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Darba inspekcijas darbības rezultāti 
2018.gadā

Rezultatīvais rādītājs plāns izpilde
izpilde % no 

gadā 
plānotā

Kopējais uzņēmumu apsekojumu 
skaits, t.sk.

10 000 10 306 103 %

preventīvo apsekojumu darba 
aizsardzībā skaits

2 200 2 401 109 %

no tiem

apsekojumu skaits
tematiskajās pārbaudēs

600 629 105 %

atkārtoto apsekojumu skaits 
uzņēmumos, kuros ir konstatēti 

pārkāpumi 
5 % 5 %

NN apsekojumi 3 000 2 822 94 %

novērsto pārkāpumu skaits attiecībā 
pret novēršamajiem pārkāpumiem

75 % 88 %
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apsekojumu nolūki 
2018. gadā

Preventīva 
pārbaude darba 

aizsardzībā 
(1772)

Iesniegumu 
izskatīšana 

(3611)

Nereģistrētās 
nodarbinātības 

atklāšana 
(2822)

Citi 
nolūki

Nelaimes 
gadījumu 

izmeklēšana 
(298)

Tematiskā 
pārbaude 

(629)

Valsts darba inspekcijas veikto apsekojumu nolūki

DVHR 
(1350)



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

Ko pārbaudījām?
- uzņēmumus, kuros 2015//2016.g. tika konstatēti pārkāpumi par OVP;
- 66% no pārbaudītajiem uzņēmumiem bija bīstamo nozaru uzņēmumi;
- fokuss uz OVP veikšanas kārtību, pirmreizējām OVP un arodārstu 
ieteikumiem, veselības veicināšanas pasākumiem darba vietās;

Secinājumi
- 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 
gripas 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

- ES info kampaņa «Turi grožos bīstamās vielas»;

- VDI tematiskās pārbaudes ķīmisko vielu drošu
lietošanu uzkopšanas darbos sociālās aprūpes nozares
uzņēmumos;

- Visi sociālās aprūpes nozares uzņēmumi saņēma
paškontroles anketas, lai sagatavotos pārbaudei;

Secinājumi:

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

- 50% uz OVP nosūtītajiem darbiniekiem konkrētās
ķīmiskās vielas netiek norādītas;

- 17% uzņēmumos nodarbinātie nav nodrošināti ar
atbilstošiem IAL.
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Valsts darba inspekcijas konstatēto pārkāpumu 
skaita dinamika
(2016.-2018.)
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Valsts darba inspekcijas visbiežāk 
konstatētie pārkāpumi 2018.gadā

Normatīvais akts
Pārkāpumu 

skaits

Darba likums 2681

Darba vides iekšējā uzraudzība (MK Nr.660) 2106

Apmācība darba aizsardzībā (MK Nr.749) 1483

Obligātās veselības pārbaudes (MK Nr.219) 1117

Valsts darba inspekcijas likums 664

Darbinieku nereģistrēšana VID (MK Nr.827) 632

Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos
aizsardzības līdzekļus (MK Nr.372)

288

Darba aizsardzības prasības darba vietās (MK Nr. 359) 285



Nozares, kurās Valsts darba inspekcija 2018. 
gadā konstatējusi vislielāko pārkāpumu skaitu

9

Norādītajās nozarēs konstatēti 78 % no vispār kopā konstatētajiem 
pārkāpumiem.



Pārkāpumu skaita sadalījums TOP 3 nozarēs, kurās Valsts 
darba inspekcija 2018. gadā konstatējusi vislielāko 

pārkāpumu skaitu

1
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Darbā notikušo nelaimes gadījumu dinamika
(2016. –2018.)

11*operatīvie dati



Nozares (Top 5), kurās ir lielākais letālo 
nelaimes gadījumu darbā skaits
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Nozares (Top 5), 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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«Dabīgās» nāves gadījumu darba vietā skaita 
dinamika (2015.-2018.)
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*operatīvie dati



Nereģistrētās nodarbinātības formas un 
atklāto ēnstrādnieku skaita dinamika
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«TOP 5» nozares, kurās atklāts vislielākais 
nereģistrēti nodarbināto personu skaits uz 100 000 

nozarē strādājošo 3 gadu periodā

17Grafikā redzams VDI atklāto NN personu skaits uz 100 000 nozarē strādājošo.



Legalizēto darba tiesisko attiecību skaits 
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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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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/
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Bezmaksas darba vides risku novērtēšanas 
rīks: www.vdi.gov.lv/lv/OiRA/

Elektroniskie rīki darba aizsardzības 
jomā

24



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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PALDIES!

04.04.2019, Rīga

Renārs Lūsis, Valsts darba inspekcijas direktors


