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Te ma 

PLASTMASAS PIESĀRŅOJUMA KRĪZE PASAULĒ 
UN INDIVĪDA RĪCĪBA 

Plastmasa -  daudzveidīgi, sintētiski, no polimēriem veidoti materiāli, kurus pamatā izgatavo 

no naftas produktiem, bet arī no celulozes. 

Plastmasas piesārņojuma nopietnība un negatīvās ietekmes 
veidi  

Pe de jo 50 ģadu laika  daz a du procesu attī stī ba ir bu tiski ietekme jusi plastmasas materia lu             

iena ks ana ģandrī z visa s dzī ves joma s. Plastmasa ir sadzī ve  e rts materia ls – ta  ir ne tikai izturī ģa, 

elastī ģa un vieģla, bet arī  le ta. Tome r joproja m nav laba risina juma tam, ko darī t ar s iem izstra da ju-

miem tad, kad tie savu funkciju ir paveikus i. Ta de l  s obrī d tiek uzskatī ts, ka ir pasaules plastmasas 

piesa rn ojuma krī ze. 

Plastmasas bu tiska ka  proble ma ir ta , ka daba  ta  nenoa rda s pilnī ba , ta           

sadala s lī dz sī ka m dal in a m – mikroplastmasai (ģabalin i, kas ir maza ki par  

5 mm),un ve la k lī dz nanoplastmasai (dal in as no 1 lī dz 1000 nm), bet ties i 

tad ta  kl u st sevis k i kaitī ģa visiem dzī vajiem orģanismiem, jo tiek vieģli   

uzn emta ar barī bu, un, nokl u stot orģanisma , rada toksisku ietekmi. Lielai 

dal ai piesa rn ojuma veidu ir tendence aģra k vai ve la k nona kt u denī  – upe s, 

ezeros, pe c tam ju ra s, okea nos  - un tur koncentre ties.  

Vaira k neka  80%  
ju ras drazu ir daz a di 

plastmasas 
izstra da jumi.  

Viens no pieme riem ir milzī ģa  plastmasas atkritumu “sala” Klusaja  okea na . Tur atkritumi ir          
sakoncentre jus ies okea na straumes laukuma , kas ir trī s reizes liela ks par Franciju. S a das “salas” 
veidojas arī  citviet.  

Ju ras dzī vnieki - ron i, brun urupuc i, putni u.c. - biez i sapinas vai iespru st plastmasas atkritumos vai 
arī  tos ape d un rezulta ta  iet boja  no bada. Ta  ir plastmasas piesa rn ojuma proble mas redzama ka   
dal a, kas rada trauce jumu dzī vajai dabai.  



Veselība un plastmasa 

Mikroplastmasa uz mu su ģalda para da s ar zivī m un ar ģal u (jo ma jlopus baro ar zivs produktiem). 

Papildus neģatī vu ietekmi rada tas, ka uz mikroplastmasas virsmas absorbe jas citi u denī  esos i     

piesa rn ojuma veidi – noturī ģie orģaniskie piesa rn ota ji un smaģie meta li. 

Rauģoties no cilve ka veselī bas viedokl a, plastmasas izstra da jumiem ir ve l viens bu tisks tru kums – 

vismaz dal a no tiem noa rda s, jeb izdala kaitī ģas vielas ve l to lietos anas fa ze . Plastmasas veidi tiek 

iedalī ti 7 ģrupa s, tac u zem tiem sle pjas ve l vaira k veidu. Katram no veidiem ir savas ī pas ī bas, ta de l  

ir plastmasas materia li, kas ir dros a ki saskare  ar pa rtiku, tai skaita  dzeramo u deni, un ir ta di, kas ir 

veselī bai potencia li kaitī ģi. Ir ve rts iedzil ina ties daz a do plastmasas veidu ats k irī ba s un par tiem  

atcere ties iepe rkoties. Der ieģaume t, ka visdros a ka  plastmasa ir ar numuriem - 2. (HDPE),                

4. (LDPE) un 5. (PP); ve lams izvairī ties no 1. (PET), 3. (PVC), 6. (PS) un 7. (Cits). Zem pe de ja  veida 

jeb 7. numura plastmasas var bu t arī  komposte jama plastmasa, pieme ram, no kukuru zas cietes, kas 

var bu t dros a veselī bai, tac u to nora dī s apzī me jums “PLA”, blakus ciparam. 

1 PET - pudeles u denim, ģa ze tajiem dze rieniem, sulai, pienam, pa rtikas traucin i utt. 

HDPE - iepakojums s ampu niem, dus as z eleja m, mazģa s anas lī dzekl iem utt. 

PVC - ple ve un konteineri pa rtikai, daz a das caurules, materia li celtniecī bai utt.  

LDPE - plastika ta maisin i, ple ves, transporte s anas iepakojums utt. 

PP- pa rtikas trauki, auto dal as, saimniecī bas preces utt. 

PS - vienreizlietojamie pa rtikas trauki, olu kastī tes, putuplasts prec u iesain os anai utt. 

7 Cits -  kompozī tmateria li, kas sasta v no vaira kiem ieprieks  mine tiem plastmasas                         

          veidiem. 

Mikroplastmasas problēma nav tikai jūras dzīvnieku problēma, jo barības ķēde nosaka 

to, ka neredzamas plastmasas daļiņas nonāk arī uz cilvēku šķīvja . 



Pasaules veselības organizācijas pētījumā tika atklāts, ka 90% plastmasas pudeļu ūdens 

satur mikroplastmasas šķiedras. 

PIRMKĀRT  

Iespējamie risinājumi plastmasas problēmai 

Drošie un nedrošie plastmasas veidi saskarē ar pārtiku 

Dzeramais u dens ir veids, ka  plastmasas piesa rn ojums nokl u st cilve ka orģanisma . Arī  dzeramais 

u dens no kra na ta s satur, tac u ieve rojami maza ka  koncentra cija . Plastmasas pudele s iepakotais 

u dens satur polipropile na (materia ls, no ka  veidots pudel u va cin s ), PET (pudel u materia ls) un     

neilona dal in as. Tiek le sts, ka dal a mikroplastmasas nokl u st u denī  no iepakojuma, dal a no ģaisa 

ru pnī ca s, dze riena iepakos anas procesa  (ru pnī cu ģaisa   dal in as nokl u st no sinte tiska  apģ e rba), un 

dal a no u dens n ems anas avota. Ve l nav pietiekami daudz pe tī jumu par to, ka das sekas tas vare tu 

atsta t uz cilve ka orģanismu, tome r, zinot, ka plastmasa satur dzī vajiem orģanismiem toksiskas    

vielas, un to, ka mikroplastmasas koncentra cija vide  pieauģ, jauta jums ir satraucos s. 

Nereti ka  risina jums tiek mine ta laba ka atkritumu s k iros anas un pa rstra des siste ma. To arī  cilve ki 

biez i min ka  pirmo rī cī bu, ko vin i dara vides saudze s anas laba . Kaut arī  attiecī ba  uz citiem             

materia liem – meta lu, stiklu, papī ru, bioloģ iskajiem atkritumiem, bī stamajiem atkritumiem -       

s k iros ana un pa rstra de ir labs risina jums, ar plastmasas atkritumiem nav tik vienka rs i.  

 

Lielu dal u plastmasas veidu nemaz nesava c pa rstra dei vai arī  to dara vien daz a s vieta s pasaule .      

Pieme ram, Latvija  s obrī d atkritumu apsaimniekos anas uzn e mumi pa rstra dei pien em tikai 1. (PET),  

2. (HDPE) un 4. (LDPE) numura plastmasas un atsevis k os reģ ionos arī  Tetra pakas. Iemesli tam ir 

vaira ki – s obrī d nav finansia li izdevī ģi pa re jos plastmasas veidus pa rstra da t vai arī  pa rstra de ir     

tehnoloģ iski ģru ta vai pat neiespe jama. Pieme ram, Latvija  pa rstra dei nesava c plas i izplatī to 

5.numura plastmasu, polipropile nu, no ka  ģatavo joģurta, kre juma utml. traucin us. Arī  vienreizlieto-

jamie trauki netiek va kti pa rstra dei. Tas nozī me , ka liela dal a plastmasas produktu un iepakojumu 

laba kaja  ģadī juma  tiek apģlaba ti atkritumu poliģonos, kas nozī me  proble mas atsta s anu na kamaja m 

paaudze m. 

Plastmasas materia lus var pa rstra da t ne vaira k par pa ris reize m. Pe c tam 

tie ta pat nokl u s atkritumu poliģona . Bu tisku dal u pa rstra da ta s plastmasas 

izmanto sinte tisko apģ e rbu raz os anai, kas vare tu s k ist ilģtspe jī ģi, tome r 

salī dzinos i nesen tika atkla ts, ka, mazģa jot sinte tisku (poliestera, neilona, 

akrila u.c.) apģ e rbu, katru reizi u denī  izdala s liels daudzums plastmasas           

mikros k iedru, kuras noteku den u attī rī s anas ieka rta s netiek atdalī tas un nokl u st upe s, ju ra s,         

okea nos, kur ta m ir ta ds pats liktenis ka  citai mikroplastmasai.   

OTRKĀRT 

RTU 2017. ģada pe tī juma  
tika konstate ts Dauģavas 

piesa rn ojums ar          
plastmasas                     

mikros k iedra m. 



Nereti ka  risina jums tiek pieda va ta atkritumu dedzina s ana, procesa  

atģu stot enerģ iju, tac u tam ir vaira ki tru kumi. Bu tiska kais no tiem ir 

tas, ka lielu lī dzekl u investe s ana dedzina s anas ieka rta s radī s           

atkarī bu no atkritumiem, lai s ī s ieka rtas atmaksa tos. Tas neģatī vi  

ietekme s atkritumu daudzuma samazina s anas centienus. 

Tas viss nora da uz to, ka attiecī ba  uz plastmasu s obrī d laba ka  pieeja ir 

primāri samazināt tā patēriņu. Ir nozares, kuras ir ģrūti              

iedoma ties bez plastmasas un, iespe jams, ta s ve l ilģi izmantos       

plastmasas materia lus, pieme ram, medicī na, tac u pe de ja s desmitģa-

de s tiek atkla ti aizvien jauni plastmasai lī dzve rtī ģi materia li, kas ir 

izģatavoti no auģiem, al ģ e m, un tie  ir komposte jami jeb noteiktos    

apsta kl os tie relatī vi ī sa  laika  pilnī ba  sadala s nekaitī ģos savienojumos. 

S ie materia li, iepakojumi pamaza m kl u st le ta ki un, ja likumdos ana kl u s     

nelabve lī ģa ka plastmasas izstra da jumiem, tad tie daudzviet aizsta s parasto plastmasu. 

Pat moderna ka s            

atkritumu sadedzina s anas 

ieka rtas ģaisa  emite       

veselī bai kaitī ģas vielas 

un pe c sadedzina s anas 

paliek toksiski pelni, kas 

ta pat ir kaut kur            

ja noģlaba .  

Pe tnieki ir konstate jus i 

vaira kus atkritumu 

plankumus, kas pa rkla j 

okea na teritoriju, kura 

ir divas reizes liela ka 

par ASV teritoriju.  

Laiks rīcībai. Tu neesi viens! 

Ieradumus mainī t ne vienme r ir vieģli, tome r ir vaira kas vienka rs as lietas, ko ikviens var darī t: 

Nomainīt ikdienā lietojamus priekšmetus, piemēram, vienreizlietojamu skuvekļu vietā izvēlēties 
labu metāla skuvekli, kuram jāmaina tikai žiletes, plastmasas zobu birstes vietā izvēlēties koka. 

Iegādāties vai uzšūt daudzas reizes lietojamus auduma maisiņus – lielākus un mazākus – un tos 
vienmēr ņemt līdzi iepērkoties, lai izvairītos no plastmasas maisiņu ņemšanas. 

Izvēlēties tos produktus, kas nav iepakoti, piemēram, pirkt tos dārzeņus, kurus var pats ielikt savā 
maisiņā, nevis tos, kas ir jau safasēti. 

Izvēloties iepakotu produktu, dot priekšroku tam, kurš ir iepakots stiklā, metālā vai kartonā, nevis 
plastmasā. 

Iegādāties daudzreiz lietojamu pārnēsājamu ūdens pudeli, un ūdeni dzeršanai uzpildīt no krāna,   
izvairoties no plastmasas pudelēm. 

Ja ir ieradums iegādāties karstu dzērienu līdzņemšanai, nodrošināt to, ka vienmēr ir līdzi sava 
daudzreiz lietojama kafijas/tējas krūze.  

Kafejnīcās vai restorānos, pērkot dzērienus vai saldējuma kokteili, atcerēties pateikt, ka salmiņš nav 
vajadzīgs. Ja salmiņš tomēr ir nepieciešams, vari iegādāties savu no metāla vai kompostējama     
materiāla.  



Ja šī tēma tevi ieinteresēja, pasi vēl šo: 

Daz as aktivita tes prasa liela ku piepu li vai apn ems anos, tac u arī  ta s, jau kl uvus as par ikdienas     
ieradumu, vairs nav apģru tina jums, turkla t l auj ietaupī t naudu:  

Vides Vēstis – kā dzīvot bez plastmasas. 

http://www.videsvestis.lv/ka-dzivot-bez-plastmasas/ 

www.atkritumi.lv – par plastmasas ietekmi uz vidi. 

https://www.atkritumi.lv/lv/skirosana/plastmasa/ 

HoReCa – plastmasas trauku bīstamās īpašības. 

http://www.horeca.lv/raksti/plastmasas-trauku-bistamas-ipasibas 

Ejot iepirkties, ņem līdzi savu daudzreiz lietojamo trauku - burciņu vai viegla metāla kārbu.         
Paņemot līdzi savu trauku un iegādājoties sveramu pārtiku, iespējams no atkritumu radīšanas       
izvairīties vispār. Sevišķi ērta šāda iepirkšanās ir beziepakojuma veikalos - “Turza”, “Burka”, 
“Zeroveikals” u.c. 

Iegādājoties apģērbu, izvēlies dabīgas šķiedras audumu (kokvilna, lins, vilna, kaņepe, viskoze).   
Tas var sašaurināt pieejamā apģērba klāstu, taču visbiežāk nozīmēs arī augstāku kvalitāti. 

Pagatavo pats higiēnas, kosmētikas un tīrīšanas līdzekļus no vienkāršām, nekaitīgām izejvielām, 
piemēram, šampūnu, dezodorantu, dušas želeju, zobu pastu, ādas mitrinātāju, virsmu, grīdas, trauku 
tīrīšanas līdzekļus utml. 

http://www.videsvestis.lv/ka-dzivot-bez-plastmasas/
http://www.atkritumi.lv
https://www.atkritumi.lv/lv/skirosana/plastmasa/
http://www.horeca.lv/raksti/plastmasas-trauku-bistamas-ipasibas

