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Kurzemes reģionālā Valsts darba 
inspekcija 

Liepājā - Bāriņu iela 15, LV-3401, tālr. 63427443, fakss 63470005 
Apmeklētāju pieņemšanas laiki: pirmdienās no plkst. 12:30 līdz 
17:00 un ceturtdienās no 8:30 līdz 12:00. 
Inspekcijas vadītāja apmeklētājus pieņem - pirmdienās no plkst. 
15.00 līdz 17.00., tālr.:  22035820   
  
Ventspilī – Lakstīgalu ielā 1, tālr. 63627738 - fakss.: 63500166. 
Apmeklētāju pieņemšana - pirmdienās no plkst. 12:30 līdz 17:00 
  
  
Saldū – Kuldīgas ielā 84, tālr.: 63811266. fakss.: 63811267 
Apmeklētāju pieņemšana - pirmdienās no plkst. 12:30 līdz 17:00. 
  
Kuldīgā  –  katra mēneša pēdējā ceturtdienā, Nodarbinātības 
valsts aģentūras telpās (Piltenes ielā 5a), izbraucot vienu reizi 
mēnesī, konsultāciju datumus var precizēt pa tālruni 63811266 vai  
63427443, kā arī Ventspils sektorā, apmeklētāju konsultācijas 
klātienē ir arī ceturtdienās no plkst. 12:30-17:00 , kā arī biroju 
vadītāji abi pieņem apmeklētājus  pirmdienās no plkst. 15:00-
17:00  Saldū un Ventspilī. 
 
Talsos –  Kareivja ielā 7, 1 reizi mēnesī, iepriekš to saskaņojot pa 
tālruni  25484737.  2 



Kurzemes reģionālā Valsts darba 
inspekcija 
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Kurzemes reģionā 2018.gadā notikuši 12,7% no visiem valstī reģistrētajiem nelaimes gadījumiem 

darbā, Latgales reģionā - 10,4%, Vidzemes - 14,2%, Zemgales - 19% 

 

Pašreiz no š.g. maija līdz septembrim KRVDI amatpersonas veic tematisko pārbaudi būvobjektos par 

darba aizsardzību būvlaukumā. 

Pārbaudes laikā tiek pievērsta uzmanība šādiem faktiem:  

Vai būvobjektā atrodas nodarbināto saraksti; vai būvobjektā nodarbinātie ir noslēguši darba līgumu ar 

darba devēju; vai darba devējs par nodarbinātajiem kā par darba ņēmējiem ir noziņojis VID; 

Vai būvlaukumā ir ieviesta elektroniskās darba laika uzskaites sistēma;  

Vai būvobjektā nodarbinātajiem ir izsniegtas nodarbināto apliecības; 

Vai nodarbinātie ir informēti par darba vides riskiem, kas apdraud viņu veselību; 

Vai nodarbinātie, kas strādā augstumā (1,5m un augstāk), darbu veic uz stabilas un drošas virsmas, 

neradot risku savai un citu veselībai; 

Vai nodrošināta nodarbināto aizsardzība pret kritieniem, aizsardzība ar atbilstošiem kolektīviem 

aizsardzības līdzekļiem (piemēram, aizsargnožogojumi) vai visa ķermeņa IAL;  

Vai tiek ievērotas  drošības prasības, lietojot sastatnes; 

Vai veicot rakšanas darbus, tiek izmantoti zemes nogruvuma aizsardzības pāņēmieni; 

Vai nodarbinātie tiek nodrošināti ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem;  

Vai būvlaukumā nodarbinātie lieto aizsargķiveres un citus viņiem izsniegtos IAL; 

Vai IAL atbilst normatīvo aktu prasībām (CE marķējums);  

 



4 

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 
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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 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 

11 



12 



13 



«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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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  
PAR UZMANĪBU! 

 


