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Vidzemes reģionālā Valsts 
darba inspekcija (VRVDI) 
 

• VRVDI strādā 19 darbinieki; 

 

• Valmieras sektors: Purva iela 12A, 
Valmiera; 

 

• Gulbenes sektors: Ozolu iela 2a, 
Gulbene; 

 

• Siguldas birojs: Gāles iela 27, 
Sigulda; 
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apsekojumu nolūki 
2018. gadā 

Preventīva 
pārbaude darba 

aizsardzībā 
(343) 

Iesniegumu 
izskatīšana 

(382) 

Nereģistrētās 
nodarbinātības 

atklāšana 
(351) 

Citi 
nolūki 

Nelaimes 
gadījumu 

izmeklēšana 
(32) 

Tematiskā 
pārbaude 

(128) 

Vidzemes RVDI veikto apsekojumu 
nolūki 

2018. gadā kopā veikti 1311 apsekojumi, no tiem 27 % tika veikti 
saistībā ar iesniegumu izskatīšanu. 
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Nelaimes gadījumi Latvijā 2018. gadā 

katrās 2 nedēļās viens 
nodarbinātais gāja bojā 
nelaimes gadījumā 
darbā 

 

katrās 2 dienās viens 
nodarbinātais cieta 
nelaimes gadījumā 
darbā, kas radīja 
smagus veselības 
traucējumus 

 

ikkatrās 4 stundās viens 
nodarbinātais cieta 
nelaimes gadījumā 
darbā 

 



Valsts darba inspekcijā reģistrēto nelaimes 
gadījumu darbā skaita dinamika 
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Darbā notikušo letālo nelaimes gadījumu skaita 
dinamika 

6 



Darbā notikušo nelaimes gadījumu dinamika 
(2016. –2018.) 

7 *operatīvie dati 



Nozares, kurās ir lielākais letālo 
nelaimes gadījumu darbā skaits 
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Nozares, kurās ir lielākais smago nelaimes 
gadījumu darbā skaits 
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Smago un letālo darbā notikušo nelaimes 
gadījumu skaits uz 100 000 nozarē 

strādājošajiem 

1
0 



Smago un letālo nelaimes gadījumu darbā 
cēloņi 2018.gadā 
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2018. gadā darbā notika 29 letāli nelaimes 
gadījumi, 

 
no tiem 

 

6 gadījumos nodarbinātajam, strādājot 
mežā, uzkritis virsū koks 

 
5 gadījumos nodarbinātais nokrita no 

liela augstuma 
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«Dabīgās» nāves gadījumu darba vietā skaita 
dinamika (2015.-2018.) 
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*operatīvie dati 



2018. gadā darbā dabīgā nāvē miruši 
44 vīrieši un 7 sievietes.  
 
Gandrīz puse (24) vecumā no 50 – 59 
gadiem. 
 
Dabīgā nāvē darbā miruši smagās 
tehnikas - kravas automobiļa, 
buldozera, traktora -  vadītāji (19) un 
vienkāršo profesiju strādnieki - 
palīgstrādnieki, ceha, mežsaimniecības 
u.c. strādnieki (21). 
 
Instruktāža darba vietā bija veikta 96 
% gadījumu, darba vides riski novērtēti 
– 98 % un obligātā veselības pārbaude 
bija veikta 74 %. 
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Brīdinājumu un rīkojumu par objekta 
darbības apturēšanu skaita dinamika 
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2018.gada tematiskās pārbaudes 

Kokapstrādes nozare 
-aprobēta un pielietota īpaša uzņēmumu atlases metodika-
tika apsekoti uzņēmumi, kuriem pēdējo  5 gadu laikā tika 
izsniegti rīkojumi vai brīdinājumi  par iekārtas darbības 
apturēšanu; 
-43%  uzņēmumu pārkāpumi novērsti; 
-14% uzņēmumos pārkāpumi tika konstatēti atkārtoti  
-pirms pārbaudēm tika nosūtīta un VDI mājas lapā ievietota  
paškontroles anketa nozares darba devējiem. 
 
Būvniecības nozare 
- 161 pārbaudēs tika  konstatēts, ka 27 būvobjektos ir 
ieviesta EDLUS sistēma (gan čipkartes, gan mob. telefona 
aplikācijas); 
- Joprojām visvairāk pārkāpumu tiek konstatēts tieši 
attiecībā uz nodarbināto apliecībām un sarakstiem. Tas 
liecina, ka būvobjektā atrodas neidentificētas personas, lai 
gan šīs prasības nodrošināšana ir galvenā būvdarbu veicēja 
pienākums jebkurā būvobjektā 
- Pārbaužu laikā darbi uz sastatnēm tika apturēti, jo 
uzstādītās sastatnes nebija pilnībā nokomplektētas ar 
paredzētajiem aizsargnožogojumiem (11 brīdinājumi par 
apturēšanu) 
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2018.gada tematiskās pārbaudes 
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Obligāto veselības pārbaužu (OVP) veikšanas kārtības 
ievērošana uzņēmumos 

- 
tika pārbaudīti uzņēmumi, kuros 2015//2016.g. tika konstatēti 
pārkāpumi OVP veikšanas kārtībā; 
-66% no pārbaudītajiem uzņēmumiem bija bīstamo nozaru uzņēmumi; 
-uzmanību pievērsām OVP veikšanas kārtībai, pirmreizējām OVP un 
arodārstu ieteikumiem, veselības veicināšanas pasākumiem darba 

vietās; 
- arodārsti pārsvarā  ieteikumus darba devējiem OVP kartē nebija 
norādījuši, taču ja bija norādīti, darba devējs tos  izpildījis; 
- 15% darba devējs nebija ņēmis arodārsta ieteikumus vērā; 
- 47% no apsekotajiem uzņēmumiem bija ieviesuši veselības 
veicināšanas pasākumus- vingrošanas pauzes, augļu un sulu lietošana 
grīpas intensitātes laikā, soļu skaitīšana, lifta neizmantošana, 
darbinieku kolektīva iesaistīšanās dažādās sporta aktivitātēs-maratona 
skriešana u.c. 

 
 
 
 
 

 



2018.gada tematiskās pārbaudes 

Ķīmisko vielu/ maisījumu droša 
lietošana sociālās aprūpes nozares 
uzņēmumos, veicot uzkopšanas darbus 

 -Lai samazinātu ķīmisko vielu iedarbību uz darbinieku 

veselību, Eiropas Savienībā pavasarī atklāja kampaņu 
«Turi grožos bīstamās vielas». Tās ietvaros, VDI 
pārbaudīja ķīmisko vielu drošu lietošanu uzkopšanas 
darbos sociālās aprūpes nozares uzņēmumos; 

-Visiem sociālās aprūpes nozares uzņēmumiem, kas 
reģistrēti un publicēti LM mājas lapā, tika nosūtītas 
paškontroles anketas, lai sagatavotos pārbaudei; 

-39% no pārbaudītajiem uzņēmumiem ķīmisko vielu 
radītais risks nav vērtēts; 

-50% uz obligāto veselības pārbaudi  nosūtītajiem 
darbiniekiem konkrētās ķīmiskās vielas netiek norādītas; 

-17% uzņēmumos nodarbinātie nav nodrošināti ar 
atbilstošiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. 
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Darba plāns: 
 - 10 000 pārbaudes, t.sk 
 - 3000 preventīvās pārbaudes darba aizsardzībā 
 - 2000 pārbaudes nereģistrētās nodarbinātības jomā 
 
Tematiskās pārbaudes: 
 - darba aprīkojums bīstamo nozaru uzņēmumos 
 - būvniecība 
 - droša pārvietošanās un iekšējie ceļi uzņēmumos 
 - psihoemocionālie riska faktori darba vidē 
 
ESF projekts:  
 - "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru 
  uzņēmumos" īstenošanas noteikumiem” 
   
 

Darba inspekcijas darba plāns 2019. gadā 
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LV kampaņa #Atkrāpies! 

http://atkrapies.lv/ 
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 kampaņas fokusā - sabiedrības informētības un izpratnes veicināšanai 

par krāpniecības daudzpusību  

 

 2018. gadā īpaša uzmanība - darba attiecību kultūrai 

 

 2018. gada īpašā mērķauditorija - jaunieši vecumā no 16 līdz 24 

gadiem 

 

 jauns zināšanu pārbaudes rīka “Lineāls” tests par #Atkrāpies! tēmu 

(darba tiesībās) 

 

 galda spēle par darba kultūru ar  #Atkrāpies! vizuālo identitāti, kas 

balstīta uz spēles ALIAS principiem 

 

 52 infografikas saistībā ar #Atkrāpies! tēmām 

#Atkrāpies! ieguva IPRA Golden World Awards (GWA) 2018 - 

par labāko sadarbību starp valsts sektoru un aģentūru 

pretkrāpšanas kampaņas realizēšanā, kas ir sabiedrisko 

attiecību jomā augstākais apbalvojums. 

http://atkrapies.lv/


Mājas lapas: 
 
 www.vdi.gov.lv 
 
 www.stradavesels.lv  
 
 www.osha.lv 
 
 FB: Valsts darba inspekcija 
  
  
 @darbaizsardziba 
 @darbainspekcija 
  
 www.slideshare.net/Valsts_darba_inspekcija 
 
 
 www.youtube.com/user/LMVDI#p/u 
 
 

VDI sabiedrības informēšanas 
aktivitātes 
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PALDIES! 
 

30.05.2019, SIgulda 

Guna Tilgase, Vidzemes reģionālās Valsts darba inspekcijas vecākā 
inspektore 


