
Ārvalstīs notikušie nelaimes gadījumi darbā

Sandra Zariņa, Darba aizsardzības nodaļas vadītāja 
sandra.zariņa@vdi.gov.lv

2020. gada 25. septembris

mailto:sandra.zariņa@vdi.gov.lv


Normatīvais regulējums ārvalstīs
notikušo nelaimes gadījumu darbā
izmeklēšanai

Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un 
uzskaites kārtību nosaka Ministru kabineta 
2009. gada 25. augusta noteikumi Nr. 950 
«Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas 
un uzskaites kārtība».



Kas ir nelaimes gadījums darbā ?

Nelaimes gadījums šo noteikumu izpratnē ir
darba vietā vienas darba dienas vai maiņas
laikā noticis ārkārtējs notikums, pēc kura
personai radušies veselības traucējumi vai
pastāv veselības traucējumu iestāšanās
varbūtība (inficēšanās risks), vai iestājusies
iesaistītās personas nāve.



Ārvalstīs notikušo nelaimes 
gadījumu (NG) darbā izmeklēšana

MK noteikumu Nr. 950 atsevišķa IX. sadaļa:

• Atvieglota izmeklēšanas kārtība;

• Ārvalstīs notikušo nelaimes gadījumu
darbā izmeklē darba devējs, neatkarīgi
no traumas smaguma pakāpes;

• Nepieprasa vairākus dokumentus;

• Izmeklēšana galvenokārt balstās uz
ārvalstu medicīnas iestādes vai policijas
izsniegtā dokumenta apstiprinātu
tulkojumu;

• Akts par nelaimes gadījumu darbā tiek
reģistrēts VDI.



Ārvalstīs notikušo nelaimes 
gadījumu darbā skaits
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Ārvalstīs notikušo NG sadalījums pa 
nozarēm 3 gadu periodā (NACE)
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Valstis, kurās ir notikuši nelaimes 
gadījumi darbā



Daži piemēri:
• Ceļot metāla konstrukcijas, celtniekam tika saspiests

pirksts;
• Krītot betona gabalam, tika traumēta būvdarbu

veicēja seja;
• Automašīnas šoferis, stāvot uz pieslienamajām

kāpnēm un nostiprinot tentu, kāpnes slīdēja un viņš
nokrita;

• Kravas automobiļa vadītājs paslīdēja uz slidenā
seguma stāvvietā un guva smagas traumas;

• Automobiļa vadītājam, šķērsojot brauktuvi, virsū
uzbrauca automašīna un viņš slimnīcā mira;

• Būvdarbu veicējiem noņemot pagaidu balstu
balkonam, tas sabruka un piespieda tos starp sienu
un balkonu;

• Kravas automobiļa vadītājam, nokāpjot no
puspiekabes, aizķērās kāja aiz kāpšļa un viņš krita;

• Būvkonstrukciju montētājs veica montāžas darbus
aiz drošības nožogojuma un nokrita no ēkas 7.
stāva.



Starpvalstu sadarbība



INTERNAL MARKET INFORMATION 
SYSTEM(IMI) izmantošana nelaimes 
gadījumu darbā izmeklēšanā

• Starp Eiropas savienības dalībvalstīm ir 
izveidota iekšējā tirgus informācijas 
sistēma (IMI);

• VDI ievieto sistēmā informāciju par 
konkrētajā ES dalībvalstī notikušo nelaimes 
gadījumu;

• Darba inspekcijas inspektori konkrētajā 
valstī pārbauda faktus un sniedz  mums 
atbildes.

• 2021. gada 1. ceturksnī VDI tiek plānots 
ieviest jaunu, uz Latviju nosūtīto 
darbinieku paziņošanas sistēmu.



Administratīvā un kriminālatbildība

Darba aizsardzības likuma VI nodaļā
Administratīvie pārkāpumi darba aizsardzības
jomā noteikts:

31. pantā par darbā notikuša NG neizmeklēšanu,
slēpšanu- no 70-280 naudas soda vienībām (1400,-
eur)

32. pantā par darbā notikuša NG neizmeklēšanu un
slēpšanu, kā rezultātā nodarbinātajam radušies
smagi veselības traucējumi vai iestājusies nāve- no
400-860 naudas soda vienībām,(4300,- eur )

• Krimināllikuma 146. pants



PALDIES!


