
ĶIMIKĀLIJAS PLASTMASĀ – 
APDRAUDĒJUMS CILVĒKIEM UN OKEĀNIEM

NONHAZCITY



IEVADS 



PLASTMASA MŪSU IKDIENĀ 
Sintētiskais materiāls, ko dēvē par “plastmasu”, 
ir izplatīts mūsu ikdienas dzīvē. No plastmasas ir 
izgatavoti neaizvietojami priekšmeti mūsu sadzīves 
vajadzībām, ieskaitot pārtikas iepakojumu, apģērbu, 
mēbeles, transporta līdzekļu elementus, celtniecības 
materiālus un pat mūsu ķermeņa daļu protēzes un zobu 
plombas.
Ar šādu produktu pārpilnību nav pārsteigums, ka ir 
saražots tik daudz plastmasas, ka tās tilpums būtu 
pietiekams, lai sešas reizes ietītu mūsu planētu plēvē. 
Un tas vēl nav viss: plastmasas patēriņš visā pasaulē 
turpina pieaugt tik strauji, ka katru gadu pasaulē tiek 
saražots vairāk nekā 300 miljoni tonnu.
Mūsdienās pasaules okeānos jau ir vairāk nekā 
50 triljoni mikroplastmasas daļiņu. Tas ir 500 reizes 
vairāk daļiņu nekā zvaigžņu mūsu galaktikā! Eksperti 
paredz, ka šis daļiņu daudzums ievērojami palielināsies 
līdz 2050. gadam un pēc tam pārsniegs visu okeānā 
esošo zivju svaru. Tomēr jau pastāv okeānu reģioni, kur 
ūdenī ir sešas reizes vairāk plastmasas nekā planktona 
organismu.
Jūras organismi ūdens piesārņojuma rezultātā ar barību 
uzņem plastmasu, un tas noved pie zivju un jūras 
velšu krājumu plaša piesārņojuma ar mikroplastmasu. 
Plastmasa ar pārtikas ķēdes palīdzību var nonākt 
atpakaļ uz mūsu šķīvjiem.

Plastmasā var būt daudz toksisku un hormonāli aktīvu 
ķīmisku vielu. Tās nonāk vidē un var kaitēt cilvēkiem, 
dzīvniekiem un ekosistēmām. Šīs toksiskās vielas mēs 
ieelpojam,  tās nonāk saskarē ar ādu un barības ķēdē, 
tādējādi apdraudot mūsu veselību.
Šajā brošūrā ir izskaidrots plastmasas sastāvs, 
plastmasā esošās kaitīgās ķīmiskās vielas un to 
migrācijas ceļi. Brošūrā atradīsiet īpašus ikdienas 
padomus, kā ikviens var aizsargāt savu veselību un 
apkārtējo vidi.



KAS IR PLASTMASA UN KĀDAS 
ĶĪMISKAS VIELAS TĀ SATUR? 



PLASTMASAS SASTĀVDAĻAS 
Plastmasa ir lineāras un sazarotas molekulāras ķēdes, 
kuras no atsevišķiem blokiem (monomēriem) iegūst 
polimerizācijas procesa rezultātā. Iegūtie polimēri 
sastāv no pieciem dzīvībai svarīgiem galvenajiem 
elementiem (oglekļa, ūdeņraža, skābekļa, slāpekļa un 
sēra), kas sajaukti ar dažādām piedevām.
Aptuveni 99% no visas plastmasas tiek saražota no 
fosilajiem resursiem. Atlikušais 1% tiek iegūts no 
atjaunojamām izejvielām, piemēram, kukurūzas vai no 
gumijas, kas iegūta no gumijas kokiem. Daļa plastmasas 
izstrādājumu tiek ražota no viena veida plastmasas, citi  
izstrādājumi ir izgatavoti no dažādu plastmasu veidu 
sajaukuma. Tā kā neapstrādāta plastmasa ir trausla 
un cieta, ražošanas procesā tiek pievienotas ķīmiskas 
vielas, lai tām piešķirtu īpašas īpašības (piemēram, 
elastību, stabilitāti, krāsas noturību, caurspīdīgumu, 
stingrību) un tādējādi galaproduktu pielāgotu 
konkrētajām vajadzībām. Dažas piedevas var novērst 
vai vismaz palēnināt sadalīšanās un novecošanās 
procesus (piemēram, sadrumstalotību, dzeltenuma 
rašanos, spīduma zudumu/caurspīdīgumu vai virsmas 
plaisāšanu), aizsargājot plastmasu no vides ietekmes, 
piemēram, ūdens, skābēm, karstuma, skābekļa un 
gaismas ražošanas un apstrādes laikā. 

Plastmasas piedevu piemēri 
• Antioksidanti
• UV- filtri
• Stabilizatori un cietinātāji (bisfenols A (BPA))
• Plastifikatori (ftalāti)
• Skābju tīrītāji
• Kristalizācijas paātrinātāji un dzidrinātāji
• Antistatiķi
• Krāsvielas un krāsu stabilizatori
• Optiskie balinātāji
• Propelenti un pildvielas
• Liesmu slāpētāji
• Biocīdi

Piedevu daudzums atkarībā no plastmasas veida 
un prasībām, kādām tam ir jāatbilst, var variēt no 
5%, piemēram, polietilēnam un 80% polipropilēna 
kompozītmateriāliem. Piedevu proporcija var arī ļoti 
atšķirties viena veida plastmasā.
Plastmasas identifikācijas kods, kas ir pieejams šīs 
brošūras beigās, palīdzēs noteikt plastmasas veidu. 
Tomēr piedevām var būt arī nevēlamas īpašības. Tās var 
negatīvi ietekmēt mūsu hormonālo sistēmu, pasliktināt 
auglību vai veicināt onkoloģisko slimību attīstību.



VAI ĶIMIKĀLIJAS NO PLASTMASAS 
VAR NONĀKT ORGANISMĀ?



VAI ĶIMIKĀLIJAS NO PLASTMASAS VAR NONĀKT ORGANISMĀ?

Ķimikālijas var izdalīties no plastmasas un tas nozīmē, 
ka toksiskas vielas un piedevas var nonākt pārtikā, 
dzīvajos organismos un apkārtējā vidē. Tas notiek 
tāpēc, ka plastmasai ir sūklim līdzīga molekulārā ķēdes 
pamatstruktūra. Piedevas nav stingri nostiprinātas 
šajā struktūrā. Līdzās piedevām plastmasā bieži ir 
ražošanas procesa atlikumi, ieskaitot veselībai un videi 
kaitīgus komponentus (piemēram, stirols, melamīns 
un vinilhlorīds) vai šķīdinātāju atlikumus (piemēram, 
hlorogļūdeņraži). Toksiskas un hormonāli aktīvas vielas 
no plastmasas var izdalīties noteiktos ķīmiskos vai 
fizikālos apstākļos (siltums, UV starojums, taukaina/
skāba vide) vai novecošanās procesa laikā un uzkrāties 
vidē. Cilvēki izdalītos piesārņotājus var uzņemt 
elpojot, caur ādu un patērējot piesārņotu pārtiku. Īpaši 
satraucoša ir šī ķīmisko vielu “migrācija”, kad pārtika 
nonāk saskarē ar plastmasas iepakojumu.  

Elpceļi
Kad piesārņotāji iztvaiko no tādiem priekšmetiem kā 
plastmasas mēbeles un grīdas segumi (piemēram, 
lamināts), tos var ieelpot ar apkārtējo gaisu.

Āda
Ķīmiskās vielas var nonākt mūsu ķermenī arī tiešā 
saskarē ar ādu. Īpaši tas attiecas uz kontaktu ar 
mīkstiem plastmasas izstrādājumiem (piemēram, karstā 
ūdens pudelēm), plastmasas audumiem (neilons, 
poliesters un poliakrils) un kosmētiku (piemēram, 
nagu laka un pīlingi). Īpaši ilgs ādas kontakta ilgums, 
intensīvs karstums un cilvēka sviedri var pastiprināt 
negatīvo ietekmi (piemēram, sauļojoties uz piepūšamā 
matrača).

Pārtika
Plastmasas piedevas no iepakojuma var nonākt 
pārtikas precēs un patērējot tās iekļūt mūsu ķermenī. 
Ir jau pierādīts, ka dažas piedevas ir atrodamas cilvēka 
asinīs, mātes pienā un audos. Tiesību akti nosaka, 
ka no iepakojuma pārtikā nedrīkst nonākt vielas 
veselībai bīstamos daudzumos (īpatnējais migrācijas 
līmenis). Tomēr daudzām ķīmiskām vielām, kuru 
ietekme vēl tiek pētīta, bet pastāv zināmas bažas un arī 
visiem iepakojuma materiāliem nav noteikti obligāti 
ierobežojumi. Piemēram, ES mēroga aizliegums lietot 
BPA attiecas tikai uz bērnu pudelēm.

Piesardzība iepakojuma pārstrādē
Pārstrāde principā ir laba lieta! Daži pārtikas iepakojumi 
tomēr ir izveidoti tikai vienreizējai lietošanai un 
konkrētam mērķim, un tos nedrīkst izmantot atkārtoti. 
Materiāls principā ir nekaitīgs paredzētajiem pārtikas 
produktiem, bet ne pārtikas produktiem ar citām 
īpašībām. Pat ja tas var šķist izdevīgi, tukšas saldējuma 
kārbas izmantošana zupas uzglabāšanai ir kaitīga! 
Plastmasa ir ļoti nestabils materiāls. Vienreizlietojamo 
polietilēntereftalāta (PET) pudeļu iekšpusē mazgāšanas 
laikā jau var veidoties sīkas plaisas, un baktērijas 
var iekļūt šajās plaisās un radīt risku veselībai. Daži 
plastmasas iesaiņojumi nav arī izturīgi pret karstumu 
vai skābēm, tāpēc bīstamo ķīmisko vielu noplūdes dēļ 
tos nevajadzētu piepildīt ar karstu vai skābu pārtiku. 
Līdz ar to nelietojiet vienreiz lietojamo iepakojumu, lai 
pārtikas pārpalikumus uzglabātu saldētavā vai sildītu 
mikroviļņu krāsnī. Pēc Plastmasas identifikācijas koda 
(apkopots šīs brošūras pēdējā lappusē) uz pārtikas 
iepakojuma var noteikt plastmasas veidu.



KĀ DAŽĀDAS ĶIMIKĀLIJAS IETEKMĒ 
VESELĪBU UN APKĀRTĒJO VIDI? 



PLASTMASAS PIEDEVU SALĪDZINĀJUMS 
Šajā nodaļā tiks apskatītas plastmasas piedevas, 
piemēram, hormonāli aktīvās vielas, kuras tiek 
izmantotas daudzu produktu ražošanā un kuras ir īpaši 
kaitīgas cilvēka veselībai un apkārtējai videi. Bromētie 
liesmu slāpētāji, ftalāti, bisfenols A un alvas savienojumi 
ir hormonāli aktīvie savienojumi, pazīstami arī kā 
endokrīnās sistēmas darbības traucējumu izraisītāji, 
kas var pasliktināt smalki sabalansēto hormonālo 
sistēmu un izjaukt hormonu kontrolētos procesus, 
piemēram, metabolismu, augšanu, imūnsistēmas 
darbību un orgānu attīstību. Zīdaiņi un mazi bērni īpaši 
jutīgi reaģē uz hormonāli aktīvajām ķīmiskajām vielām. 
Šīs mākslīgi hormonālās aktīvās vielas izraisa dažādas 
slimības - dzimumorgānu kroplības, neauglību, alerģijas, 
aptaukošanos, 2. tipa cukura diabētu, dažāda veida vēzi, 
imūndeficītu, kā arī negatīvi ietekmē mācīšanās procesu 
un uzvedību.

Bromētie liesmu slāpētāji
Bromētie liesmu slāpētāji palīdz aizkavēt viegli 
uzliesmojošu plastmasu (kā arī tekstilizstrādājumu vai 
koka) aizdegšanos un palēnināt liesmu izplatīšanos. Tie 
ir lēti un labi sader ar plašu plastmasas klāstu, tāpēc tie 
ir sastopami neskaitāmos plastmasas izstrādājumos, 
piemēram, elektroniskās ierīcēs, mīkstās rotaļlietās, 
polsterējumos un matračos. Ražošanas, produkta 
lietošanas un likvidēšanas laikā liesmu slāpētāji var 
iztvaikot un izskaloties no plastmasas. Bromētie liesmu 
slāpētāji var izjaukt hormonālās sistēmas darbību un 
izraisīt neirotoksisku iedarbību. Pateicoties to ķīmiskajai 
stabilitātei un labai šķīdībai taukos (lipofilitātei), pastāv 
risks, ka šīs vielas uzkrājas vidē un bioakumulējas 
dzīvnieku un cilvēku audos. Bromētie liesmu 
slāpētāji jau ir identificēti nogulumiežos, putekļos un 
neskaitāmās dzīvnieku sugās visā pasaulē.

Plastifikatori (ftalāti) 
Ftalātus izmanto daudzos izstrādājumos, piemēram, 
pludmales čībās, dušas aizkaros, bērnu paklājos, grīdas 
segumos, bērnu rotaļlietās un mākslīgā ādā. Mīkstais 
polivinilhlorīds (PVC) var saturēt pat līdz 50% ftalātu. 
Tā kā ftalāti nav ķīmiski saistīti ar plastmasas struktūru, 
nonākot saskarē ar šķidrumiem vai taukiem, tie var viegli 
izdalīties no izstrādājumiem vai izšķīst no produktiem. 
To smarža ir īpaši jūtama jaunos plastmasas 
izstrādājumos. Sakarā ar to daudzveidīgo pielietojumu 
mēs gandrīz pastāvīgi esam pakļauti ftalātiem. Tie var 
negatīvi ietekmēt hormonālās sistēmas darbību un būt 
toksiski cilvēka reproduktīvajai sistēmai. Liels daudzums 
ftalātu ir arī kaitīgs apkārtējai videi. Tiem ir tendence 
savienoties ar daļiņām, un tādējādi tie ir atrodami vidē, 
kur tiek ražoti vai izmantoti produkti ar plastifikatoriem. 
Ftalāti var nonākt notekūdeņos arī PVC grīdu vai ar 
PVC apdrukātu tekstilizstrādājumu tīrīšanas laikā un 
uzkrāties ūdens ekosistēmās, nogulumiežos un dzīvajos 
organismos. Ja piesārņotās dūņas no notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtām izkliedēs lauksaimniecības zemēs, 
tiks piesārņota arī augsne.

Organiskie alvas savienojumi
Organiskie alvas savienojumi tiek izmantoti kā 
stabilizatori PVC, kā katalizatori silikona blīvēšanas 
savienojumu, poliesteru un poliuretānu ražošanā. 
Tie bieži atrodami piepūšamajās ūdens rotaļlietās un 
kā baktericīdi plastmasas apavos (pludmales čībās), 
kā arī sporta un funkcionālā apģērbā (futbola krekls, 
riteņbraukšanas šorti un ūdensnecaurlaidīgas bikses). 
Tiem ir atšķirīgas toksikoloģiskās īpašības atkarībā 
no savienojuma. Daži organiskie alvas savienojumi 
pavājina imūnsistēmu, bojā aknas un nervu sistēmu. 
Tiem ir arī negatīva ietekme uz hormonālo un 
reproduktīvo sistēmu. Organiskie alvas savienojumi 
piesārņo vidi, uzkrājoties nogulumos ūdenstilpēs un 
dzīvajos organismos. Sakarā ar to toksiskumu daudziem 
ūdens organismiem rodas hormonālās sistēmas 
darbības traucējumi, tādā veidā samazinot bioloģisko 
daudzveidību.



CITAS ĪPAŠI KAITĪGAS PIEDEVAS 
Per- un polifluorogļūdeņraži (PFC)  
Divas atpazīstamākās PFC piedevas ir 
perfluoroktānskābe  (PFOA) un perfluoroktāna  
sulfonāts (PFOS). Tās ir ārkārtīgi noturīgas, bioloģiski 
nenoārdāmas un ļoti ilgu laiku uzkrājas augsnē 
un virszemes ūdeņos, un caur gruntsūdeni nonāk 
dzeramajā ūdenī, kā arī daudzos pārtikas produktos. 
Tās uzkrājas organismos, kas nozīmē, ka nevar noteikt 
drošu iedarbības līmeni. PFC piešķir plastmasai 
ūdens un eļļas atgrūšanas īpašības (piemēram, 
ūdensnecaurlaidīgie tekstilizstrādājumi, nelīpošs 
pārklājums uz virtuves piederumiem un taukus 
atgrūdošs pārtikas produktu iepakojums) un izraisa 
virkni veselības problēmu, piemēram, paaugstinātu 
holesterīna līmeni, hroniskas zarnu iekaisuma slimības, 
sēklinieku un nieru vēzi. Eiropas Savienībā PFOA ir 
juridiski klasificēts kā kancerogēns un reproduktīvajai 
sistēmai toksisks.

Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (PAO) 
PAO ir jēlnaftas un akmeņogļu dabiskas sastāvdaļas un 
rodas no organisko materiālu (ogļu, mazuta, degvielas, 
koka) nepilnīgas sadedzināšanas. Lētas piesārņotas 
pildvielas eļļas tiek izmantotas dažās mīkstajās 
plastmasās un gumijās, lai ietaupītu izmaksas, kā 
rezultātā palielinās PAO koncentrācija daudzos patēriņa 
izstrādājumos. Tos var absorbēt caur ādu un tādā veidā 
nodarīt pāri veselībai, jo tie ir kancerogēni un toksiski 
reproduktīvai sistēmai. Melnā plastmasa bieži tiek 
piesārņota ar PAO, jo krāsošanai izmanto neapstrādātu 
oglekli, kurā ir liela šo ķīmisko vielu koncentrācija 
(piemēram, instrumentu gumijas rokturi, stūres).

Nonilfenols (NP) un nonilfenola etoksilāti (NPE)
Nonilfenols ir nonilfenolu etoksilātu priekštecis, kas 
vidē atkārtoti pārvēršas par toksisku nonilfenolu. NPE 
izmanto plastmasas ražošanai, kas nonāk saskarē ar 
pārtikas precēm. Savienojums, kas ir toksisks zīdītājiem 
un ļoti toksisks ūdens organismiem, vairākus mēnešus 
var palikt vidē, izraisīt alerģiju un negatīvi ietekmēt 
hormonālo sistēmu. Iepriekš NP atklāts minerālūdenī kā 
piesārņotājs no plastmasas skrūvējamajiem vāciņiem, 
kā arī no ārpus Eiropas Savienības valstīm importētajos 
tekstilizstrādājumos.



MĪTI UN PATIESĪBA PAR PLASTMASAS IZMANTOŠANU 
“Es uzreiz nenomiršu no tā” 
Saskare ar veselībai un videi kaitīgām ķīmiskām 
vielām nav obligāti jāsaista ar negatīvām sekām. Mums 
vajadzētu uztraukties par laika daudzumu, kurā mēs 
nonākam saskarē ar plastmasu un vielām, ko tā satur. 
Kad mēs izsaiņojam pārtikas preces no plastmasas 
iesaiņojuma, veicam jogas vingrinājumus uz plastmasas 
paklājiem, valkājam pludmales čības, dzeram no 
plastmasas pudeles un elpojam gaisu telpās, kurās 
ir daudz PVC izstrādājumu, tas viss veido ievērojamu 
laika periodu, kurā mums ir kontakts ar plastmasu. 
Tas notiek katru dienu, katru nedēļu, katru mēnesi, 
gadu no gada. Šīs ilgtermiņa iedarbības sekas, ka mēs 
esam pakļauti kaitīgas vielas iedarbībai ilgāku laiku, 
ir neskaidras. Šī nenoteiktība galvenokārt ir saistīta ar 
ārkārtējām grūtībām novērtēt ķīmisko vielu ilgtermiņa 
iedarbību. Atbilstošajiem pētījumiem jānotiek vairāku 
gadu desmitu laikā, un tiem parasti jāatrisina problēma, 
kuras cēloņu un seku saistību ir ļoti grūti pierādīt. 
Tas notiek tāpēc, ka ir daudz dažādu ietekmju, ar 
kurām katrs no mums saskaras ilgākā laika posmā. 
Tāpēc labāk ir ievērot piesardzības pasākumus un pēc 
iespējas samazināt kontaktu ar potenciāli bīstamiem 
produktiem un materiāliem.
 
“Tas noteikti tiek uzraudzīts”
Šis apgalvojums nav pilnībā nepareizs. Ķīmiskās vielas un 
to ietekme uz dažādiem organismiem tiek pārbaudītas, 
tomēr ķīmisko vielu riska novērtēšana galvenokārt 
aprobežojas tikai ar vielas izolētās iedarbības izpēti. 
Mūsu ikdienas dzīve patiesībā ir diezgan atšķirīga: katru 
dienu mēs izmantojam dažādas plastmasas. Tāpēc mēs 
esam pakļauti dažādu ķīmisku vielu kombinācijai – tas 
ir īsts apšaubāmo vielu kokteilis. Tieši šī iemesla dēļ 
kokteiļa efekts ieguvis savu nosaukumu: šādā veidā viena 
produkta piesārņotāju saturs var atrasties pieļaujamajās 
robežās, bet joprojām mijiedarboties ar citu ikdienas 
izstrādājumu piesārņotājiem, veidojot kaitīgu 
piesārņotāju kokteili un kopumā palielinot to negatīvo 
ietekmi. Tāpēc hormonāli aktīvo ķīmisko vielu devas var 
pastiprināt viena otras iedarbību, tādējādi kaitējums 
var rasties pat no koncentrācijām, kurām katrai vielai 
atsevišķi nav tādas ietekmes.  

“Jebkura deva ir inde”
Šis apgalvojums norāda uz problēmu, kas saistīta ar 
hormonāli aktīviem piesārņotājiem, tā saukto zemo 
devu efektu. Kaitīgo vielu slieksni parasti nosaka 
balstoties uz principu, ka nepārsniedzot šo slieksni 
cilvēka organismam, augiem vai dzīvniekiem netiks 
nodarīts kaitējums.  Hormonāli aktīvās vielas tomēr ne 
vienmēr ievēro klasisko toksikoloģijas koncepciju: “Jo 
lielāka deva, jo spēcīgāks efekts.” Faktiski hormonāli 
aktīvās vielas var būt ārkārtīgi kaitīgas, pat, ja saskare 
ir bijusi īslaicīga. Tāpēc šādām ķimikālijām nav tāda 
jēdziena kā “nekaitīga koncentrācija”. Kaitējums lielā 
mērā ir atkarīgs no iedarbības ilguma, tāpēc visticamāk 
kaitējums no hormonāli aktīviem piesārņotājiem 
radīsies embrionālās un agrīnās bērnības attīstības 
stadijās, kad hormonālā sistēma tiek intensīvi iesaistīta 
orgānu attīstībā. Traucēts hormonālais līdzsvars agrīnā 
dzīves posmā var izraisīt nopietnus bojājumus vēlāk.



KO ES VARU DARĪT, LAI PASARGĀTU 
SAVU VESELĪBU UN APKĀRTĒJO VIDI? 



IETEIKUMI PIRCĒJIEM  
Izvairīšanās no plastmasas un tajā esošajām ķīmiskajām 
vielām var šķist kā cīņa starp Dāvidu un Goliātu, bet mēs 
varam ieviest dažas izmaiņas ar maziem, vienkāršiem 
lēmumiem mūsu ikdienas dzīvē. Šie lēmumi nemaksā 
daudz naudas, kā arī neaizņem daudz laika. 

Ieteikumi materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku
• Vispiemērotākie trauki, kuros uzglabāt ēdienu, 

ir izgatavoti no stikla, keramikas vai nerūsējošā 
tērauda.

• Pārtikas iepakojums, kas izgatavots no stikla, ir 
visnekaitīgākā un higiēniskākā izvēle.

• Plastmasas traukus, īpaši vienreiz lietojamus, 
izmantot tikai paredzētajiem mērķiem. 

• Nav jāatsakās no plastmasas konteineriem! 
Pārtikas preču uzglabāšana plastmasas traukos 
ir higiēniski droša, ja izvēlaties tādas plastmasas 
kā polipropilēnus (PP; pārstrādes kods 5) vai 
polietilēnus (PE; pārstrādes kods 4 vai 2).

• Nekad neuzsildiet ēdienu plastmasas traukos. 
• Skābās un taukus saturošās pārtikas preces ir mazāk 

piemērotas uzglabāšanai plastmasas traukos un 
konteineros, kas pārklāti ar plastmasu.

• Plastmasas traukos nelieciet ēdienu, kamēr tas ir silts. 
• Gatavais ēdiens jāuzsilda mikroviļņu krāsnī, 

izmantojot mazāku jaudu un sildīšanas ilgumu. 
Vēl labāk būtu pārtikas produktu pirms sildīšanas 
mikroviļņu krāsnī ielikt piemērotā traukā (stikla vai 
keramikas).

• Jāizvairās no plastmasas priekšmetu izmantošanas, 
ja ēdiens ir jāpagatavo izmantojot ūdens peldes 
pagatavošanas veidu.

• Ēdieniem un dzērieniem līdzņemšanai jāizmanto 
savi atkārtoti lietojamie trauki. Tas ļaus novērst 
plastmasas atkritumu rašanos. 

• Pārtikas produktu iesaiņošanai jāizvairās 
no polikarbonāta (PC), PVC, polistirola un 
neidentificētas plastmasas.

• Īpaši svarīgi zīdaiņiem un bērniem ir izvairīties no 
skārda iepakojuma, jo tas var izdalīt bisfenolu A 
pārtikā.

• Piesārņotāju nokļūšanu pārtikā ietekmē iepakojuma  
lieluma un satura attiecība. Tāpēc labāk iegādāties 
pārtiku lielos iepakojumos. 

• Izmantojiet kokvilnas iepirkumu maisiņus un dodiet 
priekšroku augļiem un dārzeņiem bez iepakojuma. 

• Izmantojiet traukus ar pretpiedeguma pārklājumu 
vai virtuves traukus, kas izgatavoti no silikona, 
ievērojot instrukciju. Nekad neļaujiet tiem 
pārkarst (uz trauka bieži tiek uzdrukāta maksimālā 
temperatūra). Ja pārklājumam jau ir skrambas, 
trauks jāizmet ārā.

Ieteikumi kosmētikas un tīrīšanas līdzekļu iegādei un 
lietošanai
• Sertificētajā dabiskajā kosmētikā tiek garantēts, 

ka tajā nav mikroplastmasas un to var atpazīt pēc 
NaTrue un BDIH marķējumiem.

• Plastmasu identificēšana kosmētikā ir ļoti sarežģīta 
atšķirīgo marķējumu dēļ. Lietotājiem vajadzētu 
uzmanīties un izvairīties no šādām sastāvdaļām: 
polietilēna (polyethylene), neilona (nylon), akrilāta 
kopolimēriem (acrylate copolymers) vai akrilāta 
šķērspolimēriem (acrylate crosspolymers), silikona, 
piemēram, ciklotetrasiloksāna (cyclotetrasiloxane) 
un cyclomethicone kā arī polyquaternium. 
Mikroplastmasu kosmētikā un tīrīšanas līdzekļos 
var viegli noteikt un no tās var izvairīties, izmantojot 
bezmaksas lietotnes Codecheck un ToxFox.

• Daži ražotāji var atteikties no plastmasas daļiņu 
lietošanas, bet ne no želejas veida vai šķidras 
plastmasas. Neļaujiet sevi maldināt! Pārbaudiet 
produktu, pat ja uz tā ir etiķete „bez mikroplastmasas“.

• Jūs varat ļoti viegli pagatavot mājās pīlingus, 
izmantojot dabiskas sastāvdaļas, piemēram, 
aprikožu kauliņu pulveri, ārstnieciskos mālus, sāli, 
kafijas biezumus, cukuru vai auzu pārslas.

• Mikrošķiedru audumu vietā tīrīšanai izmantojiet 
kokvilnas lupatiņas vai sūkļus, kas izgatavoti no 
celulozes vai citām dabīgām šķiedrām.

• Uzmanību! Daudzi tīrīšanas līdzekļi, satur 
mikroplastmasu, to vietā izmantojiet sodu kā 
tīrīšanas līdzekli. 



Ieteikumi izvēloties tekstilizstrādājumus 
• Pamazām nomainiet mājas tekstilizstrādājumus 

un drēbju skapja saturu uz dabīgām šķiedrām 
(organisko kokvilnu, organisko vilnu, linu, zīdu un 
kaņepēm) tā, lai no jūsu veļas mazgājamās mašīnas 
vidē netiktu izvadītas sintētiskās šķiedras.

• Izvairieties no plastmasas šķiedrām, piemēram, 
poliestera, neilona un poliakrila.

• Izvairieties arī no tekstilizstrādājumiem, kuros ir 
biocīdi (atpazīstami pēc uzrakstiem “kavē smakas 
izdalīšanos” vai “neitralizē smakas”). 

• Mazgājot sintētiskās šķiedras tekstilizstrādājumus, 
piepildiet pilnu veļasmašīnu. Jo pilnāka 
veļasmašīna, jo mazāka rodas berze starp veļas 
izstrādājumiem, kā rezultātā izdalās mazāk 
šķiedru (mikroplastmasas). Zemas temperatūras 
un īsi mazgāšanas cikli ir papildus pasākumi, lai 
samazinātu mikroplastmasas izskalošanos.

• Neskalojiet veļasmašīnas filtru, bet savāciet filtra 
saturu un izmetiet atkritumu spainī, bet noteikti ne 
kanalizācijā. 

• Pērkot jaunu (mājas) tekstilizstrādājumu, dodiet 
priekšroku tekstilizstrādājumam ar ekomarķējumu 
un izvēdiniet jaunos tekstilizstrādājumus pēc tam, 
kad esat tos izņēmis no iepakojuma. Jauns apģērbs, 
gultas piederumi un mīkstās rotaļlietas pirms 
pirmās lietošanas jāmazgā. 

Ieteikumi izvēloties mājsaimniecības un ikdienas 
preces 
• Uzticieties savām sajūtām! Spēcīgi smaržojoši 

plastmasas izstrādājumi bieži satur gaistošas 
organiskas ķīmiskas vielas, kas varētu apdraudēt 
jūsu veselību.

• Izvairieties no plastmasas, kas izgatavota no mīksta 
PVC. To var atpazīt pēc to spīdīgajām virsmām un 
nedaudz “taukainām” sajūtām.

• Pērkot cietas plastmasas izstrādājumus, dodiet 
priekšroku priekšmetiem, uz kuriem ir uzraksts “Bez 
BPA”.

• Neatstājiet elektroniskās ierīces “gaidīšanas režīmā”,  
izvēlieties “izslēgt ” funkciju. Tas neļaus šīm ierīcēm 
uzkarst un izdalīt gaisā bromētos liesmu slāpētājus.

• Pie zobārsta pievērsiet uzmanību plombām vai 
plastmasas pildījumiem bez bisfenola A.

• Izmantojiet savas tiesības, kuras jums piešķir REACH 
ES ķīmisko vielu regula! Pieprasiet ražotājiem 
informāciju par potenciāli bīstamajām vielām jūsu 
izstrādājumos!





KĀ PLASTMASA NONĀK OKEĀNĀ 
UN PĀRTIKAS ĶĒDĒ?



NO MŪSU MĀJĀM OKEĀNĀ 
Plastmasa nonāk pasaules okeānos un no turienes caur 
pārtikas ķēdi atpakaļ uz mūsu šķīvjiem. Plastmasas 
priekšmeti vides apstākļu, mehānisko un ķīmisko 
procesu ietekmē, vispirms sadalās mikro- (no 1 μm līdz 
5 mm) un pēc tam nanoplastmasas daļiņās (<1 μm), 
un tie veido lielāko daļu (80% –90%) piesārņojuma 
pasaules okeānos. 
Nepietiekami apsaimniekoti atkritumu poligoni un 
nepareizi izmesti sadzīves atkritumi, mulčēšanas plēvju 
izmantošana lauksaimniecībā, zvejas tīklu nozaudēšana 
vai cigarešu izsmēķi, kas bezrūpīgi izmesti ceļmalā, ir 
tikai daži no daudzajiem avotiem un ceļiem, pa kuriem 
plastmasas nonāk okeānā.
Šķiedras, granulas un šķidrā plastmasa kanalizācijas 
sistēmā nonāk arī ikdienas sadzīves darbībās, 
piemēram, mazgājot plastmasas audumus vai 
izmantojot mikroplastmasu saturošus kosmētikas 
līdzekļus un tīrīšanas līdzekļus. No flīsa jakas vienā 
mazgāšanas cikla laikā var izdalīties apmēram viens 
miljons šķiedru!
Apmēram 60% mūsu apģērba ir izgatavoti no poliestera, 
un Eiropā no veļas  mazgājamām mašīnām katru gadu  
kanalizācijas sistēmā nonāk apmēram 30 000 tonnu 
sintētisko šķiedru.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas bieži vien nespēj 
aizturēt visas šīs daļiņas, un rezultātā daudzi tūkstoši 
tonnu mikroplastmasas netraucēti nonāk apkārtējās 
upēs un galu galā okeānā.
Visu pasaules okeānu ūdens masas ir savstarpēji 
saistītas un mijiedarbojas. Tas izskaidro to, ka lieli 
plastmasas daudzumi jau ir atklāti pat tādās attālās 
vietās kā Arktika un okeāna dzīles. Pašreizējie aprēķini 
liecina, ka 70–95% no šīs plastmasas nogrimst okeāna 
dzelmē. Tas nozīmē, ka stipri piesārņoto pludmaļu 
attēli, iespējams, veido tikai ļoti nelielu daļu (aptuveni 
5%) no okeānus piesārņojošās plastmasas apjoma.

Jūras organismi uzņem plastmasu 
Jūras organismi uztver plastmasu kā barību un / vai 
uzņem barību, kas piesārņota ar plastmasu. Šajā 
gadījumā, jo mazākas ir plastmasas daļiņas, jo vairāk 
organismu tos potenciāli var norīt. Tas parāda, cik 
daudz jūras dzīvnieku cieš badu ar “pilniem vēderiem”: 
visā pasaulē apm. 90% gadījumu, pārbaudot beigtos 
jūras putnus  tika konstatēts, ka to gremošanas sistēmā 
ir liels daudzums plastmasas.
Plastmasas nonākšana jūras organismos ir pētīta 
tikai pēdējos gados, un daudzas metodes pašlaik vēl 
nav standartizētas. Tāpēc daudzi jautājumi paliek 
neatbildēti: vai plastmasa uzkrājas organismos, un ja tā, 
tad kādos ķermeņa audos? Kā plastmasas uzņemšana 
ietekmē ne tikai jūras dzīvnieku veselību, bet arī 
visu populāciju un bioloģisko daudzveidību? Vai ar 
plastmasu piesārņoto zivju un jūras velšu patēriņš kaitē 
cilvēku veselībai?
Pētījumi par mikroplastmasu jūras barības ķēdēs 
parāda lielas atšķirības to piesārņojuma līmeņos 
atkarībā no tā, kuri apgabali tika pētīti un no tā, 
kā pārbaudītie dzīvnieki barību lietoja (piemēram, 
neselektīva filtrēšana mīdiju gadījumā un aktīvi 
plēsēji, piemēram, zivis). Aplēses atklāja, ka pašlaik 
viena trešdaļa pasaules zivju krājumu ir piesārņota ar 
plastmasu. Plēsējiem apēdot planktonu, gliemenes 
vai mazās zivis, pastāv risks, ka plastmasas daļiņas no 
upura tiks pārnestas uz plēsēju un plastmasa uzkrāsies 
jūras barības ķēdēs. Tas ir arī atkarīgs no plastmasas 
aiztures laika dzīvnieka gremošanas traktā un daļiņu 
spējas migrēt uz citiem orgāniem. Šeit pastāv viens un 
tas pats noteikums: jo mazākas ir daļiņas, jo lielāka ir 
varbūtība, ka tās izies cauri audu un šūnu barjerām. 
Tomēr šīs pētniecības jomas metodika pašlaik ir 
tikai izstrādes stadijā, un dati par to joprojām ir ļoti 
ierobežoti. Ir veikti pētījumi, kas gan apstiprina, gan 
atspēko plastmasas uzkrāšanos pārtikas ķēdē.



Plastmasa ir kaitīga jūras organismiem
Plastmasa var izdalīt bīstamas vielas, cirkulējot ūdens 
vidē vai dzīvnieku gremošanas traktā. Plastmasai 
atrodoties okeānos, tā var absorbēt noturīgus 
organiskos piesārņotājus (POP), piemēram, policikliskos 
aromātiskos ogļūdeņražus (PAO) vai pesticīdu atliekas, 
piemēram, dihlordifeniltrihloretāns (DDT).
Mikroplastmasas uzņemšana var kaitēt ūdens 
organismiem trīs dažādos veidos: (1) ar mehāniskiem 
ievainojumiem un gremošanas trakta aizsprostojumu, 
(2) izdalot plastmasas piesārņotājus, un (3) pielīpot 
un attiecīgi radot vides piesārņotāju izdalīšanos.  
Dažādos pētījumos ir atklātas vairākas reakcijas uz 
mikroplastmasas uzņemšanu gliemenēs un zivīs: 
izmaiņas gremošanas traktā, smagas iekaisuma 
reakcijas citos audos, samazināta reproduktīvā spēja un 
izmainīta uzvedība barošanās laikā.
Tas norāda uz mikro- un nanoplastmasas daļiņu, kā arī 
saistīto piesārņotāju migrāciju no gremošanas trakta uz 
citiem ķermeņa orgāniem un šūnu barjeru apiešanu.

Vai ar plastmasu piesārņoto zivju un jūras velšu 
patēriņš kaitē cilvēku veselībai?
Plastmasa ir plaši izplatīta okeānos, un tā ir konstatēta 
nozvejotajās zivīs un jūras veltēs. Tāpēc ir ļoti 
iespējams, ka cilvēki uzņem plastmasas daļiņas, lietojot 
pārtikā zivis un jūras veltes.
Gremošanas traktu lielākajai daļai jūras dzīvnieku 
izņem pirms lietošanas pārtikā, taču mīdiju un 
garneļu lietošanas drošība ir apšaubāma, jo tās lieto 
veselas. Zinātnisko pētījumu trūkuma dēļ, pašlaik 
nevar izdarīt secinājumus par plastmasas aiztures 
laiku cilvēka gremošanas traktā, kā arī par plastmasas 
spēju migrēt uz citiem audiem un tur uzkrāties un 
izdalīt piesārņotājus. Tomēr ir skaidrs, ka plastmasas 
piesārņojums kaitē jūras biotai, un mums ir jārīkojas 
ātri, lai samazinātu šos acīmredzamos un pašreizējos 
draudus. Plastmasas piesārņojuma draudu novēršana 
(draudi, kuru pamatā ir droši zinātniski pierādījumi) 
palīdzēs samazināt mikro- un nanoplastmasas 
piesārņojumu.

Jūras aizsardzība ietver ķīmisku vielu pārvaldību un 
resursu saglabāšanu
Cilvēcei vienmēr ir bijušas īpašas attiecības ar jūru. 
Kamēr mēs turpinām piesārņot jūru, mēs sev nodarām 
nopietnu kaitējumu. Jūras aizsardzība nozīmē uzlabotu 
ķīmisko vielu pārvaldību un nemitīgas ķīmisko vielu un 
plastmasas plūsmas samazināšanu vidē no pilsētām un 
rūpniecības.
Lai ūdens vide būtu tīrāka un uzlabotos cilvēku dzīves 
kvalitāte, ir nepieciešama atbildīga rīcība ar resursiem, 
produktu pārveidošana un slēgtas ražošanas līnijas.





PĀRSTRĀDĀTIE PRODUKTI: 
CIK LABA IR ŠĪ PIEDĀVĀTĀ INOVĀCIJA?



NO PUDELES LĪDZ SINTĒTISKĀS VILNAS DŽEMPERIM 
Pārstrādātie plastmasas produkti sākotnēji izklausās 
kā ideāls risinājums milzīgajai atkritumu problēmai. 
Bet cik patiesībā videi draudzīgi ir šķietami inovatīvie 
pārstrādātie plastmasas izstrādājumi un vai tie ir arī 
veselībai nekaitīgi? Mēs vēlamies vēlreiz izcelt “PET 
pudeļu” piemēru, lai to risinātu. Pārstrādei nodotās 
pudeles sasmalcina un pirmajā posmā sapresē mazās 
bumbiņās. Pēc tam šīs plastmasas bumbiņas dodas 
tālā ceļojumā. Tās bieži pārvadā ar konteinerkuģiem 
uz jaunattīstības valstīm, kur pastāv ļoti zemi darba, 
sociālie un vides standarti. Tur tās tiek notīrītas, 
izkausētas un savērptas poliestera šķiedrās, lai ražotu 
tekstilizstrādājumus - kreklus, zeķes, džemperus un 
žaketes. Tālāk gatavie izstrādājumi tiek transportēti 
lielus attālumus ar konteinerkuģiem, lai atrastu jaunos 
īpašniekus universālveikalos. Tādējādi cikls tiek 
noslēgts, bet par kādu cenu?
No ekonomiskā viedokļa pārstrādei nav nekādu 
priekšrocību. Dārgie, laikietilpīgie šķirošanas, tīrīšanas 
un pārstrādes procesi neiet soli solī ar zemajām naftas 
cenām jaunu produku ražošanai. Garās transportēšanas 
ķēdes rada lielu izmešu daudzumu, un pārstrādātās 
plastmasas audumi mazgāšanas procesā var izdalīt 
lielu daudzumu mikroplastmasas mazgāšanas ūdenī, 
kas galu galā nonāk mūsu vidē. Pats otrreizējās 
pārstrādes process rada papildu problēmu. Plastmasa 
parasti ir dažādu veidu plastmasas maisījumi, bet tikai 
nesajauktu plastmasu var pareizi pārstrādāt. Taču pat 
nejauktā/tīrā plastmasa satur daudzas piedevas, kuras 
pārstrādes laikā nevar pilnībā atdalīt. Tā rezultātā 
tiek iegūta pārstrādāta plastmasa ar sliktākām 
īpašībām (piemēram, zemāku kausējuma izturību un 

nepatīkamu smaku). Lai kompensētu šos kvalitātes 
trūkumus, pārstrādāto plastmasu parasti apstrādā ar 
papildu piedevām. Pārstrādes procesa beigās jums ir 
produkts ar neizmērojamu daudzumu dažādu ķīmisko 
vielu, par kuru mijiedarbību un ilgtermiņa ietekmi uz 
vidi un veselību var tikai minēt. Bet tas vēl nav viss: 
pārstrādātajos izstrādājumos var būt arī problemātiskas 
vielas, kuras plastmasas rūpniecībā vairs neizmanto 
jaunos materiālos brīvprātīgu saistību dēļ. Tas rada 
būtisku risku, ka piesārņotāji no atkritumiem tiks 
atkārtoti iekļauti jaunos izstrādājumos, tos mehāniski 
pārstrādājot, un tādējādi ilgāku laiku paliks mūsu vidē.
Tāpēc vienmēr jāapsver jautājums par to, vai dažos 
gadījumos nav lētāk pārstrādāt plastmasas atkritumus 
citos veidos, piemēram, enerģijas iegūšanai tos 
sadedzinot.



VAI BIOPLASTMASA 
IR LABA ALTERNATĪVA? 



BIOPLASTMASA: LABA ALTERNATĪVA? 
Termins “bioplastmasa” ir mulsinošs, jo bioplastmasas 
var ražot vai nu no fosilajiem resursiem, piemēram, 
jēlnaftas, vai arī no atjaunojamām izejvielām, 
piemēram, kukurūzas.  Ir arī jaukti veidi (maisījumi).  
Abi veidi var būt bioloģiski noārdāmi vai nesadalāmi. 
Pārskats par šo terminoloģisko “sajukumu” ir parādīts 
zemāk redzamajā attēlā.
Apmulsumu palielina plastmasas maisījumi, kas ir tikai 
daļēji ražoti no bioloģiskas izcelsmes 
produktiem  (parasti līdz 60%) un satur arī parasto 
plastmasu. Materiālus bieži reklamē kā “videi 
draudzīgus un inovatīvus”, jo tie ļauj ietaupīt fosilos 
resursus, ja vien tie sastāv no atjaunojamām izejvielām 
(piemēram, kukurūzas). Taču, kukurūzas audzēšanā, 
izmantojot mēslošanas līdzekļus, pesticīdus un 
lauksaimniecības tehniku, kā arī ūdens patēriņu, tiek 
radīts papildu slogs videi. Zemes prasības 
monokultūras audzēšanai konkurē ar pārtikas 
ražošanu, un nevar izslēgt ģenētiski modificētu 
augu izmantošanu. Augu audzēšana un pārstrāde 
šim iepakojumam izraisa augsnes paskābināšanos 
un ūdenstilpņu eitrofikāciju. Tas rada arī lielākas 

daļiņu emisijas. Bioloģiski noārdāmas plastmasas 
gadījumā, kas izgatavota no fosilā kurināmā, tiek 
uzsvērta sadalīšanās spēja, kaut arī pilnīga sadalīšanās 
ir iespējama tikai noteiktos rūpnieciskos apstākļos. 
Sadalīšanās process notiek ļoti lēni, un netiek atbrīvotas 
nekādas vērtīgas komposta sastāvdaļas, barības vielas, 
minerāli vai augsni uzlabojošais humuss, kas veido 
substrātu.
Arī bioloģiski noārdāmos materiālus ražo salīdzinoši 
nelielos daudzumos, tāpēc ir grūti izveidot tiem 
piemērotu pārstrādes infrastruktūru. Tādēļ liels apjoms 
bioplasmasas tiek izmests kā atkritumi kompostēšanas 
iekārtās un sadedzināts.
Bioplastmasas pārstrādei ir tendence radīt lielākas 
izmaksas, un dažiem produktiem līdz šim ir bijušas 
neapmierinošas materiālu īpašības. Lai novērstu šīs 
nepilnības, tiek izstrādātas jaunas piedevas, ar kurām 
kompensējami trūkumi un kuras var veidot līdz 50% 
no produkta svara. Dažu šo vielu ietekme uz vidi un 
veselību nav pilnībā skaidra. Kad šie bioplastmasas 
materiāli nonāk sadzīves kompostā, to piedevas 
nekontrolēti izplatās vidē.

ŠĶIETAMI DABISKIE PRODUKTI: BAMBUSA MĀRKETINGA TRIKS 
Vairāki ražotāji tajā pat laikā ir pārgājuši no plastmasas 
uz bambusu vai koku; bet, esiet piesardzīgi, jo tas 
nenozīmē, ka viņu izstrādājumos nav plastmasas 
sastāvdaļu! Gandrīz visi bambusa izstrādājumi satur 
veidņu plastmasas, piemēram, melamīnu, urīnvielas-
formaldehīda sveķus vai polilaktātu.
Melamīns ir plastmasa, no kuras noteiktos apstākļos 
(temperatūrai pārsniedzot 70° vai skābes iedarbības 

rezultātā) pārtikas produktos var izdalīties toksiskas 
sastāvdaļas, piemēram, formaldehīds. Polikarbonāts 
arī satur BPA, kam ir negatīva iedarbība uz hormonālo 
sistēmu. Tāpēc melamīna un bambusa traukus nekad 
nevajadzētu sildīt vai piepildīt ar ļoti karstiem ēdieniem 
vai dzērieniem.
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TERMINU SKAIDROJUMS 
Lai sniegtu pārskatu par ķīmiskām vielām, kas pieminētas šajā brošūrā, vissvarīgākie termini un vielas ir apkopotas 
atkārtoti šeit terminu skaidrojuma sadaļā. Ir acīmredzami cik satraucošs ir kokteiļefekts samaisot dažādas ķīmiskās 
vielas kopā, kamēr dažas vielas jau pašas par sevi spēj radīt kaitējumu organismiem.

Termins Paskaidrojums

Acetaldehīds Izejmateriāls ķīmisko vielu ražošanā: PET pudeles var saturēt šo materiālu; bojā 
garšu; potenciāls kancerogēns 

Akrilāta kopolimērs Mikroplastmasa; visbiežāk atrodas dušas želejās un šampūnos 

Akrilāta šķērspolimērs Mikroplastmasa; visbiežāk atrodas dušas želejās un šampūnos 

Piedevas Papildus vielas; piešķir plastmasai noteiktas vēlāmās  īpašības

Antimons Liesmu slāpētājs; vāja hormonu bojājoša iedarbība

Biocīds Pesticīds; bieži atrodams sporta apģērbā, lai neitralizētu smaku izraisošās 
baktērijas 

Maisījumi Plastmasas maisījumi, kas daļēji veidoti no plastmasas uz biodegvielas bāzes 
(piemēram, no kukurūzas) un daļēji no parastās plastmasas (no jēlnaftas)

Bisfenols A (BPA) Bieži atrodams plastmasas priekšmetos un skārda kārbās; ķermenis kļūdaini to 
atzīst par hormonu un tādējādi tas izjauc hormonālo sistēmu

Bromētie liesmu slāpētāji Kavē viegli uzliesmojošas plastmasas un koka (piemēram, mīksto mēbeļu un 
mīksto rotaļlietu) aizdegšanos; hormonus sagraujoši un toksiski

Dioksīni

Polihlorēto dibenzo-dioksīnu un dibenzofurānu saīsinājums; veidojas kā ķīmisku 
procesu (piemēram, atkritumu sadedzināšanas) blakusprodukti; uzkrājas dzīvo 
būtņu taukaudos un lielos daudzumos ir ļoti toksiski; izraisa imūnās un nervu 
sistēmas, elpošanas ceļu, vairogdziedzera un gremošanas trakta traucējumus

Hormonālās sistēmas 
bojātājvielas Izjauc vai grauj hormonālās sistēmas darbību

Epoksīdgumijas (sveķi) Sintētiskās gumijas (sveķi); galvenokārt veidojas reakcijā ar BPA 

Formaldehīds 
Kaitīga gāze, kas atrodas daudzos produktos (mēbelēs, apģērbā, galda piederumos 
un kosmētikā) tās daudzpusīgas pielietošanas dēļ, neskatoties uz toksiskajām 
īpašībām; bezkrāsains ar kodīgu aromātu; ļoti toksisks un potenciāli kancerogēns

Furāni Rodas karsējot priekšmetus vai pārtiku; potenciāli kancerogēns

Katalizatori Paātrina reakcijas ķīmiskos procesos

Noturīgie organiskie 
piesārņotāji (NOP) Organiskie savienojumi, kas vidē ļoti lēni sadalās vai pārveidojas

Melamīns
Tiek izmantots melamīna plastmasas ražošanā, to kombinējot ar formaldehīdu; 
abas vielas izdalās iegūto produktu karsēšanas laikā, un tās ir toksiskas un 
kancerogēnas



Nonilfenols (NP) NPE priekštecis; vidē pārveidojas atpakaļ toksiskajā NP 

Nonilfenola etoksilāti (NPE) Izmanto tādu plastmasu ražošanai, kas nonāks saskarē ar pārtikas precēm, un 
sintētisko audumu ražošanai; bojā hormonālo sistēmu un ir alergēns

Neilons Poliamīda komerciālais nosaukums; sintētiskas šķiedras tekstilizstrādājumu un citu 
preču ražošanai 

Organiskie alvas savienojumi Dažreiz tiek izmantoti kā biocīdi; biežāk atrodas sporta apģērbā, kā arī 
piepūšamajos matračos un izstādājumos, rotaļlietās, ir hormonu bojātājvielas

Policikliskie aromātiskie 
ogļūdeņraži (PAO)

Jēlnaftas un ogļu dabīgais komponents; izdalās nepilnīgu sadegšanas procesu 
laikā; mīkstās plastmasas sastāvdaļa (gumija); kancerogēns, kaitīgs bērnu attīstībai 
un toksisks reproduktīvajai sistēmai

Perfluoroktānskābe (PFOA)
Plastmasas piedeva; piedod īpašības, kas nodrošina ūdens un eļļas atgrūšanu 
(ūdensnecaurlaidīgs, nepiedegošs); ir kancerogēns un kaitē zarnām un 
vairogdziedzerim

Perfluoroktānsulfonāts 
(PFOS)

Plastmasas piedeva; piedod īpašības, kas nodrošina ūdens un eļļas atgrūšanu 
(ūdensnecaurlaidīgs, nepiedegošs); potenciāli kancerogēns un kaitē zarnām un 
vairogdziedzerim

Polikarbonāts Caurspīdīga plastmasa (piemēram, kompaktdiskos, DVD diskos vai kā alternatīva 
stiklam); karsējot var izdalīties BPA; aizliegts izmantot mazuļu pudelēs

Polyquaternium Liquid 
(starptaut.termins) Plastmasa; bieži kosmētikas produktos; nav toksiska, bet slikti sadalās

Pārstrādes produkts Pārstrādātā plastmasa, piemēram, plastmasas pudeles 

Silikons Šķidrā plastmasa no jēlnaftas; bieži kosmētikas līdzekļos; nav toksisks ikdienas 
lietošanā, bet slikti sadalās

Vinilhlorīds Izmanto polivinilhlorīda (PVC) ražošanā; ļoti toksisks un kancerogēns

Hormonāli aktīva viela viela, kas uzvedas līdzīgi kā hormoni, atdarina hormonu darbību. Ietver sevī arī 
hormonālās sistēmas bojātājvielas



PLASTMASA NAV TIKAI PLASTMASA: “PLASTMASAS IDENTIFIKĀCIJAS KODS”
Daudziem plastmasas traukiem ir bultiņas simbols un numurs: Plastmasas Identifikācijas Kods, lai identificētu plastmasas 
veidu. Kods no 1 līdz 6 norāda konkrētu nesajauktu plastmasu, savukārt skaitlis 7 ir vispārīgs apzīmējums visiem citiem 
plastmasas veidiem (maisījumiem). Specifikācija plastmasas ražotājiem ir brīvprātīga, un tā tika izstrādāta, lai atvieglotu/
veicinātu pārstrādi.

Kods saīsinājums Apraksts

Polietilēnteraftalāts 
Dzērienu pudeles, pārtikas iepakojums, 
“poliesteris” daudzos tekstilizstrādājumos

PET dzērienu pudelēs var būt vāja hormonāli aktīva viela antimons (liesmu 
slāpētājs), kaut arī koncentrācijās, kas ir zemākas par likumā noteikto. 
Vienreizējās lietošanas PET pudelēs var būt acetaldehīds, savukārt atkārtoti 
lietojamās pudelēs tā parasti nav.
Acetaldehīds var pasliktināt garšu, un ES to ir iekļāvusi potenciāli 
kancerogēno vielu sarakstā.

Augsta blīvuma polietilēns  
Pārklājums piena produktu, ūdens 
un sulu iepakojumos, un pārtikas un 
kosmētikas iepakojumā

Nekaitīgs, kamēr tas nav pakļauts tiešiem saules stariem, jo pretējā 
gadījumā noteiktos apstākļos var izdalīties hormonālās sistēmas 
bojātājviela - nonilfenols 

Polivinilhlorīds  
Cietais PVC: Caurules, logu rāmji, eļļas/ 
etiķa pudeles 
Mīkstais PVC: Grīdu pārklājumi, 
rotaļlietas, šļūtenes, sintētiskā āda, vinila 
paklāji, peldriņķi 

Ļoti nedrošs. Var izraisīt daudzu toksisku ķīmisko vielu izdalīšanos (BPA, 
svins, dzīvsudrabs, kadmijs un ftalāti) un nopietnas veselības un vides 
problēmas visā dzīves ciklā. Noārdīšanās rezultātā var rasties toksiski 
dioksīni (kancerogēni, noturīgi organiskie piesārņotāji). Izejviela  vinila 
hlorīds ir zināms kancerogēns.

Zema blīvuma polietilēns 
Salvešu iepakojums,  piena paku iekšējais 
pārklājums,  pārtikas plēve

Nekaitīgs, kamēr tas nav pakļauts tiešiem saules stariem, jo pretējā 
gadījumā noteiktos apstākļos var izdalīties hormonālās sistēmas 
bojātājviela – nonilfenols.

Polipropilēns 
Pārtikas iepakojums, salmiņi, bērnu 
pudelītes, trauki mikroviļņu krāsnīm 

Nekaitīgs un samērā stabils. Stabilizējošais aģents (piemēram, oleamīds) 
laika gaitā var izdalīties.

Polistirols 
Polistirola putu traukos pārtikas 
līdzņemšanai, vienreizējās krūzēs, 
vākos, galda piederumos, velosipēdistu 
aizsargķiverēs, apģērbu pakaramos, Petri 
traukos, izmantošanai laboratorijās, 
kafijas krēma/piena trauciņos

Ļoti nedrošs. Tā ražošanā izmanto benzolu, kas ir zināms kancerogēns. 
Tas var saturēt toksisko vinilhlorīdu un hormonus sagraujošos ftalātus. 
Kaitīgais stirols no pārtikas iepakojuma var nonākt pārtikā, it īpaši, ja 
produkts ir taukains, karsts vai satur skābes.

Cita plastmasa 
Dzērienu pudeles, trauki mikroviļņu 
krāsnīm, virtuves piederumi, 
kontaktlēcas, termopapīra čeki, ūdens 
dzesētāji

Kopējs nosaukums daudzslāņu vai jauktai plastmasai. Izvairieties no 
gadījumiem, kad tā satur polikarbonātu (PC), jo tad var izdalīties augsta 
BPA koncentrācija.

Poliuretāns (PU)  
Siltumizolācijas materiālos 

Nedrošs. Dažreiz tiek izmantots videi un veselībai kaitīgais izocianāts, un 
iznīcināšanas/sadalīšanās laikā var atbrīvoties bīstamas ķīmiskas vielas 
(izocianāts, zilskābe, dioksīni).
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