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Buklets izdots projekta „Baltijas informēšanas kampaņa par bīstamajām 
vielām” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Komisijas finanšu instruments 
LIFE+ (projekta Nr. LIFE 10 INF/EE/108). 

Izdots ar WECF atļauju. Par saturu atbild Baltijas 
Vides forums, un tas neatspoguļo Eiropas Savienības 
oficiālo viedokli. © Baltijas Vides forums, 2013
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ROTAĻLIETAS
padomapirmsperc.lv

• Mazāk ir labāk! Iegādājies nedaudz, bet kvalitatīvas rotaļlietas. 
• Vairies no ļoti lētām spēļmantām, jo tajās visai bieži ir bīstamas vielas.
• Nepērc smaržīgas mantas vai rotaļlietas ar izteiktu ķīmisku smaku.
• Pirms dod bērnam jaunu rotaļlietu, izņem to no iepakojuma un kārtīgi izvēdini,  

lai izgarotu daļa kaitīgo vielu.
• Neļauj bērnam spēlēties ar iepakojumu, jo tajā nereti ir kaitīgas vielas. 
• Ielāgo – uz visām rotaļlietām jābūt CE marķējumam, ar kuru ražotājs apliecina, ka ir 

ievērojis galvenās drošuma prasības. Tomēr, tā kā nereti to izmanto negodprātīgi,  
šis marķējums negarantē, ka manta mazulim ir droša. 

• Izvēlies rotaļlietas ar Oeko-Tex Standart 100 marķējumu,  
kas tiek piešķirts auduma rotaļlietām un to detaļām,  
ja tajās nav bīstamu vielu.

• Par rotaļlietu drošumu vari uzzināt arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrā  
un ptac.gov.lv.

Vispārējie padomi ROTAĻLIETAS



* Kaut šīs vielas rotaļlietās ir aizliegtas vai ierobežotas, atbildīgās institūcijas, veicot pārbaudes, tās arvien konstatē bērnu precēs.

Lelles Koka rotaļlietas Mīkstās rotaļlietas Elektroniskās 
rotaļlietas Plastmasas rotaļlietas Bīstamās vielas Lietojums Iespējamā ietekme uz veselību

x x x x Ftalāti* Plastmasā kā mīkstinātāju, sintētiskajās smaržvielās Traucē attīstību un bojā hormonālo sistēmu

x x x x Svins* Krāsvielās un sarkanajos, oranžajos un dzeltenajos krāsu pigmentos Kancerogēns, kaitē auglībai, ietekmē smadzeņu attīstību 

x x x x Hroms* Krāsvielās un zaļajos, oranžajos un dzeltenajos krāsu pigmentos Kancerogēns, mutagēns, toksisks: izraisa apdegumus, samazina auglību 

x Anilīns* Krāsvielās un krāsu pigmentos Ļoti toksisks, kancerogēns un mutagēns 

x x x x Azokrāsvielas* Kancerogēnas, izraisa alerģiju 

x x x x Bromētie liesmu slāpētāji* Dažādos materiālos kā liesmu slāpētājus Noturīgi, bioakumulatīvi un toksiski; daži bojā hormonālo un reproduktīvo sistēmu; 
iespējams, ir kancerogēni

x x x Bisfenols-A Polikarbonāta un epoksīdsveķu ražošanā Bojā reproduktīvo un hormonālo sistēmu, palielina vēža risku 

x x x Kadmijs* Krāsvielās un sarkanajos, oranžajos un dzeltenajos krāsu pigmentos Kancerogēns, ieelpojot toksisks, samazina auglību, traucē bērna smadzeņu attīstību 

x x x Hlorparafīni Plastmasā kā mīkstinātāju Kancerogēni, bojā hormonālo sistēmu 

x Formaldehīds un savienojumi, kas to izdala* Plastmasas ražošanā, līmē kā konservantu Kairina gļotādu un ādu, var izraisīt pastiprinātu jutīgumu, kancerogēns

x x x Nonilfenols* Plastmasā kā stabilizētāju, tekstilrūpniecībā kā aktīvo vielu Bojā hormonālo sistēmu, noturīgi vidē

x x x x Alvas organiskie savienojumi* Plastmasā kā stabilizētājus Kairina acis un ādu, toksiski reproduktīvajai sistēmai, norijot kaitīgi centrālajai nervu 
un endokrīnajai sistēmai 

x x Perfluorētie savienojumi* Tekstilizstrādājumos kā traipu, ūdens atgrūdēju Kancerogēns, samazina auglību

Kur ir problēma?

Daudzas spēļmantas satur bērnu veselībai bīstamas 
sintētiskas vielas. Tie ir mīkstinātāji plastmasas izst-
rādājumos, kuri bojā hormonālo sistēmu, formaldehīds 
koka rotaļlietās ar līmētām detaļām, kurš var izraisīt 
vēzi, un bromētie liesmu slāpētāji pūkainajās mantās, 
kuri kavē attīstību. Neatkarīgi testi apliecina – gandrīz 
visas šīs vielas var aizstāt ar drošākām alternatīvām. 

Kāpēc bērni ir īpaši neaizsargāti?

Bērnam attiecībā uz viņa svaru ir daudz lielāka ādas 
virsma, turklāt tā ir plāna un vēl nespēj pienācīgi aiz-
sargāt organismu. Tāpat mazulim ir ātrāka vielmaiņa 
un elpošana, līdz ar to viņš uzņem vairāk kaitīgo vielu. 
Bērna nervu un imūnsistēma, kas tikai attīstās, nespēj 
tikt galā ar uzņemtajām ķimikālijām. Turklāt bērns ar 
kaitīgajām vielām saskaras ne tikai spēļmantās, bet arī 
citās ikdienas lietās. Dažas no tām, piemēram, hormonālo 
sistēmu bojājošās, pat nelielās devās var nodarīt neatg-
riezenisku kaitējumu.  

Vai mūs sargā likumi?
Eiropas Savienības Rotaļlietu direktīva ierobežo īpaši 
bīstamu, piemēram, vēzi izraisošu vai reproduktīvo 
sistēmu bojājošu, vielu izmantošanu tajās rotaļlietu 
daļās, ko bērns var paņemt mutē. Spēļmantās nedrīkst 
būt arī alerģiju izraisošas smaržvielas un drīzumā tiks 
ierobežotas arī citas vielas, piemēram, niķelis. Stingrā-
kas prasības saistībā ar ķimikālijām rotaļlietās būs spēkā 
no 2013. gada jūlija. 
Lai gan tas ir solis uz priekšu, bīstamās vielas joprojām 
ir atļautas tajās rotaļlietu daļās, ko bērns nevar paņemt 
mutē. Diemžēl arī likumdošanā par ķīmisko vielu izman-
tošanu īpašu normu attiecībā uz rotaļlietām nav, izņe-
mot to, ka ražotājam jāuzrāda potenciāli bīstamās vielas.
Līdz ar to esošā likumdošana tomēr pienācīgi neaizsar-
gā bērnus un arī mums nepalīdz izdarīt drošāku izvēli.



Ko tu vari darīt?

Tā kā tikai daži marķējumi apliecina rotaļlietu nekaitīgu-
mu un ražotājam nav pienākums uzrādīt bīstamās vielas 
savos izstrādājumos, atrast drošu spēļmantu nav viegli. 
Šajā bukletā apkopota informācija par kaitīgajām vielām, 
kas ir sastopamas rotaļlietās. Te atradīsi arī ieteikumus, 
kā izvēlēties mazāk kaitīgas alternatīvas, un praktiskus 
padomus, kā pasargāt savu mazuli no liekām ķimikālijām. 
Tāpat tev ir tiesības par šiem jautājumiem vaicāt pārde-
vējam. 45 dienu laikā viņam bez maksas tevi ir jāinfor-
mē, vai konkrētajā spēļmantā nav īpaši augstas bažas 
izraisošu vielu.



Lelles
Lellēs var būt vesela buķete kaitīgo vielu, jo tās izga-
tavo no dažādiem materiāliem: plastmasas, auduma 
un pat elektroniskām detaļām. 

Padomi
• Nepērc sīkas lellītes! Nereti tās pieskaita pie rotājumiem, 

uz kuriem rotaļlietu prasības neattiecas. 
• Izvēlies auduma lelles, kas izgatavotas no dabiskiem 

materiāliem.
• Izmazgā auduma lelli, pirms to dod bērnam. 



Mīkstās rotaļlietas 
Sintētiskas, pūkainas spēļmantas var izraisīt aler-
ģiju un saturēt bromētos liesmu slāpētājus, kā arī 
sīkas detaļas, ko bērns var norīt. 

Koka rotaļlietas 
Nekrāsotas, viengabalainas koka spēļmantas parasti ir 
drošas, bet tās, kam ir daudz līmētu detaļu, var saturēt 
kancerogēno vielu formaldehīdu. Savukārt krāsotajās 
mantās var būt svins un citi smagie metāli. 

Padomi
• Izvēlies rotaļlietas, kas izgatavotas no dabiskiem 

vai organiskiem materiāliem. 
• Vismaz pāris reizes izmazgā un izvēdini spēļ-

mantu, pirms to dod bērnam.
• Vairies no rotaļlietām, kuras kā reklāmas suve-

nīrus dod bez maksas. 

Padomi
• Pērc koka rotaļlietas, kam ir maz līmētu 

detaļu.
• Izvēlies nelakotas un nekrāsotas koka ro-

taļlietas vai tādas, kuras apstrādātas ar 
nekaitīgiem materiāliem. 



Plastmasas rotaļlietas
Mīkstās plastmasas rotaļlietas var saturēt hormonālo sis-
tēmu bojājošos ftalātus. Pie mums un citās Eiropas Savie-
nības valstīs arvien tiek atrastas rotaļlietas, kurās ftalāti 
neskaitāmas reizes pārsniedz pieļaujamo normu. Cietās 
plastmasas rotaļlietas ir drošākas, jo tās, visticamāk, fta-
lātus nesatur, taču dažkārt tajās ir smagie metāli. 

Padomi
• Iegādājies rotaļlietas no dabiskās gumijas. 
• Izvēlies plastmasas rotaļlietas, uz kurām norādīts „Nesatur 

PVC” (angļu valodā  – „PVC-free”) vai „Nesatur ftalātus” 
(angļu valodā – „Phthalate-free”).

• Nepērc rotaļlietas ar asu ķīmisku smaku.

Elektroniskās rotaļlietas
Spēļu konsolēs, rotaļu mobilajos telefonos, ar bate-
rijām darbināmās mašīnītēs un vilcieniņos var būt 
kaitīgi bromētie liesmu slāpētāji. Tāpat bīstamas ir 
vielas, kas izplūst no baterijām. 

Padomi
• Nepērc elektroniskās un ar baterijām darbināmās 

rotaļlietas mazam bērnam.
• Uzmani, lai elektroniskās rotaļlietas pārāk nesakarstu.
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