Citāda plastmasas
izmantošana

Plastmasa ir viegla, lēta, tā ir visur, bez tās mēs nevaram... Plastmasa ir lieliska..., taču tai ir arī nopietni
trūkumi.
Laiks plastmasu izvērtēt no jauna un uzdot dažus
neērtus jautājumus.

EIROPA SARAŽO MILZĪGU
DAUDZUMU PLASTMASAS:

EIROPA SARAŽO

25 MILJONUS TONNU

58 MILJONUS TONNU

PLASTMASAS ATKRITUMU

GADĀ

40 %

iepakojums

22 %

plaša patēriņa un
saimniecības preces

• Kā atradināties no vienreizlietojamiem
plastmasas izstrādājumiem?
• Vai varam atvieglināt to pārstrādi?
• Kā apturēt plastmasas nonākšanu vietās, kur tai
nav jābūt?

20 %

TIKAI
30 % 39
%
pārstrādā
sadedzina

celtniecības
materiāli

31
%
ieglabā izgāztuvēs

Avots: PlasticsEurope, 2014

9%

6%

kravas un pasažieru
elektriskās un
automobiļi
elektroniskās ierīces

3%

lauksaimniecība

Lielāko daļu izejvielu iegūst no izrakteņiem – ogļūdeņražiem.
Ja turpinātos tagadējās ražošanas tendences, ap 2050.
gadu plastmasa izmantotu 20 % naftas patēriņa, radītu 15 %
siltumnīcefekta gāzu izplūdes un jūrā plastmasas būtu
vairāk nekā zivju.
Avots: PlasticsEurope

Vide

Stāvokli jau vērš par labu tādas Eiropas Savienības (ES) iniciatīvas
kā augstāki atkritumu pārstrādes mērķi un iedarbīgākas tiesību
normas par dzeramo ūdeni (mazina pudelēs pildīta ūdens
patēriņu), taču ir vajadzīga stingrāka rīcība.
Vairāk nekā 60 % plastmasas atkritumu veido iepakojums, taču
pārstrādāti tiek tikai 40 % iepakojuma.
Avoti: PlasticsEurope un Eurostat

Plastmasa ir ļoti noturīga, tāpēc uzkrājas dabā un gandē ekosistēmas, kurās
dzīvojam. Okeānā tā sadalās sīkdaļiņās, kas nonāk barības ķēdē. Plastmasas
sīkdaļiņas apēd planktons, planktonu apēd zivis, bet zivis... ēdam mēs.

10 plastmasas priekšmeti,
ko visbiežāk var atrast
Eiropas pludmalēs

2010. gadā
katrs eiropietis
vidēji izlietoja

198
PLASTMASAS
MAISIŅUS

Avots: IP-13-1017

Plastmasas nonākšana vidē

Vienreizlietojamie
plastmasas
izstrādājumi veido

Dzērienu
pudeles

50 %

jūras
piedrazojuma

Pārtikas
kārbas
Maisiņi
Izsmēķi

Čipšu tūtas/
konfekšu
papīrīši
Higiēnas
priekšmeti

Baloni
un balonu
turekļi

Tasītes,
glāzes
un vāciņi

Galda piederumi,
salmiņi un
maisāmkociņi

Vates kociņi
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Daudzi no šiem priekšmetiem ir pārtikas un dzērienu iepakojums, un vairumu paredzēts izmantot tikai vienu reizi (vienreizlietojamie
plastmasas izstrādājumi). Tā ir vērtīgu resursu izšķiešana.

Laiks paraudzīties uz plastmasu citādi
Laiks mainīt tās izstrādi, ražošanu, izmantošanu
un utilizēšanu. Plastmasa ir jāizgudro no jauna!

Līdz 2030. gadam ir jāpanāk, lai viss plastmasas
iepakojums, ko laiž ES tirgū, būtu atkalizmantojams
vai pārstrādājams. Tā samazināsies ne tikai rūpniecības

ES ir jauna stratēģija visam plastmasas aprites
ciklam. Tās mērķis panākt, lai plastmasa:

radītā oglekļa dioksīda ietekme, bet arī plastmasas atkritumi
un jūras piedrazojums, un pierims plastmasas sīkdaļiņu
izplatīšanās.

KALPO
ILGĀK

IR VIEGLĀK
ATKAL
IZMANTOJAMA
UN PĀRSTRĀ
DĀJAMA

IR VIEGLĀK
SAVĀCAMA

Mums arī jāizbeidz izmantot plastmasu tur, kur ir pieejamas
labākas alternatīvas, un jānodrošina, lai plastmasas izstrādājumi, ko izmantojam, saglabā savu tautsaimniecisko vērtību
iespējami ilgi un nenonāk izgāztuvēs.

2015. GADĀ
LATVIJA RADĪJA

41 362
TONNAS
PLASTMASAS
IEPAKOJUMA
ATKRITUMU
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Vidēji ES

Latvijā

Saražots tika

Pārstrādāti tika

Saražots tika

21 KG

35,3 %

31 KG

Pārstrādāti tika

40 %

plastmasas iepakojuma
atkritumu uz 1 cilvēku

plastmasas
iepakojuma atkritumu

plastmasas iepakojuma
atkritumu uz 1 cilvēku

plastmasas
iepakojuma atkritumu

(2015)

(2015)

(2014)

(2015)

Ko jūs darāt ar plastmasas atkritumiem?

Latvijā

45 %

26 %

18 %

55 %

šķirojam
atkritumus
pārstrādei

nelietojam vienreizlietojamās
preces, kā plastmasas galda
piederumus un trauciņus

nepērkam
preces ar pārmērīgu
iepakojumu

mazāk izmantojam
vienreizlietojamos
plastmasas maisiņus

65 %

34 %

24 %

75 %

Vidēji ES
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84 %

Kā jūs risinātu plastmasas
atkritumu problēmu?
Vairums Latvijas iedzīvotāju izsakās pozitīvi par
plastmasas atkritumu apjoma samazināšanu. Tā kā
89 % bažījas par plastmasas ietekmi uz vidi un 74 % –
par ietekmi uz cilvēka veselību, secināms, ka cilvēki
Latvijā ir noskaņoti risināt plastmasas problēmu,
bet kas, viņuprāt, būtu jādara?

uzskata, ka izstrādājumi veidojami tā, lai atvieglotu pārstrādi
uzskata, ka ražotājiem un mazumtirgotājiem jācenšas samazināt plastmasas iepakojuma daudzumu

88 %

94 %

uzskata, ka pašvaldībām jāgādā, lai būtu
vairāk plastmasas atkritumu savākšanas
ietaišu un tās būtu labākas
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91 %

55 %

uzskata, ka cilvēki ir jāradina atkritumos izmest mazāk plastmasas

uzskata, ka patērētājiem jāmaksā vairāk par vienreizlietojamiem
plastmasas izstrādājumiem, piemēram, galda piederumiem

#PlasticsStrategy
#CircularEconomy
https://twitter.com/EU_ENV
https://www.facebook.com/EUEnvironment
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy
http://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_waste.htm
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