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LBAS DA eksperts Z. Antapsons

Darbā bojā gājušo instalācija Esplanādes
laukumā - 2012.g. februāris
• 28. aprīlis – AB kustībā = piemiņas diena darbā gājušiem un
savainotiem darbiniekiem, = aktuāli LAT
• Informācija par akciju plašsaziņas līdzekļos – LAT, ES , pat Kanādā
•
• Valdība stāsta ,ka ekonomiskā situācija uzlabojas, bet attieksme pret
DA sistēmu daudzos uzņēmumos ir palikusi kā krīzes gados ...
• LBAS veiktās aptaujas dati: katrs trešais respondents (31%) norāda, ka
viņa darba vietā visi ar darba drošību saistītie jautājumi tiek uztverti kā
formalitāte: > 60% nav iesaistīti RF novērtēšanā, -50% nav informēti
par RF darba vietās
• Latvijā nelaimes gadījumos darbā cietušo skaits ir dramatisks – 2012.
gadā darba vietā bojā gājuši 34 cilvēki. ( uz 100 000 strādājošiem = 2x
> kā ES)

Nelaimes gadījumos bojā gājušo skaita uz 100 000
strādājošajiem dinamika (2005. – 2012.)

Statistika par NG
• Lai reāli novērtētu situāciju ar NG valstī, vajag
objektīvu statistiku = slaids, reāli > 30000 NG
• Problēma – absolūtais vairākums NG tiek
noslēpti, netiek izmeklēti pēc MKn Nr 950
• A/o un UP principiāla nostāja – obligāta NG
izmeklēšana, = a/biedru tiesību aizstāvēšana
• Pragmatiski - Ja nav akta – cietušais NG
nesaņems atlīdzību no valsts – slimības pabalstu,
atlīdzību par darbspēju zaudējumu, rehabilitācijas
līdzekļus ...
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Kopējā NG skaita un Letālo NG attiecība

Dati: Eurosta

NG , APK
• A/o Informēt VDI par NG neizmeklēšanu
• APK 41.4 pants. Darba aizsardzību regulējošo
normatīvo aktu pārkāpšana
• Par darbā notikuša nelaimes gadījuma
neizmeklēšanu atbilstoši normatīvo aktu
prasībām vai slēpšanu —
• uzliek naudas sodu darba devējam — fiziskajai
personai vai amatpersonai no simt līdz trīssimt
piecdesmit latiem, juridiskajai personai — no
divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem.

ES DA aktivitātes
• 2012 – 2013 g. Eiropas DA kampaņa –

• Novērsīsim darba vides riskus kopā;
• LAT labās prakses balva, 2.vieta - RĪGAS LIDOSTA +
ARODORGANIZĀCIJA :
IEGUVUMI
• • Veiksmīga sadarbība ar darbinieku arodbiedrību gan
organizēšanā, gan izpildīšanā
• • No darbiniekiem saņemti noderīgi un īstenojami priekšlikumi
darba vides uzlabošanai
• • Darbiniekiem pozitīvāka attieksme, pieaugusi izpratne par darba
aizsardzību un veselīgu dzīvesveidu; panākta plašāka darbinieku
iesaistīšanās
• • Medicīnas un vakcinēšanās punkti pēc darbinieku ierosmes tiek
rīkoti atkārtoti
• • Pamatojoties uz aptauju un ierosinājumiem, noslēgti sadarbības
līgumi ar 3 sporta klubiem par atlaidēm Lidostas darbiniekiem

ES
• 1) 2014 -2015. g.g. DA kampaņa: Veselīgas daba vietas uzvar
stresu!
- 20 % veselības problēmu ir saistīti ar stresu darbā
• - uzņēmumu pieredze , labās prakses izplatīšana
• 2) ES stratēģija par drošiem un veselīgiem darba apstākļiem
2013 – 2020. g.g. nav vēl pieņemta...
• Luksemburgas DA komitejas arodbiedrību sekcija kopā ar
ETUC nosūtīja atgādinājumu par šo situāciju Eirokomisijas
prezidentam J.M. Barosso.
ES >160000 iet bojā darbā
• Konstruktīvas atbildes vēl nav ...
• Latvijas DA jomas attīstības plāns ir līdz 2013.
• Konferences dalībnieku atgādinājums - LM jāsāk strādāt (kopā
ar sociāliem partneriem) pie nākotnes DA stratēģijas - 2014...

