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Ar darbu saistītu nelaimes gadījumu statistika ES (1998.-1999. g.)

© European Commission

Nelaimes gadījumu skaits darbā ar vairāk nekā 3 dienu darba 
kavējumu  uz 100 000 darbiniekiem - pa saimnieciskās darbības 

nozarēm - ES15 - (avots : ESAW)

Darba drošībai un veselības aizsardzībai veltītās 2001. gada Eiropas nedēļas 
norisēs liela uzmanība ir pievērsta ar darbu saistītu nelaimes gadījumu 
cilvēciskajām un finansiālajām izmaksām. Cenšoties panākt, lai vairāk 
uzņēmumu pilnveido pastāvošo darba drošības un veselības aizsardzības 
praksi, ar kampaņas devīzi «Panākumi nav nejaušība» ir uzsvērta kā 
ekonomiskā, tā arī cilvēciskā vajadzība samazināt darbā notikušu nelaimes 
gadījumu skaitu. 

Šajā faktu lapā ir iespējams iepazīties ar nesen publiskotiem Eurostat statisti-
kas datiem, kas atklāj, ka ar darbu saistītu nelaimes gadījumu līmenis paliek 
nemainīgi augsts.

Statistikas dati rāda, ka 1998. gadā ir reģistrēti 4,7 miljoni ar dar-
bu saistītu nelaimes gadījumu, kuru rezultātā darba kavējums ir 
pārsniedzis trīs dienas. Tas nozīmē, ka nelaimes gadījumu biežums ir 
samazinājies par 0,4 %, proti, ir notikuši 4089 negadījumi uz 100 000 
cilvēkiem. Sākotnējās aplēses par 1999. gadu liecināja, ka negadījumu 
skaits atkal pieaug un varētu sasniegt 1996. gada līmeni (4229). 
Tomēr tas joprojām būtu ievērojami zemāks par negadījumu skaitu 
1994. gadā (4539). Togad kopējais nelaimes gadījumu skaits, ieskaitot 
negadījumus bez darba kavējuma, bija 7,4 miljoni jeb 6380 negadījumi 
uz 100 000 cilvēkiem. 

Nāves gadījumu biežums, kam par iemeslu ir nelaimes gadījumi 
darbā, ir krities par 3 %, un tas nozīmē 5,0 nāves gadījumus uz 100 
000 cilvēkiem. Kopumā darbā ir gājuši bojā 5476 cilvēki. Vēl 3100 
negadījumi ar letālām sekām ir notikuši ceļā no darba uz mājām. No 
šiem kopumā gandrīz 8600 ar darbu saistītiem nāves gadījumiem 59 
% par iemeslu ir bijuši ceļu satiksmes vai transporta negadījumi. 

Bīstamākā saimnieciskās darbības nozare ir zvejniecība
Visbiežāk ar darbu saistīti negadījumi ir notikuši zvejniecības 
nozarē: 2,43 reizes biežāk nekā vidēji ES. Citas augsta riska nozares 
ir celtniecība (1,41 reizes biežāk nekā vidēji ES), veselības aprūpe un 
sociālā labklājība (1,34) un lauksaimniecība (1,32). 

MVU rādītāji joprojām ir augsti
Uzņēmumos ar 10-49 darbiniekiem nelaimes gadījumi, kuru rezultātā darba 
kavējums ir trīs vai vairāk dienas, salīdzinot ar vidējiem rādītājiem, ir notikuši 
1,26 reizes biežāk. Visaugstākie rādītāji ir reģistrēti transporta nozarē (1,43 
reizes biežāk nekā vidēji nozarē), būvniecība un ražošana (1,2). 

Tādi paši rādītāji raksturo uzņēmumus ar 1-9 darbiniekiem, un arī šajā 
gadījumā priekšgalā atrodas ražošana, būvniecība un transports (1,1-1,3 
biežāk nekā vidēji nozarē).

Neaizsargātākie ir jaunatnācēji un gados jauni darba ņēmēji
Cilvēki, kas strādā mazāk nekā divus gadus, salīdzinot ar statistiski 
vidējo darbinieku, ir bijuši 1,2 līdz 1,3 reizes vairāk pakļauti ar darbu 
saistītu nelaimes gadījumu riskam, neatkarīgi no tā, vai viņiem ir pagai-
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du vai pastāvīgs darba līgums. Dažās nozarēs šis rādītājs ir bijis daudz 
lielāks. Salīdzinot ar nozares vidējiem rādītājiem, viesnīcu un restorānu 
darbinieki, kuru pastāvīgā darba stāžs ir mazāks par diviem gadiem, ir 
bijuši par 47 % vairāk pakļauti negadījumu riskam. Pagaidu darbinieki 
celtniecības nozarē ir bijuši par 65 % vairāk pakļauti negadījumu ris-
kam nekā pārējie šajā nozarē strādājošie. 

Salīdzinot ar vidējiem rādītājiem, negadījumu risks 18 līdz 24 gadus 
veciem cilvēkiem ir bijis 1,4 reizes lielāks. 

Cilvēki, kas vismaz 20 stundas nedēļā strādā nakts maiņā, ir bijuši 1,4-
1,5 reizes vairāk pakļauti negadījumu riskam.

Ar darbu saistītas veselības problēmas 
Statistikas dati liecina, ka 1998. un 1999. gadā aptuveni 7,7 miljoni 
cilvēku katru gadu ir cietuši no darbā gūtām veselības problēmām, 
neskaitot nelaimes gadījumos gūtus ievainojumus. Ar pašreizējo 
pamatdarbu saistītu veselības problēmu sastopamība ir 5372 gadījumi 
uz 100 000 darba ņēmējiem gadā. Sastopamības biežums palielinās 
līdz ar vecumu, un vecuma grupā no 55-64 gadiem tas sasniedz 7150 
gadījumus. 
Ar balsta-kustību sistēmas darbības traucējumiem ir bijuši saistīti 53 
% gadījumu. Visvairāk to ir veselības aprūpes un sociālās labklājības 
nozarē (1,6 reizes biežāk nekā vidēji), kam seko būvdarbi un trans-
ports. 
Ar stresu, depresiju vai nemieru ir bijuši saistīti 18 % gadījumu, no tiem 
26 % gadījumu veselības problēmas ir bijušas par iemeslu divu nedēļu 
vai ilgākiem darba kavējumiem gada laikā. Izglītības un veselības 
aprūpes, un sociālās labklājības nozarē šo problēmu sastopamība ir 
bijusi divreiz lielāka nekā vidējie rādītāji.
Plaušu darbības traucējumi ir skāruši 0,6 miljonus cilvēku. 
Kalnrūpniecībā sastopamības biežums ir bijis divreiz lielāks nekā 
vidējie rādītāji. 

Sociālās un ekonomiskās izmaksas
Pēc nelaimes gadījumiem darbā aptuveni 5 % cilvēku ir bijuši spiesti 
mainīt darbu vai darbavietu, vai samazināt darbalaika ilgumu. Darbu 
pavisam ir nācies pamest 0,2 % cilvēku.
Ir aplēsts, ka laikposmā starp 1998. un 1999. gadu ar darbu saistīti 
nelaimes gadījumi ES katru gadu ir maksājuši 150 miljonus darbadi-
enu. Vēl 350 miljoni darbadienu ir zaudēts ar darbu saistītu veselības 
problēmu dēļ. Kopējais «rēķins» ir bijis 500 miljoni dienu gadā. 
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Galvenās nozares saskaņā ar NACE kodiem

A: Lauksaimniecība, medniecība un palīgdarbības                   
D: Ražošana                                                                                                    H: Viesnīcas un restorāni
E: Elektroenerģija, gāze un ūdens apgāde                                     I: Transports, kravu glabāšana un komunikācija
F: Būvdarbi                                                                                                      J: Finanšu starpniecība
G: Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība - Remonts      N: Nekustamais īpašums, noma un cita komercdarbība

          Sastopamība
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Atsauces:
Eurostat - Statistics in focus - Population and social conditions -
N°16/2001 - “Accidents at work in the EU 1998-1999” -catalogue N°KS-
NK-01-016-EN-C
Eurostat - Statistics in focus - Population and social conditions -
N°17/2001 - “Work-related health problems in the EU 1998-1999” 
- catalogue N°KS-NK-01-017-EN-C

Avoti un metodikas piezīmes:

Eiropas statistika par nelaimes gadījumiem darbā (ESAW) – 
Eurostat.
Saskaņā ar ESAW projektu statistika aptver visas reizes, kad nelaimes 
gadījumu dēļ ir bijis par trīs kalendāra dienām ilgāks darba kavējums. 
Nelaimes gadījumu darbā definē kā ,,atsevišķu notikumu darba 
procesā, kura rezultātā rodas fizisks vai psihisks kaitējums.” Šeit 
ietilpst akūta saindēšanās un tīša citu personu rīcība, bet neietilpst 
pašsavainošanās un negadījumi ceļā uz darbu un no darba. ,,Darba 
procesā” nozīmē darba pienākumu izpildes laikā vai atrodoties darbā. 
Šeit ietilpst ceļu satiksmes negadījumi, kas gadās darba procesā. 
Letālu nelaimes gadījumu definē kā nelaimes gadījumu, kura rezultātā 
viena gada laikā (pēc negadījuma dienas) iestājas cietušā nāve. 
Ar darbu saistītu nelaimes gadījumu paziņošanas līmenis atšķiras 
atkarībā no dalībvalstīs spēkā esošās paziņošanas procedūras (uz 
apdrošināšanu pamatotas vai nepamatotas sistēmas). Kopumā, uz 
apdrošināšanu pamatotu sistēmu gadījumā paziņošanas līmenis ir ļoti 
augsts un uzskatāms par tuvu 100 %. Uz apdrošināšanu nepamatotu 

sistēmu gadījumā paziņošanas līmenis ir viduvējs, caurmērā no 30 
līdz 50 %, ņemot vērā visas saimnieciskās darbības nozares kopā. Dati, 
ko iegūst no abiem avotiem, t.i., uz apdrošināšanu pamatotām vai 
nepamatotām sistēmām, un koriģē saskaņā ar paziņošanas līmeni, 
nav pilnīgi salīdzināmi.

Īpašais darba drošības un veselības aizsardzības modulis 1999. 
gada pārskatā par Kopienas darbaspēku – Eurostat.
Pārskats par Kopienas darbaspēku notiek katru gadu. Tas aptver 
visu privātās mājsaimniecībās dzīvojošu iedzīvotāju reprezentatīvu 
izlasveida apsekojumu. Saskaņā ar īpašo darba drošības un veselības 
aizsardzības 1999. gada moduli ir aptaujāti vairāk nekā 500 000 cilvēku 
11 dalībvalstīs.

Kur meklēt plašāku informāciju
«Ar darbu saistītu nelaimes gadījumu novēršana» ir dalībvalstīs 2001. 
gada oktobrī notiekošās darba drošībai un veselības aizsardzībai 
veltītās Eiropas nedēļas tēma. Plašāka informācija par nelaimes 
gadījumu novēršanu ir atrodama nedēļas tīmekļa vietnē http://osha.
eu.int/ew2001. Savukārt http://osha.eu.int ir atrodamas Aģentūras 
vietnes saiknes ar dalībvalstu vietnēm, kur ir pieejami valstu tiesību 
akti un padomi.
Eurostat ir Eiropas Kopienu Statistikas birojs. Tas publisko oficiālu 
saskaņotu statistiku par Eiropas Savienību un eurozonas valstīm. 
Papildu informācija ir atrodama Eurostat tīmekļa vietnē: http://www.
europa.eu.int/comm/eurostat.

Nelaimes gadījumi darbā ar vairāk nekā 3 dienu darba kavējumu
	 Nodarbināto
NACE	rev1	 (Saimnieciskā	darbība)																						skaits																																						

Skaits																																																																																		Sastopamības	biežums	(skaits	uz	100	000	nodarbināto)

Sadaļa	(nozare)									 1998	 1998	 1999*		 1994	 1995	 1996	 1997	 1998	 1999*	 Trend	%

	 Apakšsadaļa	vai	grupa	(sektors)	 (1	000)	 	 	 	 	 	 	 	 	 94-98	 96-98	 98-99*

Kopā – visas darbības nozares 136 150 4 678 586 4 850 120*  4 539 4 266  4 229  4 106  4 089 4 206*  -9,9%   -3,3%  2,9%*
      no kuriem (ja norādīts) :
      Vīrieši     5 960 5 534 5 458 5 291 5 268 : -11,6%  -3,5% .
      Sievietes     1 936 1 864 1 924 1 865 1 890 :   -2,4%  -1,8% .
      18-24 gadi      5 751 5 613 5 725 :   -0,5% .
      25-34 gadi      4 390 4 210 4 179 :   -4,8% .
      35-44 gadi    : : 3 766 3 696 3 678 :   -2,3% .
      45-54 gadi    : : 3 558 3 548 3 543 :   -0,4% .
      55-64 gadi    : : 4 063 3 671 3 602 :  -11,4% .

A Lauksaimniecība, medniecība un palīgdarbības     5 092   345 766    373 340*  6 496 6 123 6 771 6 647 6 790 7 510*   4,5%   0,3% 10,6%*

D Ražošana   30 156 1 354 762 1 369 376*  5 071 4 962 4 660 4 607 4 492 4 546* -11,4%  -3,6%  1,2%*

F Būvdarbi   10 375   830 873    883 045*  9 014 9 080 8 023 7 963 8 008 8 261* -11,2%  -0,2%  3,2%*

I Transports, kravu glabāšana un komunikācija    7 509   440 143    461 309*  6 139 5 790 6 018 5 937 5 862 5 999*  -4,5%    -2,6%  2,3%*

N Veselības aizsardzība un sociālā palīdzība 
(aprēķini veikti, izmantojot īpašo moduli 
1999. gada pārskatā par Kopienas darbaspēku)        5 100

* :  Provizoriski aprēķini, pamatojoties uz 1998. gada ESAW datiem un nesaskaņotu valstu datu pārmaiņām valstīs laikposmā no 1998.-1999. g.

Letāli nelaimes gadījumi darbā
 Nodarbināto
NACE	rev1	 (Saimnieciskā	darbība)	 skaits	

Skaits	 Sastopamības	biežums	(skaits	uz	100	000	nodarbināto)

Sadaļa	(nozare)									 1998	 1998	 1999*	 1994	 1995	 1996	 1997	 1998															1999																																					Trend	%

	 Apakšsadaļa	vai	grupa	(sektors)	 (1	000)	 	 	 	 	 	 	 	 	 94-98	 96-98

Kopā – visas darbības nozares  136 150  5 476 : 6,09   5,9 5,18 5,22 5,03 : -17,5% -3,0%
      no kuriem (ja norādīts) :
      Vīrieši    : : 7,70 7,70 7,40 : . -3,8%
      Sievietes    : : 0,76 0,82 0,84 : . 11,6%
      18-24 gadi    : : 3,88 3,71 3,60 : . -7,3%
      25-34 gadi    : : 4,10 3,94 3,85 :  .-6,2%
      35-44 gadi    : : 4,58 4,87 4,60 : .  0,5%
      45-54 gadi    : : 6,28 6,00 6,12 : . -2,5%
            55-64 gadi    : : 8,31 8,94 8,06 : . -3,0%

A Lauksaimniecība, medniecība un palīgdarbības     5 092   631 : 14,0 13,8 12,9 12,6 12,4 : -11,4% -3,9%

D Ražošana    30 156  1 101 :  4,6   4,2   3,9   4,0   3,7 : -19,6% -5,1%

F Būvdarbi    10 375  1 330 : 14,7 14,8 13,3 13,1 12,8 : -12,9% -3,8%

I Transports, kravu glabāšana un komunikācija     7 509   883 : 13,7 13,7 12,0 12,1 11,8 : -13,9%  -1,7%

Tulkojumu nodrošina Tulkošanas centrs (CdT, Luksemburga), pamatojoties uz angļu valodas oriģināla tekstu.


