kravas automobiļa, lai ieskatītos kravas kastē,
paslīdēja un nokrita no 2 m augstuma;
sieviete, 57, bibliotekāre, tika atrasta bibliotēkā uz grīdas bez dzīvības pazīmēm;
vīrietis, 48, celtnieks nokrita zemē no sastatņu 4. klāja (apmēram 8 m augstuma), gūstot smagas traumas;
sieviete, 64, pārdevēja paslīdēja un guva smagu rokas lūzumu;
sieviete, 54, farmaceita asistente nokrita no trepēm, gūstot smagu rokas lūzumu;
vīrietis, 45, būvstrādnieks guva mugurkaula lūzumu, kad, demontējot ielu apgaismojuma stabu, tas pārlūza un traumēja
darbinieku;
sieviete, 62, inspektore cieta smagā nelaimes gadījumā, pakrītot uz dzelzceļa pārejas;
vīrietis, 53, remontstrādnieks guva vairāku ribu lūzumu, jo nokrita no saliekamajām kāpnēm (1,5 m), veicot piekaramo griestu
remontu;
vīrietim, 30, kuģa remontatslēdzniekam, metināšanas darbnīcā tika saspiesti kreisās rokas 4 pirksti;
vīrietis, 38, celtnieks, veicot mūrēšanas darbus jaunbūvē, nokrita no 3. stāva un guva muguras traumu;
sieviete, 50, kokapstrādes operatore ieraudzīja, ka uz garinātājzāģa palikuši atgriezumi un, nolēma tos ar roku nostumt no
galda, tāpēc ielika roku zem aizsarga. Zāģis nebija izslēgts, un rotējošā zāģripa aizķēra rokas plaukstu, kā rezultātā vairāki
pirksti tika amputēti;
vīrietis, 20, karjera strādnieks bija uzkāpis uz iekārtas pārsega, kur viņam paslīdēja kāja un viņš iekrita spraugā starp iekārtu un
frontālā iekrāvēja kausu;
sieviete, 61, autobusa konduktore nokrita, jo autobuss strauji bremzēja;
vīrietis, 68, apsargs, tika atrasts miris automašīnā;
vīrietis, 71, veicot ventilācijas sistēmas demontāžas darbus, nokrita no trepēm un nomira;
vīrietim, 57, strādniekam ģērbtuvē pēc ieiešanas dušā palika slikti, un viņš nomira;
sievietei, 70, pastniecei, veicot pasta piegādi, palika slikti, un viņa mira
vīrietis, 47, noliktavas pārzinis veica kravas pārbaudi pirms iekraušanas kuģī. Izjūkot metāla stiprinājuma konstrukcijām, krava
uzkrita virsū darbiniekam, kurš no gūtajām traumām nomira;
sieviete, 75, klientu apkalpošanas speciāliste kāpa pa kāpnēm, krita un smagi traumēja roku;

vīrietis, 56, kravas automobiļa vadītājs veica remontdarbus uz kokvedēja automašīnas. Kāpjot nost no hidromanipulatora,
viņam paslīdēja kāja un viņš nokrita uz pārvietojamā gāzes sildāmās iekārtas no 1,80 m augstuma;
vīrietim, 50, palīgstrādniekam, veicot ģeodēziskās izpētes darbus uz autoceļa, palika slikti, pēc nesekmīgiem reanimācijas
pasākumiem tika konstatēta nāve;
vīrietis, 58, kravas automobiļa vadītājs tika atrasts miris kravas automobiļa kabīnē;
vīrietis, 62, drupināšanas iekārtas operators guva smagu kreisās rokas traumu, tīrot grants sijātāju.
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