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IEDZĪVOTĀJU SKAITS LATVIJĀ*
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* CSP pārskats Demogrāfija 2019



MIRUŠIE NO ĀRĒJIEM NĀVES CĒLOŅIEM ES DALĪBVALSTĪS 2016.GADĀ*

03.11.2019 Misija 0

• CSP pārskats Demogrāfija 2019

uz 100 000 iedzīvotājiem



KĀPĒC MISIJA 0 IR SVARĪGA?
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▪ Latvijā ir:

• ~910 tūkstoši nodarbinātu cilvēku vecumā no 15-74 gadiem (03/2019* - CSP)

▪ 2181 nelaimes gadījumi (2018* - VDI)

▪ 207 smagi nelaimes gadījumi, 25 letāli nelaimes gadījumi (2018* - VDI)

▪ Tautsaimniecības aplēstie netiešie zaudējumi sakropļojuma vai bojāejas gadījumā ~ 480 
tūkstoši par 1 cilvēku

▪ Uz ceļiem ik gadu iet bojā ~80 cilvēku uz katru miljonu iedzīvotāju (vidēji Eiropā ~50)

▪ 2018.gadā CSN bojā gājuši 148 cilvēki, no tiem 5 bērni līdz 14 gadu vecumam

▪ 2018.gada aptuvenie netiešie zaudējumi valstij no smagi cietušiem un bojāgājušiem 
darbavietās un uz ceļiem nepilni 200 miljoni EUR (neskaitot pārejošu darbspēju zudumu un 
dabīgā nāvē mirušos darbspējas vecumā)

▪ Pēc VDI datiem 2019.gadā darba vietās bojā gājuši jau 20 nodarbinātie, 160 cietuši smagos 
nelaimes gadījumos



IK GADU LATVIJĀ RĪTDIENA NEPIENĀK
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~ 1 700 cilvēku, kuri mirst no ārējiem cēloņiem, 

kurus mājās vidēji gaida 17 000 tuvinieku  

Klātesošo uzņēmumu pārstāvji ik gadu var pozitīvi

iedarboties uz 23 183 darbinieku un 230 000 to tuvinieku 



MĒS VEIDOSIM KUSTĪBU 
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▪ Lai vienoti ar ieinteresētajiem partneriem dalītos ar labo praksi veselības veicināšanas un 
darba drošības jomā

▪ Lai īstenotu aktivitātes, kas uzlabo darba vidi un mazina riskus

▪ Lai analizētu drošības jomas indikatorus un mācītos

▪ Lai veicinātu izpratni par drošību kā personīgu vērtību – tai jākļūst par daļu no DNS

▪ Lai savstarpējas sadarbības rezultātā tuvotos svarīgākajam – nullei negadījumu, nullei 
ciešanu

▪ Mēs vēlamies piesaistīt dedzīgas sirdis un tos, kuri vēlas īstenot pārmaiņas, lai glābtu 
dzīvības

▪ Katrs maratons reiz sācies ar pirmo soli, tādēļ aicinām pievienoties interesentus 
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