Darba aizsardzības aktualitātes Zemgalē
Līga Vasariņa, Zemgales RVDI Bauskas KAC vecākā inspektore, tel.28372811,
liga.vasarina@vdi.gov.lv

22.03.2016
Bauska

Bauska 2015. gadā

Kopš 2015.gada augusta
ir atvērts Zemgales RVDI
Bauskas klientu
apkalpošanas centrs
Zaļā iela 1, 2.stāvs,
Bauska
Klientu pieņemšana:
Katru pirmdienu no plkst.
13:00 līdz 17:00

2

Darba inspekcijas plāni un
izaicinājumi 2016.gadā
Prioritātes:
- Smago un letālo nelaimes gadījumu darbā skaita
samazināšana (prevencija)
- Nereģistrētās nodrbinātības apkarošana
Darba plāns:
- 10 000 pārbaudes, t.sk
- 2100 preventīvās pārbaudes darba aizsardzībā
- 3000 pārbaudes nereģistrētās nodarbinātības jomā
Tematiskās pārbaudes:
- Kokapstrāde
- Būvniecība
- Valsts pārvalde un pašvaldības
- Ķīmisko vielu un maisījumu marķēšana

ESF projekts:
- "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru
uzņēmumos" īstenošanas noteikumiem”
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ESF projekts «Uzlabot darba drošību, it īpaši
bīstamo nozaru uzņēmumos»
Tiesiskais
regulējums: MK 2016.gada 1.marta
noteikumi Nr.127 «Darbības programmas «Izaugsme un
nodarbinātība» 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa «Uzlabot
darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmums»
īstenošanas noteikumi»
Projekta īstenošanas termiņš: līdz 31.12.2023.
Projektā pieejamais kopējais attiecināmais
finansējums: 12 643 472 EUR

Atbildīgā iestāde: Labklājības ministrija
Projekta iesniedzējs/finansējuma saņēmējs: VDI
Sadarbības partneri: LABS, LDDK, RSU DDVVI

Specifiskā atbalsta mērķa grupa: darba ņēmēji un
darba devēji, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos, DA
speciālisti, izglītības iestāžu audzēkņi, VDI nodarbinātie
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ESF projekts «Uzlabot darba drošību, it īpaši
bīstamo nozaru uzņēmumos»
Projekta iznākuma rādītājs:
4700 atbalstīto mikrouzņēmumu, MVU
Projekta atbalstāmās darbības:
1. DT un DA tiesiskā regulējuma praktiskās
ieviešanas uzraudzības pasākumi (pētījumi,
darba strīdu praktiskā risināšana)
2. DT un DA tiesiskā regulējuma pilnveides
pasākumi (pētījumi, pilotprojekti)
3.
VDI
profesionālo
spēju
pilnveide
(apmācības, pieredzes apmaiņa, izstādes)
4. Atbalsts bīstamo nozaru uzņēmumiem
5. Preventīvie un izglītojošie pasākumi
(apmācības, mācību ekskursijas, semināri,
elektronisko rīku un vizuālo uzskates līdzekļu
izveide un ieviešana, sabiedrības izglītošana)
6. Informācijas un publicitātes pasākumi
7.
Projekta
vadība
un
tā
īstenošanas
nodrošināšana
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ESF projekts «Uzlabot darba drošību, it īpaši
bīstamo nozaru uzņēmumos»
Atbalsts bīstamo nozaru uzņēmumiem
1. Uzņēmumu apzināšana,
konsultatīvā atbalsta
nepieciešamības un ieviesto DA
prasību izvērtēšana (VDI)
2. Konsultatīvais atbalsts
(konsultācijas,
laboratoriskie mērījumi, apmācības) –
KI, KS
3. Darba vides riska novērtēšanas
moduļu izstrāde
4. Specializēto DA apmācību
programmu mācību metodisko
palīgmateriālu izstrāde
Limits laboratoriskajiem mērījumiem uz 1
uzņēmumu: 250 EUR
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Latvijā 2015. gadā

katrās 14 dienās viens
nodarbinātais gāja bojā
nelaimes gadījumā darbā
katrās 2 dienās viens
nodarbinātais
cieta
nelaimes gadījumā darbā,
kas
radīja
smagus
veselības traucējumus
ik katrās 5 stundās viens
nodarbinātais
cieta
nelaimes gadījumā darbā
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Darbā notikušo nelaimes gadījumu skaits 2014. un 2015. gadā
Bauskas novadā*
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nelaimes gadījumu skaits kopā

nelaimes gadījumu skaits, kuros gūtie
veselības traucējumi nav smagi
nelaimes gadījumu skaits, kuros gūtie
veselības traucējumi ir smagi
letālo nelaimes gadījumu skaits

nelaimes gadījumu skaits, kuros gūtie veselības
traucējumi nav smagi
nelaimes gadījumu skaits, kuros gūtie veselības
traucējumi ir smagi
letālo nelaimes gadījumu skaits

*Bauskas novads, Iecavas novads, Rundāles novads, Vecumnieku novads
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Darbā notikušo nelaimes gadījumu kartes – www.vdi.gov.lv
sadaļā ’’Darba aizsardzība’’

1
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Veikto apsekojumu nolūki 2015. gadā Latvijā
izdotā rīkojuma
izpildes pārbaudes;
358; 3%
tematiskās
pārbaudes darba
aizsardzībā; 621;
5%

saņemtās
informācijas
pārbaudes; 320; 3%

nelaimes gadījumu
izmeklēšana; 237;
2%
citi nolūki*; 131;
1%
preventīvi
apsekojumi; 3435;
29%

darba vietas
higiēniskā
raksturojuma
sagatavošana; 935;
8%

iesniegumu
izskatīšana; 2881;
24%

nereģistrētās
nodarbinātības
atklāšana; 3043;
25%

*Citi nolūki: atļaujas izsniegšana bērnu nodarbināšanai; kompetento institūciju/speciālistu pakalpojumu pārbaude; rūpniecisko
avāriju risku novēršanas programma; apturētā (brīdinātā) objekta pārbaude; pārbaude pēc darba devēja sagatavotā akta par
nelaimes gadījumu darbā izskatīšanas

1
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Veikto apsekojumu nolūki 2015. gadā Zemgalē
saņemtās
informācijas
pārbaudes; 65; 3%
darba vietas
higiēniskā
raksturojuma
sagatavošana; 128;
7%

nelaimes gadījumu
izmeklēšana; 49; 3%

izdotā rīkojuma
izpildes pārbaudes;
13; 1%
citi nolūki; 13; 1%
preventīvi
apsekojumi; 571;
32%

tematiskās pārbaudes
darba aizsardzībā;
177; 10%

iesniegumu
izskatīšana; 369;
20%
nereģistrētās
nodarbinātības
atklāšana; 413; 23%
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Nereģistrētās nodarbinātības samazināšana 2014. un 2015. gadā
Bauskas novadā*
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uzņēmumu apsekojumu skaits saistībā
ar nereģistrētās nodarbinātības
atklāšanu

uzņēmumu, kuros atklāta nereģistrētā
nodarbināšana, skaits

uzņēmumu, kuros atklāta nereģistrētā
nodarbināšana, skaits

2015. gadā Latvijā katrā ceturtajā apsekotajā uzņēmumā tika atklātas nereģistrēti
nodarbinātas personas, Bauskas novadā – gandrīz katrā otrajā.
1
*Bauskas novads, Iecavas novads, Rundāles novads, Vecumnieku novads
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Konstatēto nereģistrēti nodarbināto personu skaits
2014. un 2015. gadā
Bauskas novadā*
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*Bauskas novads, Iecavas novads, Rundāles novads, Vecumnieku novads
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JAUTĀ: info@vdi.gov.lv

ZIŅO: nekvalitativs@vdi.gov.lv
nelegals@vdi.gov.lv
SEKO: Twitter@darbaizsardziba
Twitter@darbainspekcija
Facebook/darbainspekcija
SKATIES: http://www.youtube.com/user/LMVDI#p/u

IEPAZĪSTIES:
http://www.slideshare.net/Valsts_darba_inspekcija
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Paldies par uzmanību!

22.03.2016

