
Valsts darba inspekcijas pārbaužu 
rezultāti, raksturīgākās problēmas 

Kurzemes reģiona uzņēmumos 

Kurzemes RVDI Saldus biroja vadītājs  - galvenais valsts inspektors Andris Saulītis 

 

15.03.2015., Saldus 



 Apkalpojamā teritorija 
      

 
 
 

 

- Saldus birojs, Kuldīgas iela 84, Saldus  

- Saldus novads 

- Brocēnu novads 

- Skrundas novads 

- Kuldīgas novads 

 
  
- Saldus biroja vadītājs, galvenais Valsts inspektors Andris Saulītis Tel:25484782 
- Vecāka inspektore Daina Spradze tel:25484734 (2.st., 25.kab) 
- Inspektore Inga Liepiņa tel:27891454 (2.st., 25.kab) 
- Inspektore Inese Vecgaile tālrunis: 25484738 (2.st., 25.kab) 

 
- Telefons birojā: 63811266, Fakss: 63811267 

 
- KRVDI Liepājā, Bāreņu ielā 15 
- KRVDI Ventspils, Lakstīgalu iela 1 
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Kokapstrāde 

 

-Kokapstrādes kampaņa (februāris) 
 
 

- KRVDI kopā apsekoti 30 uzņēmumi  
 

      -   27 rīkojumi (pārkāpumi 76, MK 660 – 18; MK -219-13; MK  526- 9) 

 
- 2 uzņēmumos  NN (viens atkārtoti gada laikā) 

 
 

-Raksturīgākās problēmas uzņēmumos: 

-  Nav darba aizsardzības speciālists (MK 99 noteikumi); 

- Nav izvērtēti darba vides riski; 

- instruktāžas; 

- OVP; 

- Slēptie NG; 

- Darba devējs un darbaspēks (darba samaksa- attiecīgs darbinieks) 
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Kampaņas 

-Valsts pārvaldes un pašvaldības iestādes (uzsvars uz 
paslīdēšanu; pavasarī),  
 

-būvniecība (vasarā sezonas laikā) 
- -NN pārbaudes; 

- Uzņēmumu līgumi; 

- Noziņošana VID (uzņēmuma līgumi, fiziskas personas) 

 

 
-ķīmisko vielu un maisījumu marķēšana un drošības 
datu lapas (visās nozarēs, rudenī),  
 

- Kurzemes RVDI plānoti kopā 1602 apsekojumi 
- NN pārbaudes 430 
- Atkārtotas NN pārbaudes 43 

 
 

- Saldus birojā 2016.gada I cetruksnī 82 apsekojumi 
(no tiem 22NN) 
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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 

15.03.2016. Saldus . 5 



Darbā notikušo nelaimes gadījumu kartes – 

www.vdi.gov.lv sadaļā ’’Darba aizsardzība’’ 

 

. 
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http://www.vdi.gov.lv/


NG Kurzemē 2015. gadā 

 

Kurzemē 2015.gadā notikuši 4 letāli nelaimes gadījumi darbā 

 

Kurzemē 2015. gadā notikuši 14 nelaimes gadījumi darbā 

 

 

NG Cēloņi: 

 

-Neapmierinoša apmācība un instruktāža (nav konkrētam amatam);  
 
-Nav ievērotas DA instrukcijas;  
 
-Nepietiekoša uzmanība;  
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                       . 

2015.gadā Kurzemē veikto apsekojumu skaits pa 

nozarēm saistībā ar nereģistrētās nodarbināšanas 

mazināšanu 

15.03.2016. Saldus 

Kurzemē tika veikti 15% no visiem Valsts darba inspekcijas veiktajiem apsekojumiem saistībā ar 

nereģistrētās nodarbinātības mazināšanu.  Kurzemē 22% jeb katrā piektajā apsekojumā tika 

konstatēta nereģistrēta nodarbināšana (Latvijā kopumā - 27% jeb katrā ceturtajā apsekojumā). 

 8 



. 

Atklāto nereģistrēti nodarbināto personu skaits pa nozarēm 2015. gadā 
Kurzemē  

15.03.2016. Saldus 

Kurzemē 22% jeb katrā piektajā apsekojumā tika konstatēta nereģistrēta 

nodarbināšana (Latvijā kopumā - 27% jeb katrā ceturtajā apsekojumā). 
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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 ! 
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