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Ievads

Ievads

Galvenie apsvērumi Galvenie ierosinājumi

Pārskats par mikroplastmasas pētniecību un tās esošo politisko ietvaru
Kopsavilkums politikas veidotājiem

– Lai gan no spēkā esošiem daudzpusējiem 
nolīgumiem vides jomā vairāki (t.sk. Bāzeles 
konvencija) attiecas arī uz svarīgiem ar jūras 
atkritumiem saistītiem aspektiem, tomēr 
mikroplastmasas piesārņojuma problēma 
netiek minēta nevienā globālā ar jūras vides 
aizsardzību saistītā dokumentā. 

– Baltijas jūras reģionā mikroplastmasa ir 
iekļauta HELCOM (Baltijas jūras vides aizsar-
dzības komisija jeb Helsinku Komisija) 
rīcības plāna sadaļā par jūru piesārņojošiem 
atkritumiem.

– Eiropas Savienības (turpmāk - ES) līmenī 
jautājumi par atkritumiem jūrā un 
mikroplastmasu tiek apskatīti vairāku direk-
tīvu ietvaros, un ES pašlaik izstrādā regulē-
jumu pievienotās primārās mikroplastma-
sas izmantošanai.

– Ir veikti pasaules līmeņa pētījumi par 
mikroplastmasas avotiem, sastopamību un 
izplatīšanos/pārveidošanos vidē, un notiek 
mikroplastmasas monitoringa metodoloģi-
ju saskaņošana.

– ES līmeņa pētījumi par jūras piedrazojumu 
un mikroplastmasu ir visaptveroši, ir noteik-
ti primārās un sekundārās mikroplastmasas 
galvenie avoti ES un vienlaikus turpinās 
indikatoru un monitoringa metodikas 
izstrāde.

– Reģionāla līmeņa pētījumos ir iegūti pārlie-
cinoši pierādījumi par mikroplastmasas 
klātbūtni ūdenī, sedimentos, pludmalēs un 
biotā šajās teritorijās, bet, ņemot vērā 
izmantoto monitoringa metožu dažādību, 
pētījumu, baseinu un reģionu salīdzināšana 
nav iespējama.

– Valsts līmeņa pētījumi nodrošina informāci-
ju par primārās un sekundārās mikroplast-
masas avotiem.

– Vairākos pēdējā laikā veiktajos pētījumos ir 
pierādīts, ka, lai gan ir ieviestas mūsdienīgas 
un iedarbīgas  apstrādes tehnoloģijas 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (NAI), 
apstrādājamo notekūdeņu lielo apjomu dēļ 
mikroplastmasa tomēr nokļūst jūrā.

– Mikroplastmasas piesārņojums autoceļu 
putekļos un nokrišņu notekūdeņos 
(lietusūdenī) ir samērā jauna pētniecības 
joma, taču vairāki pašlaik īstenotie projekti 
jau ir pievērsušies šaj problēmai.

– Lai labāk izprastu problēmu, ļoti svarīga ir 
saskaņotu monitoringa metožu izstrādāša-
na gan lokālā, gan reģionālā mērogā.

– Atbalstīt stabilu un rentablu mikroplastma-
sas monitoringa metodikas izstrādi.

– Pierādījumu daudzums par dažādiem 
mikroplastmasas avotiem ir pietiekams, lai 
virzītu attīrīšanas un ierobežošanas pasāku-
mu īstenošanu jau tagad (NAI, primārā 
mikroplastmasa produktos un procesos).

– Novērst un samazināt mikroplastmasas 
rašanos no sekundāriem avotiem, pievēršo-
ties produktiem to dzīves cikla agrīnā 
posmā, t.i., pirms tie sadalās līdz mikro-
plastmasas izmēram vai – vēl svarīgāk – 
pirms tie kļūst par jūru piesārņojošiem atkri-
tumiem.

– Mazināt zināmo primārās mikroplastmasas 
avotu ietekmi, izmantojot labākās pieeja-
mās metodes un regulējumu.

– Pastiprināt sekundārās mikroplastmasas 
mazāk zināmo avotu ietekmi, piemēram, 
autoceļu putekļu pētījumus, pievēršot 
uzmanību to izplatīšanās ceļiem ar lietu-
sūdeņu palīdzību. Ņemot vērā pētījumos 
izdarītos secinājumus, attīstīt efektīvākas 
mikroplastmasas izplatības ceļu apsaimnie-
košanas metodes.

– Vairāk jāpēta mikroplastmasas iedarbība un 
ietekme uz apkārtējo vidi un dzīvajiem orga-
nismiem, t.sk. cilvēku veselību. 
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Spēkā esošais politiskais ietvars 
jūru piesārņojošo atkritumu un 
mikroplastmasas jomā

1. attēls. Starptautiskās organizācijas un regulējošie instrumenti, kuri pievēršas jūras 
piedrazojumam un mikroplastmasas piesārņojumam (nav visaptverošs).

Uz jūru piesārņojošajiem atkritumiem un mikroplastmasu 
attiecas vairāki pasaules līmeņa dokumenti un starpvalstu 
nolīgumi, taču neviena no esošajām sistēmām nav īpaši 
izstrādāta, nedz lai samazinātu aizvien pieaugošo plastma-
sas piesārņojumu un vidē nokļūstošās mikroplastmasas 
daudzumu, nedz arī likvidētu tajā jau esošo plastmasu.
Visos pasaules mēroga juridiski saistošos dokumentos, 
piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību 
konvencijā (United Nations Convention on the Law of the 
Sea, UNCLOS), Starptautiskā konvencijā par kuģu izraisītā 
piesārņojuma novēršanu (The International Convention for 
the Prevention of Pollution from Ship, MARPOL), Bāzeles 
Konvencijā par kaitīgo atkritumu robežšķērsojošās 
transportēšanas un to aizvākšanas kontroli (Basel conven-
tion) un Konvencijā par bioloģisko daudzveidību (The 
Convention on Biological Diversity, CBD), ir būtiski elemen-
ti, kas paredzēti plastmasas atkritumu nokļūšanas vidē 
novēršanai, un tādējādi tie ir nozīmīgi arī attiecībā uz 
sekundārās mikroplastmasas daudzuma samazināšanu.
Turklāt vairākas iniciatīvas un organizācijas, piemēram, 
Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķi 
(ANO IAM/ UN SDGs), Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides 
asambleja (United Nations Environment Assembly, UNEA), 
Starptautiskā Jūrniecības organizācija (International 
Maritime Organization, IMO), ANO Pārtikas un lauksaimnie-
cības organizācija (Food and Agriculture Organization of 
the United Nations, FAO), G7 un citas, risina šo jautājumu, 
izmantojot dažādus mehānismus, piemēram, rīcības 
plānus, lēmumus un citus instrumentus.

Baltijas jūras līmenī svarīgākais regulatīvais instruments ir 
HELCOM rīcības plāns jūru piesārņojošo atkritumu jomā, kurā 
iekļauti arī reģionāli ar mikroplastmasas ierobežošanu saistīti 
pasākumi, kas tiek regulāri papildināti. Eiropas Savienībā ir 
izveidots arī plašs instrumentu klāsts ar mērķi tieši un netieši 
risināt jautājumu par plastmasas piesārņojumu jūrā un 
mikroplastmasu, tostarp vairākas direktīvas un stratēģijas, 
piemēram, Jūras stratēģijas pamatdirektīva (MSFD), Atkritumu 
direktīva (2008/98/EK), Vienreizlietojamo plastmasas izstrādāju-
mu direktīva (European Union's Single-Use Plastics Directive, 
SUPD) un Direktīva par ostu atkritumu pieņemšanas iekārtām 
(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/883), kā arī 
aprites ekonomikas tiesību aktu kopums, tostarp tajā iekļautā 
Plastmasas aprites stratēģija.
Valsts līmenī Zviedrija ir vienīgā FanpLESStic-sea projekta 
dalībvalsts, kuras teritorijā (2018. gada jūlijā) ir noteikts 
aizliegums lietot mikroplastmasu kosmētikas līdzekļos, tomēr arī 
citas valstis plāno līdzīgas darbības.
Turklāt vairākas valstis ir izstrādājušas dažādas vadlīnijas un 
stratēģijas, lai novērstu primārās un sekundārās mikroplastma-
sas nokļūšanu jūras vidē, piemēram, no notekūdeņiem un 
lietusūdens vai mākslīgajiem zālieniem. Pašreizējās uzlabotās 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atdala 95–99% mikroplastmasas 
un šķiedru, pat ja tās nav īpaši paredzētas šim nolūkam. Tomēr, 
ņemot vērā lielos apstrādātā ūdens apjomus, no NAI tieši vidē un 
ūdenstilpēs un/vai dūņās joprojām nokļūst būtisks mikroplast-
masu un šķiedru daudzums.
Svarīgākie esošie pasaules līmeņa, reģionālie un ES līmeņa 
instrumenti, kas risina ar jūras piedrazojumu un mikroplastmasu 
saistītos jautājumus, ir redzami 1. attēlā un 1. tabulā.

Esošais politiskais ietvars Pārskats par mikroplastmasas pētniecību un tās esošo politisko ietvaru
Kopsavilkums politikas veidotājiem



1. tabula. Starptautiskais politiskais ietvars un dokumenti, kas attiecas uz jūras piedrazojumu un mikroplastmasu

Tabulas turpinājums – nākamajā lappusē ▶ 
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Dokuments Instruments Saistība ar jūras piedrazojumu un mikroplastmasu

Pasaules līmenī

Pārskats par mikroplastmasas pētniecību un tās esošo politisko ietvaru
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Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību 
konvencija (UNCLOS)

UNCLOS ir vienīgais pasaules līmeņa instruments, kas ar sava 207. panta prasībām ANO 
dalībvalstīm nosaka juridiski saistošu pienākumu novērst, samazināt un kontrolēt 
sauszemes izcelsmes piesārņojuma avotus. Tas ir arī visatbilstošākais UNCLOS noteik-
tais pienākums attiecībā uz jūru piesārņojošajiem plastmasas atkritumiem un 
mikroplastmasu.

V pielikums Starptautiskajai konvencijai par kuģu 
izraisītā piesārņojuma novēršanu (MARPOL)

MARPOL ir Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (IMO) – Apvienoto Nāciju Organizā-
cijas specializētās aģentūras – galvenā konvencija, kas ir paredzēta ar starptautisko 
kuģniecību saistīto piesārņojuma avotu radīto problēmu risināšanai. Jūru piesārņojo-
šajiem plastmasas atkritumiem un mikroplastmasai atbilstošākie noteikumi ir iekļauti V 
pielikumā, kurā ir noteikts aizliegums no kuģiem izvadīt jūrā jebkāda veida atkritumus 
(ar dažiem izņēmumiem, piemēram, pārtikas atkritumiem, kas nav kaitīgi jūras videi).

1972. gada Konvencija par tāda jūras piesārņoju-
ma novēršanu, kas rodas, izgāžot atkritumus un 
citas vielas (Londonas Konvencija) un tās 1996. 
gada protokols (Londonas Protokols)

Londonas Protokolā ir noteikts vispārējs aizliegums izgāzt jūrā jebkādus atkritumus vai 
citas vielas, tostarp plastmasu. Londonas Konvencijas un Protokola mērķis ir uzlabot 
visu jūras piesārņojuma avotu kontroles efektivitāti, mudinot valstis veikt iedarbīgus 
pasākumus, lai novērstu šāda veida jūras piesārņojumu.

Konvencija par bioloģisko daudzveidību (CBD) Lai gan konvencija tieši neattiecas uz jūras vides piesārņošanu, jo galvenokārt ir 
paredzēta bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, tomēr, lai risinātu jautājumu par 
jūras piedrazojuma un antropogēnā zemūdens trokšņa ietekmi uz jūras un piekrastes 
bioloģisko daudzveidību, ir pieņemta ar Konvenciju saistīta rezolūcija (CBD/COP/DE-
C/XIII/10). Lēmumam ir arī īpaša mikroplastmasai veltīta sadaļa un ar to saistītas 
prioritāras darbības.

Konvencija par migrējošo savvaļas dzīvnieku 
sugu aizsardzību (CMS)

Konvencija par migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzību (CMS) attiecas uz 
migrējošām sugām, tomēr pēdējo gadu laikā Konvencijā lielāks uzsvars ir likts uz jūras 
piedrazojumu. Puses ir pieņēmušas divas rezolūcijas (Res. 10.4 un Res. 11.30), kurās ir 
iekļauti Pusēm paredzēti iedrošinājumi un ieteikumi īpašu pasākumu veikšanai, lai 
novērstu zināšanu trūkumu par piedrazojuma ietekmi uz jūras sugām, īstenotu labākās 
prakses uz komercdarbībai paredzētajiem kuģiem un organizētu informatīvi izglītojo-
šas kampaņas.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Nolīgums par 
zivju krājumiem (UNFSA)

Nolīgums par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1982. gada 10. decembra Jūras tiesību 
konvencijas noteikumu īstenošanu attiecībā uz transzonālo zivju krājumu un tālu 
migrējošo zivju krājumu saglabāšanu un pārvaldību galvenokārt attiecas uz zivju 
krājumu saglabāšanu un pārvaldību, tomēr tajā ir iekļauti arī pienākumi valstīm pēc 
iespējas samazināt piesārņojumu, atkritumu, izmetumu apjomu, kā arī pazaudēto vai 
pamesto zvejas rīku ietekmi uz jūras organismiem. Turklāt nolīguma 18. panta 3. d 
punktā ir iekļauta prasība kuģa karoga valstij nodrošināt zvejas rīku marķēšanu.

Stokholmas Konvencija par noturīgajiem organis-
kajiem piesārņotājiem (Stokholmas Konvencija)

Stokholmas Konvencijas piemērošana attiecas tikai uz tiem plastmasas veidiem, kas 
ražoti, izmantojot Konvencijā minētos noturīgos organiskos piesārņotājus (NOP), un var 
ietekmēt to ražojumu pārstrādi un atkārtotu izmantošanu, kuri satur reglamentētas 
ķīmiskās vielas.

Bāzeles Konvencija par kontroli pār kaitīgo 
atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to 
likvidēšanu (Bāzeles Konvencija)

Bāzeles Konvencija nodrošina, iespējams, visaptverošāko pasaules līmeņa pieeju jūru 
piesārņojošās plastmasas un mikroplastmasas jautājumam, jo Konvencijas noteikumi 
par atkritumu daudzuma samazināšanu, radīto atkritumu apsaimniekošanu videi 
nekaitīgā veidā un pārrobežu pārvietošanu attiecas arī uz plastmasas atkritumiem. 
2017. gadā tika pieņemts lēmums turpināt risināt jūru piesārņojošās plastmasas un 
mikroplastmasas tēmu. 2019. gadā valstu valdības grozīja Bāzeles Konvenciju, iekļaujot 
plastmasas atkritumus juridiski saistošā sistēmā, kas padarīs pasaules mēroga tirdznie-
cību ar plastmasas atkritumiem pārredzamāku un labāk reglamentētu, vienlaikus 
nodrošinot, ka tās pārvaldība ir drošāka cilvēku veselībai un videi. Tika izveidota arī 
jauna partnerība plastmasas atkritumu jomā, lai mobilizētu uzņēmējdarbības, valdības, 
akadēmiskās un pilsoniskās sabiedrības resursus, zināšanas, kas palīdzētu jauno 
pasākumu īstenošanā.

Esošais politiskais ietvars



▶ turpinājums (1. tabula. Starptautiskais politiskais ietvars un dokumenti, kas attiecas uz jūras piedrazojumu un mikroplastmasu)

1 ANO ĢA, 2015
2 UNEP/EA/UNEA/1/6, UNEP/EA.2/Res. 11, UNEP/EA.3/Res. 7 un UNEP/EA.4/L.7
3 FAO, 2019
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Pārskats par mikroplastmasas pētniecību un tās esošo politisko ietvaru
Kopsavilkums politikas veidotājiem

ANO Ilgtspējīgas attīstības programma 
2030. gadam – ilgtspējīgas attīstības mērķi 
(IAM/UN SDG)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja 2015. gadā pieņēma rezolūciju 
70/11 un ANO programmu ilgtspējīgai attīstībai 2030. gadam ar 17 ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem (IAM). 14. IAM ir paredzēts okeānu, jūru un jūras resursu saglabāšanai un 
ilgtspējīgai izmantošanai. Katram mērķim ir izstrādāti vairāki uzdevumi, tostarp 14. IAM 
(“Dzīvība ūdenī”) īstenošanai ir paredzēti desmit uzdevumi un viens no tiem – 14.1. 
uzdevums – ir veltīts visiem jūras piesārņojuma veidiem, ko izraisa darbības uz sausze-
mes, jo īpaši jūras piedrazošanai un biogēno vielu ieplūdei, ar mērķi šo jūras piesārņoju-
mu novērst un būtiski samazināt.

ANO Vides asambleja (UNEA) Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides asambleja (UNEA), uz kuru bieži atsaucas kā uz 
visaugstākā līmeņa lēmējinstitūciju vides jautājumos, risina vides kritiskās problēmas, 
ar kurām mūsdienās saskaramies. No pašas pirmās Vides asamblejas (UNEA-1) līdz šim 
brīdim darba kārtībā ir iekļauts jautājums par jūras piedrazojumu un mikroplastmasu, 
un Vides asambleja ir pieņēmusi četras rezolūcijas par jūras piedrazojumu ar plastmasu 
un mikroplastmasu2 un vairākas citas ar šiem jautājumiem saistītas rezolūcijas. Ir vērts 
pieminēt, ka rezolūcijās ir iekļauti arī konkrēti ar mikroplastmasu saistīti ieteikumi.

G7 rīcības plāns jūras piedrazojuma novēršanai 2015. gadā G7 valstis oficiāli vienojās par rīcības plānu attiecībā uz jūras piedrazojumu, 
kurā ir atzīta problēmas sociālā un ekonomiskā ietekme, kā arī ietekme uz vidi. G7 
rīcības plānā ir uzsvērta arī reģionālo jūras konvenciju (piemēram, HELCOM un OSPAR) 
nozīme un ciešākas sadarbības nepieciešamība starp šīm konvencijām un zivsaimniecī-
bas pārvaldības struktūrām. Šī sadarbība ir būtiska, jo “pamestie, pazaudētie vai citādi 
izmestie zvejas rīki” (ALDFG jeb “spoku” zvejas rīki) ir viens no galvenajiem jūras 
piesārņojuma avotiem un rada tiešus draudus dzīvajiem organismiem un bioloģiskajai 
daudzveidībai jūrā.

ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija 
(FAO) – zvejas rīku marķēšana

Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO), risinot 
jūras piedrazojuma un mikroplastmasas radītās problēmas, paredz: 
i) zvejas nozares radītā jūras piedrazojuma, jo īpaši pamesto, pazaudēto vai citādi 
izmesto zvejas rīku (ALDFG), daudzuma samazināšanu;
ii) mikroplastmasas ekoloģisko ietekmi uz zivsaimniecības resursiem un akvakultūras 
produktiem novērtējumu un
iii) jūras piedrazojuma, jo īpaši mikroplastmasas, radītā apdraudējuma cilvēku 
veselībai novērtējumu, kas saistīts ar pārtikas produktu drošumu. 
Zivsaimniecības komiteja (COFI33) 2018. gadā apstiprināja FAO Vadlīnijas zvejas rīku 
brīvprātīgai marķēšanai (VGMFG)3, kur ir iekļauta riska novērtēšanas shēma, lai noteik-
tu zvejas rīku marķēšanas sistēmas piemērotību, kā arī noteikumi citu saistītu pasāku-
mu ieviešanai, piemēram, pazaudēto zvejas rīku atgūšana, ziņošana par ALDFG un 
nolietotu zvejas rīku likvidēšana. VGMFG ir svarīgs instruments, lai novērstu un mazinā-
tu nejaušu zveju, ko izraisa ALDFG un “spoku” zvejas rīki, kā arī apkarotu nelegālu, 
nereģistrētu un neregulētu zveju (IUUF). VGMFG papildina FAO Atbildīgas zivsaimniecī-
bas rīcības kodeksu.

IMO rīcības plāns kuģu radītā jūras piesārņojuma 
ar plastmasas atkritumiem novēršanai

Papildus juridiski saistošajiem instrumentiem IMO Jūras vides aizsardzības komiteja 
(MEPC) 2018. gada 26. oktobrī pieņēma rīcības plānu, lai novērstu plastmasas atkritumu 
nokļūšanu okeānos no kuģiem (Rezolūcija MEPC.310(73)). Rīcības plāns pieņemts, lai 
dotu ieguldījumu kuģu darbības izraisītā okeānu piesārņojuma problēmas risināšanā 
pasaules līmenī. IMO dalībvalstis vienojās par darbībām, kas jāpabeidz līdz 2025. gadam 
un kas attiecas uz visiem kuģiem, tostarp zvejas kuģiem. Rīcības plāna mērķis ir arī 
novērst iespējamās MARPOL nepilnības, piemēram, risināt ar bagarēšanas radītajiem 
atkritumiem saistītos jautājumus. MEPC ietvaros notiek diskusijas, lai turpinātu rīcības 
plāna īstenošanu. 

Esošais politiskais ietvars
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Baltijas jūrā

Pārskats par mikroplastmasas pētniecību un tās esošo politisko ietvaru
Kopsavilkums politikas veidotājiem

Baltijas jūras reģionā Eiropas Savienība un 
deviņas valstis, kas robežojas ar Baltijas jūru, 
sadarbojas vides pārrobežu pārvaldībā, 
izmantojot Baltijas jūras vides aizsardzības 
konvenciju (Helsinku 1974. gada konvencija, 
grozīta 1992. gadā). Lai gan tajā iekļautās 
rekomendācijas (sk. 1. tabulu zemāk) nav 
juridiski saistošas, tomēr ir pieņemtas 
vienprātīgi un valstīm ir jāziņo par to īstenoša-
nu savā teritorijā. Lai gan Konvencijā nav īpaši 
minēta plastmasa, tajā iekļautie noteikumi ir 
piemērojami visiem piesārņojuma veidiem, 
de facto attiecībā arī uz jūras piedrazojumu, 
tostarp arī plastmasu.
Tādējādi HELCOM jau daudzus gadus ir 
atzinusi un risinājusi jūras piedrazojuma 
problēmu, tomēr Kopenhāgenas 2013. gada 
ministru deklarācijā tika noteikta skaidrāka 
apņemšanās līdz 2015. gada beigām izstrādāt 
reģionālo rīcības plānu attiecībā uz jūras 
piedrazojumu1. Līgumslēdzējas puses pieņē-
ma šādu rīcības plānu kā HELCOM rekomen-
dāciju 36/12, un tajā ir iekļauti konkrēti 
reģionāli pasākumi un brīvprātīgi valsts 
pasākumi, kas veicami, lai novērstu jūras 
piedrazojuma nokļūšanu Baltijas jūrā un 
samazinātu tā klātbūtni jūras vidē.

Rīcības plānam ir divi īpaši svarīgi mērķi:

1. Līdz 2025. gadam būtiski mazināt jūras 
piedrazojumu, salīdzinot ar 2015. gada 
līmeni, un

2. Novērst kaitējumu piekrastes un jūras 
videi.

FanpLESStic-sea projekta ieguldījums ir ar 
mikroplastmasu saistīto reģionālo darbību 
veicināšana:

• lietusūdens pārvaldības uzlabošana, lai 
novērstu atkritumu, tostarp mikroatkritu-
mu, nokļūšanu jūras vidē sliktu laika 
apstākļu dēļ (RL4);

• pārskata iztrādāšana par dažādu primārās 
un sekundārās mikroplastmasas avotu 
nozīmi. Produktu un procesu novērtēšana, 
iekļaujot gan primāro, gan sekundāro 
mikroplastmasu, piemēram, apģērba 
šķiedras, novērtējot, vai uz tiem attiecas 
vai neattiecas tiesību akti, un vajadzības 
gadījumā rīkojoties, lai ietekmētu tiesisko 
regulējumu vai noteiktu citus nepiecieša-
mos pasākumus (RL6); un

• informācijas apkopošana par labākajām 
pieejamajām metodēm un pētījumiem un 
to popularizēšana, kā arī pētījumu veikša-
na un papildu metožu izstrādāšana notek-
ūdeņu attīrīšanas iekārtām, lai novērstu 
mikrodaļiņu nokļūšanu jūras vidē (RL7).

Esošais politiskais ietvars
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HELCOM (vai cits attiecīgais) dokuments Apraksts un saistība ar jūras piedrazojumu un mikroplastmasu

Pārskats par mikroplastmasas pētniecību un tās esošo politisko ietvaru
Kopsavilkums politikas veidotājiem

Helsinku Konvencijas 3. pants “Līgumslēdzējas Puses individuāli vai kopīgi veic visus pienākošos likumdošanas, 
administratīvos vai citus nepieciešamos piesārņojuma novēršanas un likvidēšanas 
pasākumus, lai veicinātu Baltijas jūras reģiona jūras vides stāvokļa uzlabošanos un 
ekoloģiskā līdzsvara saglabāšanu.”

Helsinku Konvencijas 5. pants “Līgumslēdzējas Puses apņemas novērst un likvidēt Baltijas jūras reģiona piesārņojumu 
no sauszemes avotiem […] Baltijas jūras sateces baseinā.”

Helsinku Konvencijas 11. pants Vispārējs aizliegums izgāzt Baltijas jūrā, ar “izgāšanu” apzīmējot atkritumu vai citu 
materiālu apzinātu izmešanu/iznīcināšanu jūrā vai uz jūras gultnes no kuģiem, jūrā 
veidotām mākslīgām konstrukcijām vai lidaparātiem, kā arī kuģu, jūrā veidotu mākslīgu 
konstrukciju vai lidaparātu apzinātu izmešanu/iznīcināšanu jūrā.

MARPOL V pielikums Saskaņā ar MARPOL (spēkā no 1989. gada 1. oktobra) V pielikumu Baltijas jūrai jau 1973. 
gadā ir piešķirts īpašas teritorijas statuss atkritumu izvadīšanai no kuģiem. Pamatojo-
ties uz šo statusu, V pielikuma prasības atkritumu, tostarp plastmasas, izmešanai no 
kuģiem Baltijas jūras reģionā ir ierobežojošākas nekā MARPOL V pielikuma vispārējie 
noteikumi.

MARPOL V pielikuma 6. noteikums Kuģiem, kas darbojas Baltijas jūrā, pirms izbraukšanas no ostas ir obligāti jāaizvada visi 
kuģa radītie atkritumi uz ostas uzņemšanas iekārtām.

Baltijas jūras rīcības plāns (BJRP)1 Baltijas jūras rīcības plāna, ko 2007. gadā pieņēma Baltijas jūras valstis un ES, mērķis ir 
panākt labu Baltijas jūras vides stāvokli (Good Environmental Status - GES), un tas 
attiecas arī uz jūras piedrazojumu, pat ja tas ir pieminēts tikai īsumā. Līgumslēdzējas 
puses apņemas veicināt vietējo pašvaldību un kopienu projektus, ko īsteno, lai atbrīvo-
tu piekrasti un jūras vidi no atkritumiem, piemēram, pludmales attīrīšanas talkas, 
iniciatīvas “Atkritumu zveja” un vietējās atkritumu vākšanas kampaņas, izceļot brīvprā-
tīgo sektora vadošo lomu šādās darbībās.

HELCOM rekomendācija 28E/102 HELCOM rekomendācija par “netiešo maksu” ir pirmā HELCOM rekomendācija, kas 
īpaši attiecas uz jūras piedrazojumu. Papildus citiem atkritumu veidiem (kuģu radītiem 
atkritumiem) tā attiecas arī uz jūrā esošajiem atkritumiem, kas noķerti zvejas tīklos 
(pamatojoties uz 2007. gadā veikto grozījumu). Saskaņā ar šo “netiešās maksas” 
sistēmu par kuģi tiek iekasēts maksājums, kas sedz izmaksas par kuģa radīto atkritumu 
pieņemšanu, apstrādi un galīgo apglabāšanu, neatkarīgi no tā, vai atkritumi, kas 
radušies uz kuģa, faktiski tiek vai netiek izkrauti.

HELCOM rekomendācija 29/23 Rekomendācija “Par jūras piesārņojumu ar atkritumiem Baltijas jūras reģionā” – 
pieņemta 2008. gadā – bija pirmā HELCOM rekomendācija, kas ir pilnībā veltīta jūras 
atkritumu problēmai un visvairāk ir vērsta uz pludmalē atrodamo atkritumu paraugu 
ņemšanu un ziņošanu.

HELCOM valstu ministru sanāksme 2010. gadā 
Maskavā4

Līgumslēdzēju pušu apņemšanās par “turpmākiem pasākumiem, lai varētu veikt jūras 
piedrazojuma koordinētu valsts monitoringu un apzināt atkritumu avotus”. Pašreizējās 
HELCOM monitoringa vadlīnijas attiecībā uz jūras piedrazojumu pludmalēs5 de facto 
aizstāj šo rekomendāciju, lai gan ar to saistītais formālais process HELCOM vēl ir 
jāpabeidz.

Ministru sanāksme 2013. gadā Kopenhāgenā6 Atkritumi jūrā tika atzīta par jomu, kurai nepieciešams visaptverošs risinājums, un 
HELCOM valstis apņēmās līdz 2025. gadam būtiski samazināt jūru piesārņojošo atkritu-
mu daudzumu salīdzinājumā ar 2015. gadu un novērst kaitējumu piekrastes un jūras 
videi. Turklāt HELCOM valstis nolēma vēlākais līdz 2015. gadam izstrādāt reģionālu 
rīcības plānu, lai sasniegtu šo vērienīgo mērķi.

HELCOM rekomendācija 36/17

1 HELCOM, 2007a
2 HELCOM, 2007b
3 HELCOM, 2008
4 HELCOM, 2010
5 HELCOM, 2018
6 HELCOM, 2013
7 HELCOM, 2015b

HELCOM reģionālais rīcības plāns attiecībā uz jūras piedrazojumu – skatīt iepriekš.
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ES dokuments Apraksts

Eiropas Savienībā

Pārskats par mikroplastmasas pētniecību un tās esošo politisko ietvaru
Kopsavilkums politikas veidotājiem

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 
2008/56/EK (2008. gada 17. jūnijs), ar ko izveido 
sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides politikā 
(Jūras stratēģijas pamatdirektīva)

Jūras stratēģijas pamatdirektīva tika pieņemta 2008. gadā ar mērķi līdz 2020. gadam 
sasniegt vai saglabāt labu vides stāvokli (GES) jūras vidē, kā noteikts tās 1. pantā. JSP 
(MSFD) īstenošana pamatojas uz vienpadsmit kvalitatīviem deskriptoriem laba vides 
stāvokļa noteikšanai, kas ir iekļauti direktīvas I pielikumā. 10. deskriptors attiecas uz 
jūras piedrazojumu ar tajā formulētu prasību “Jūru piesārņojošo atkritumu īpašības un 
daudzums nekaitē piekrastes un jūras videi”.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 
2018/851 (2018. gada 30. maijs), ar ko tika grozīta 
Direktīva 2008/98/EK par atkritumiem

Grozītajā direktīvā par atkritumiem ir uzsvērta saikne starp piesārņojuma avotiem 
sauszemē un jūras piedrazojumu un tas, kā šo problēmu vajadzētu risināt politiski. 
Jūras piedrazojums, īpaši plastmasas atkritumi, lielā mērā ir saistīti ar darbībām uz 
sauszemes, ko galvenokārt izraisa slikta cieto atkritumu apsaimniekošanas prakse un 
iedzīvotāju piesārņotā infrastruktūra, kā arī sabiedrības informētības trūkums, tāpēc 
atkritumu rašanās novēršanas programmās un atkritumu apsaimniekošanas plānos ir 
jāparedz īpaši pasākumi. Šiem pasākumiem būtu jāveicina mērķa sasniegšana – labs 
jūras vides stāvoklis līdz 2020. gadam, kā noteikts iepriekš minētajā JSD.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 
2019/883 (2019. gada 17. aprīlis) par ostas atkritu-
mu pieņemšanas iekārtām kuģu atkritumu 
nodošanai, ar ko tika grozīta Direktīva 2010/65/ES 
un atcelta Direktīva 2000/59/EK

Eiropas Komisija grozīja Ostas pieņemšanas iekārtu direktīvu, kurā viens no mērķiem ir to 
atkritumu daudzuma samazināšana, kas jūrā nokļūst no kuģiem, tostarp – zvejas kuģiem 
un atpūtas kuģiem. Direktīvas mērķis ir arī jūras vides aizsardzība pret negatīvo ietekmi, 
ko rada atkritumu izgāšana no Eiropas Savienības ostās iebraukušajiem kuģiem, vienlai-
kus nodrošinot jūras satiksmes netraucētu darbību, uzlabojot atbilstošu ostas atkritumu 
uzņemšanas iekārtu pieejamību un atkritumu nogādāšanu šajās iekārtās.

ES rīcības plāns aprites ekonomikai un plastma-
sas apsaimniekošanas stratēģijai

2015. gadā Eiropas Komisija ieviesa aprites ekonomikas rīcības plānu ar nosaukumu 
“Cikla noslēgšana – ES rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku”, ko izstrādāja, lai 
attīstītu ilgtspējīgu, resursefektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku ar mazu oglekļa 
izmešu daudzumu, liekot uzsvaru uz dažām galvenajām jomām, piemēram, ražošanu 
(projektēšanu, procesiem), patēriņu un atkritumu apsaimniekošanu. Saskaņā ar aprites 
ekonomikas tiesību aktu kopumu Komisija arī vienojās pieņemt Plastmasu pārvaldības 
stratēģiju, kurā risināti tādi jautājumi kā pārstrādājamība, bionoārdīšanās spēja, dažu 
plastmasās esošo bīstamo vielu klātbūtne un jūras piedrazojums.

Mikroplastmasa Pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (European Chemi-
cals Agency, ECHA) 2019. gada janvārī publicēja savu oficiālo REACH (ķīmisko vielu 
reģistrēšanas, vērtēšanas, licencēšanas un ierobežošanas) aizlieguma priekšlikumu 
attiecībā uz apzināti pievienoto mikroplastmasu. ECHA uzskata, ka, ja ierobežojums 
tiktu pieņemts, 20 gadu laikā vidē izdalītās mikroplastmasas daudzumu ES varētu 
samazināt par aptuveni 400 tūkstošiem tonnu.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 
2019/904 (2019. gada 5. jūnijs) par konkrētu 
plastmasas izstrādājumu ietekmes uz vidi 
samazināšanu

2019. gadā pieņemtā vienreizlietojamo plastmasas izstrādājumu (Single Use Plastics, 
SUP) direktīva attiecas uz jūras piedrazojumu, ko veido 10 Eiropas pludmalēs visbiežāk 
atrodamie vienreizlietojamie plastmasas izstrādājumi, kā arī uz pamestiem zvejas 
rīkiem un oksisadalāmu plastmasu (sadalās skābekļa un gaismas iedarbībā). Direktīva 
veicina arī ilgtspējīgu alternatīvu izstrādājumu ražošanu un izmantošanu, lai izvairītos 
no jūru piesārņojošo atkritumu radīšanas. 
Direktīvā ir izcelti šādi pasākumi:

• aizliegums izmantot atsevišķus vienreizlietojamus plastmasas izstrādājumus, 
kuriem ir tirgū pieejamas alternatīvas: vates kociņus, galda piederumus, šķīvjus, 
salmiņus, (dzērienu) maisāmkociņus, baloniem piestiprināmus un to turēšanai 
paredzētus kociņus, kā arī glāzes, no putu polistirola izgatavotu pārtikas un 
dzērienu taru un visus oksisadalāmas plastmasas izstrādājumus;

• pasākumi no plastmasas izgatavotas pārtikai paredzētas taras un dzērienu glāžu 
patēriņa samazināšanai un konkrētu izstrādājumu īpašai marķēšanai;

• ražotāju paplašinātas atbildības shēmas, lai segtu izmaksas par atkritumu satīrī-
šanu vai savākšanu (atkarībā no izstrādājuma), ko piemēro tādiem izstrādāju-
miem kā tabakas filtri un zvejas rīki;

• līdz 2029. gadam sasniedzams mērķis plastmasas pudeļu dalītai savākšanai – 
90% (līdz 2025. gadam – 77%), prasību ieviešana pudeles vāciņa/pudeles neatda-
lāmai konstrukcijai, kā arī mērķis pārstrādātas plastmasas izmantošanai pudeļu 
ražošanā – PET pudelēm no 2025. gada – 25% un visām plastmasas pudelēm no 
2030. gada – 30%.

Izmantojot vairākas regulas un direktīvas, kā arī dažādas stratēģijas un iniciatīvas, 
Eiropas Savienība risina ne tikai ar ķīmiskajām vielām un atkritumiem saistītos jautāju-
mus, bet arī tēmas, kas tiešā veidā attiecas uz plastmasu un jūras piedrazojumu. Ar 
jūras piedrazojumu un mikroplastmasu saistītās būtiskākās direktīvas un citi 
instrumenti ir iekļauti 3. tabulā.

Esošais politiskais ietvars
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Valstu līmenī

Pārskats par mikroplastmasas pētniecību un tās esošo politisko ietvaru
Kopsavilkums politikas veidotājiem

Mikroplastmasas jautājums kopumā ir plaši 
iekļauts citos tiesību aktos, kas tiešā veidā 
neattiecas uz mikroplastmasu.
Tomēr dažas valstis jau ir ieviesušas aizliegu-
mus vai citus ierobežojumus lietot 
mikroplastmasu (mikrolodītes) dažu veidu 
produktos, galvenokārt noskalojamos 
kosmētikas līdzekļos. Baltijas jūras reģionā 
Zviedrija ir vienīgā valsts, kas šobrīd īsteno 
aizliegumu piedāvāt tirdzniecībā noskaloja-
mus kosmētikas līdzekļus, kuru sastāvā ir 
plastmasas daļiņas, kuru izmērs ir mazāks 
nekā 5 mm. Aizliegums stājās spēkā 2018. 
gada 1. jūlijā, un kosmētikas līdzekļi, kas tika 
laisti tirgū pirms minētā datuma, bija pakāpe-
niski jāizņem no apgrozības līdz 2018. gada 
beigām.
Atbilstoši mūsu rīcībā esošajai informācijai 
neviena cita FanpLESStic-sea projekta valsts 
nav īstenojusi ierobežojumus, kas būtu tieši 
saistīti ar mikroplastmasu. Tomēr vairākas 
valstis ir sākušas dažādus procesus, kas ir 
vērsti uz mikroplastmasu un plastmasas 
izmantošanu kopumā. Piemēram, Dānijā 
izskatīšanai ir nodots ministrijas rīkojums par 
aizliegumu izmantot mikroplastmasu kosmē-
tikas līdzekļos. Savukārt Somijā vadlīnijās un 
ar MSFD īstenošanu saistītajos nacionālajos 
indikatoros ir iekļauti mērķi attiecībā uz 
mikroplastmasu.

Lietusūdens pārvaldībai ir izstrādāti dažādi 
tiesību akti un vadlīnijas, tomēr parasti tie nav 
attiecināti tieši uz mikroplastmasu (piemēram, 
Somijā, Polijā un Zviedrijā). Viens izņēmums ir 
Norvēģija, kur autoceļu būvniecības pamatnos-
tādnēs, pamatojoties uz Ceļu likumu, 
mikroplastmasa ir izcelta kā viens no piesārņo-
tājiem; Zviedrija pašlaik strādā pie līdzīgām 
vadlīnijām. Krievijā ir noteiktas prasības 
lietusūdens kopējai kvalitātei, savukārt Zviedri-
jā tiek izstrādātas īpašas norādes attiecībā uz 
lielceļu noteces radīto piesārņojumu. Ir pieeja-
mas arī nevalstisko organizāciju  ierosinātas 
vadlīnijas, kurās ieteikti veidi, kā Baltijas jūras 
reģionā samazināt mikroplastmasas daudzumu 
lietusūdenī.
Dānijā valdība ir izplatījusi vadlīnijas mākslīgo 
zālienu apsaimniekošanai, tostarp attiecībā uz 
tajos izmantoto gumijas granulu mikroplastma-
sas aspektiem; Zviedrija izstrādā mākslīgajiem 
zālieniem paredzētas ziņošanas prasības par 
zālienos izmantoto mikroplastmasu un apkopo 
īpašas pamatnostādnes mikroplastmasas 
samazināšanai no primārās mikroplastmasas 
rūpnieciskās ražošanas. 
Lai gan Baltijas jūras reģionā kopumā nav daudz 
konkrētu tiesību aktu par mikroplastmasu, 
jautājuma svarīgums ir atzīts dažādos līmeņos, 
ņemot vērā dažādus avotus, un ir paredzams, ka 
tiks izstrādāti jauni tiesību akti un vadlīnijas.

Esošais politiskais ietvars



2. attēls. Primārās un sekundārās mikroplastmasas avoti 
(SYKE 2019, sākotnēji UNEP 2016).
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Pārskats par mikroplastmasas pētniecību un tās esošo politisko ietvaru
Kopsavilkums politikas veidotājiem

Dažu pēdējo gadu laikā mikroplastmasas 
piesārņojuma pētniecības apjoms ir krasi 
palielinājies. Pašlaik pasaulē tiek veikti 
daudzi pētījumi par mikroplastmasu dažādos 
ekosistēmas elementos, kā arī meklētas 
metodes mikroplastmasas atklāšanai, 
analīzēm un monitoringam, un šeit ir apkopo-
ta informācija tikai par dažām pasaules 
mēroga norisēm. Var minēt GESAMP  jeb Jūras 
piesārņojuma zinātnisko aspektu kopējās 
ekspertu grupas sagatavotos pārskatus, kas 
ne tikai sniedz pieejamo informāciju par 
mikroplastmasu, bet arī mēģina saskaņot 
mikroplastmasas monitoringa metodikas. 
GESAMP (2016) ir iezīmējusi vairākus svarīgus 
aspektus par mikroplatmasu kopumā (sk. 1. 
bloku). 
Pārskatot informāciju par pasaules, reģionā-
la, ES un valstu līmeņa pašreizējiem pētīju-
miem par mikroplastmasas avotiem, šajā 
projektā ir iegūti līdzīgi secinājumi. 2. attēlā 
(SYKE 2019, UNEP 2016) vienkāršotā, bet 
informatīvā formā ir redzami svarīgākie 
apzinātie primārās un sekundārās 
mikroplastmasas avoti, kā arī to izplatības 
ceļi uz ūdenstilpēm.

Mikroplastmasas avotu pārvietošanās, pārvei-
došanās un mijiedarbības vispārīgāka shēma ir 
redzama 3. attēlā (IUCN, 2019), kur ir ilustrēts 
ceļu sadalījums un mikroplastmasas pārvieto-
šanās starp avotiem uz sauszemes un okeānā. 
Tiek pieņemts, ka mikroplastmasas lielākajai 
daļai izcelsmes vieta ir uz sauszemes un līdz pat 
puse no tās nokļūst jūras vidē galvenokārt no 
autoceļu noteces un notekūdeņiem un mazākā 
mērā – ar vēju un no avotiem okeānā. 
Mikroplastmasas monitorings ir kļuvis par 
svarīgu diskusiju tematu, un ar to saistītais 
darbs norisinās pasaules, reģionālā, ES un 
valstu līmenī. Daudzos šajā projektā pārskatīta-
jos reģionālajos pētījumos ir pierādīts, ka visiem 
monitoringa aspektiem (paraugu ņemšanai, 
paraugu sagatavošanai, identifikācijai, rakstu-
rošanai utt.) nav starptautiski saskaņotu 
standartu, tāpēc dažādos reģionos veiktie 
pētījumi un iegūtie dati nav savstarpēji salīdzi-
nāmi. Līdz ar to GESAMP (2019) pārskatā ir 
iekļauti vairāki pasaules mēroga ieteikumi jūras 
piedrazojuma un mikroplastmasas monitoringa 
metodikas saskaņošanai. Ir pieejamas arī dažas 
noderīgas NVO vadlīnijas un protokoli, piemē-
ram, par Mantas traļa (5Gyres) izmantošanu.

1. bloks
Galvenie GESAMP 
apsvērumi par 
mikroplastmasu

Mikroplastmasai ir 
primārie un sekundārie 
avoti.
Atšķirības pamatā ir 
konkrētā izmēra daļiņu 
izcelsmes vieta. Ja šāda 
izmēra daļiņas ir iegūtas 
ražošanas procesā, avots 
ir primārs, bet, ja tās ir 
radušās, sadaloties 
kādam lielākam izstrādā-
jumam – sekundārs. 

Sadrumstalošanās un 
noārdīšanās ir būtiski, 
bet grūti saprotami 
sekundārās mikroplast-
masas veidošanās 
procesi.

Ir pierādījumi, ka 
mikroplastmasa nokļūst 
vidē visos plastmasas 
izstrādājumu aprites 
cikla posmos, sākot  no 
ražošanas līdz atkritumu 
apsaimniekošanai.

Mikroplastmasa var 
nokļūt jūras vidē no 
upēm, piekrastes, tiešā 
veidā no jūrā esošajiem 
kuģiem un platformām 
vai ar vēja izraisītu 
pārvietošanos atmosfērā. 

Mikroplastmasu noteikša-
nas, paraugu ņemšanas 
un mērīšanas metodes 
dažādiem pētījumiem, 
izcelsmes nozarēm un 
ģeogrāfiskajiem 
reģioniem ir atšķirīgas, 
tāpēc pētījumos iegūto 
datu sintēze ir apgrūti-
nāta (GESAMP, 2016).

PRIMĀRĀS MIKROPLASTMASAS AVOTI

NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANA

ŪDENSCEĻI

ŪDENSTILPE

©SYKE, 
MODIFICĒTS 
NO 
ORIĢINĀLA 
PETER J. 
KERSHAW, 
(UNEP2016)

Ražošanas un avārijas zudumi Putekļi – riepas, 
ceļu marķējums

Mazgāšana, 
šķiedras Drupšana

Makroplast-
masa

Tekstilizstrā-
dājumi

Satiksmes 
izmeši

Personīgās 
higiēnas 
līdzekļi

3D drukāšanas 
pulveri

Rūpnieciskie 
abrazīvi

Plastmasas 
granulas

DŪŅAS

SEKUNDĀRĀS MIKROPLASTMASAS AVOTI

Mikroplastmasas pašreizējie pētījumi



4. attēls. Mikroplastmasas avoti ES no izstrādājumiem, kuros tā nav pievienota apzināti (EUNOMIA & ICF 2018).

3. attēls. Mikroplastmasas izplatības ceļi uz pasaules okeānu (IUCN 2019).
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Eiropas Savienībā

Pārskats par mikroplastmasas pētniecību un tās esošo politisko ietvaru
Kopsavilkums politikas veidotājiem

MIKROPLASTMASAS IZPLATĪBA  OKEĀNĀ:
DAŽĀDU MIKROPLASTMASAS VEIDU IZPLATĪBAS PLŪSMU PROCENTUĀLĀS ATTIECĪBAS

NOTECE NO
AUTOCEĻIEM

SAUSZEME
AUGSNE

NO 
OKEĀNANOTEKŪDEŅINO

 S
AU

SZ
EM

ES
 9

8%

VĒJŠ

NO OKEĀNA

IZ
M

EŠ
IZU

DU
M

I

Eiropas Aprites ekonomikas Plastmasas 
aprites stratēģijas ietvaros un attiecībā uz tās 
dažādajiem mērķiem un darbībām (piemē-
ram, pasākumiem mikroplastmasas radītā 
piesārņojuma ierobežošanai stratēģijas 1. 
pielikumā) Eiropas Komisija ir sagatavojusi 
vairākas publikācijas par jūras piedrazojumu 
un mikroplastmasu, no kurām var izcelt divas:

• “Ar nolūku pievienota mikroplastmasa 
izstrādājumu sastāvā”, 2017. gads.

• “Pētot iespējas kā samazināt 
mikroplastmasas nonākšanu ūdens vidē 
no izstrādājumiem, no kuriem tās izda-
lās, bet nav pievienotas ar nolūku”, 
2018. gads.

Vairākas citas publikācijas un ar jūras piedrazo-
jumu un mikroplastmasu saistīti pētniecības 
projekti ir īsumā aprakstīti pārskata pilnajā 
versijā.
Pārskatā1 par apzināti pievienoto mikroplast-
masu bija iekļauti daudzi šāda veida mikroplast-
masas avoti dažādās kategorijās, kur katrai 
apakškategorijai bija noteikti iespējamie izplatī-
bas ceļi (5. tabula; pārveidota, salīdzinot ar 
sākotnējo pārskatu).
Otrā Eiropas Komisijas pasūtītajā pārskatā2 par 
citiem avotiem – no izstrādājumiem, kam 
mikroplastmasa nav pievienota apzināti – 
atklāts, ka riepas, autoceļu marķējums, ražoša-
nas sākuma posmā izmantojamās plastmasas 
granulas un sintētisko tekstilmateriālu mazgā-
šana rada lielu mikroplastmasas apjomu, kas 
nonāk vidē (4. attēls).

1 AMEC Foster Wheeler Environment & 
Infrastructure, 2017

2  Eunomia & ICF, 2018

Augsne

Atkritumu pārvaldība

Lauksaimniecības zemes

Ūdensceļi

Automobiļu
 rie

pas

Autoceļu marķējums

Izejvielas –
 plastm

asas g
ranulas

Sintētisk
o apģērbu mazgāšana

Būvniecība, krāsošana

Mākslīg
ie zālieni

Automobiļu
 bremzes

Zvejas rī
ki

Peldlīd
zekļu krāsojums
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5. tabula. Apzināti pievienotās mikroplastmasas avoti ES, 2017. gads
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Kategorija Apakškategorija Izmešu pārvietošanās ceļi

-

Pārskats par mikroplastmasas pētniecību un tās esošo politisko ietvaru
Kopsavilkums politikas veidotājiem

Kosmētikas un personīgās 
higiēnas līdzekļi

Noskalojami līdzekļi Notekūdeņi, tieša uzņemšana cilvēka organismā

Mazgāšanas līdzekļi

Krāsas /pārklājumi/ tintes

Notekūdeņi (cietie atkritumi)

Rūpnieciskie abrazīvi

Lauksaimniecība

Abrazīvi līdzekļi Visticamāk – reģenerācija atkārtotai izmantošanai un filtrējo-
šās maskas strādniekiem; 
iespējams – notekūdeņi; tieša uzņemšana cilvēka organismā 
(plaušas)

Lietošana medicīnā Farmaceitiskie līdzekļi (palīgvielas zāļu 
sastāvā, līdzekļi ar kontrolētu izdalīšanos, 
nanokapsulas)

Tieša uzņemšana cilvēka organismā, notekūdeņi (ja tie nav 
izšķīduši)

Notekūdeņu attīrīšana Flokulācijas (izpārslošanas) līdzekļi, 
notekūdeņu atūdeņošana

Pēc notekūdeņu attīrīšanas pārvietojas uz lauksaimniecības 
zemēm

Būvniecība Polimērbetons, ar šķiedrām pastiprināts 
betons (PP, neilons, PET), izolācija (EPS – 
putu polistirols jeb putuplasts)

Būvniecības periodā – produkta nokļūšana ūdenī un augsnē; 
pēc ēku nojaukšanas – nokļūst vidē (ūdenī, augsnē)

Citi Mēbeles/ mīkstās rotaļlietas (piemēram, 
EPS)

Cietie atkritumi

Na	a un gāze Urbšanā izmantoti šķidrumi, flokulanti Nejaušas noplūdes jūras vai sauszemes vidē

Līmes/ lipīgi materiāli un hermētiķi Nav pierādījumu, ka daļiņu forma saglabājas (cietie atkritumi)

Zobārstniecībā lietojamie polimēri 
dobumu pildīšanai, hermētiķi, protēzes, 
abrazīvi zobu pulēšanas līdzekļi

Tieša uzņemšana cilvēka organismā, notekūdeņi

Kontrolētas izdalīšanās mēslošanas 
līdzekļi (barības vielu granulas), kultūraugi

Polimēru pārklājuma izšķīšana (iekapsulēta sastāvdaļa/mēs-
lošanas līdzeklis laika gaitā izdalās), nav pierādījumu, ka 
daļiņu forma saglabājas

Augsnes nostiprināšana (ūdens aizturēša-
na)

Augsne, gruntsūdens

Kūtsmēslu atūdeņošana Augsne, gruntsūdens

Būves, autoceļi, jūras transports Lietošanas laikā izlijusi krāsa (augsne, ūdens); notekūdeņi 
(otu skalošana), sekundārās mikroplastmasas veidošanās

Papīra ražošana (ūdens aizvadīšanas 
palīglīdzekļi, pārklājumi)

Notekūdeņi, cietie atkritumi

Lāzerprinteru tintes Tieša uzņemšana cilvēka organismā (ieelpošana); cietie 
atkritumi (bez daļiņām, slānis)

Mājsaimniecības pulēšanas līdzekļi (grīdai) Notekūdeņi, sekundārās plastmasas veidošanās un iespēja-
ma nodilšana

Līdzekļi, ko nenoskalo Cietie atkritumi (grima noņemējs), notekūdeņi, tieša uzņem-
šana cilvēka organismā

Superabsorbenti Cietie atkritumi (vienreizlietojamie higiēnas izstrādājumi)

Mikroplastmasas pašreizējie pētījumi
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Baltijas jūrā

Pārskats par mikroplastmasas pētniecību un tās esošo politisko ietvaru
Kopsavilkums politikas veidotājiem

5. attēlā ir redzama mikroplastmasas iespēja-
mā pārveidošanās un izplatīšanās ceļi, kā arī 
mijiedarbība ar jūras organismiem. Atkarībā no 
vairākiem faktoriem, tostarp daļiņu blīvuma, 
mainās arī tās izplatīšanās ceļi un mijiedarbība 
jūras vidē. Tāpēc ir vajadzīga izpēte, un tā ir 
veikta arī dažādos Baltijas jūras ekosistēmas 
elementos. Šajā projektā tika pārskatīti pētīju-
mi par mikroplastmasu ūdens virsējā slānī, 
ūdens kolonnā, sedimentos, pie krasta līnijas, 
kā arī biotā (zivīs un bezmugurkaulniekos).
Kā daļu no ES līdzfinansētā projekta “Stāvoklis, 
slodze un ietekme, kā arī sociālekonomiskais 
novērtējums Baltijas jūras reģionā” (SPICE)3 
rezultātiem HELCOM ir apkopojusi reģionālos 
datus par mikropiedrazojuma (atkritumi izmērā 
<5 mm) pētniecību Baltijas jūras reģionā, un tie ir 
izmantoti par pamatu šai nodaļai.
Saskaņā ar SPICE rezultātiem4 iepriekš mikro-
piedrazojuma paraugu ņemšana Baltijas jūrā 
tika veikta ūdens virsējā slānī pie Zviedrijas 
krastiem (2007. gadā), turpretim sedimentus 
pētīja vēlākā posmā (Dānijā, 2012. gadā). Sākot 
jau no 2007. gada, ir pieejami arī dati, kas ir 
iegūti tiešā Baltijas jūras reģiona tuvumā (pie 
Gēteborgas, Zviedrijā). Agrākie pētījumi par 
mikroatkritumiem pie piekrastes līnijas datēti 
ar 2014. gadu Vācijā, bet par mikroatkritumiem 
biotā – no 2013. gada Dānijā. Vides paraugu 
ņemšana ir veikta galvenokārt pētniecības 
nolūkos, bet dažas eksperimentālā monitorin-
ga darbības turpinās arī vairākās Baltijas jūras 
valstīs, piemēram, Dānijā (biota un sedimenti), 
Igaunijā un Somijā (virsma) un Zviedrijā 
(autoceļu putekļi). Dānijā ir arī vēsturiski 1987. 
gada biotas paraugi.

Polijā mikroplastmasa ir viens no rādītājiem, ko 
nosaka Valsts vides monitoringa ietvaros. 
Polijas jūras teritorijās mikroplastmasas 
monitoringu pirmo reizi veica 2016. gadā sešās 
stacijās, tostarp vienā stacijā Vislas lagūnā, kas 
ir daļa no papildu monitoringa seklūdens zonā. 
Kopš 2018. gada (līdz 2021. gadam) mikroplast-
masas monitoringu reizi gadā sešās stacijās veic 
sedimentos un ūdens kolonnā.
Lielākajā daļā gadījumu pētījumu galvenais 
mērķis dažādos ūdens elementos bija plastma-
sas polimēru noteikšana.
Pēc šīs priekšizpētes mikropiedrazojums un jo 
īpaši mikroplastmasa arvien vairāk tiek pētīta 
arī dažādos Baltijas jūras ekosistēmas elemen-
tos un biotā.
Tomēr, kā apstiprināts arī SPICES projektā, 
izmantotās paraugu ņemšanas metodes, kā arī 
paraugu sagatavošana un analīzes ir ļoti 
dažādas. Paraugu ņemšanas metodes un parau-
gu ņemšanas ierīces atšķiras pat tad, ja parau-
gus ņem no viena ekosistēmas elementa. 
Turklāt, lai mikroapiedrazojumu izdalītu no 
matricām, bioloģiskā materiāla vai sedimen-
tiem, kā arī lai sagrautu organiskās vielas 
(sedimentus un biotu), izmanto dažādas 
papildu ierīces un ekstrahēšanas protokolus.
Kopīgs faktors visām paraugu ņemšanas 
metodēm dažādos elementos ir linuma vai sieta 
acs izmēra ļoti lielās atšķirības, kas padara 
dažādu pētījumu salīdzināšanu sarežģītu vai pat 
neiespējamu. Dažos pētījumos ir ziņots, ka 
novēroto daļiņu skaita atšķirības ir 2500 reizes 
lielākas (vienā pētījumā – pat līdz 100 000 reižu 
lielākas), ja izmanto mazāku linuma acs izmēru. 
Vienīgais izņēmums ir ūdens virsmas pētījumi, 
jo lielākajā daļā no tiem izmanto Mantas traļus.

3 http://www.helcom.fi/helcom-at-work/projects/completed-projekti/spice/
4 HELCOM, 2017

5. attēls. Mikroplastmasas iespējamā pārveidošanās, izplatības ceļi un bioloģiskā mijiedarbība
(NIVA, 2014, sākotnēji: Wright et al., 2013).
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Valstu līmenī

Avoti

Pārskats par mikroplastmasas pētniecību un tās esošo politisko ietvaru
Kopsavilkums politikas veidotājiem

Arī pētījumu par mikroplastmasu sedimentos 
rezultāti būtiski atšķiras atkarībā no attiecīgo daļiņu 
izmēra, bet kopumā mikroplastmasas pētījumi 
sedimentos ir veikti, izmantojot mazāku sietu acs 
izmēru (līdz 10 µm) nekā, piemēram,  pētījumos, kur 
paraugu iegūšanai izmantoti traļi .
Mikroplastmasai biotā 2017. gadā Ziemeļvalstu 
Ministru padome finansēja pētījumu5 
“Mikroplastmasa un makroplastmasa Ziemeļval-
stu jūras sugās”, kas ir visaptverošs kopsavilkums 
par mikroplastmasas pašreizējiem pētījumiem 
biotā Ziemeļvalstu ūdeņos. Atbilstoši pārskatā 
minētajam, lielākā daļa pētījumu tika veikti 
Ziemeļjūrā un Baltijas jūrā, kas uzlabojis zināšanu 
stāvokli attiecībā uz mikroplastmasu biotā (zivīs 
un bezmugurkaulniekos) Baltijas jūrā. Iepriekš 
minētajā pārskatā ir analizēti kopumā septiņi 
Baltijas jūrā veikti pētījumi, no kuriem pieci bija 
saistīti ar zivīm un divi ar bezmugurkaulniekiem. 
Reņģes un mencas ir visvairāk pētītās sugas 
skaita un izpētes vietu ziņā, un mikroplastmasu 
norijušo īpatņu procentuālais daudzums bija 
attiecīgi robežās no 0–34 % un 1,4–26 %. Divos 
pētījumos atklātais plastmasu norijušo Ķīnas 
cimdiņkrabju īpatņu skaits bija robežās no 9 % 
līdz 28 %, bet zilajām mīdijām gremošanas traktā 
mikroplastmasa atrasta 67 % gadījumu. Tomēr 
pētījuma pārskatā atgādināts, ka Ziemeļvalstu 
(tostarp Baltijas jūras) un citu reģionu vidē iegūtie 
rezultāti ir grūti savstarpēji salīdzināmi, jo ir 
ierobežots gan pētījumu skaits, gan vienas sugas 
īpatņiem veltīto pētījumu skaits, kā arī ir izmanto-
tas atšķirīgas pētījumu metodes. Turklāt uzskata, 
ka plastmasu norijušo īpatņu skaita rezultātu 
ietekmē vairāki citi faktori, jo īpaši zivīm, kuru 
uzskaite ir apgrūtināta.

Pamatojoties uz dažādos Baltijas jūras 
baseinos veikto pētījumu rezultātiem, var 
secināt, ka mikroplastmasas klātbūtne Baltijas 
jūrā ir acīmredzama. Apzināti ir arī daži tās 
avoti. Tomēr skaidrs priekšstats par 
mikroplastmasas nokļūšanu Baltijas jūrā 
joprojām lielākoties nav iegūts.
Tāpēc pētījumā, kas tika veikts kā daļa no 
FanpLESStic-sea projekta, bija iekļauti jautāju-
mi par pašreiz notiekošiem un pabeigtiem 
valsts līmeņa pētījumiem, par datu pieejamību, 
par uzkrātajām zināšanām par mikroplastma-
sas avotiem un tās klātbūtni notekūdeņos un 
lietusudenī. 
Kopumā šķiet, ka valstu līmenī ir laba izpratne 
par mikroplastmasas avotiem, dažiem izplatī-
basceļiem (piemēram, notekūdeņiem), kā arī 
ūdens attīrīšanas no mikroplastmasas 
iespējām NAI. Tomēr par lietusūdenī esošo 
mikroplastmasu pieejamā informācija, metodi-
ka un tehnoloģijas mikroplastmasas apstrādei 
ir ierobežotas. Turklāt šobrīd nav gūts pilns 
priekšstats par tās avotiem un izplatībasceļiem. 
Tas nozīmē, piemēram, mikroplastmasas 
apjoma līdzsvaru starp dažādiem avotiem 
(sekundārā pret primāro), dažādu izplatības 
ceļu nozīmīgumu (notekūdeņi pret lietusūdeni, 
pret tiešajiem izmešiem) un mikroplastmasas 
veidošanos (uz virsmas pret ūdens kolonnu, 
pret sedimentiem, pret biotu), par ko vēl nav 
pietekami daudz informācijas.

Dānija (2015), Vācija (2015), Norvēģija (2014) un 
Zviedrija (2015, 2016, 2017, 2019) ir veikušas 
mikroplastmasas avotu analīzi valsts līmenī.  
Somija šādu novērtējumu gatavo pašlaik. 
Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, 
galvenie avoti valstu līmenī ir ļoti līdzīgi gan 
pasaulē, gan Eiropā: sekundārā mikroplastma-
sa rodas no ar autoceļiem saistītiem avotiem un 
primārā mikroplastmasa rodas no personīgās 
higiēnas un kosmētiskajiem līdzekļiem, kā arī 
no sintētisko apģērbu mazgāšanas. Kā papildu 
avoti ir apzināti nejauši zudumi, kas rodas 
plastmasas granulu apstrādē, no mākslīgajiem 
zālieniem, dažādi zudumi, krāsojot vai veicot 
apstrādi ar smilšu strūklu, ja tajā izmantotas 
mikrodaļiņas. Mikroplastmasa no dažiem 
apzinātajiem avotiem nokļūst notekūdeņu 
attīrīšanā, no citiem – lietusūdenī, bet daļa 
ieplūst ūdenstilpēs tiešā veidā, kā redzams arī 
6. attēlā.

5 Bråte, et al., 2017

6. attēls. Tipiskie, izprastie mikroplastmasas avoti un ceļi (Wu, Yang, & Criddle, 2017).
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Notekūdeņi

Pārskats par mikroplastmasas pētniecību un tās esošo politisko ietvaru
Kopsavilkums politikas veidotājiem

Notekūdeņi un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 
(NAI) kā mikroplastmasas avoti ir kļuvuši par 
svarīgu pētniecības tēmu Dānijā, Somijā, 
Vācijā, Norvēģijā, Polijā, Krievijā un Zviedrijā. 
Tika ziņots par vismaz 20 dažādiem valsts 
līmeņa pētījumiem un pārskatiem par 
mikroplastmasu notekūdeņos. Šajos pētījumos 
bieži pārbaudīja NAI efektivitāti mikrodaļiņu un 
mikrošķiedru uztveršanā, salīdzinot to daudzu-
mu ieplūdē un izplūdē. Pamatojoties uz iegūta-
jiem rezultātiem, var secināt, ka tradicionālajās 
NAI var efektīvi izdalīt līdz pat 80–95% 
mikroplastmasas, bet modernizētas NAI 
efektivitāte, izmantojot terciārās apstrādes 
tehnoloģijas mikroplastmasu un šķiedru 
uztveršanai, ir lielāka (95–99%). Tomēr apstrā-
dājamo notekūdeņu apjoms ir nemainīgi liels, 
tāpēc NAI uzskata par nozīmīgu mikroplastma-
sas avotu videi (7. attēls). Tādējādi gandrīz bez 
izņēmuma tika konstatēts, ka mikroplastmasu 
koncentrācija izplūdes zonā ir lielāka nekā 
references vietās. Turklāt mikroplastmasu 
saturošās dūņas bieži izmanto lauksaimniecībā 
kā mēslojumu, un tajās esošo mikroplastmasu 
ietekme uz uztverošo ekosistēmu lielākoties 
nav zināma.

7. attēls. Dažādu notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju efektivitāte 
mikroplastmasu atdalīšanā (Talvitie et al., 2017).

8. attēls. Pārskats par pilsētas lietusūdeņu noteci (Kitsap County, 2018).
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Lietusūdens

Citi pētījumi

-

Pārskats par mikroplastmasas pētniecību un tās esošo politisko ietvaru
Kopsavilkums politikas veidotājiem

Šī nodaļa attiecas uz mikroplastmasu 
lietusūdenī, tostarp mikroplastmasu, ko veido 
automobiļu riepu nodiluma un autoceļu putek-
ļi. Pētījumi par autoceļu un riepu putekļiem jau 
ir veikti Norvēģijā, un ir uzsākti vairāki jauni 
projekti, tostarp Dānijā, Somijā, Vācijā un 
Zviedrijā. Ir atrasti arī daži piemēri par pabeig-
tiem pētījumiem par mikroplastmasu 
lietusūdenī Dānijā un vairākiem projektiem 
citās Baltijas jūras valstīs, kas vēl turpinās. 8. 
attēlā ir redzami dažādi mikroplastmasas avoti 
lietusūdens notecē, tostarp, no autoceļiem. 
Nesen Dānijā veiktajā pētījumā6 lietusūdens 
uzkrāšanas dīķī atklātais mikroplastmasas 
daudzums bija 270 vienības litrā (atbilst 4,2 
µg/L). Ļoti lielu mikroplastmasas koncentrāciju 
atklāja dīķa sedimentos – 0,4 g/kg (atbilst 
gandrīz 106 vienībām kilogramā). Pētījumā 
atklāts arī, ka mugurkaulnieku (trīsadatu 
stagaru jeb kazragu un tritonu jaunuļu) organis-
mos uzkrājušās mikroplastmasas daudzums 
daļiņu skaita ziņā bija gandrīz tik pat liels kā 
sedimentos.

9. attēlā redzama saikne starp notekūdeņiem 
un attīrītu lietusūdeni. Apvienojot abas 
izplūdes, lietusūdenim tiks veikta tāda pati 
attīrīšana kā notekūdeņiem, izņemot kanalizā-
cijas pārplūdes gadījumus, kad tas vidē nokļūst 
neattīrīts. Ja abas plūsmas ir atdalītas, NAI 
attīra tikai notekūdeņus, bet lietusūdeni 
apstrādā uzkrāšanas dīķī vai neapstrādā nemaz 
(sk. 7. un 8. attēlu). Vienas sistēmas piemērotī-
ba, radot traucējumus otrai, ir atkarīga no katra 
individuālā gadījuma scenārija.

Šajā kategorijā ir iekļauti specifiskāki pētījumi, 
piemēram, mikroplastmasa dzeramajā ūdenī, 
mikrošķiedras no veļas mazgājamajām 
mašīnām (veļas mazgātavām), mikroplastmasa 
biotā vai sniegā. Turklāt projekta partnervalstīs 
veic īpašus pētījumus par mikroplastmasu 
mākslīgajos zālienos un citās mākslīgās 
virsmās, piemēram, spēļu laukumos un sporta 
centros.

9. attēls. Pārskats par pilsētas notekūdeņu un lietusūdens aizvadīšanu dažādās kanalizācijas 
sistēmās (Bollmann, Simon et al., 2019).

6 Borg Olesen, Stephansen, & van Alst, 2019
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attīrīti notekūdeņi (iespējama 

modernizēta attīrīšana)

notece no pilsētvides virsmām un 
lielceļiem, daļēji attīrīta, piemēram, 

uzkrāšanas dīķos notekūdeņu izplūde 
bez attīrīšanas, jo kanalizācijas 

cauruļvadi nav pieslēgti

neattīrītu notekūdeņu izplūde
no zonām bez kanalizācijas, 

atsevišķām mājām u.c.

attīrīti
notekūdeņiNAI

(ne)attīrīts lietusūdens
nepieslēgti notekūdeņi

Zonas ārpus 
kanalizācijas

neattīrīti notekūdeņi

Kanalizācijas dalītās
sistēmas satece

Mikroplastmasas pašreizējie pētījumi



19

 

Diskusija

Pārskats par mikroplastmasas pētniecību un tās esošo politisko ietvaru
Kopsavilkums politikas veidotājiem

Pamatojoties uz pilno pārskatu un šo kopsavilku-
mu, var secināt, ka par mikroplastmasu – arī 
Baltijas jūras reģionā – ir pieejams aizvien vairāk 
informācijas par primārās un sekundārās 
mikroplastmasas avotiem, sastopamību dažādos 
ekosistēmas elementos, kā arī biotā (galvenokārt 
zivīs un gliemenēs). Attiecībā uz avotiem ir salīdzi-
noši laba izpratne par primārās mikroplastmasas 
avotiem, t.sk. sintētisko šķiedru izdalīšanos 
mazgāšana laikā, kā arī dažiem sekundārās 
mikroplastmasas avotiem, piemēram, no autoce-
ļu putekļiem. Tomēr par lielāku plastmasas 
priekšmetu sadrumstalošanās procesu, šķiet, ir 
zināms teorētiski, bet praksē izpratne vēl ir 
nepietiekama.
Daudzi pētījumi tiek veikti ar mērķi noteikt un, 
iespējams, identificēt plastmasas daļiņas un 
šķiedras dažādos ūdens ekosistēmas elemen-
tos, biotā un notekūdeņos. 
Globāla mēroga vides politikas dokumentos 
joprojām nepilnīgi apskatīta mikroplastmasas 
problēma. Šis jautājums tikai daļēji ir iekļauts 
vairāku starptautisku shēmu darbības jomā. 
Valsts mēroga politiskās iniciatīvās galvenā 
uzmanība ir pievērsta tādu pasākumu izstrādei, 
kuru galvenais mērķis ir pievērsties lielākiem 
plastmasas izstrādājumiem (sākot ar plastma-
sas izstrādājumu ražošanas un izmantošanas 
samazināšanu, līdz pat to pārvaldības uzlabo-
šanai, kad tie ir nokļuvuši atkritumos) un 

mazākā mērā – konkrētiem mikroplastmasas 
veidiem, piemēram, kosmētikas līdzekļu 
sastāvdaļām.
Ir vērts atzīmēt, ka daudzās valstīs ir noteikts 
mērķis palielināt plastmasas vairākkārtēju 
pārstrādi un izmantošanu jaunu izstrādājumu 
ražošanā, kas var paaugstināt jaunu 
mikroplastmasas avotu rašanās risku. Tādējādi 
var būt nepieciešams veikt riska novērtēšanu 
jauniem ārpus telpām izmantojamiem materiā-
liem pirms to laišanas tirgū un ņemt vērā šo 
novērtējumu.
Neraugoties uz sasniegumiem mikroplastma-
sas monitoringa jomā, šķiet, ka gan pētnieki, 
gan politikas veidotāji saspringti cenšas 
izstrādāt saskaņotus monitoringa protokolus 
dažādiem ekosistēmas elementiem.

Priekšlikumi par to, kādos virzienos varētu 
vērst turpmākos pētījumus, attiecas uz: 

I monitoringa metodoloģiju saskaņošanu; 
II turpmāku virzību uz identificēto primā-

rās un sekundārās mikroplastmasas 
avotu apjomu kvantificēšanu; 

III tehnoloģiju izstrādi, lai novērstu gan 
primārās, gan sekundārās mikroplast-
masas piesārņojuma rašanos;

IV to pasākumu iedarbīguma novērtēšanu, 
kuru mērķis ir samazināt mikroplast-
masas nokļūšanu dažādos ekosistēmas 
elementos; un

V zināšanu uzlabošanu par mikroplastma-
sas iedarbību un ietekmi uz dažādiem 
organismiem.

Diskusija



20

Atsauces
Bollmann, U. E., Simon, M., Vollertsen, J., & Bester, K. (2019). 
Assessment of input of organic micropollutants and microplastics into the 
Baltic Sea by urban waters. Marine Pollution Bulletin, 148, 149–155. doi:
https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2019.07.014 
(Baltijas jūrā ar pilsētvides ūdeņiem nokļuvušo organisko mikropiesārņotāju 
un mikroplastmasas novērtējums)

Borg Olesen, K., Stephansen, D. A., & van Alst, N. V. (2019). 
Microplastics in a Stormwater Pond. Water. Interneta avots: 
https://www.mdpi.com/2073-4441/11/7/1466/pdf-vor 
(Mikroplastmasa lietusūdens dīķī. Ūdens)

Bråte, I. L., Huwer, B., Thomas, K. V., Eidsvoll, D. P., Halsband, C., Carney, B., & 
Lusher, A. (2017). Micro-and macro-plastics in marine species from Nordic 
waters. Nordic Council of Minister. 
Interneta avots: 
https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1141513/FULLTEXT02.pdf
(Mikro- un makroplastmasa Ziemeļvalstu ūdeņu jūras sugās)

FAO. (2019). Voluntary Guidelines on the Marking of Fishing Gear. Romea. 
Interneta avots: 
http://www.fao.org/3/ca3546t/ca3546t.pdf
(Vadlīnijas zvejas rīku brīvprātīgai marķēšanai)

GESAMP. (2015). Sources, fate and e�ects of microplastics in the marine 
environment: a global assessment. IMO/FAO/UNESCO-IOC/UNIDO/WMO/IAE-
A/UN/UNEP/UNDP Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine 
Environmental Protection (Kershaw, P. J., ed.). Interneta avots: 
http://www.gesamp.org/publications/reports-and-studies-no-90
(Apvienotā ekspertu grupa jūras vides aizsardzības zinātnisko aspektu 
jautājumos)
(Mikroplastmasas avoti, pārveidošanās/mijiedarbība un ietekme jūras vidē: 
vispasaules novērtējums)

GESAMP. (2016). Sources, fate and e�ects of microplastics in the marine 
environment: part two of a global assessment (Kershaw, P.J., and Rochman, 
C.M., eds.). IMO/FAO/UNESCO-IOC/UNIDO/WMO/IAEA/UN/UNEP/UNDP Joint 
Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental 
Protection. 
Interneta avots: 
http://www.gesamp.org/publications/microplastics-in-the-marine-environm
ent-part-2
(Mikroplastmasas avoti, pārveidošanās/mijiedarbība un ietekme jūras vidē: 
vispasaules novērtējuma otrā daļa)

GESAMP. (2019). Guidelines for the monitoring and assessment of plastic 
litter and microplastics in the ocean (Kershaw P.J., Turra A. and Galgani F. 
editors). IMO/FAO/UNESCO-IOC/UNIDO/WMO/IAEA/UN/UNEP/UNDP/ISA 
Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental 
Protection. Interneta avots: 
http://www.gesamp.org/publications/guidelines-for-the-monitoring-and-ass
essment-of-plastic-litter-in-the-ocean
(Vadlīnijas plasmasas atkritumu un mikroplastmasas monitoringam un 
novērtējumam okeānā)

HELCOM. (2007a). Baltijas jūras rīcības plāns. Pieņemts HELCOM ministru 
sanāksmē Krakovā, Polijā 15.11.2007.
Interneta avots: 
http://www.helcom.fi/Documents/Baltic%20sea%20action%20plan/BSAP_F
inal.pdf

HELCOM. (2007b). HELCOM rekomendācija 28E/10, Application of the 
no-special-fee system to ship-generated wastes and marine litter caught in 
fishing nets in the Baltic Sea area. 
Interneta avots: 
http://www.helcom.fi/Recommendations/Rec%2028E-10.pdf
(“Netiešās maksas” sistēmas piemērošana kuģu radītiem atkritumiem un 
jūru piesārņojošajiem atkritumiem, kas noķerti zvejas tīklos Baltijas jūras 
reģionā)

HELCOM. (2008). HELCOM rekomendācija 29/2, Marine litter within the Baltic 
Sea region. Interneta avots: 
http://www.helcom.fi/Recommendations/Rec%2029-2.pdf
(Jūru piesārņojošie atkritumi Baltijas jūras reģionā) HELCOM. (2010). 
HELCOM ministerial declaration on the implementation of the HELCOM 
Baltic Sea Action Plan. 20 May 2010, Moscow. Interneta avots: 
http://www.helcom.fi/Documents/About%20us/Convention%20and%20co
mmitments/Ministerial%20declarations/HELCOM%20Moscow%20Ministeria
l%20Declaration%20FINAL.pdf 
(HELCOM valstu ministru deklarācija par HELCOM Baltijas jūras rīcības plāna 
īstenošanu, 2010. gadā 20. maijā Maskavā)

HELCOM. (2013). HELCOM Copenhagen ministerial declaration: taking 
further action to implement the Baltic Sea Action Plan – reaching good 
environmental status for a healthy Baltic Sea. 2013. gada 3. oktobris, 
Kopenhāgena, Dānija. 
Interneta avots: 
http://www.helcom.fi/Documents/Ministerial2013/Ministerial%20declaratio
n/2013%20Copenhagen%20Ministerial%20Declaration%20w%20cover.pdf
(HELCOM valstu ministru Kopenhāgenas deklarācija: papildu darbības 
Baltijas jūras rīcības plāna īstenošanai – laba vides stāvokļa sasniegšana 
veselīgai Baltijas jūras videi)

HELCOM. (2015a). HELCOM rekomendācija 36/1, Regional action plan on 
marine litter (RAP ML). Interneta avots: 
http://www.helcom.fi/Recommendations/Rec%2036-1.pdf
(Reģionālais plāns rīcībai ar jūras piedrazojumu) 

HELCOM. (2015b). Regional Action Plan for Marine Litter in the Baltic Sea. 
Interneta avots: 
http://www.helcom.fi/Lists/Publications/Regional%20Action%20Plan%20fo
r%20Marine%20Litter.pdf
(Reģionālais plāns rīcībai ar jūras piedrazojumu Baltijas jūrā)

HELCOM. (2017). SPICE projekts, 2.1.3. uzdevums: 
Development of baselines of marine litter – Report on the analysis of 
compiled data on microlitter in the Baltic Sea, autors: Outi Setälä. 
Interneta avots: 
http://www.helcom.fi/Documents/HELCOM%20at%20work/Projects/Compl
eted%20projects/SPICE/Theme%202_Deliverable%202.1.3.pdf
(Bāzes līniju noteikšana jūras piedrazojumam – Pārskats par apkopoto datu 
analīzi par mikropiedrazojumu Baltijas jūrā)

HELCOM. (2018). HELCOM guidelines for monitoring beach litter. 
Interneta avots: 
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Monitoring%20and%20a
ssessment/Manuals%20and%20Guidelines/Guidelines%20for%20monitorin
g%20beach%20litter.pdf
(HELCOM vadlīnijas pludmales piedrazojuma monitoringam)

Kitsap County. (2018). My Stormwater Plans. Interneta avots: 
Servicen and Resources: 
https://www.kitsapgov.com/dcd/Pages/My-Stormwater-Plans.aspx
(Mani lietusūdens plāni)

Nerland, I. L., Halsband, C., Allan, I., & Thomas, K. V. (2014). Microplastics in 
marine environments: Occurrence, distribution and e�ects. Miljødirektora-
tet. Norwegian Institute for Water Research (NIVA). Interneta avots: 
http://tema.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M319/M319.pdf
(Mīkroplastmasa jūras vidē: klātbūtne, izplatība un ietekme)

Talvitie, J., Mikola, A., Setälä, O., Heinonen, M., & Koistinen, A. (2017). How 
well is microlitter purified from wastewater? – A detailed study on the 
stepwise removal of microlitter in a tertiary level wastewater treatment 
plant. Water Resources, 109, 164-172. doi:
https://doi.org/10.1016/j.watres.2016.11.046
(Kāda ir notekūdeņu attīrīšansa pakāpe no mikropiedrazojuma? – Detalizēts 
pētījums par mikropiedrazojuma pakāpenisku izdalīšanu terciārā līmeņa NAI)

Wu, W.-M., Yang, J., & Criddle, C. S. (2017). Microplastics pollution and 
reduction strategies. Frontiers of Environmental Science & Engineering, 
11(6). doi: https://doi.org/10.1007/s11783-017-0897-7
(Piesārņojums ar mikroplastmasām un tā samazināšanas stratēģijas)

Atsauces Pārskats par mikroplastmasas pētniecību un tās esošo politisko ietvaru
Kopsavilkums politikas veidotājiem


