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PRIEKŠVĀRDS
Dzīve bez ķīmiskām vielām ir neiespējama, jo visu
veido ķīmiski elementi vai ķīmiski savienojumi. Tāpēc
paziņojums, ka kaut kas ir “bez ķīmijas”, nav patiess.
Mūsdienu dzīve nav iedomājama bez ķīmiskajām
vielām, un mēs diez vai aizdomājamies par visām šīm
vielām savā apkārtnē — no kurienes tās nāk, kā tās ir
izgatavotas un vai tās ir drošas mūsu veselībai un
apkārtējai videi. Ķīmiskās vielas ir cilvēku radītas vai arī
tās dabiski veidojas vidē.
Ķīmisko vielu ražošana un izmantošana paplašinās,
tomēr jāatceras, ka tai pastāvīgi jābūt saistītai ar rūpēm
un atbildību, lai neizraisītu negatīvu ietekmi uz vidi un
cilvēku veselību. Kaut arī ķīmisko vielu ražotāji kļūst
arvien atbildīgāki un pastāv likumdošana, kas kontrolē
un nosaka ķīmisko vielu lietošanu un ražošanu, ļoti
svarīga loma ir arī mums — patērētājiem, jo tieši
mūsu rīcība un izvēle veido tiešu signālu ražotājiem
par to, kāda veida produktus mēs iegādājamies, bet
kādus nepērkam. Mēs kā patērētāji varam veidot
pieprasījumu pēc produktiem, kuros ir mazāk bīstamu
vielu, un ražotājiem būs tam jāpielāgojas, lai saglabātu
konkurētspēju tirgū. Pašlaik daudzi patērētāji apzināti
izvēlas produktus, kuru sastāvā ir mazāk bīstamo
ķīmisko vielu, tomēr vairumam sabiedrības joprojām ir
nepieciešama informācija un zināšanas, lai veidotu savu
izvēli. Izturēšanās pret vidi un patēriņa ieradumi mainās
tikai ļoti ilgā laikā, pat vairākās paaudzēs, tāpēc svarīga
mērķgrupa ir jaunieši — bērni, skolēni un pusaudži, kuru
rīcības ieradumi vēl tikai veidojas. Jauniešu auditorija ir
arī atvērtāka un labprātāk uzņem jaunu informāciju.
Šī rokasgrāmata ir izstrādāta gan jau esošajiem, gan
topošajiem skolotājiem (studentiem, kuri pašlaik
apgūst profesiju un pēc absolvēšanas kļūs par
skolotājiem). Šīs rokasgrāmatas materiālu ir paredzēts
izmantot kā praktisku palīgu jaunatnes informētības
līmeņa paaugstināšanai par to, kā mūs ikdienas dzīvē
var ietekmēt bīstamās vielas un kā ikdienas izvēles
iespaido mūsu veselību un vidi, kurā dzīvojam. Šajā
rokasgrāmatā ietvertās tēmas paredzētas iekļaušanai
dažādās mācību stundās, lai bērniem jau no mazotnes
sniegtu zināšanas par iespējām izvēlēties produktus,
kuri satur mazāk bīstamo ķīmisko vielu un ir videi un
cilvēka veselībai draudzīgāki, kā arī sniegtu priekšstatu
par saprātīgu patēriņu.
Rokasgrāmatai klāt pievienots disks ar praktisku
aktivitāšu piemēriem, darba materiāliem, burtnīcām,
kas izmantojami mācību darbā.

KĀ IZMANTOT ŠO
ROKASGRĀMATU
Šajā rokasgrāmatā ir trīs daļas.
I daļa
1.nodaļā ir ietverta pamatinformācija par ķīmiskajām
vielām mūsu ikdienas dzīvē un pārskats par ķīmisko
vielu ražošanu pasaulē un Latvijā, un bīstamu ķīmisko
vielu iedarbības riskiem.
2.nodaļā sniegts īss pārskats par bīstamo ķīmisko
vielu īpašībām, to iedarbības veidiem un ietekmēm
uz cilvēkiem un apkārtējo vidi, kā arī kontroles un
uzraudzības institūcijām Latvijā.
3.nodaļā ietverti pamatprincipi bīstamo ķīmisko vielu
aprites ierobežošanai un ilgtspējīgai produktu un
tehnoloģiju attīstības plānošanai, ievērojot ķīmisko
vielu un produktu pilna dzīves cikla posmus un videi
un cilvēku veselībai draudzīgākas produktu ražošanas
pieejas.
4.nodaļā akcentēti ķīmisko vielu drošības kontroles
mehānismi, īsi apskatot bīstamo ķīmisko vielu
pārvaldības organizāciju, pārbaudes metodes un
institūcijas produktu testēšanai un sertifikācijai, kā arī
ietverta patērētājiem praktiska informācija par ķīmisko
vielu un produktu bīstamības simboliem.
5.nodaļā aplūkotas bīstamās vielas produktos un
ietverti ieteikumi un vienkārši padomi ikvienam, lai pēc
iespējas izvairītos no bīstamu ķīmisko vielu ietekmes
un aizsargātu savu veselību un vidi. Uzmanības centrā
ir arī vairākas produktu grupas — sadzīves ķīmija,
elektronikas produkti, kosmētika un būvniecības
materiāli.
I daļas noslēgumā apkopoti būtiskākie aspekti, kāpēc
būtu svarīgi paaugstināt jauniešu informētības un
zināšanu līmeni par bīstamajām ķīmiskajām vielām
un kāpēc patērētājiem izvēlēties mazāk bīstamus
produktus.
Katras nodaļas beigās ir noderīgi ieteikumi un
atsauces uz praktiskiem vingrinājumiem, kurus
skolotāji var veikt klasē, lai tēma kļūtu interesantāka
un saprotamāka skolēniem. Vingrinājumu piemēri ir
ietverti rokasgrāmatas pēdējā daļā (7. nodaļa).
II daļa
6. nodaļā ir aprakstītas dažādas interaktīvās apmācību
metodes pamatskolām un vidusskolām, kas palīdzēs
iegaumēt un pastāstīt apgūto.
III daļa
7. nodaļā ir ietverti dažādi piemēri un idejas diskusijām,
mājas darbi un praktiski uzdevumi, kuri izmantojami
kā noderīgs mācību materiāls, lai skolēnos veicinātu
labāku tēmas izpratni.
3
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ESAO

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija ir starptautiska 34 valstu ekonomiskā
organizācija, kas tika nodibināta 1961. gadā, lai stimulētu ekonomisko progresu un pasaules
tirdzniecību. Tas ir demokrātijas un tirgus ekonomikas principus ievērojošu valstu forums, kas
nodrošina platformu, uz kuras pamata salīdzināt politisko pieredzi, meklēt atbildes vispārēju
problēmu risināšanai, identificēt labas prakses piemērus un koordinēt tā pārstāvju iekšzemes
un starptautisko politiku.

BRIICS

BRIICS ir ESAO lietots termins. BRIICS valstis ir Brazīlija, Krievija, Indija, Indonēzija, Ķīna un
Dienvidāfrika. Ar šo terminu tiek apzīmētas šodienas jaunās, strauji augošās ekonomikas.

REACH

Ķīmisko vielu reģistrēšanas, vērtēšanas, licencēšanas un ierobežošanas regula. Tā stājās spēkā
2007. gada 1. jūnijā.

ECHA

Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra, kas realizē ES likumdošanu par ķīmiskām vielām, gādājot
par cilvēku veselību un vidi, inovāciju un konkurētspēju. ECHA palīdz uzņēmumiem ievērot
likumdošanu, atbalsta drošu ķīmisko vielu izmantošanu, sniedz informāciju par ķīmiskām
vielām un risina jautājumus saistībā ar bažas izraisošām ķīmiskajām vielām.

ES

Eiropas Savienība

SIN saraksts

SIN (Substitute It Now!) saraksts ir Starptautiskā Ķīmisko vielu sekretariāta (ChemSec) virzīts
projekts, lai paātrinātu pāreju uz pasauli, kurā nav bīstamu ķīmisko vielu. SIN sarakstā 2.1 ir
ietvertas 626 ķīmiskās vielas, kuras ChemSec ir identificējis kā ļoti augstas bažas izraisošas
vielas, pamatojoties uz ES ķīmisko vielu regulā REACH noteiktajiem kritērijiem SVHC vielām.

CLP

Regula par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, kas stājās spēkā
2009. gada 20. janvārī.

GHS

Ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas globāli harmonizētā sistēma pievēršas ķīmisko
vielu klasificēšanai pēc riska veidiem un iesaka saskaņotus riska norādījumu elementus, tostarp
marķējumus un drošības datu lapas.

PBT

Noturīga, bioakumulatīva un toksiska viela.

ppm

Miljondaļas

PCB

Polihlorinēts bifenils ir sintētisks, organisks, hlora savienojums. Ir 209 organohlorīdu veidi.
PCB ķīmiskā formula ir C12H10-xClx. Komerciāli tiek izmantoti 130 dažādi PCB savienojumi.

DDT

Dihlorodifeniltrihloroetāns ir bezkrāsains organohlorīds, kristālisks, bez garšas un gandrīz bez
aromāta. Tas ir pazīstams insekticīds.

LCA

No angļu val. life cycle assesment - dzīves cikla novērtējums, ko dēvē arī par dzīves cikla analīzi,
ir metode, ar kuras palīdzību var novērtēt ar dažādiem produkta dzīves posmiem saistīto
vides ietekmi, sākot no materiālu apstrādes, ražošanas, izplatīšanas, izmantošanas, remonta,
apkopes un beidzot ar likvidāciju vai pārstrādi.

ChemSec

Starptautiskais ķīmisko vielu sekretariāts ir nevalstiska organizācija, kas tika izveidota Zviedrijā
2002. gadā, lai atbalstītu stingrāku normatīvo kontroli potenciāli bīstamām ķīmiskajām vielām.

Stokholmas
konvencija

Stokholmas konvencija par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem ir starptautisks vides
nolīgums, kas tika parakstīts 2001. gadā un stājās spēkā 2004. gada maijā, un tās mērķis ir
izslēgt vai ierobežot noturīgo organisko piesārņotāju ražošanu un izmantošanu.

SVHC

Vielas, kuras var nopietni un bieži vien neatgriezeniski ietekmēt cilvēku veselību un vidi, var
identificēt kā ļoti bīstamas vielas vai ļoti augstas bažas izraisošas vielas.

1. Tēmas ievads
Faktiski visu, kas ir ap mums, veido ķīmiskās vielas. Mirkli padomāsim par to.
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1.1 Ķīmiskās vielas ap mums
Izpratne par ķīmiju mums palīdz izprast apkārtējo
pasauli. Studējot ķīmiju, jūs sākat izprast lietu darbību.
Ķīmija izskaidro ikdienas lietas, piemēram, kāpēc
veļas mazgāšanas līdzeklis ir iedarbīgāks karstā ūdenī,
kā darbojas dzeramā soda vai kāpēc ne visi sāpju
remdēšanas līdzekļi vienlīdz labi iedarbojas galvas
sāpju gadījumā. Ja jūs kaut nedaudz pārzināt ķīmiju,
tad varat veikt apzinātu izvēli par ikdienā lietojamiem
produktiem.
Līdz astoņpadsmitā gadsimta vidum nebija šādas
izpratnes. Cilvēki izgatavoja lietas, kuras šķietami
darbojās — ziepes no dzīvnieku taukiem un augu
pelniem, atvasinātas vielas ar acīmredzamu terapeitisku
vērtību no mizas, saknēm vai augiem, ražoja stiklu
no smiltīm, kalcinētās sodas un citiem materiāliem,
izgatavoja minerālu krāsvielas (piemēram, dzelzs
oksīdu) tāpat kā viņu akmens laikmeta senči, izmantoja
dabiskos konservantus un mēslojumu. Tomēr viņi
nesaprata, kāpēc vai — lielākā daļā gadījumu — kā šīs
vielas darbojas. Turklāt tolaik viņiem bija ierobežotas
pamatmateriālu kombinēšanas iespējas.
Mūsdienu ķīmijas pirmie pamati veidojās 18.gs.
otrajā pusē, kad cilvēki sāka atminēt vielas pamatnoslēpumus — tās apakšiedalījumu, iekšējo sasaisti,
transformāciju un pārveides iespējas, radot “jaunas”
vielas. Tās cilvēkus skāra tieši un labvēlīgi gandrīz
visos ikdienas dzīves aspektos, pateicoties ķīmisko
vielu nozares produktu un sistēmu klāstam. No
astoņpadsmitā gadsimta vidus līdz šodienai ir vērojama
milzīga attīstība izpratnē par ķīmisko vielu zinātni, un,
kā zināms, mūsu šodienas pasaule nespētu pastāvēt, ja
mēs pēkšņi pārtrauktu ražot un patērēt produktus no
ķīmiskajām vielām, pie kurām esam tā pieraduši. Tomēr
šajā periodā cilvēce ir arī uzzinājusi, cik kaitīgas var būt
ķīmiskās vielas.
Kaut arī mūsdienās ķīmiskajām vielām ir nozīmīga
loma mūsu dzīvē, daudzi vistiešākie ķīmiskās industrijas
produkti vienkāršajiem cilvēkiem ir “neredzami”. Mums
vienīgā taustāmā un redzamā lieta ir gala patēriņa
preces, kuras mēs pērkam un lietojam. Arī rūpnīcās, kur
tās tiek ražotas, ķīmiskās vielas nav atklāti redzamas,
jo tās tiek uzglabātas slēgtās mucās vai tvertnēs, pa
caurulēm aizvadītas uz destilācijas iekārtām vai slēgtiem
reaktoriem un attiecīgi nogādātas uz cisternām, lai
kādā citā vietā pārtaptu par patēriņa precēm. Tikai šajā
galīgajā formā tās ieraugām aptiekās un veikalu plauktos.
Daudzas ķīmiskās vielas tiek izmantotas mūsu dzīves
kvalitātes uzlabošanai, un vairums no tām nav kaitīgas
ne videi, ne cilvēku veselībai. Tomēr daudzām no
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plaši lietotām ķīmiskajām vielām piemīt kaitējuma
izraisīšanas potenciāls, un tāpēc tās vajadzētu izmantot
tikai tādā gadījumā, ja tiek nodrošināta pienācīga
ķīmisko vielu lietošanas kontrole. Mēs varam iegūt
plašāku informāciju par to, kā cilvēku izgatavotās
ķīmiskās vielas ietekmē mūsu veselību un vidi, un
potenciālajiem riskiem, kurus izraisa pieaugošā ķīmisko
vielu izmantošana un ražošana.
Praktiskais uzdevums. Video skatīšanās/grupas
diskusija klasē: mūsdienu dzīves stila priekšrocības —
kā ķīmiskās vielas ir izmainījušas mūsu dzīvi?
Mērķis: likt bērniem aizdomāties, ka ķīmiskās vielas
ir faktiski jebkurā vietā => skatīt 7.1 nodaļu.

1.2 Pieaugošā ķīmisko vielu
ražošana un lietošana
Saskaņā ar Eiropas Vides aģentūras (EEA, 2011)
aplēsēm, rūpnieciskos apjomos tiek ražots 70 000 – 100
000 ķīmisko vielu, bet aptuveni pieci tūkstoši no šīm
vielām tiek ražotas vairāk nekā vienu miljonu tonnu
gadā. Pašlaik lielāko daļu ķīmisko vielu ražo tā dēvētās
“attīstītās valstis” (OECD valstis), tomēr konkurence
strauji palielinās. Ražošanas apjomu divkāršs pieaugums
vērojams Indijā, Ķīnā, Brazīlijā, Dienvidāfrikā un
Indonēzijā (BRIICS valstīs). Paredzams, ka šo valstu
daļa pasaules kopējā ķīmisko vielu ražošanā pieaugs par
apmēram 30% līdz 2020.gadam, un gandrīz par 40% līdz
2030.gadam.

1.2.1 Ķīmisko vielu ražošana pasaulē
Ķīmisko vielu lielapjoma industriālā ražošana sākās
XIX gadsimta vidū. Rafinēšanas fabrikas Eiropā
un Amerikas Savienotajās Valstīs izmantoja ogles
petrolejas un ogļu eļļas ražošanai. Rietumpensilvānija
1859. gadā kļuva par pasaulē pirmo naftas avotu. Kad
Amerikas Savienotajās Valstīs, Eiropā un Austrumāzijā
tika atklāti citi naftas lauki, šīs ogļu rafinēšanas fabrikas
kļuva par naftas rafinēšanas fabrikām, un rūpniecībā
nonāca plašs un ļoti daudzpusīgs smērvielu un degvielu
klāsts. Apmēram tajā pašā laikā Eiropas laboratorijās
uzsāka pilnīgi jaunu savienojumu sintēzi. Piemēram,
kāds vācu ķīmijas students 1874. gadā sintezēja
DDT, tomēr šī viela kā pesticīds netika atzīta līdz pat
XX gadsimta 30. gadiem. XIX gadsimta 90. gados no
celulozes (koka primārās sastāvdaļas) tika sintezētas
pirmās plastmasas. Līdz gadsimta beigām organiskā
ķīmija pārņēma galveno krāsvielu ražošanas nozari.
Līdz ar sintētisko ķīmisko vielu ražošanas procesu
attīstību šie izstrādājumi pārpludināja tirgu, jo tie

bija daudz lētāki par tradicionālajiem materiāliem,
piemēram, gumiju, koku, metālu, stiklu un augu
šķiedrām.
Nav nekāds brīnums, ka sintētisko organisko ķīmisko
vielu ražošana pastāvīgi pieauga, līdz XX gadsimta
30. gados sākās to lielapjoma ražošana, sasniedzot
apmēram 300 miljonus tonnu apjomu XX gadsimta
80. gadu beigās. Tikai Amerikas Savienotajās Valstīs
vien ražošana pieauga no 150 tūkstošiem tonnu 1935.
gadā līdz gandrīz 150 miljoniem tonnu 1995.gadā.
Globālā ķīmisko vielu industrija pēdējo gadu desmitu
laikā ir strauji izaugusi. Pēdējās desmitgades laikā šo
ātro izaugsmi galvenokārt nosaka straujais pieaugums
valstīs, kurās notiek ekonomiskā pāreja. Valstis, kurās
globālā ražošana pirms četrdesmit gadiem ieņēma
minimālu procentuālo daļu, ir kļuvušas par lielām
ražotājām. Konkurences palielināšanās starp valstīm
un reģioniem ir izmainījusi to pozīcijas ķīmisko
vielu produkcijas tirgos. Ap XX/XXI gadsimtu miju
Eiropas Savienība ieņēma vadošo vietu ķīmisko vielu
produkcijas pārdošanā, bet turpmākās dekādes laikā
Āzijas valstu tirdzniecības apjomi palielinājās tik
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strauji, ka spēja pārņemt vadošās pozīcijas. Pašlaik Ķīna
ir pasaules līdere ķīmisko vielu produkcijas pārdošanā.
OECD atklāja prognozes globālajai ķīmisko vielu
industrijai līdz 2030. gadam (skatiet 1.2.1. attēlu). OECD
valstis ir lielākās ķīmisko vielu ražotājas, tomēr ražošana
vairāk nekā divkāršā ātrumā pieaug Indijā, Ķīnā, Brazīlijā,
Dienvidāfrikā un Indonēzijā. Dotajā grafikā ir salīdzināta
2005. gada un paredzētā (2015. un 2030. gadā) ķīmisko
vielu ražošana 3 pasaules reģionos (produkcijas apjoms
izteikts ASV dolāros). Kartē aptvertie reģioni ir redzami
precīzāk: OECD valstis (zaļā krāsā), BRIICS valstis
(sarkanā krāsā) un pārējā pasaules daļa (zilā krāsā).
Neraugoties uz ievērojamu konkurences palielināšanos,
ķīmiskās rūpniecības nozare ES ieņem svarīgu
vietu. Eiropas Ķīmiskās rūpniecības padome (The
European Chemical Industry Council) periodiski
veido apkopojumu par ķīmiskās rūpniecības attīstības
tendencēm. ES
ražotās
ķīmiskās
rūpniecības
produkcijas pārdošanas apjoms kopumā palielinās,
piemēram, laika posmā no 1992.gada līdz 2012.gadam
šis pārdošanas apjoms divkāršojās. Saskaņā ar datiem
par 2012.gadu, Eiropas Savienība joprojām saglabā
vadošo vietu pasaulē ķīmisko vielu importa un eksporta
jomās, turklāt labi attīstīts ir iekšējais tirgus, aptverot
vairāk nekā 500 miljonus patērētāju, kas uzskatāms
par nozīmīgu ķīmiskās rūpniecības attīstības un
konkurētspējas veicinošo faktoru. Vairākas Eiropas
valstis, piemēram, Vācija un Francija jau ilgstoši
ieņem vietu starp vadošajām ķīmisko vielu ražotājām
pasaulē. Nozīmīgs ķīmiskās rūpniecības apgrozījums
vērojams arī vairākās citās valstīs – Itālijā, Nīderlandē,
Lielbritānijā, Spānijā, Beļģijā, kā arī Polijā (The
European Chemical Industry: Facts and Figures, 2013).
Lai gan Latvijas ķīmiskās rūpniecības apakšnozares
ieguldījums Eiropas Savienības kontekstā ir neliels, tās
nozīmīgums izpaužas reģionālajā kontekstā.

2030

Dalībnieki pētījuma laikā

(2)

Brazīlija, Krievija, Indija, Indonēzija, Ķīna,
Dienvidāfrika

1.2.1. attēls: Ražošanas rādītāji valstīs un prognozes.
Avots: OECD, 2008, OECD Environmental Outlook to 2030.

Ķīmiskās rūpniecības ražojumu klāsts ir daudzveidīgs,
bet vienkāršotai pieejai tos var iedalīt trīs lielās grupās.
Pirmkārt, tās ir ķīmiskās pamatvielas, kas parasti tiek
ražotas lielos apjomos un tirgotas pašas ķīmiskās
rūpniecības vai citas rūpniecības nozares vajadzībām.
Ķīmisko pamatvielu grupā ietilpst naftas ķīmijas
produkti, pamata neorganiskās ķīmijas produkti un
polimēru ķīmijas produkti, un šo ķimikāliju pārdošanas
apjomi ir dominējošie. Otrā grupa ir ķīmiskās vielas
profesionālai lietošanai rūpniecībā – krāsas un lakas,
augu aizsardzības līdzekļi, krāsvielas un pigmenti.
Trešā grupa ir plaša patēriņa ķīmiskās vielas – ziepes,
mazgāšanas līdzekļi, kosmētika, smaržvielas u.c. Lai
gan plaša patēriņa ķīmisko vielu pārdošanas apjomi
veido virs 10%, to būtiska iezīme ir lielā daudzveidība
un pieejamība lielam patērētāju skaitam.
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1.2.2 Ķīmisko vielu ražošana Latvijā
Latvijas ķīmisko vielu un farmācijas industrija ir viena
no valsts konkurētspējas priekšrocību stūrakmeņiem
globālajā tirgū. Latvijai vēsturiski ir izveidojusies labi
attīstīta sarežģītu ķīmijas un farmācijas produktu
izpētes, attīstības un ražošanas bāze. Latvijai ir
tradicionāli izdevies izveidot stabilu zinātnisko bāzi,
kas ir nepieciešama sektora turpmākajai attīstībai.
Neorganiskās ķīmijas institūts, Organiskās sintēzes
institūts un Polimēru mehānikas institūts ir tikai trīs no
izpētes organizācijām, kuras attīsta nozari.

Ķīmijas realitāte ir tā, ka fakts, vai viela ir ražota
sintētiski, nokopēta no dabas vai tieši iegūta no dabas,
mums neko nepavēsta par tās īpašībām. Ķīmiskās
drošības ziņā jēdzieni “industriāls”, “sintētisks”,
“mākslīgs” un “cilvēka radīts” obligāti nenozīmē
kaitīgumu un “dabisks” ne vienmēr ir labāks. Noteiktos
augos, piemēram, puansetijās un pat savvaļas sēnēs un
ogās ir dabiski izveidoti toksīni (indīgas vielas, kas nāk
no dzīvajiem organismiem).

Ķīmisko vielu un farmācijas produktu ražošana Latvijā
pašlaik ir viena no lielākajām nozarēm. No saražotās
produkcijas daudzuma aptuveni vienu trešdaļu veido
farmācijas produkti, otru – gumijas un plastmasas
izstrādājumi, pārējo veido sintētiskā šķiedra, krāsas un
pārklājumu materiāli. Latvijā kopš 2000.gada darbojas
Latvijas ķīmijas un farmācijas uzņēmumu asociācija
(LAKIFA), kas atbalsta nozares uzņēmumus (www.
lakifa.lv).

Tomēr mums galvenokārt vajadzētu domāt par cilvēku
ražotajām sintētiskajām vielām, kuras var izraisīt
kaitējumu cilvēku veselībai un apkārtējai videi. Šādas
vielas ir, piemēram, ftalāti, polibromētie difenilēteri,
parabēni, perfluorētie savienojumi un citas vielas,
kuru specifiskās īpašības neļauj tik vienkārši paredzēt
ilgtermiņa negatīvo ietekmi. Tās joprojām tiek plaši
izmantotas ražošanā, neraugoties uz to, ka ir pieejamas
drošākas alternatīvas.

Valsts ražo un eksportē dažādas farmācijas un ķīmiskās
preces, sākot no unikālām pretgripas zālēm un beidzot
ar naftas pārstrādes produktiem, sadzīves ķīmijas un
būvķīmijas produktiem. Galvenie eksporta tirgi ir gan
Latvijas kaimiņvalstis Lietuva un Igaunija, gan arī
Krievija, Dānija, Vācija, Zviedrija un Nīderlande. Latvijā
lielākie farmācijas uzņēmumi ir Grindeks, Olainfarm,
Rīgas farmaceitiskā fabrika, Silvanols u.c. Lielākie
medikamentu ražošanas uzņēmumi koncentrējas
Rīgā un Olainē. Sadzīves ķīmijas ražošanas uzņēmumi
galvenokārt ir Rīgā un Pierīgā – RILAK, Biolars, Baltijas
Gumijas fabrika, kā arī reģionos - Dobeles novadā A/S Spodrība, Tenachem, Valmierā – Stikla šķiedras
uzņēmums.

Arvien vairāk tiek atzīts, ka ilgtspējīgai attīstībai
ir jānodrošina ķīmisko vielu nelabvēlīgās ietekmes
novēršana.

Ķīmiskās nozares svarīgumu nesen ir atkārtoti
apliecinājis LR Ministru kabineta lēmums par
ķīmisko vielu un farmācijas nozares iekļaušanu valsts
ekonomiskajai izaugsmei svarīgo prioritāro sektoru
sarakstā.
Praktiskais uzdevums: Kādas var būt ar
ķīmisko vielu ražošanu saistītās problēmas?
Pārrunājiet, piemēram, tekstilražošanas vides,
veselības un sociālos aspektus (visu ražošanas
ciklu no izejmateriālu ievākšanas līdz gatavo
produktu iegādei veikalos). Uzdevumu skatīt
7.2. nodaļā.
Mājas darbs: Ķīmisko vielu lielākie ražotāji
Latvijā, Eiropā, pasaulē.
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1.3 Bažas par ķīmisko vielu
negatīvo ietekmi

Ķīmiskās vielas var padarīt bīstamas noteiktas fizikāliķīmiskās īpašības. Tradicionāli mēs zinām, ka ķīmiskās
vielas var būt, piemēram, toksiskas, korodējošas,
uzliesmojošas vai eksplozīvas. Tomēr izpratne par
ķīmiskās vielas bīstamību un tās ietekmi uz mūsu
veselību un vidi ir sarežģītāka.
Ekotoksikoloģija ir relatīvi jauns priekšmets, un
multidisciplināra pieeja pētījumiem par vidē sastopamo
ķīmisko vielu nelabvēlīgo ietekmi uz cilvēkiem,
populācijām, biocenozēm un ekosistēmām kopumā.
Toksikoloģija ir daudz vecāks priekšmets, kas aplūko
ķīmisko vielu kaitīgo ietekmi uz konkrētām sugām
ekosistēmās.
Ķīmisks negadījums ir notikums, kura rezultātā īslaicīgi
vai ilgstoši izplūst cilvēku veselībai un/vai videi bīstama
viela vai vielas. Šādi notikumi ietver aizdegšanās,
eksplozijas, noplūdes vai izplūdes, ko rada toksiski
vai bīstami materiāli, kas var izraisīt cilvēku slimības,
traumas, invaliditāti vai nāvi.
Kaut arī negadījumi ar ķīmiskām vielām vienmēr
ir iespējami toksisku materiālu uzglabāšanas,
transportēšanas vai izmantošanas laikā, nopietnākie ir
industriālie negadījumi, kas ietver lielās ķīmisko vielu
ražošanas un uzglabāšanas vietas.

Praktiskais uzdevums: Lielākie ar ķīmiskām
vielām saistītie negadījumi pasaulē (daži
piemēri).
Lūdziet bērniem izveidot prezentāciju vai
izpētīt kādu ar ķīmiskām vielām saistītu
negadījumu un pārrunājiet tā ietekmi uz
cilvēkiem un apkārtējo vidi. Uzdevumu skatīt
7.3.nodaļā.

1.4 Bīstamu ķīmisko vielu
iedarbība
“Indi veido deva” — šo toksikoloģijas principu pirmoreiz
XVI gadsimtā minēja Paracelsus. Tas nozīmē, ka toksisks
var būt pat ūdens un skābeklis, ja tas tiek pārāk daudz
apēsts, izdzerts vai absorbēts. Turklāt esam pakļauti
daudzu dažādu vielu iedarbībai, jo daba ir “ķīmisko
vielu kokteilis”.
Ķīmisko vielu nevar vienkārši klasificēt kā “bīstamu”
vai “drošu”, tas vienmēr ir atkarīgs no daudzuma vai
saņemtās devas. Ķīmisko vielu iedarbība dažādos
daudzumos mainās, tāpēc zem noteiktas devas tā var
būt nekaitīga, bet augstākas devas gadījumā tā var būt
toksiska.

ieelpojot. Ietekme uz veselību ir atkarīga no tā, cik ilgi
mēs ieelpojam krāsas izgarojumus un/vai izmantojam
aizsarglīdzekļus.
Ķīmiskās vielas tiek klasificētas pēc toksiskuma no
zemāka uz augstāku, izmantojot vērtību “letālā doza”.
Par ķīmiskās vielas ietekmi nevar spriest tikai pēc tās
toksiskuma, bet ir jāzina arī tās faktiskā iedarbības deva.
Turklāt situāciju papildus sarežģī tas, ka cilvēki uz vienu
devu var reaģēt dažādi. Tāpēc publicētie ķīmisko vielu
drošās iedarbības līmeņi ir krietni zemāki par tiem, kuri
visticamāk izraisa kaitējumu.
Tāpat bīstamās vielas var izraisīt kaitējumu videi tikai
tad, ja tās izplūst, iekļūst, piemēram, ūdenī, augsnē
vai gaisā, un nonāk saskarē ar dzīvajiem organismiem,
teiksim, augiem vai dzīvniekiem.
Vielas, kuras ir tādos produktos kā, piemēram, apģērbi,
mobilie tālruņi, automašīnas, mēbeles, neizplūst tik
viegli, bet parasti paliek produktā vai uz tā. Tomēr mazi
daudzumi laika gaitā var izplūst un arī izraisīt iedarbību.
Šādā gadījumā problēmas nav acīmredzamas, jo mēs
tik ļoti neizjūtam iedarbību, un reizēm ir grūti ķīmisko
iedarbību sasaistīt ar kādu slimību.

Nākamajā attēlā ir parādīta iedarbības un ietekmes
saistība. Ja iedarbības nav, tad nav arī nelabvēlīgas
ietekmes uz cilvēku veselību un vidi. Tomēr, kad
uz mums iedarbojas kāda ķīmiska viela, piemēram,
atverot krāsas bundžu un sākot krāsot, mēs tiekam
tieši pakļauti šīs ķīmiskās vielas iedarbībai, to

Mēs varam, piemēram, gadu smēķēt cigaretes un pēc
tam to atmest. Tomēr pēc 40 gadiem mēs varam saslimt
ar plaušu vēzi, ko ir izraisījuši šie cigarešu dūmi. Līdzīga
ietekme ir iespējama, strādājot, piemēram, automašīnu
tīrīšanas uzņēmumā un katru dienu ieelpojot nedaudz
ķīmisko vielu izgarojumu, bet šāda ilgtermiņa iedarbība
var izraisīt nelabvēlīgu ietekmi uz veselību. Atkarībā no
ķīmisko vielu īpašībām (un tā, vai darbā ar ķīmiskām
vielām izmantojat pareizus drošības līdzekļus un

IEDARBĪBA

ieTEKME
DAUDZUMS

SASKARE NAV IESPĒJAMA

SASKARE

IESPĒJAMA

1.4.1. attēls: Vielas iedarbības un ietekmes salīdzinājums.
Avots: REACH e-apmācība, http://ereach.dhigroup.com/index.htm
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individuālos aizsarglīdzekļus) nelabvēlīgo ietekmi var
izjust nekavējoties vai pēc noteikta laika.
Tādējādi bažas par konkrētas ķīmiskās vielas izraisīto
potenciālo risku ir jāizskata kontekstā - proti, saistībā
ar to lietošanas veidu, iedarbības līmeņiem un to, vai
šai ķīmiskajai vielai ir alternatīvas iespēja, lai iegūtu
noteiktas īpašības. Dažreiz alternatīva nav iespējama, un
nākas lietot potenciāli bīstamākas vielas. Pat potenciāli
bīstamas ķīmiskas vielas ir jāaplūko kontekstā ar to
izmantošanas nolūku.

iedarbības ceļi

DROŠS

NAV DROŠS

1.4.2. attēls. Risks = toksiskums * iedarbība. Avots: REACH
e-apmācība, http://ereach.dhigroup.com/index.htm
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2. Bīstamas
vielas
Terminu “bīstama” parasti izmanto, lai norādītu uz potenciālu
ķīmiskās vielas risku. Principā “bīstamība” ir vienas vai vairāku
vielas būtisko īpašību sekas. Tā var izrietēt no vielas fizikāliķīmiskajām īpašībām, toksiskuma saistībā ar cilvēku veselību vai
toksiskuma vidē.
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2.1. Vielu īpašības
Bīstama ir jebkura ķīmiska viela, kas rada fizisku vai
veselības apdraudējumu. Fiziskais apdraudējums
nozīmē to, ja ķīmiskā viela ir: uzliesmojošs šķidrums,
saspiesta gāze, sprādzienbīstama, viegli uzliesmojoša,
ja tā ir organiskais peroksīds, spēcīga oksidētāja,
pirofora viela, nestabila (pašreaģējoša viela) vai vielas,
kas, reaģējot ar ūdeni, izdala uzliesmojošas gāzes.
Veselības apdraudējums attiecas uz ķīmisko vielu, par
kuru ir pierādījumi, ka pārmērīgas iedarbības rezultātā
cilvēkiem var rasties akūta (tūlītēja) vai hroniska
(aizkavēta) ietekme uz veselību. Ķīmiskā viela var būt
kaitīga videi un cilvēku veselībai, to ieelpojot, norijot
vai absorbējot caur ādu.
Bīstamo vielu īpašības un klasifikācija ir detalizētāk
aprakstīta nākamajās nodaļās (2.1.–2.5.).
Visām vielām ir īpašības, kuras var izmantot to
identificēšanai. Ir divi īpašību pamatveidi, kurus var
saistīt ar vielu. Tās sauc par fizikālajām un ķīmiskajām
īpašībām.
Fizikālās īpašības: īpašības, kas nemaina vielas
ķīmisko raksturu.
Fizikālo īpašību piemēri: krāsa, aromāts, sasalšanas
temperatūra,
vārīšanās
temperatūra,
kušanas
temperatūra, infrasarkanais spektrs, necaurredzamība,
viskozitāte un blīvums. Var minēt vēl daudz citu
piemēru. Ņemiet vērā, ka šo īpašību izmērīšana nemaina
vielas pamatraksturu.

Piemēram, uzliesmojoši un degoši
šķidrumi var izraisīt veselības
problēmas atkarībā no konkrētā
materiāla
un
iedarbības
veida
(izgarojumu ieelpošana, saskare ar
acīm vai ādu, norīšana).
Sīkāku informāciju par bīstamības apzīmējumiem
un to nozīmi var atrast 4.4. nodaļā.

2.2. Vielu iedarbības veidi uz
cilvēkiem
Ķīmisko vielu izmantošana turpina pieaugt, tāpēc
cilvēki, dzīvnieki un augi arvien vairāk tiek pakļauti
to iedarbībai. Bīstamas vielas var izraisīt kaitējumu
cilvēkiem tikai tad, ja tās nonāk ķermenī.
Atcerieties!
Bīstamas vielas (ķīmiskās vielas) jums vai citiem cilvēkiem
var kaitēt tikai tad, ja tās nonāk jūsu vai cita cilvēka
ķermenī / dzīvā organismā.

Ķīmiskās īpašības: īpašības, kas maina vielas ķīmisko
raksturu.

Piemēram, etanols (spirts) ir bīstama viela, jo kaitē
mūsu nervu sistēmai un apreibina. Kamēr tā atrodas
pudelē, tā mums nekaitē (nav saskares, nav lietošanas).
Ja mēs atveram pudeli un to iedzeram, tad tiekam pakļauti
ķīmiskās vielas etanola iedarbībai, jo tā iekļūst ķermenī un
ietekmē mūsu nervu sistēmu.

Piemēram: sadegšanas siltums, reaģētspēja ar ūdeni,
pH, uzliesmošana, izturība pret koroziju/oksidāciju u.c.

Cilvēku ķermenī ķīmiskās vielas var iekļūt trīs
veidos:

Jo vairāk īpašību var konstatēt vielai, jo labāk var
iepazīt vielas būtību. Pēc tam šīs īpašības var palīdzēt
veikt vielas modelēšanu un tādējādi saprast, kā šī viela
darbosies dažādos apstākļos.

• Ieelpojot: no telpas un āra gaisa - to sauc par iedarbību
ieelpojot. Piemēram, veicot dzīvokļa remontu, telpas
gaisā var iztvaikot krāsu šķīdinātāji, paklāji var izdalīt
vielas vai arī izgarojumi var rasties no tīrīšanas
līdzekļiem. Ķīmisko vielu iedarbību var izjust arī āra
gaisā, piemēram, no automašīnu izplūdes gāzēm vai
sadegšanas dūmgāzēm, kas izplūst gaisā no rūpnīcām
un mājām.

Atšķirība starp fizikālo un ķīmisko īpašību ir vienkārša,
pirms tiek aplūkota materiāla fāze. Kad kāds materiāls
mainās no cietvielas uz šķidru vai gāzveida, šķiet, ka tas
kļūst par citu vielu. Tomēr, kad materiāls izkūst, sabiezē,
iztvaiko, kondensējas vai sublimējas, mainās tikai vielas
stāvoklis. Piemēram, ledus, šķidrs ūdens un ūdens tvaiki
ir tikai H2O. Fāze ir vielas fiziska īpašība, un vielai var
būt četras fāzes — cietviela, šķidrums, gāze un plazma.
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Vielu fizikālās-ķīmiskās īpašības var cilvēkus pakļaut
daudziem riskiem. Fizikālie riski var izpausties kā
degšana, eksplozija, pārmērīga temperatūra vai arī
gāzes, toksisku vai uzliesmojošu gāzu vai izgarojumu
izplūde.

• Pieskaroties: caur ādu vai acīm; to dēvē par
iedarbību absorbcijas ceļā (absorbciju caur ādu sauc
par dermālo iedarbību). Saskare ar vielu ir iespējama,
to izšļakstot uz ādas, iešļakstinot acīs vai berzējoties

pret
piesārņotiem
priekšmetiem.
Piemēram,
izmantojot kosmētiku vai sadzīves ķīmiju, pastāv liela
iespēja saskarei ar ādu. Tāpat, izmantojot neķīmiskus
produktus, mēs varam nonākt saskarē ar vielām,
kuras kāda iemesla dēļ satur šie produkti, piemēram,
apstrādāts tekstils mēbelēs, metāli bižutērijas
sakausējumos.
Atcerieties!
• Ķīmisko vielu absorbcijas darbība ir atšķirīga: dažas
ķīmiskās vielas var netikt viegli absorbētas, izņemot
ādas bojājumu gadījumā, savukārt citas absorbējas
gluži viegli, neraugoties uz ādas stāvokli.
• Izpildiet norādījumus, kuros ir ieteikts izmantot cimdus,
jo tādējādi var novērst ādas saskari ar ķīmisko vielu vai
tās absorbciju caur ādu.
• Gādājiet par to, lai acis nesaskartos ar bīstamām
vielām: acis ir īpaši jutīgas pret ķīmisko vielu iedarbību
un, tā kā kapilāri ir tuvu acs virspusei, viela var sekmīgāk
iekļūt asinsritē.
• Norijot ēšanas un dzeršanas laikā; to dēvē par
iedarbību norijot. Kad cilvēki ēd pārtiku, kas ir
piesārņota ar bīstamām vielām visos pārtikas ķēdes
apakšējos posmos (kā aprakstīts 2.5. nodaļā), viņi tiek
pakļauti šī piesārņojuma iedarbībai. Turklāt pastāv
arī citi iedarbības veidi norīšanas ceļā. Piemēram,
ķīmiskās vielas, kuras tiek tīši pievienotas pārtikai
kā konservanti, tiek norītas, ieēdot vai iedzerot šādu
produktu. Ķīmisko vielu norīšana ir iespējama arī
piesārņojuma rezultātā, piemēram, no pesticīdu
pārpalikumiem augļos un dārzeņos. Arī mazi bērni,
kuri mutē liek dažādas lietas, var norīt vielas, kuras
dotais materiāls izdala, piemēram, ftalātus no
rotaļlietām, BPA no plastmasas u.c.
Vēl pastāv iespēja, ka ķīmiskās vielas pāriet no mātes
uz embriju, un bērni jau piedzimst ar šīm ķīmiskajām
vielām organismā.
Atcerieties!
Ne visas iedarbības izraisa kaitīgu ietekmi. To, kā uz jums
iedarbojas kāda ķīmiskā viela, lielā mērā nosaka jūsu
vispārējā veselība. Citi svarīgi faktori:
• ietekmējošās ķīmiskās vielas veids;
• ietekmējošās ķīmiskās vielas apjoms;
• saskares ilgums;
• saskares biežums;
• veids, kā ķīmiskā viela nonākusi ķermenī.

2.3. Bīstamo vielu ietekme uz
cilvēku veselību
Kad cilvēks tiek pakļauts kādas ķīmiskās vielas
iedarbībai, vispirms notiek absorbcija un izplatīšanās
(ar asinsrites vai limfātiskās sistēmas palīdzību), lai
sasniegtu mērķa orgānu, ko ir ietekmējušas šīs ķīmiskās
vielas. Toksiska viela izraisa bojājumu, nonākot saskarē
ar “uzņēmīgiem” audiem — ķermeņa daļu, kas tiek
traumēta pēc konkrētās vielas iedarbības. Tas var
izraisīt tūlītēju vai ilgtermiņa ietekmi.
Tūlītēja ietekme veidojas iedarbības laikā, un to var
atpazīt kā vemšanu, acu kairinājumu vai citus ar ķīmisku
vielu saistītas ietekmes simptomus.
Ilgtermiņa ietekmi var novērot gadiem ilgi pēc faktiskās
iedarbības vai hroniskas ķīmiskās vielas iedarbības
rezultātā.
Šo iedarbību cēlonis ir grūtāk nosakāms. Dažas toksiskas
vielas var izraisīt ilgtermiņa iedarbību — toksiskumu,
kas izriet no tālāk norādītajām mijiedarbībām.
• Neirotoksicitāte ir jebkura iedarbība uz centrālās un/
vai perifērās nervu sistēmas struktūru vai funkciju,
kas saistīta ar ķīmiskas vielas iedarbību: nobrieduši
neironi parasti nevar veikt reģenerāciju, tomēr
smadzeņu attīstības parastā kaskāde embrija un
jaundzimušā attīstības posmā var būt ļoti jutīga pret
ķīmisko vielu izraisīto sagrāvi, kas rada nervu sistēmas
disfunkciju. Arvien lielākas bažas sabiedrībā izraisa
potenciālu neirotoksisku vielu iedarbība uz cilvēkiem.
• Reproduktīvā toksicitāte ietver nelabvēlīgu ietekmi
uz topošās mātes, tēva, augošā embrija un zīdaiņa
veselību.
• Kancerogenitāte nozīmē palielinātu risku saslimt ar
vēzi. Šī ķīmisko vielu toksiskā ietekme rada sabiedrībai
vislielākās bažas.
• Imunotoksicitāte ietekmē cilvēku imūnsistēmu —
komplicētu šūnu un bioķīmisko komponentu
kopumu, kas atpazīst svešķermeņus un aizsargā no
tiem ķermeni. Ķīmisko vielu ietekme var izpausties
kā alerģija, kas galvenokārt ietekmē ādu (piemēram,
alerģiskais dermatīts), elpceļus (piemēram, bronhiālā
astma) un acis (piemēram, rinokonjunktivīts).
• Endokrīnās sistēmas bojātājvielas (EDC) — ir
cilvēka organismam svešas vielas vai to maisījumi,
kas izmaina cilvēka smalkākās - endokrīnās sistēmas
funkcijas, nopietni apdraudot konkrētā cilvēka un arī
tā pēcnācēju veselību. Šīs vielas izjauc hormonālo
līdzsvaru organismā vai arī ierosina kādus organisma
procesus neīstajā dzīves cikla posmā. Endokrīnā jeb
hormonālā sistēma ir atbildīga par daudzu ķermeņa
funkciju normālu darbību.
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Atcerieties!
Dažādām ķīmiskām vielām ir atšķirīga ietekme uz cilvēka
ķermeni.
Daži orgāni ir īpaši uzņēmīgi pret atsevišķu ķīmisko
vielu ietekmi. Piemēram, oglekļa tetrahlorīds ir
īpaši toksisks aknām, kadmijs — nierēm, benzols —
asinsrades orgāniem, n-heksāns — perifērajam nervam,
2-bromopropāns — reproduktīvajiem orgāniem. Tomēr
dažādām ķīmiskajām vielām ir dažāda iedarbība.
Vairums cilvēka ķermenī nonākošo ķīmisko vielu
ir pārveidotas organisma ietekmē, samazinot vai
paaugstinot tās toksiskumu. Dažas ķīmiskās vielas
ķermenī var saglabāties daudzus gadus, bet citas izdalās
ar ekskrēcijas palīdzību. Savukārt citām bīstamām
vielām piemīt īpašības, ka pēc iedarbības un iekļūšanas
ķermenī tās nesadalās un neizkļūst no organisma, bet
uzkrājas ķermeņa taukaudos un orgānos.
Ķīmisko vielu kombinēto iedarbību bieži izraisa,
piemēram, produkti, kas satur ķīmisko vielu maisījumus.
Šādos gadījumos ir svarīgi noteikt vai paredzēt
maisījuma toksikoloģisko iedarbību salīdzinājumā
ar atsevišķu savienojumu iedarbību. Šeit ir vairākas
iespējas:
• Devas papildināšana: ķīmiskās vielas neveido
mijiedarbību, bet tām ir tāda pati ietekme. Šādā
gadījumā tiek savstarpēji papildināta atsevišķu
ķīmisko vielu iedarbība, un kombinēto ietekmi var
novērtēt no kopējās devas.
• Neatkarīga darbība: ķīmiskās vielas neveido
mijiedarbību, un tām ir atšķirīga ietekme. Šādā
gadījumā kombinēto ietekmi veido katras ķīmiskās
vielas atsevišķā iedarbība.
• Sinerģija: ķīmiskās vielas mijiedarbojas tā, ka vairāku
ķīmisko vielu kombinētā ietekme ir pastiprināta un
lielāka nekā devas palielināšana tad, ja mijiedarbība
neveidotos.
• Antagonisms: ķīmiskās vielas mijiedarbojas tā, ka
vairāku ķīmisko vielu kombinētā ietekme ir mazāka
nekā tad, ja mijiedarbība neveidotos.
• Potencēšana: ķīmiskās vielas toksiskums pastiprinās
kopā ar citas ķīmiskās vielas iedarbību, kurai atsevišķi
nav toksiskas ietekmes uz to pašu orgānu. Piemēram,
oglekļa tetrahlorīda toksiskumu aknās pastiprina
izopropanols.

2.4. Nokļūšana vidē
Bīstamās vielas var nokļūt apkārtējā vidē, un tas var
notikt ar nodomu (piemēram, izmantojot pesticīdus) vai
nejauši (piemēram, dedzināšanas vai ražošanas procesu
laikā). Šīs vielas var nonākt ūdenī, augsnē un gaisā,
tādējādi nonākot saskarē ar dzīvajiem organismiem,
piemēram, augiem un dzīvniekiem, izraisot nevēlamu
ietekmi uz ekosistēmām un radot kaitējumu videi, kas
tālāk izplatās uz cilvēkiem, ietekmējot viņu veselību.
Bīstamo ķīmisko vielu nonākšanu gaisā, ūdenī vai
augsnē sauc par piesārņojumu. Tas var notikt jebkurā
ķīmisku vielu ražošanas, izmantošanas vai likvidēšanas
procesa brīdī un no dažādiem avotiem.
• Bīstamās vielas var izdalīties kopā ar izmešiem un
notekūdeņiem no rūpnieciskām ražotnēm un
iekārtām, kas ražo vai izmanto ķīmiskās vielas.
• Arī tad, kad ķīmiskās vielas tiek izmantotas
profesionālās darbībās, piemēram, būvniecībā,
uzkopšanā, slimnīcās, utt., izdalās bīstamās vielas,
tomēr šie apjomi ir daudz mazāki nekā rūpniecībā.
• Izmantojot sadzīves ķīmiju, piemēram, tīrīšanas
līdzekļus, bīstamās vielas tiek aizskalotas un nonāk
kanalizācijas sistēmā. Kaut arī vairumā gadījumu šīs
vielas ar ūdens plūsmu tiek novadītas līdz notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām, tomēr, ja notekūdeņu apstrādes
rezultātā ūdens no šīm vielām netiek efektīvi attīrīts,
zināms daudzums var nonākt vidē (ūdenī vai augsnē).
• Tās var tikt izdalītas no dažādu veidu produktiem.
Jūs varat pat ievērot dažas pazīmes! Iegādājoties jaunu
apģērbu, kas izgatavots no sintētiskiem materiāliem,
ir manāms to aromāts. Aromātu rada ķīmiskas vielas,
kas no šiem produktiem (drēbēm) izgaro nelielā,
tomēr pamanāmā daudzumā. Ja jūs mazgājat sarkanu
T-kreklu, bet ūdens ir pārāk karsts, tas var iekrāsoties
sarkans no krekla krāsas pigmentiem; izmantotie
pigmenti ir ķīmiskas vielas.
• No nepareizi apsaimniekotiem atkritumiem, kas
satur bīstamas vielas.
Ja vecs mobilais tālrunis vai elektroniskās ierīces tiek
izmestas sadzīves atkritumu konteinerā, tās sajaucas,
piemēram, ar pārtikas atkritumiem, un visbeidzot
nonāk jauktu atkritumu poligonā. Bīstamās vielas
aizskalo lietus, tādējādi tās atbrīvojas un var nonākt
poligona infiltrātā (ūdenī).
2.4.attēlā ir parādīti galvenie bīstamo ķīmisko vielu
(emisiju) piesārņojuma avoti vidē. Piesārņojums
ar dažādām bīstamām vielām rodas ražošanas
un lauksaimniecības rezultātā, bīstamās vielas
nepietiekamas attīrīšanas rezultātā izplūst no
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kā arī nonāk vidē
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2.4. attēls. Bīstamo vielu izdalīšanās un aprite. Avots: Informācijas stends sabiedrībai. Sagatavots projekta “Baltijas valstu
aktivitātes prioritāro bīstamo vielu piesārņojuma samazināšanai Baltijas jūrā” BaltActHaz ietvaros, 2010
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pa tiešo no mājsaimniecībām, tām lietojot dažādus
līdzekļus. Būtisku daļu no ūdens vidē nonākušā
piesārņojuma rada arī kuģi un ostu darbība, piemēram,
kuģus apstrādājot ar dažādām krāsām un korpusa
aizsardzības līdzekļiem, kuģiem izlaižot jūrā balasta
ūdeņus u.c. darbībām. Attēlā parādīts arī, ka gaisā
izlaistās bīstamās vielas no rūpniecības vai arī degšanas
rezultātā, izgulsnējas uz augsnes vai ūdenī. Atcerieties,
ka arī patēriņa produkti ir vērā ņemams bīstamo
vielu avots!

Kontroles un uzraudzības institūcijas
Latvijā kontroles un uzraudzības institūcijas ņem
augsnes, gaisa, virszemes un pazemes ūdeņu paraugus,
lai pārliecinātos, vai netiek pārsniegtas ķīmisko vielu
noteiktās robežvērtības un kontrolētu vides kvalitāti.
• Latvijas Valsts vides dienests un tā reģionālās
nodaļas izsniedz uzņēmumiem atļaujas, kas nosaka
piesārņojošu darbību noteikumus, pirms (bīstamo)
vielu izlaišanas apkārtējā vidē. Uzņēmumu (operatoru)
pienākums ir ziņot par savām piesārņojošajām
darbībām saistībā ar ūdeni un gaisu, vienreiz gadā
aizpildot kopsavilkuma lapas. Iestādes kontroles
nodaļa pārrauga piesārņojuma kontroli dažādās
vides sfērās — ūdenī, gaisā, augsnē. 		
Mājaslapa: www.vvd.gov.lv.
• Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Latvijas
Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
(LVĢMC) izstrādā vides monitoringa sistēmu saskaņā
ar valsts un ES politikas prasībām, starptautiskajiem
ieteikumiem un vadlīnijām. Centra galvenās
aktivitātes ietver vides kvalitātes un dabas resursu
novērtēšanu, zemes dzīļu resursu apzināšanu,
izvērtēšanu,
to
pārraudzību
un
racionālas
izmantošanas nodrošināšanu, kā arī pārbaudes vides
laboratorijā. Centrs pārvalda vides datus, kā arī uztur
ūdens resursu un iekšzemes ūdens kvalitātes, izmešu
gaisā, gaisa kvalitātes, ķīmisko vielu, atkritumu
pārvaldības un piesārņoto teritoriju datu bāzes.
Centrs sagatavo ziņojumus par vides kvalitāti,
meteoroloģiskajām un hidroloģiskajām parādībām,
kā arī sniedz brīdinājumus par dabas katastrofām,
sagatavo laikapstākļu un hidroloģiskās prognozes.
Mājaslapa: www.meteo.lv.
• Latvijas Hidroekoloģijas institūts ir neliels valsts
zinātniskais institūts, kurš pēta ar Baltijas jūras vidi
un ekoloģiju saistītas fundamentālas un praktiskas
problēmas, orientējoties galvenokārt uz Rīgas
jūras līča un Baltijas jūras Latvijas daļas izpēti, kur
institūts ir atbildīgs par jūras vides monitoringu. Tas
veic paraugu paņemšanu jūras ūdenī, ostās, ietekās
un saldūdenī. Analīzes tiek veiktas ķīmiskajiem
parametriem, piemēram, biogēniem (BOD, N, P)
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un smagajiem metāliem, kā arī bioloģiskajiem
parametriem,
piemēram,
fitoplanktonam,
zooplanktonam un mikrozoobentosam. Mājaslapa:
www.lhei.lv
• Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskais institūts (BIOR) ir valsts zinātniskais
institūts, kas veic pārtikas izmeklējumus: pārtikas
produktu un dzīvnieku barības fizikāli ķīmisko,
mikrobioloģisko testēšanu; labības un tās pārstrādes
produktu fizikāli ķīmisko testēšanu; dzeramā ūdens
fizikāli ķīmisko un mikrobioloģisko testēšanu; vides
izmeklējumus un mērījumus; dzīvnieku slimību
diagnostiku; klīniski mikrobioloģiskos izmeklējumus.
Mājaslapa: www.bior.gov.lv
Praktiskais uzdevums - diskusija: kā
bīstamās vielas var nonākt vidē, piemēram,
no mājsaimniecībām, frizētavām, skolām,
rūpnīcām un kuģiem.
Informācija/uzdevumi/idejas diskusijām 7.4
nodaļā.

2.5. Bīstamo vielu ietekme uz vidi
Dažas bīstamās vielas pēc nokļūšanas ūdenī, augsnē
vai gaisā var viegli sadalīties, savukārt citas tik viegli
nesadalās un saglabājas vidē nemainīgā stāvoklī gadu
desmitiem. Tādējādi mēs varam izšķirt dažādas norises
saistībā ar bīstamām vielām vidē:
• Pārvietošanās lielā attālumā un izkliede ar vēju
stabilām un relatīvi gaistošām vielām — tās iztvaiko,
vējš tās pārvieto un tās atkal nogulsnējas. Atmosfēras
procesu rezultātā (nokrišņi vai daļiņu nosēšanās)
notiek noturīgu vielu nosēšanās uz zemes vai ūdens
ekosistēmās, kur šīs vielas var uzkrāties un tādējādi
kaitēt videi.
• Atšķaidīšana ar plūsmu (ūdens, gaiss), kas notiek, kad
vielas tiek aiznestas projām no piesārņojuma izplūdes
avota (piemēram, tumšs dūmu mākonis no skursteņa
tiek izkliedēts lielā attālumā). Šādā veidā bīstamo
vielu koncentrācija samazinās, bet piesārņojums tiek
izkliedēts plašākā zonā.
• Destrukcija,
ko
izraisa,
piemēram,
saules
gaisma, oksidācija, kā arī bioloģiskā degradācija
ar mikroorganismiem (baktērijām un sēnītēm),
izmantojot bīstamās vielas kā pārtikas un enerģijas
avotu. Šādu procesu gaitā vielas sadalās un bieži kļūst
mazāk kaitīgas, bet dažkārt kaitīgākas.
• Sorbcija, pieķeroties augsnei, nogulsnēm vai augiem.
Šis process palēnina bīstamo vielu kustību. No
otras puses bīstamās vielas, kas nogulsnējušās jūras
dibenā, uzņem organismi, kuri dzīvo uz apakšējām
nogulsnēm vai pārtiek no tām (tādējādi atbalstot

biomagnifikācijas procesu).
• Bioakumulācija — tādu pastāvīgu ķīmisko
piesārņotāju (vielu un elementu) uzkrāšanās, kuru
degradācija vai ekskrēcija ir apgrūtināta dažādos
dzīvnieku un augu audos; šādu piesārņotāju
uzkrājums dzīvnieka ķermenī palielinās līdz ar katru
barības devu, kura satur ķīmisko vielu, un pieaug, kad
indivīds kļūst vecāks.
• Biomagnifikācija
—
noturīgu
bioakumulēto
piesārņotāju pārvietošanās pārtikas (barības) ķēdē no
viena ekoloģiskā līmeņa uz nākamo, augstāko līmeni,
izraisot toksisko vielu uzkrāšanos augšējā līmeņa
plēsējos; sauszemes barības ķēdē magnifikācija katrā
solī ir 10-kārtīga, bet ūdens barības ķēdē pieaug
apmēram 3–5 reizes.

Kāpēc tā jāuztraucas par noturīgajām,
bioakumulatīvajām un toksiskajām vielām
(PBTs)?
Vielas, kuras ir noturīgas un kurām piemīt
bioakumulācijas potenciāls, īpaši ietekmē vidi. Šīs
vielas netiek iznīcinātas un koncentrējas dzīvnieku
taukaudos un visbeidzot arī cilvēkos.

noturība

Noturīga ķimikālija

2.5.3. attēls Vielas noturība vidē. Avots: REACH e-apmācība,
http://ereach.dhigroup.com/index.htm

Pārtikas ķēde var izraisīt toksisko vielu uzkrāšanos
audos un tādējādi piegādāt cilvēkiem atpakaļ tās
vielas, kuras viņu rīcības dēļ nonākušas dabā!

PBT

Bioakumulēties

Toksisks
Noturīgs

2.5.4. attēls Noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas
vielas darbība vidē - biomagnifikācija. Avots: REACH
e-apmācība, http://ereach.dhigroup.com/index.htm

Toksikoloģija pēta ķīmisko vielu kaitīgo ietekmi uz
bioloģiskajām sistēmām. Šī toksikoloģijas nozare
galvenokārt nodarbojas ar toksisko vielu un to
metabolītu kustību un ietekmi vidē, pārtikas ķēdēs, kā
arī uz bioloģisko sistēmu struktūru un darbību.

Piemērs:
Kad toksisks piesārņotājs nonāk ūdenī vai augsnē,
tas var viegli iekļūt pārtikas ķēdē. Piemēram,
ūdenī piesārņotāji adsorbē vai pieķeras pie mazām
daļiņām, tostarp pie sīkā dzīvā organisma, ko sauc
par fitoplanktonu. Tā kā pie katra fitoplanktona
pieķeras niecīgs piesārņotājs, šajā pārtikas ķēdes
līmenī tas neizraisa lielus kaitējumus. Tomēr pēc
tam šo daļiņu var uzņemt kāds mazs dzīvnieks,
piemēram, zooplanktons. Vienam zooplanktonam,
kurš ir apēdis desmit fitoplanktonus, piesārņojuma
līmenis ir desmit reizes lielāks nekā fitoplanktonam.
Tā kā zooplanktonam piesārņotāja metabolizācija
vai ekskrēcija var notikt lēni, piesārņotājs var
uzkrāties vai bioakumulēties organismā. Pēc tam
kāda maza zivs var apēst desmit zooplanktona
vienības. Tad zivij toksiskā piesārņotāja līmenis
100 reizes pārsniegs fitoplanktona līmeni.
Šāds pieaugums turpināsies visā barības ķēdē,
sasniedzot augstu piesārņotāju biomagnifikācijas
līmeni augšējās barības ķēdes plēsējiem. Kaut arī
piesārņotāja apjoms var būt pietiekami mazs, lai
neizraisītu kaitējumu pārtikas ķēdes apakšējos
līmeņos, biomagnificētais daudzums var nopietni
apdraudēt barības ķēdē augstāk izvietotos
organismus. Šo parādību sauc par biomagnifikāciju.
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PBT koncentrācijas izmaiņas barības ķēdē
PBT koncentrācijas izmaiņas barības ķēdē

Sudrabkaiju olas, 124 ppm
Sudrabkaiju olas, 124 ppm

Fitoplanktons 0,025 ppm

Zooplanktons 0,123 ppm

Fitoplanktons 0,025 ppm

Zooplanktons 0,123 ppm

Ezera forele
4,83 ppm

Salaka 1,04 ppm

Ezera forele
4,83 ppm

Salaka 1,04 ppm

2.5.5 attēls PBTs koncentrācijas izmaiņas, pārvietojoties augšup barības ķēdē. Avots: Persistent Bioaccumulative Toxic
Substances, Commission for Environmental Cooperation (CEC) organisation, http://www.cec.org/soe/files/en/soe_pbts_en.pdf

2.5.5.attēlā ir shematiski parādītas PBTs koncentrācijas
izmaiņas, pārvietojoties augšup barības ķēdē.
Piemēri par piesārņotāju izraisītiem nopietniem
kaitējumiem organismos, kuri atrodas augstākā
barības ķēdes līmenī:
• dažām zivju un putnu sugām, piemēram, lašiem un
zivju ērgļiem vides piesārņotāji olšūnās var izraisīt
embriju nāvi;
• skriemeļu, žokļu vai spuru kropļojumus zivīm, kuras
dzīvo ūdenī, kurā ir toksīni (mencām, līdakām);
• samazinās putnu olu čaumalu biezums (pesticīdu,
piemēram, DDT ietekmē), tāpēc pieaug risks, ka
olas saplīsīs pirms mazuļu izšķilšanās (lielajiem
piekūniem, zvirbuļvanagiem, jūras ērgļiem, niedru
lijām, lielajiem alkiem, zivju ērgļiem);
• organiski dzīvsudraba savienojumi, PCB, pesticīdi
un citas vielas var izraisīt muskuļu un nervu
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disfunkciju, tātad samazinātu darbspēju (gremošanas,
metabolisma un migrācijas traucējumus un/vai
samazinātu barības uzņemšanu) putniem un zivīm;
• paaugstināts piesārņotāju līmenis var izraisīt
hormonu līmeņa pazemināšanos, piemēram, ūdeles,
kuru barībā ļoti mazās devās ir PCBs (0,3 ppm PCBs),
nespēja vairoties;
• no XX gadsimta 50. gadiem līdz 90. gadu vidum PHB
intoksikācijas dēļ Baltijas jūras pelēko un pogaino
roņu vairošanās bija ļoti zema. 80. gados, iespējams,
auglīgas bija tikai 30% mātīšu; piesārņojums
izraisīja bojājumus viņu dzemdē, veidojās dzemdes
nodalījumu nosprostojumi, bija augsts dzemdes
audzēju līmenis, zarnās bija iekaisuma izraisīti
bojājumi, veidojās patoloģiskas nieru un virsnieru
dziedzeru, skeleta izmaiņas, bieži novēroja žokļu
deformācijas (Rydén, L., Migula, P., Andersson, M.,
2003).

3. Bīstamo
ķīmisko
vielu aprites
ierobežošana
Kā redzams iepriekšējās nodaļās, ķīmiskās vielas un to apdraudējums var
būt ļoti atšķirīgs. Lielākoties ikdienas dzīvē ķīmiskās vielas nav sastopamas
atsevišķi, bet gan dažādu maisījumu, produktu un preču sastāvā. Ķīmiskās
rūpniecības nozare var būt starpnacionāla darbībā un daudzveidīga tās
ražošanas mērogos. Ražošanas tehnoloģiju pielietojums nodrošina daudzveidīgu
produktu klāstu, kas veicina ekonomisko attīstību un cilvēku labklājību.
Tomēr ķīmiskās rūpniecības nozarei tiek arī pārmetumi par dabas resursu
pārmērīgu izmantošanu, kā arī gaisa, ūdens un augsnes piesārņošanu
ražošanas procesos vai bīstamo atkritumu pārvaldības trūkumiem. Lai pēc
iespējas samazinātu apdraudējumu cilvēku veselībai un videi, ietverot arī
ar to saistītās izmaksas, ražotāji arvien vairāk vērības pievērš ilgtspējībai
ķīmiskās rūpniecības nozarē.
Mūsdienīga pieeja ir atrodama tajos ražošanas uzņēmumos, kur produktu
attīstībā, vadoties pēc klientu vēlmēm, likumdošanas prasībām, tehniskajām
ražošanas iespējām un izmaksām, atbilstošas produkcijas plānošana
un pārvaldība tiek virzīta caur pilna dzīves cikla novērtējuma posmiem.
Ilgtspējīgas produktu dizaina un tehnoloģiju attīstības stratēģijas ietver
bīstamo ķīmisko vielu lietošanas samazināšanu vai pilnīgu to aizvietošanu
ar videi un cilvēku veselībai draudzīgākām alternatīvām. Tādēļ tiek veikta
„zaļās” ķīmijas, „zaļās” inovācijas un „zaļās” uzņēmējdarbības, kā arī
ekodizaina principu ievērošana un popularizēšana.
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3.1. Dzīves cikla novērtējums
Dzīves cikla novērtējums ir plaši izmantojams
instruments, ar kura palīdzību tiek novērtēta produktu,
procesu un pakalpojumu ietekme uz vidi. Ar dzīves cikla
novērtējuma metodoloģijas palīdzību tiek holistiski
novērtēta produktu sistēmas vai aktivitātes ietekme
uz apkārtējo vidi, nosakot izmantotās enerģijas un
materiāla, kā arī vidē nonākušo atkritumu daudzumu
un novērtējot šīs enerģijas, materiālu un atkritumu
iespējamo ietekmi uz vidi.
Produktu tipiskajā dzīves cikla novērtējumā tiek ņemtas
vērā produkta ražošanai nepieciešamo izejmateriālu
piegādes vai izejmateriālu ieguves vajadzības, ražošana,
iesaiņošana, transportēšana, produkta izmantošana
un tā likvidācija pēc izmantošanas (skatīt shēmu 3.1.
attēlā). Dzīves cikla novērtējuma metodes piemērošana
ir aprakstīta vairākos Starptautiskās Standartizācijas
organizācijas (ISO, no angļu valodas: International
Organization for Standardization) dokumentos. Veicot
pilnīgu produkta dzīves cikla novērtējumu, parasti nosaka
un aprēķina daudzumu visiem atbilstošajiem materiāliem
un resursiem: ieejošajām plūsmām, piemēram, enerģijas
patēriņš, izejmateriāli, ūdens patēriņš, kā arī izejošajām
plūsmām, piemēram, emisijas gaisā, ūdenī un augsnē,
atkritumu veidi un daudzums. Pēc šiem aprēķiniem
tiek noteikta iespējamā ietekme uz vidi vai potenciālais
kaitējums
dažādās
kategorijās:
energoresursu
intensitāte, ietekme uz klimata pārmaiņām, ekoloģiskie
efekti, u.c. Dzīves cikla novērtējums ir piemērota metode,
lai novērtētu jau esoša produkta ietekmi uz vidi un tas
dod arī iespēju salīdzināt dažādus produktus pēc to vides
snieguma kritērijiem. Šāda pieeja palīdz gan produktu
ražotājiem stratēģiskajā plānošanā, produktu attīstīšanā
un mārketinga procesā, gan arī patērētājiem produktu
izvēles un pirkumu brīdī, lai veicinātu ilgtspējīgāku
produktu apriti patēriņā.

Izejvielu ieguve/
ražošana

Izplatīšana

Transports

Izmantošana

3.1. attēls. Dzīves cikla shēma.
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Ražošana

Dzīves cikla beigas

Iepakošana

Ražošanas procesa laikā izmantotās ķīmiskās vielas var
nonākt cilvēka ķermenī vai apkārtējā vidē jebkurā posmā.
Bīstamu ķīmisko vielu (kā materiāla) izmantošana ir
tikai viena daļa no dzīves cikla novērtējuma pieejas.
Te būtu jāievēro vairāki aspekti, interpretējot produkta
dzīves cikla novērtējuma rezultātus. Lai gan teorētiski
dzīves cikla novērtējuma veikšanai nepieciešams
uzskaitīt un novērtēt visas ķīmiskās vielas, kas var
atrasties materiālu un produktu sastāvā, tomēr
praktiski bieži vien šāds novērtējums tiek attiecināts uz
galvenajām sastāvdaļām ražošanas procesā, bet netiek
iekļautas nelielos daudzumos izmantotās ķīmiskās
vielas. Tomēr ir zināms, ka daudzas ķīmiskās vielas
arī nelielā daudzumā (piemēram, saistvielas, piedevas
noteiktu produktu īpašību iegūšanai) var atstāt ietekmi
uz vidi, kā arī cilvēku veselību, patērētājiem produktu
lietošanas laikā. Atsevišķos gadījumos produktā esošo
ķīmisko vielu ietekmi nākas novērtēt ar citām metodēm
papildu dzīves cikla novērtējumam.
Tādējādi produktu dzīves cikla novērtējums būtu
vērtējams kā indikatīvs ietekmes uz vidi un veselību
raksturotājs, bet vissvarīgākā ir visa ražošanas
koncepcija. Produktu ražošanas ilgtspējīgumu var
sasniegt tikai tad, ja tiek izmantotas mazāk bīstamas
vielas, samazināta materiālu transportēšana un
enerģijas ietaupīšana produkta ražošanā, kā arī vēlāk
ir iespējama produktu droša ekspluatācija, atkārtota
izmantošana un mazāka atkritumu veidošanās.

3.2. Bīstamās vielas produktos kā
ķīmiskās piedevas
Bīstamās vielas parasti produktam tiek pievienotas kā
piedevas, lai tas iegūtu noteiktas īpašības, piemēram,
alvas organiskajām vielām ir antibakteriālas īpašības,
un tās ilgu laiku tika izmantotas krāsu sastāvā koka
aizsardzībai, ar ftalātu palīdzību plastmasa kļūst mīksta.
Plastifikatoru izmantošana polimēru modificēšanā sākās
XIX gadsimta sākumā, kad brāļi Hiati (Hyatt) pievienoja
kamparu nitrocelulozei, lai palielinātu tās lokanību
un samazinātu tās trauslumu. Pagājušā gadsimta
20. gados plastifikatorus sāka ieviest PVH plastmasā
(polivinilhlorīds, kas ražošanas apjoma ziņā ir trešais
plastmasas produkts pēc polietilēna un polipropilēna).
Tolaik neviens nedomāja par šo vielu potenciālo negatīvo
ietekmi uz vidi vai cilvēku veselību. Šīs vielas parasti tiek
pievienotas polimerizācijas procesa laikā. Paši polimēri
teorētiski ir gluži neaktīvi, tomēr tas nekādā ziņā
neattiecas uz monomēriem. Ķīmiskie uzņēmumi parasti
īpaši akcentē to, cik stabili un neaktīvi ir polimēri, taču
patērētāju bažas saistītas ar to, ka polimerizācijas procesa
laikā kāda daļa monomēru nepārvēršas par polimēru.

Tā vienkārši tiek iesprostota starp polimēru ķēdēm.
Laika gaitā šis neaktīvais monomērs var no turienes
izkļūt (kopā ar citām piedevām), iztvaikojot atmosfērā
(ja sākotnējie monomēri ir iztvaikojoši) vai izšķīstot
ūdenī (ja monomēri ir šķīstoši). Tā kā šie monomēri ir
tik toksiski, tie ir kaitīgi cilvēkiem, nokļūstot saskarē vai
iekļūstot cilvēka organismā.
Pakāpeniski uzkrājot zināšanas par bīstamo ķīmisko
vielu kaitējuma iespējām, pastiprinās patērētāju un
patērētāju aizsardzības organizāciju bažas par produktu
lietošanas drošumu. Pieaugot informētībai par ķīmisko
vielu negatīvo ietekmi, arī pati nozare aizvien vairāk
iegulda drošāku alternatīvu izpētē un bīstamo vielu
vietā arvien vairāk tiek ieviestas alternatīvas vielas,
kuras ir mazāk bīstamas vai arī atzītas par drošām
izmantošanai. Bīstamo ķīmisko vielu aizstāšana ir
fundamentāls pamatpasākums, lai samazinātu riskus
cilvēku veselībai un videi, savukārt nozīmīgs dzinulis šo
vielu aizstāšanai ir politikas instrumenti, kuri arī veicina
straujāku inovāciju izplatību ķīmiskajā ražošanā.
Gan
ražošanas
uzņēmumi,
gan
nevalstiskās
organizācijas sadarbībā ar zinātniekiem strādā pie
bīstamo vielu samazināšanas ražošanas procesos un
aizvietošanas iespēju meklēšanas.
Kā veiksmīgu piemēru šeit varam minēt Baltijas Vides
foruma īstenoto projektu sadarbībā ar ražošanas uzņēmumiem no visām Baltijas valstīm „Baltijas valstu
aktivitātes prioritāro bīstamo vielu piesārņojuma
samazināšanai Baltijas jūrā” (BaltActHaz), kas
norisinājās no 2009. - 2012.gadam. Projekta laikā
tika īstenoti vairāki sekmīgi bīstamo ķīmisko
vielu aizvietošanas gadījumi gatavajos produktos,
piemēram, tika aizvietoti nonilfenolu savienojumi
krāsās, dzīvsudraba saturoši katalizatori būvķīmijā,
kā arī aizstāti alvas organiskie savienojumi krāsās,
ko izmanto kuģu apstrādē. Visas iepriekšminētās
vielas ir zināmas kā kaitīgas dzīvajiem organismiem,
un tās tiek regulētas dažādu normatīvu ietvaros,
kā arī daudzos lietojumu veidos tās vispār ir
aizliegtas. Tiek rekomendēts uzņēmumiem tās
aizvietot ar drošākām alternatīvām. Bīstamo vielu
aizvietošana ir samērā komplicēts process ražošanas
uzņēmumiem – ir nepieciešams investēt resursus
jaunu vielu testēšanā, lai gala produkts nemainītu
savas īpašības, pārorientēt tehnoloģiskos procesus
un piesaistīt dažādus ekspertus, lai sasniegtu
veiksmīgu rezultātu. BaltActHaz projekta ietvaros
uzņēmumi saņēma visu nepieciešamo informāciju
un aizvietošana kopumā bija samērīgās izmaksās,
ieguldot tikai cilvēku resursus vielu izpētē un
testēšanā. Tādēļ, ja vien uzņēmums vēlas aizstāt
bīstamās vielas, vairumā gadījumu tas ir sasniedzams
mērķis.

Šajā jomā veiksmīgi darbojas arī dažādas organizā
cijas, piemēram, Starptautiskais ķīmisko vielu
sekretariāts (ChemSec). Tā ir nevalstiska organizācija,
kas tika izveidota Zviedrijā 2002. gadā, lai atbalstītu
stingrāku normatīvo kontroli potenciāli bīstamām
ķīmiskajām vielām un strādātu ar uzņēmumiem,
samazinot ķīmisko vielu ražošanu un izmantošanu
to produktos un piegādes ķēdēs. ChemSec uztur SIN
sarakstu, nosakot bīstamās vielas, kuras, iespējams,
jāierobežo saskaņā ar ES REACH regulu.
ChemSec uzstādītais mērķis ir “veidot tiltu starp
likumdevējiem, industriju, NVO un zinātniekiem,
kā arī piedāvāt ekspertu slēdzienus un vadošus
norādījumus ķīmisko vielu pārvaldības politikas
jomā, lai veicinātu progresīvas likumdošanas izveidi
attiecībā uz ķīmiskām vielām”. ChemSec strādā arī ar
uzņēmumiem, lai nodrošinātu to atbalstu progresīvai
likumdošanai par ķīmiskajām vielām un samazinātu
bīstamo ķīmisko vielu izmantošanu, kaitīgās vielas
aizstājot ar drošākām.
SIN (Substitute It Now!) 2.1. sarakstu veido
626 ķimikālijas (uz 2014. gada aprīli), kuras ChemSec
ir identificējis kā ļoti augstas bažas izraisošas vielas
(SVHC), pamatojoties uz kritērijiem, kas ir noteikti
ar ES ķīmisko vielu regulas REACH 57. pantu, un
kuru turpmākā lietošana, iespējams, tiks likumīgi
ierobežota.
Lai veiktu šo sarežģīto uzdevumu, proti, bīstamo vielu
aizstāšanu ar citām, kurām ir drošības pamatojums,
ChemSec ir iesaistīts projektā SubsPort — interneta
portālā, kas apkopo informāciju un piemērus par vielu
aizvietošanu, kā arī bīstamo vielu un to alternatīvu
datu bāzes (www.subsport.eu).
Līdzko vairāk ražotāju un uzņēmumu izmanto šīs
alternatīvās vielas, to ražošana kļūst lētāka un arī
produkti bez bīstamām vielām mūsu tirgos kļūst
pieejami vairumam pircēju.

3.3. Videi un cilvēka veselībai
draudzīgākas produktu ražošanas
pieejas
Ražošanas uzņēmumi var pielietot dažādas pieejas, lai
padarītu gala produktu, kā arī pašu ražošanas procesu
patērētājiem un apkārtējai videi nekaitīgāku jeb
drošāku. Daudzi uzņēmumi sāk aizvien vairāk apsvērt
to, ka izdevīgāk tomēr ir novērst piesārņojumu jau
pašos pamatos jeb plānošanas procesā izvairoties no
tā sauktās „caurules gala” pieejas, kad piesārņojums
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jālikvidē tad, kad tas jau ir izveidojies un nosacīti pa
caurules galu nokļūst vidē. Zemāk aplūkoti daži piemēri.

Tīrā ražošana
Tīra ražošana ir tāds ražošanas process, kurā neveidojas
atkritumi, bet visas izmantotās izejvielas tehnoloģiskajā
procesā pārvēršas par galaproduktu. To bieži vien mēdz
saukt par nulles emisiju tehnoloģiju jeb ražošanu. Arī
šī pieeja paredz bīstamo vielu aizvietošanas principu,
pilnīgi vai daļēji atsakoties izmantot izejvielas, kas satur
bīstamas ķīmiskās vielas, kā arī samazinot visu izmešu
un atkritumu daudzumu un to toksiskumu, pirms tie
pamet procesu, kā arī enerģijas un resursu taupīšanu.
Šāda
ražošanas
pieeja
nozīmē
nepārtrauktu
profilaktiskas vides stratēģijas piemērošanu procesiem,
produktiem un pakalpojumiem, lai palielinātu to
efektivitāti un kas savukārt nozīmē to, ka vides
problēmas tiek novērstas pirms tās izpaužas, izvēloties
procesus, izejvielas, projektus, transportēšanu,
pakalpojumus.
Savukārt tīrāka ražošana ir esošās ražošanas pakāpeniska
tuvināšana tīrai ražošanai, kas ietver vidi saudzējošu
ražošanas procesu, kā arī riska samazināšanu cilvēkiem
un videi.

Ķīmiskās rūpniecības nozare strādā pie pakāpeniskas
bīstamo vielu izskaušanas. Ir atrodami vairāki labie
piemēri, kur zaļās ķīmijas principi jau ir iedzīvināti
produktu dizainā un ražošanā, piemēram, bioloģiski
noārdāmas plastmasas izstrāde, krāsa uz sojas eļļas
un cukura maisījuma bāzes, reciklētu PET pudeļu
materiāla izmantošana krāsās ar zemu gaistošo
organisko šķīdinātāju saturu, u.c. Tomēr neraugoties
uz šiem sasniegumiem, plaša zaļās ķīmijas principu
ieviešana ķīmiskajā rūpniecībā vēl ir sākuma stadijā.
Izglītoti un motivēti produktu patērētāji varētu veicināt
pieprasījuma rašanos pēc izstrādājumiem, kuros
bīstamās vielas ir daļēji vai pilnībā aizvietotas ar mazāk
bīstamām alternatīvām.

Zaļā ķīmija

Ekodizains

Ķīmiskajā rūpniecībā tiek izmantots plašs vielu klāsts,
lai spētu nodrošināt daudzveidīgo produktu ražošanu.
Tomēr parasti jaunu ķīmisko vielu izstrāde vai jau esošu
ķīmisko vielu pārveide ir vērsta uz lielākas ekonomiskās
efektivitātes sasniegšanu, tādējādi fokusējoties uz
atbilstošu fizikālo un ķīmisko īpašību nodrošināšanu
ķīmiskajos procesos izmantotajām vielām, bet šo vielu
bīstamības vai vides aspekti parasti netiek īpaši uzsvērti.

Vēl viena līdzīga pieeja ilgtspējīgai produktu ražošanai
ir ekodizains.
Ekodizains ir sistemātiska metode, kas produkta
projektēšanas procesā ņem vērā vides prasības. Tas
ietver videi draudzīgu produktu ražošanu, nepazeminot
produkta kvalitāti un to nesadārdzinot. Galvenais
ekodizaina nolūks ir izstrādāt preces un pakalpojumus,
kas veicinātu ilgtspējību, samazinot produktu ietekmi
uz vidi visa tā aprites cikla laikā, ņemot vērā arī citas
parasto produktu un patērētāju prasības, tādas kā
funkcionalitāte, kvalitāte, drošums, cena, piemērotība
ražošanai, ergonomiskās un estētiskās īpašības.
Ekodizaina pamatā ir jau iepriekš aprakstītā produkta
aprites cikla koncepcija.
Ekodizaina ieguvumi saistāmi ar ietekmes uz vidi
samazinājumu, ekonomisko ieguvumu un izmaksu
samazinājumu ražotājiem un patērētājiem, inovācijām
un produkta kvalitātes paaugstināšanos, ražotājs
var panākt arī labāku atbilstību vides likumdošanas
prasībām. Kā viena no galvenajām prioritātēm, ko
nosaka ekodizaina koncepcija attiecībā uz vides
interesēm ir toksisku vielu lietošanas ierobežošana un
aizstāšana ar drošākām alternatīvām.
Atšķirībā no piesārņojuma novēršanas principa, kur
uzsvars ir uz piesārņojuma novēršanu ražošanas vietā,
ekodizains paredz kaitējuma novēršanu jau produkta
projektēšanas stadijā visā plānotā produkta ciklā –
sākot no izejvielu ieguves līdz produkta nonākšanai
atkritumos.

Cita pieeja – zaļā ķīmija – veicina ķīmisko vielu sintēzi,
kur tiek samazināta vai pilnībā novērsta kaitīgu vielu un
vides piesārņojuma rašanās. 1998. gadā Pauls Anastass
(Paul Anastas) un Džons Vārners (John C. Warner) no
ASV publicēja grāmatu: Zaļā ķīmija: Teorija un Prakse
(Green Chemistry: Theory and Practice). Šajā darbā
definēti zaļās ķīmijas 12 principi, kuri vērsti uz ķīmisko
produktu un sintēzes procesu izstrādi, lai samazinātu
vai pilnībā novērstu kaitīgo vielu lietošanu vai sintēzi
un citu vides piesārņojuma (atkritumu, enerģijas
ražošana, izejvielu ieguve, u.c.) ietekmes veidu rašanos,
kā arī aizstāt izmantotās neatjaunojamās izejvielas ar
atjaunojamajām izejvielām. Izklāstītā pamatdoma šai
pieejai motivēja zinātniekus un nozari pievērsties zaļās
ķīmijas principu ieviešanai.
Viens no zaļās ķīmijas principiem ietver drošāku ķīmisko
vielu sintēzi un izmantošanu ražošanas procesos. Rūpēs
par videi un cilvēku veselībai draudzīgāku ķīmisko
vielu izmantošanu un vienlaicīgu ražošanas apjomu
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attīstību, tiek attīstīta jauna koncepcija paredzot vielas
bīstamības samazināšanu kā neatņemamu tās dizaina
sastāvdaļu, lai novērstu nelabvēlīgas sekas no šo
ķīmisko vielu izmantošanas. Ķīmisko vielu bīstamības
samazināšanas svarīgums tiek ierindots vienlīdz ar tās
ķīmisko un fizikālo īpašību nodrošināšanu sintēzes
procesos. Ķīmiskās vielas ietekmes uz cilvēku veselību
un vidi apsvērumi jāievēro visā tās dzīves cikla laikā:
ražošanas, izmantošanas un tās likvidācijas posmos.

4. Ķīmisko
vielu drošības
kontroles
mehānismi
Šobrīd pasaulē nav vienoti bīstamo vielu ierobežošanas noteikumi jeb
normatīvie akti. Bīstamo vielu izmantošanu un nonākšanu vidē nosaka dažādi
likumdošanas akti. Šie noteikumi var būt globāli (piemēram, GHS sistēma —
globāli harmonizētā sistēma ķīmisko vielu klasificēšanai un marķēšanai,
Stokholmas konvencija), kad vienošanos par kādas vielas ierobežošanu
vai aizliegšanu pieņem visas valstis, kuras pieder šādam globālam tīklam.
Noteikumus var saskaņot arī noteiktā reģionā, piemēram, Eiropas Savienībā
vai atsevišķas valsts līmenī (valstu likumus un likumdošanu).
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4.1. Normatīvā bāze
Eiropas Savienībā pastāv visaptveroša regulējošā
sistēma, kas kontrolē, kādas ķīmiskās vielas var tirgot,
kādus eksperimentus var veikt, kādas vielas var tikt
izmantotas un kādiem nolūkiem, kā tās vajadzētu
transportēt un likvidēt. Tā ietver arī specifiskus
noteikumus attiecībā uz ķīmisko vielu lietošanu,
piemēram, medikamentu, pārtikas piedevu, veterināro
medikamentu, medicīnas ierīču, augu aizsardzības
produktu, biocīdu sastāvā, kā arī noteikumus par gaisa
un dzeramā ūdens kvalitāti.
Normatīvie akti var attiekties uz visām ķīmiskajām
vielām (REACH regula) vai atsevišķām produktu
grupām, kurās nevar izmantot noteiktas ķīmiskās
vielas (Rotaļlietu direktīva, ROHS — Direktīva par
noteiktu bīstamo vielu izmantošanas ierobežojumiem
elektriskās un elektroniskās iekārtās), vai tieši pretēji kuras ķīmiskās vielas ir droši izmantojamas noteiktā
produktu grupā (Kosmētikas direktīva).
Pasaules mērogā problēma ir tāda, ka dažādās pasaules
daļās tiek piemērotas dažādas pieejas attiecībā uz
bīstamajām ķīmiskajām vielām, piemēram, ES ir
stingrāki noteikumi attiecībā uz kosmētikas produktiem
un dažos gadījumos ES ierobežotās vai aizliegtās vielas
var izmantot ASV. Tomēr mūsdienās mēs dzīvojam
dinamiskā pasaulē, proti, cilvēki un preces pārvietojas
no vienas pasaules malas uz otru. Esošā normatīvā un
kontroles sistēma nav pietiekama, lai cilvēku veselības
un vides aizsardzību nodrošinātu augstā līmenī. Parasti
toksiskuma pārbaudi veic paši uzņēmumi, tā ne vienmēr
ir objektīva un var izraisīt interešu konfliktu. Pašreiz
nav arī reālistisku iespēju veikt visu vielu testēšanu.
Desmitiem tūkstošu ķīmisko vielu ir saražotas un
nonākušas tirgū jau desmitiem gadu pirms testēšana
tika noteikta par nepieciešamu, un mums joprojām
nav skaidra priekšstata par potenciālo risku, kādu rada
lielākā daļa šo vielu (Platt McGinn A. 2000). Pašlaik ES
ir REACH regula, kurā ir norādīts, ka tad, ja nav datu par
kādas ķīmiskas vielas drošību, šo vielu nevar izmantot
vai pārdot ES tirgū. Tomēr, kā redzams realitātē, tas labi
izskatās uz papīra, bet ieviešanas process ir lēns un tam
ir nepieciešams daudz resursu.
Jāatzīmē vēl viena problēma: kad ES stājās spēkā REACH
regula, tika novērots, ka ES ķīmiskā rūpniecība lielu
daļu ražošanas pārcēla uz trešajām valstīm (tās kopējā
daļa globālajā ražošanā samazinājās apmēram par 25%)
(KPMG International, 2010). No vienas puses varētu
apgalvot, ka ES ir palikuši tikai atbildīgie ķīmisko vielu/
produktu ražotāji, tomēr no otras puses, vielas, kuras
agrāk tika ražotas ES, tagad tiek ražotas trešajās pasaules
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valstīs, un mēs tās pašas bīstamās vielas saņemam
atpakaļ dažādu uz ES importēto produktu sastāvā. Par
to liek domāt tādas kampaņas kā, piemēram, Greenpeace
Dirty laundry (Dirty laundry, 2011).
Lūk, vēl kāda problēma: ES ir daudz noteikumu, kuri
aizliedz vai ierobežo bīstamo vielu lietošanu, tomēr
globāli mēs saskaramies ar uzraudzības un kontroles
trūkumu. ES ir aktuāla problēma — kā pārbaudīt un
kontrolēt no trešajām valstīm importētos produktus.
Šajā gadījumā būtu svarīgi izglītot patērētājus, lai tie
varētu izdarīt drošāku produktu izvēli. Valstīs, kurās
ir ilgtermiņa vides aizsardzības tradīcijas, piemēram,
Ziemeļvalstīs, sabiedrība ir informēta, tāpēc tajās ir
tendence izmantot mazāk produktu ar bīstamām vielām,
un šo valstu patērētāji iegādājas videi draudzīgākas
preces, tādējādi ar patēriņu regulējot piedāvājumu.

REACH regula - ķīmisko vielu drošības
nodrošināšanai
REACH ir Eiropas Kopienas regula, kas attiecas
uz ķīmiskām vielām un to drošu izmantošanu (EK
1907/2006). Tās joma ir ķīmisko vielu reģistrācija,
vērtēšana, licencēšana un ierobežošana. REACH
mērķis ir uzlabot cilvēku veselības un vides aizsardzību,
izmantojot uzlabotu sistēmu ķīmisko vielu raksturīgo
īpašību identificēšanai. Tāpat REACH mērķis ir
uzlabot inovācijas ES ķīmiskajā rūpniecībā un veicināt
konkurētspēju.
Ar REACH regulu ražošanas uzņēmumiem tiek uzlikts
pienākums pārvaldīt ķīmisko vielu izraisītos riskus un
sniegt informāciju par vielu drošību. Ražotājiem un
importētājiem ir jāapkopo informācija par ķīmiskajām
vielām, ko tie izmanto, lai ar tām varētu rīkoties droši,
un informācija jāreģistrē centrālajā datu bāzē, kuru
uztur Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA) (http://
echa.europa.eu/). Aģentūras darbība ir REACH sistēmas
pamatā. Tā pārvalda sistēmas darbībai nepieciešamās
datu bāzes, koordinē bažas izraisošo ķīmisko vielu
padziļinātu vērtēšanu un veido publisko datu bāzi, kurā
patērētāji un speciālisti var atrast informāciju par vielu
bīstamību.
Piezīme!
Ķīmisko vielu precīzais skaits globālajā tirgū nav
zināms, bet saskaņā ar ES ķīmisko vielu regulu REACH
priekšreģistrētas ir 143 835 ķīmisko vielu. Tā ir pamatota
norāde par aptuveno ķīmisko vielu skaitu globālajā
tirdzniecībā.
Reģistrēto vielu datu bāzi uztur Eiropas ķīmisko vielu
aģentūra (ECHA), kuras tīmekļa vietnē var atrast
informāciju par ķīmiskajām vielām, kuras līdz šim

ir reģistrētas saskaņā ar REACH regulu (http://echa.
europa.eu/information-on-chemicals/registeredsubstances).
Piezīme!
Izmantojiet savas tiesības — uzdodiet mazumtirgotājam
jautājumus par produktiem, kurus vēlaties iegādāties.
REACH regula jums nodrošina tiesības vaicāt
mazumtirgotājam, vai produktā, kuru vēlaties iegādāties,
ir izmantotas “ļoti augstas bažas izraisošas vielas” —
ķīmiskās vielas ar vislielāko bīstamību, kas likumiski
produktā ir atļautas. Jebkuram patērētājam ir tiesības šo
jautājumu uzdot piegādātājam (tostarp mazumtirgotājiem)
un saņemt atbildi 45 dienu laikā. ECHA mājas lapā (http://
echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/
candidate-list-substances-in-articles-table.) ir pieejama
tabula ar REACH regulas Kandidātsaraksta vielām (ļoti
augstas bažas izraisošām vielām).

Regula ķīmisko vielu klasifikācijas
nodrošināšanai
Vielām, kuras atbilst bīstamības kritērijiem, jābūt
marķētām. Vielas bīstamība ir šīs vielas kaitējuma
izraisīšanas potenciāls. Ar to ir saistīta riska
novērtēšana kā process, ar kura palīdzību izvērtēt
informāciju par vielas raksturīgajām īpašībām, lai
noteiktu kaitējuma izraisīšanas potenciālu. Tādos
gadījumos, kad konstatētā riska raksturs un nopietnība
atbilst klasifikācijas kritērijiem, klasificējot bīstamību,
tās standartizētais apraksts tiek piešķirts vielai, kura
izraisa kaitējumu cilvēku veselībai vai apkārtējai videi.
Riska marķējums sniedz informāciju lietotājam par
bīstamību, ko var radīt produkts, kā arī nepieciešamību
izvairīties no nevēlamās iedarbības.
ES regulā (EK) nr. 1272/2008 par ķīmisko vielu
un
maisījumu
klasificēšanu,
marķēšanu
un
iepakošanu jeb tā dēvētajā CLP regulā (saite:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:en:PDF) ir atrunāti
vielu un maisījumu klasificēšanas un marķēšanas
kritēriji un noteikumi. CLP regula stājās spēkā
2009. gada 20. janvārī. CLP regula pakāpeniski aizstās
bīstamo vielu direktīvu (67/548/EEK) un bīstamo
preparātu direktīvu (1999/45/EK). Abas direktīvas tiks
atceltas 2015. gada 1. jūnijā, tomēr vielu klasificēšanas,
marķēšanas un iepakošanas jaunās prasības ir jāpiemēro
jau no 2010. gada 1. decembra.
ECHA tīmekļa vietnē var atrast informāciju par
ķīmiskajām vielām, kuras ir šādi reģistrētas un ir jāmarķē
(http://echa.europa.eu/web/guest/information-onchemicals/cl-inventory-database). Tās ir norādītas pēc
ķīmiskajiem nosaukumiem, un šeit iespējams atrast

informāciju par ķīmiskām vielām, kuras tiek izmantotas
Eiropā.
Vairāk par bīstamības simboliem varat uzzināt 4.4 nodaļā.
Kā atpazīt riskus — bīstamības simboli un apraksti.

4.2. Ķīmisko vielu pārbaudes
metodes
Šajā nodaļā mēs akcentēsim ķīmisko vielu pārbaudes
metodes, kuru mērķis ir novērtēt to bīstamību. Šādu
pārbaužu galvenais mērķis ir savākt atbilstošus datus
un rezultātus no dažādām testēšanas sistēmām, kuras
pielieto, lai novērtētu iespējamos ķīmisko vielu saskares
riskus ar cilvēkiem, proti, reāli izvērtētu cilvēku
apdraudējumu. Lai iegūtu datus par ķīmiskas vielas
toksiskumu, var izmantot vairāku veidu pētījumus.

•

Pētījumi laboratorijās

Vairumā gadījumu ķīmisko vielu testu pamatā ir
rezultāti no eksperimentiem ar dzīvniekiem (vai
“bionovērtējumi”): liela noteiktas ķīmiskas vielas
deva tiek ievadīta eksperimenta dzīvniekiem (gan
dzīvniekiem ar mugurkaulu (mugurkaulniekiem), gan
bez tā (bezmugurkaulniekiem)). Pēc tam rezultāti tiek
ekstrapolēti no augstākām uz zemākām devām, lai tos
no eksperimentu dzīvniekiem attiecinātu uz cilvēkiem
(aprēķinātais standarts par iedarbību uz cilvēkiem).
Piemērs
Viena no vislabāk pazīstamajām testēšanas sugām,
iespējams, ir mazs vēžveidīgais Daphnia magna
(ūdensblusa), kas plaši tiek izmantota pētījumos
kopš pagājušā gadsimta 70. gadu vidus. Tās relatīvi
niecīgie izmēri, īsais dzīves ilgums, lielā spēja
vairoties bezdzimumvairošanās ceļā un vienkāršā
audzēšana laboratorijā padara to piemērotu
izmantošanai toksiskuma testos. Šis testa organisms
tiek lietots īstermiņa toksiskuma testēšanā, kur
toksiskais parametrs ir nekustīgums jeb nāve
(paredzētā procedūra - OECD, 2008) .
Turklāt Daphnia magna ir labi piemērota skrīninga
pētījumiem, kuru mērķis ir provizoriska liela paraugu
daudzumu izpēte, lai pēc tam samazinātu pētījumu
daudzumu uz augstāka līmeņa dzīvniekiem,
piemēram, zīdītājiem.
Tomēr
vairākas
organizācijas
iebilst
pret
eksperimentiem ar dzīvniekiem un veic šajā sakarā
dažādus piesardzības pasākumus. Šīs organizācijas
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aicina atbalstīt cita veida testēšanas procedūru
izmantošanu,
neietekmējot
cilvēku
pašreizējo
aizsardzības līmeni. Tās balstās uz 3R principu
(Replacement, Refinement, Reduction jeb aizstāšana,
metožu uzlabošana un samazināšana): procedūru
aizstāšana ar citām, kurās netiek izmantoti dzīvnieki,
izmantoto dzīvnieku skaita samazināšana, kā
arī procedūru uzlabošana, lai mazinātu sāpes un
ciešanas. Organizācijas, piemēram, Eiropas Ķīmisko
vielu aģentūra un OECD cenšas atrast alternatīvus
mehānismus, lai izvairītos no nevajadzīgiem
testiem ar dzīvniekiem, piemēram, datu koplietošanu,
alternatīvu testa metožu izmantošanu un citas pieejas,
lai paredzētu vielu īpašības. Tomēr testi ar dzīvniekiem
joprojām būs nepieciešami, lai iegūtu trūkstošos datus.

•

Novērtējumi in vitro

Šī ir jauna pieeja, lai pārbaudītu lielu skaitu ķīmisko
vielu, izmantojot molekulārā skrīninga in vitro
novērtējumus (piemēram, izmantojot baktērijas vai
speciāli kultivētas šūnas), kurus var ātri pielietot uz
tūkstošiem ķīmisko vielu. Šādā veidā var identificēt
ķīmiskās vielas, kurām ir nepieciešama papildu
novērtēšana, tādējādi samazinot to ķīmisko vielu skaitu,
kurām ir nepieciešama testēšana ar dzīvniekiem. Tomēr
pašlaik to var akceptēt kā nākotnes metodi.

•

No cilvēkiem iegūtie pierādījumi

Šī metožu grupa ietver klīnisko novērojumu ceļā iegūtos
datus un informāciju no epidemioloģiskiem pētījumiem.
Rezultāti šādos gadījumos ir iegūti no novērojumiem
slimību vai negadījumu situācijās, ko izraisījumi kāda
viela vai vielu grupa. Epidemioloģiskie pētījumi ietver
cilvēkus un viņu reakciju faktiskā situācijā, tomēr šādu
pētījumu rezultātu interpretācija ir komplicēta, jo
cilvēku iesaistīšanas gadījumā pastāv dažādi citi faktori.
Atcerieties!
Ar cilvēkiem netiek veikti ķīmisko vielu testēšanas
eksperimenti. Rezultāti, pēc kuriem novērtēt kādas
ķīmiskas vielas toksiskumu attiecībā uz cilvēkiem, tiek
iegūti tikai no cilvēkiem, kuri ir cietuši negadījumos vai no
epidēmijām.

4.3. Institūcijas produktu
testēšanai un sertifikācijai
Kopš 1994. gada Latvijā atbilstības novērtēšanas
institūcija ir Latvijas sertifikācijas centrs (LATSERT).
Tā galvenā darbības joma ir produktu un procesu
novērtēšana, veicot testēšanu, sertifikāciju un
pārbaudes. Turklāt tas nodrošina apmācību un tehnisko
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palīdzību drošības, kvalitātes un juridisko noteikumu
sfērās.
LATSERT laboratorija ir akreditēta saskaņā ar standartu
EN ISO/IEC 17025. Laboratorija ir specializējusies
pārtikas, ar pārtiku saskarē nonākošo materiālu,
rotaļlietu, tekstila, cigarešu, degvielas un kurināmo —
benzīna, dīzeļdegvielas, biokurināmo, etanola, marķēto
degvielu, denaturēto spirtu, mēslojumu, šķiltavu,
kosmētikas produktu, bērniem paredzēto izstrādājumu
ķīmiskajā, fiziskajā un mehāniskajā testēšanā.
LATSERT sertifikācijas departaments ir akreditēts
saskaņā ar standartu EN 45011/ISO (kods 65).
Sertifikācijas departamenta kompetence ietver dažādu
produktu — pārtikas (tostarp minerālūdens un avota
ūdens), mēslojuma, rotaļlietu, degvielu un kurināmā,
tabakas, kosmētikas produktu, ķīmisko vielu un
produktu, un tekstilpreču — sertifikāciju. Nodaļa veic
pārbaudes un audita pakalpojumus, kā arī produktu un
procesu ekspertīzi. Mājaslapa: www.latsert.lv
Higiēnas un arodslimību laboratorija (HASL) ir Rīgas
Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības
institūta struktūrvienība, kas akreditēta Latvijas
Nacionālā akreditācijas birojā (LATAK) kā testēšanas
laboratorija kopš 1996.gada. Higiēnas un arodslimību
laboratorijā ir ieviesta un akreditēta kvalitātes sistēma
atbilstīgi LVS EN 17025:2005 standarta par testēšanas
laboratoriju kompetenci prasībām. Laboratorija veic
ķīmisko vielu izmeklējumus darba vides gaisā un
materiālos, kā arī citu fizikālo un bioloģisko faktoru
noteikšanu.
Mājaslapa:
www.rsu.lv/petnieciba/
petniecibas-organizesana/struktura/instituti-unlaboratorijas/higienas-un-arodslimibu-laboratorija
Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK)
ir valsts nacionālā akreditācijas institūcija, kas
dibināta 1994.gada 30.augustā. Tas veic laboratoriju,
sertifikācijas un kontroles organizāciju kompetences
akreditāciju un novērtēšanu. Mājaslapa: www.latak.lv

4.4. Kā uzzināt, vai ķīmiskā viela
vai produkts ir bīstams?
Zemāk tabulā aplūkoti būtiskākie bīstamības simboli.
Tie parasti tiek norādīti uz produkta etiķetes tādā
gadījumā, ja produktam piemīt īpašības, kas var radīt
apdraudējumu cilvēka veselībai vai videi. Lietojot tādu
produktu, uz kura ir kāds no bīstamības simboliem,
obligāti ir jāiepazīstas ar produktam pievienoto
informāciju un lietošanas instrukciju, lai produkta
lietošana būtu droša un neapdraudētu patērētāja
veselību un apkārtējo vidi.

Lai visā pasaulē būtu vienota bīstamo produktu
marķēšanas sistēma, tika izveidota globāli harmonizētā
sistēma jeb GHS, saskaņā ar ko ES tika pieņemta
klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas regula un
notiek pāreja uz jauniem bīstamības simboliem. Ar šo
simbolu salīdzinājumu varat iepazīties šajā nodaļā.

Bīstamības simboli un piktogrammas, to
nozīme
Bīstamības simboli, to saīsinājumi un bīstamības
apraksts saskaņā ar veco klasifikācijas un marķēšanas
sistēmu (direktīvu (67/548/EEK):

Bīstamības simboli — fizikāli ķīmiskā bīstamība
Simbols

Saīsinājums

Bīstamība

Bīstamības apraksts

E

sprādzienbīstams

Sprāgstošas ķīmiskas vielas.

O

spēcīgs oksidētājs

Ķīmiskās vielas, kuras eksotermiski reaģē ar citām ķīmiskām
vielām.

F+

īpaši viegli
uzliesmojošs

Ķīmiskās vielas, kurām ir īpaši zema uzliesmošanas un vārīšanās
temperatūra, kā arī gāzes, kuras aizdegas saskarē ar gaisu.

viegli uzliesmojošs

Ķīmiskās vielas, kuras var aizdegties saskarē ar gaisu vai
nonākot īslaicīgā saskarē ar aizdegšanās avotu, kurām ir ļoti
zema uzliesmošanas temperatūra vai kuras saskarē ar ūdeni
izdala ļoti ugunsnedrošas gāzes.

F

Bīstamības simboli — veselība
Simbols

Saīsinājums

Bīstamība

Bīstamības apraksts

T+

ļoti toksisks

Ķīmiskās vielas, kuras jau ļoti zemā koncentrācijā rada kaitējumu
veselībai.

T

toksisks

Ķīmiskās vielas, kuras jau zemā koncentrācijā rada kaitējumu
veselībai.

Kanc.
1. kategorija

kancerogēna
viela
1. kategorija

Ķīmiskās vielas, kas var izraisīt vēzi vai palielināt tā saslimšanas
risku (pierādīts uz cilvēkiem).

Kanc.
2. kategorija

kancerogēna
viela
2. kategorija

Ķīmiskās vielas, kas var izraisīt vēzi vai palielināt tā saslimšanas
risku (pierādīts uz dzīvniekiem).

Kanc.
3. kategorija

kancerogēna
viela
3. kategorija

Ķīmiskas vielas, kas var izraisīt vēzi vai palielināt tā saslimšanas
risku (pastāv aizdomas, nav pārliecinošu pierādījumu).

Mutag.
1. kat.

mutagēna viela
1. kategorija

Ķīmiskās vielas, kas izraisa pārmantojamus ģenētiskos defektus
vai palielina to iespējamību (pierādīts uz cilvēkiem).

Mutag.
2. kat.

mutagēna viela
2. kategorija

Ķīmiskās vielas, kas izraisa pārmantojamus ģenētiskos defektus
vai palielina to iespējamību (pierādīts uz dzīvniekiem).
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Bīstamības simboli — veselība
Mutag.
3. kat.

mutagēna viela
3. kategorija

Ķīmiskās vielas, kas izraisa pārmantojamus ģenētiskos defektus
vai palielina to iespējamību (pastāv aizdomas, nav pārliecinošu
pierādījumu).

Repr.
1. kategorija

Reproduktīvai
sistēmai toksiska
viela
1. kategorija

Ķīmiskās vielas, kas rada vai palielina nepārmantojamās ietekmes
iespējamību pēcnācējiem un/vai reproduktīvo funkciju vai spējas
pavājināšanos (pierādīts uz cilvēkiem).

Repr.
2. kategorija

Reproduktīvai
sistēmai toksiska
viela
2. kategorija

Ķīmiskās vielas, kas rada vai palielina nepārmantojamās ietekmes
iespējamību pēcnācējiem un/vai reproduktīvo funkciju vai spējas
pavājināšanos (pierādīts uz dzīvniekiem).

Repr.
3. kategorija

Reproduktīvai
sistēmai toksiska
viela
3. kategorija

Ķīmiskās vielas, kas rada vai palielina nepārmantojamās ietekmes
iespējamību pēcnācējiem un/vai reproduktīvo funkciju vai spējas
pavājināšanos (pastāv aizdomas, nav pārliecinošu pierādījumu).

Xn

kaitīgs

Ķīmiskās vielas, kuras var izraisīt kaitējumu veselībai.

C

kodīgs

Ķīmiskās vielas, kuras saskares rezultātā var iznīcināt dzīvos
audus.

Xi

kairinošs

Ķīmiskās vielas, kuras var izraisīt ādas vai gļotādu iekaisumu.

Bīstamības simboli — vide
Simbols

Saīsinājums

Bīstamība

Bīstamības apraksts

N

bīstams videi

Ķīmiskas vielas, kuras var tieši vai aizkavēti apdraudēt vienu
vai vairākus vides komponentus

Bīstamības simboli atbilstoši vecajai klasifikācijai un marķēšanas sistēmai, piktogrammas saskaņā ar jauno
CLP (klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas) regulu:

Fizikālās un ķīmiskās
īpašības
Simboli saskaņā
ar veco sistēmu
Piktogrammas
saskaņā ar
jauno sistēmu —
CLP
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Toksiskās īpašības

Ekotoksikoloģiskās īpašības

Piktogrammas saskaņā ar jauno klasifikācijas un
marķēšanas sistēmu (regula nr. 1272/2008):

Fizikālā bīstamība
sprādzienbīstama

uzliesmojoša

Bīstamības simboli sniedz lietotājam informāciju par
vielas vai produkta bīstamību, kā arī palīdz izvairīties
no vielas negatīvās iedarbības.
Atcerieties!
Produktu marķējumi ir redzami uz visām ķīmiskām
vielām. Marķējumi ar bīstamības simboliem un drošības
brīdinājumiem sniedz nepieciešamo informāciju, lai
produktu izmantotu droši. Apgūstiet simbolus!
Darbs klasē: Vai zināt, ko nozīmē šie simboli?
(pamatskolas klasēm) => uzdevumu skatīt
7.5 nodaļā.

oksidējoša

gāze zem spiediena

Veselības apdraudējumi
toksiska

kaitīga/kairinoša,
var izraisīt alerģiju

kancerogēna,
mutagēna, teratogēna

kodīga

Bīstamība videi
bīstama ūdens videi
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5. Bīstamās vielas
produktu grupās
Ķīmisko vielu izmantošana produktos ir visaptveroša: būtu grūti atrast mūsdienās
ražotus produktus, kuri nesatur ķīmiskās vielas. Vairums šo ķīmisko vielu ir
daļa no produktu dizaina un tiek pievienotas ar nodomu, lai uzlabotu produkta
funkcionalitāti vai sniegumu. Turklāt tās var palikt produktos pēc ražošanas
procesa kā piemaisījums. Vairums no tām ir nekaitīgas, bet daudzas rada bažas
sakarā ar zināmiem riskiem vai aizdomām par tiem.
Daudzi mājās izmantotie vai atrodamie produkti var saturēt bīstamas ķīmiskās
vielas. Testēšana, lai noskaidrotu ietekmi uz cilvēku veselību, parasti tiek veikta
atsevišķām ķīmiskām vielām. Tomēr reālajā pasaulē mēs katru dienu esam
pakļauti dažādu ķīmisko vielu iedarbībai.
Bīstamo vielu izmantošanu dažādu produktu sastāvā nosaka Eiropas Savienības
un nacionālie noteikumi. Ja kāda ķīmiska viela rada nepieņemamu risku, kam
jāpievēršas ES līmenī, dalībvalsts vai ECHA (pēc Komisijas pieprasījuma) var ieteikt
ierobežojumu konkrētās vielas ražošanai, nonākšanai tirgū vai izmantošanai.
Nosakot ierobežojumus tiek limitēta vai aizliegta kādas noteiktas vielas, kas
apdraud cilvēku veselību un vidi, ražošana, nonākšana tirgū vai izmantošana.
REACH regulas XVII pielikumā ir ietverts saraksts ar ierobežotajām vielām un
ierobežojuma nosacījumi (http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/
restriction). Kaut arī dažu vielu lietošana ir ierobežota, joprojām dažādi produkti
tās var saturēt ļoti nelielā daudzumā (zem robežkoncentrācijas).
Šajā nodaļā ir ietverta informācija par dažādām bīstamām vielām, kuras var būt
atrodamas ļoti plaši izmantotos ikdienas produktos, un aplūkotas iespējas, kā
izvēlēties produktus ar mazāk bīstamām vielām vai, ja iespējams, alternatīvas
vispār bez tām. Šajā nodaļā ir ietverti ieteikumi un vienkārši padomi, kurus var
īstenot jebkurš, lai izvairītos no bīstamu ķīmisku vielu iedarbības un aizsargātu
savu veselību un vidi.
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5.1. Sadzīves ķīmija
Prasības sadzīves ķīmijas produktiem ES nosaka regula
par mazgāšanas līdzekļiem, direktīva par produktu
vispārēju drošību, Biocīdu regula, kā arī REACH regula.
Noteiktā daudzumā dažas vielu grupas, kuras tiek
izmantotas kā konservanti, smaržvielas vai virsmaktīvās
vielas, ir jānorāda uz iepakojuma. Produktu marķējumos
ir jāizmanto arī noteikti riska simboli, kas, piemēram,
norāda, ka produkts ir kairinošs vai kodīgs. Kaut arī
dažu vielu lietošana ir ierobežota, tīrīšanas produkti
tās joprojām var saturēt ļoti nelielā daudzumā (zem
robežkoncentrācijas).
Pie sadzīves ķīmijas līdzekļiem pieder:
• universālie tīrīšanas līdzekļi
• veļas mazgāšanas līdzekļi
• trauku mazgāšanas līdzekļi
• specializētie tīrīšanas līdzekļi - piemēram, grīdām,
cepeškrāsnīm u.c. virsmām
• paklāju un mēbeļu tīrīšanas līdzekļi
• tualetes tīrīšanas līdzekļi
• abrazīvie līdzekļi
• stiklu tīrīšanas līdzekļi u.c.
Vairums tīrīšanas līdzekļu satur dažādas ķīmiskas vielas,
jo tās pilda vairākas funkcijas papildus tīrīšanai.
Tālāk ir aprakstītas dažas funkcijas, kas piemīt
tīrīšanas līdzekļiem un minēti kaitīgo vielu piemēri:
- Tīrīšanai ir nepieciešams, lai “netīrumi” tiktu
likvidēti vai izšķīdināti, un šādiem nolūkiem tiek
izmantotas skābes, sārmi vai virsmaktīvās vielas.
Skābes un sārmi var izraisīt ādas apdegumus vai
elpošanas sistēmas kairinājumu. Virsmaktīvās vielas
ir bīstamas videi.
Ja vēlaties veikt tīrīšanas darbus, jūs varat izdarīt labāku izvēli:
• lielāko daļu tīrīšanas darbu mājās var vienkārši paveikt,
izmantojot dzeramo sodu, etiķi, sāli, citrona sulu un ziepes;
• ražotāji piedāvā arī mazāk toksiskus tīrīšanas produktus.
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Triklozāns
Tas var kairināt gļotādu, izraisīt alerģijas, sagraut
hormonālo sistēmu (ir zināms, ka tas traucē
testosterona ražošanu ķermenī) un ir saistīts ar vēža
rašanos. Tas ir potenciāli bioakumulatīvs un ir plaši
atrodams gan cilvēkos, gan vidē.
Vairāk par triklozāna ietekmi uz veselību un
drošām tā alternatīvām skatiet rokasgrāmatas
1. pielikumā — triklozāna informācijas lapā.
- Konservantus pievieno, lai tīrīšanas līdzeklis
nepelētu. Šo vielu iedarbība ir līdzīga dezinfekcijas
līdzekļiem. Formaldehīdu var izmantot kā
konservantu vai dezinfekcijas līdzekli.
Formaldehīds
Toksisks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.
Saskarē ar ādu var izraisīt kairinājumu. Klasificēts
kā iespējami kancerogēns, pastāv aizdomas, ka tas
ir mutagēns un reproduktīvajai sistēmai toksisks.
Konstatēts gan cilvēkos, gan vidē.
ES formaldehīda maksimālā atļautā koncentrācija
gatavajos produktos ir 0,2%, un visiem produktiem,
kuros tā pārsniedz 0,05%, jāpievieno brīdinājums, ka
produkts satur formaldehīdu.

Izotiazolinoni (metilizotiazolinons,
hlormetilizotiazolinons, benzizotiazolinons)
Izotiazolinoni ir konservanti, kurus satur daudzi
sadzīves produkti. Izvairieties no saskares ar tiem, jo
tie ir kairinoši un tie var izraisīt alerģiskas reakcijas.
Alerģiskas reakcijas vispārēja pazīme ir ekzēmas
simptomi, piemēram, apsārtums un nieze uz alergēna
iedarbībai pakļautajām ķermeņa daļām.
- Šķīdinātājus izmanto tīrīšanas līdzekļa sastāvā esošo
vielu izšķīdināšanai. Ieelpojot tos ilgāku laiku, tie var
apreibināt vai izraisīt nelabumu. Ilgtermiņā daži no
tiem var izraisīt vēzi.

- Dezinfekcijas
līdzekļus
izmanto
“baktēriju
likvidēšanai”, un daudzas no šīm ķīmiskajām vielām,
kas ir šo līdzekļu sastāvā, apdraud veselību (piemēram,
izraisa vēzi), bet tās visas kaitē videi un var izraisīt
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības traucējumus.
Dezinfekcijas līdzeklis ir, piemēram, triklozāns.

2-metoksietanols, 2-etoksietanols
Var ietekmēt auglību un kaitēt nedzimušam bērnam.
Kaitīgi ieelpošanas, saskares ar ādu un norīšanas
gadījumā.

• Faktiski baktērijas nav tik bīstamas kā šķiet, un pietiek
tikai ar tīrīšanu. Dezinfekcijas līdzekļiem ne vienmēr ir
jābūt tīrīšanas produktu sastāvā.

• Produktiem uz ūdens bāzes nav nepieciešami citi šķīdinātāji,
jo vienīgais šķīdinātājs ir ūdens, tomēr arī šie produkti var
saturēt kaitīgas vielas, piemēram, smaržvielas, konservantus u.c.

- Smaržvielas ir ļoti daudzu vielu maisījumi, un
daudzi no tiem var izraisīt alerģiskas reakcijas, kā arī
elpošanas sistēmas un ādas kairinājumu. Smaržvielās
var būt ftalāti vai sintētiskie muskusi.
Ftalāti
Ftalāti bojā hormonālo sistēmu, traucē reproduktīvajai funkcijai, samazinot dzimumhormonu līmeni,
kas ir izšķirošs faktors dzimumorgānu attīstībai un
darbībai. Tie izraisa nieru, aknu, plaušu disfunkciju
un var izraisīt priekšlaicīgas dzemdības. Papildu
pētījumi liek domāt, ka tie paši mehānismi var
izraisīt saslimšanu ar krūts vēzi.
Vairāk par ftalātu ietekmi uz veselību un drošām
to alternatīvām skatiet 1. pielikumā — ftalātu
informācijas lapā.

Sintētiskie muskusi (nitromuskusi, policikliskie
muskusi) var izraisīt hormonālās sistēmas
traucējumus. Tie ir arī alergēni.
• Ja lietas ir tīras, tām nevar būt nepatīkams aromāts. Tām
nav nepieciešamas smaržvielas!
- Mazgāšanas līdzekļu sastāvā izmanto optiskos
balinātājus. Tie piesaistās tekstilizstrādājumiem un
maina to izskatu, bet faktiski nelikvidē netīrumus. Tā
ir optiska viltība, un šīs vielas kaitē apkārtējai videi.
Benzoksazolils,
benzimidazols
var izraisīt
kairinājumu ādai un toksisku iedarbību uz zivīm,
vidē bioloģiski nesadalās.
• Jūs varat izvēlēties acu apmānīšanu uz vides rēķina vai
izvairīties no bīstamas vielas lietošanas un rūpēties par
savu un dabas veselību.
- Balinātāji bieži vien ir ļoti agresīvi hlora
savienojumi. Ieelpojot hlora izgarojumus, var
iegūt gļotādas bojājumus, bet, nokļūstot uz
ādas, tas var izraisīt nopietnus apdegumus.

Papildus veselībai tiek ietekmēta arī apkārtējā vide. Kad
sadzīves ķīmija tiek aizskalota kanalizācijā, tā nonāk
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, un pēc tam apstrādātais
ūdens, kurā iespējams paliek arī bīstamās vielas, ieplūst
tuvējās ūdenstilpnēs. Dažas no šīm bīstamajām vielām
ir ļoti noturīgas un nesadalās nekaitīgās vielās, tāpēc,
reiz nonākot ūdens vidē, var nelabvēlīgi ietekmēt ūdens
kvalitāti, zivis un citu dzīvo dabu.
Papildinformāciju par bīstamajām vielām un sadzīves
tīrīšanas līdzekļiem var atrast bukletā „Sadzīves
tīrīšanas un kopšanas produkti”, 			
http://www.padomapirmsperc.lv/izdrukanoskaties/
• Padomājiet
par
mājās
izmantotajiem
produktiem — vai tie ir droši? Kaut arī šie produkti
mājās ir noderīgi, dažas no to ķīmiskajām
sastāvdaļām var izraisīt ādas, acu, deguna un
rīkles kairinājumu vai pat saindēšanos, tāpēc
uzmanieties! Uzziniet vairāk par šo produktu
sastāvdaļām, potenciālo ietekmi uz veselību,
drošību un rīcību ar tām.
• Sadzīves ķīmijas izmantošana mājās ikdienā nav
nepieciešama!
• Lielāko daļu tīrīšanas darbu mājās var vienkārši
paveikt, izmantojot parastus līdzekļus, piemēram,
dzeramo sodu, etiķi, sāli, citrona sulu un ziepes.
• Ar mikrošķiedras lupatiņu netīrumus un putekļus
var notīrīt bez ķīmisku tīrīšanas līdzekļu
palīdzības.

Drošības ieteikumi
• Daži tīrīšanas līdzekļi satur vielas, kas var izraisīt
alerģiskas reakcijas. Ļoti uzmanīgi izmantojiet
tīrīšanas līdzekļus ar šiem simboliem:
Šis produkts ir kairinošs! Tas satur
sastāvdaļas, kas var izraisīt ādas vai
elpceļu kairinājumu!
Šis produkts ir kodīgs! Tas satur
sastāvdaļas, kas var izraisīt ādas vai acu
apdegumus!

• Spēcīga balināšana parasti nav nepieciešama.
Tīrīšanas līdzekļu sastāvdaļu galvenie apdraudējumi
parasti ir akūti, un tie rada tūlītēju iedarbību, piemēram,
kairinājumu ādai vai elpceļiem, acu asarošanu vai
ķīmiskus apdegumus. Citi riski ir hroniska vai ilgtermiņa
iedarbība, piemēram, vēzis.

• Pirms sadzīves tīrīšanas līdzekļu lietošanas vienmēr
izlasiet visu informāciju uz produkta etiķetes un
izpētiet, vai tajā norādītās ķīmiskās vielas nav
bīstamas.
• Pirms tīrīšanas līdzekļa izmantošanas izpētiet
produkta lietošanas instrukciju, jo tur paskaidrots,
kā produktu izmantot droši un efektīvi. Izmantojiet
nepieciešamos individuālos aizsarglīdzekļus.
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Ieteikumi
Neuzticieties ražotāju “zaļajiem” paziņojumiem!
Izmantojiet produktus, kurus ir sertificējusi neatkarīga
trešā puse, kurai varat uzticēties, saskaņā ar publiski
pieejamu un jums saprotamu vides standartu. Uzticamu
marķējumu piemēri ir ES ekomarķējums (ES Ekopuķīte),
Ziemeļvalstu gulbis, Vācijas Zilais eņģelis, Francijas
ECOCERT vai Itālijas ICEA.

Praktiskais darbs klasē: aizpildiet darba lapu
par sadzīves ķīmiju (izmantojiet 7.6 nodaļā
ietverto darba lapu un sastāvdaļu tabulu) un
pārrunājiet rezultātus

5.2. Elektriskās un elektroniskās
iekārtas
Elektroniskās iekārtas veido vairāki simti komponentu,
un daudzi no tiem satur bīstamas ķīmiskas vielas.
Šajā preču grupā ietilpst datori, mobilie tālruņi, spēļu
konsoles, austiņas, elektroniskās rotaļlietas, u.c.
Elektronikas ražošanā tiek izmantotas vairāk nekā
500 dažādu ķīmisku vielu, un daudzas no tām ir
bīstamas.
Šīs bīstamās vielas izraisa nopietnu piesārņojumu un
pakļauj cilvēkus to iedarbības riskam, to izmantošanas
un likvidācijas laikā.
Sadzīves un biroju putekļu paraugi parāda, ka iekštelpās
palielinās bīstamo vielu daudzums. Viens no iemesliem
ir arī emisijas no elektronikas precēm.
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Galvenās bīstamās vielas, kas ir atrodamas elektronisko
produktu sastāvā:
• svins
• dzīvsudrabs
• kadmijs
• cinks
• itrijs
• hroms
• berilijs
• niķelis
• bromētie liesmu slāpētāji (polibromētie difenilēteri
(PBDE), dibenzofurāni (PBDF), tetrabromobisfenols A
(TBBPA))
• antimona trioksīds
• alva
• ftalāti.
Pastāv tieša saistība starp rūpniecību un dabu —
saikne starp mobilajiem tālruņiem un ekosistēmu.
Mobilajos tālruņos ir svarīgs elements, kuru sauc
par koltanu (kolumbīts-tantalīts). Tā ir rūda,
no kuras iegūst elementus niobiju un tantalu.
Tos izmanto mobilo tālruņu ražošanā. 80% no
pasaules koltana rezervēm atrodas dziļos Kongo
Demokrātiskās Republikas (KDR) mežos. Koltana
ieguves vietā dzīvo arī zemieņu gorillas, kas ir viena
no pasaules apdraudētajām sugām. Tā kā koltans
ir nepieciešams aizvien vairāk, tā nekontrolētā
ieguve KDR turpina kaitēt jau apdraudētajiem
zemienes gorillām. 1996. gadā tur dzīvoja apmēram
9000 gorillas, bet tagad to skaits ir samazinājies
līdz 3000. Šī reģiona raktuvēs darbojas bruņotas
grupas, kuras ir veicinājušas apjomīgu tropu mežu
iznīcināšanu šajā teritorijā, graujot gorillu dabisko
vidi. Mobilo tālruņu kā saziņas līdzekļu vērtība
pieaug uz veselu sugu un svarīgu biotopu rēķina
(Brunner W., Urenje S., 2012).
Elektronikas ražošanas pieaugums ir globāls, un tas
turpina augt. Augošais patērētāju pieprasījums pēc
elektriskajām/elektroniskajām precēm un materiāliem,
kā arī straujās tehnoloģijas izmaiņas un šo preču
augstais novecošanas līmenis ir izraisījis apjomīgu
nolietotu un gandrīz nolietotu elektronisko produktu
klāsta pieaugumu. Šīs tendences veicina globālu
elektronisko atkritumu veidošanos, kuru apjoms tiek

novērtēts 40 miljoni tonnu gadā. Paredzams, ka šis
apjoms pieaugs, palielinoties elektronisko produktu
izmantošanai un likvidācijai attīstības valstīs, kā arī
valstīs ar pārejas perioda ekonomiku.
Tikai 2010. gada 1. ceturksnī personālo datoru globālā
piegāde kopumā sasniedza aptuveni 84,3 miljonus
vienību (par 27% vairāk nekā 2009. gada pirmajā
ceturksnī), bet pasaules mobilo tālruņu pārdošanas
rādītājs šajā pašā periodā bija apmēram 314,7 miljoni
ierīču (par 17% pārsniedzot tā paša perioda 2009. gada
rādītāju) (Towards Sound Management of Chemicals.
UNEP Global Chemicals Outlook, 2012).

5.2.1. Bīstamās vielas elektrisko un
elektronisko iekārtu sastāvdaļās
Drukātās shēmas plates: Dažos drukāto shēmu
plašu komponentos ir kadmijs. Tie var saturēt arī
citus bīstamus metālus, piemēram, hromu, svinu,
dzīvsudrabu, beriliju, cinku un niķeli.
Bieži izmanto bromētos liesmu slāpētājus un
antimona trioksīdu.

Lodmetāls: Var saturēt svinu, alvu un citus metālus.
Iekšējā un ārējā elektroinstalācija: Vadiem bieži ir
PVH plastmasas pārklājums, kas parasti satur daudzas
piedevas, tostarp smago metālu savienojumus un
mīkstinātājus, piemēram, ftalātus. PVH degšanas
procesā var veidoties toksiskas vielas.
Pusvadītāji: Pusvadītāju ražošanā bromētos liesmu
slāpētājus
izmanto
plastmasas
kapsulēšanas
materiālos.
Bīstamo vielu saturu elektroniskajos produktos
nosaka RoHS direktīva (Direktīva par noteiktu bīstamo
vielu izmantošanas ierobežojumiem elektriskās un
elektroniskās iekārtās; 2002/95/EK). Tā ierobežo
sešu specifisku vielu izmantošanu elektriskās un
elektroniskās iekārtās: svina, dzīvsudraba, kadmija,
heksavalentā hroma, polibromēto bifenilu un
polibromētā difenilētera izmantošanu.
RoHS ir norādīts maksimālais līmenis šo sešu ierobežoto
vielu izmantošanai materiālos:

Katodstaru lampas (CRT): Svins konusveida stiklā un
kadmija/cinka/itrija sulfīds fluorescējošā pārklājumā.

•
•
•
•
•
•

Akumulatori: Daži akumulatori satur smagos metālus,
piemēram, svinu, dzīvsudrabu un kadmiju.

*Viens ppm ir ekvivalents 1 miligramam vielas uz litru (mg/l)
vai 1 miligramam vielas uz kilogramu (mg/kg)

Plastmasas korpusi: Plastmasas (polivinilhlorīda (PVH)
plastmasa) bieži satur bromētos liesmu slāpētājus, un
daudzi no tiem ir bīstami. Arī plastmasas un halogenēto
liesmu slāpētāju aizdegšanās rezultātā var veidoties
toksiskas vielas. Turklāt bieži ugunsaizsardzības
uzlabošanai tiek pievienots antimons.

EEIA direktīva (Elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumu direktīva; 2002/96/EK) nosaka visu veidu
elektrisko preču savākšanas, pārstrādes un materiālu
atguves prasības. Direktīva nosaka atbildību par
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu likvidāciju
šādu iekārtu ražotājiem un izplatītājiem. Tā prasa,
lai šie uzņēmumi izveidotu infrastruktūru EEIA
savākšanai, tādējādi elektrisko un elektronisko iekārtu
lietotājiem privātās saimniecībās nodrošinot iespēju
EEIA nodošanai vismaz bez maksas.

Šķidro kristālu displeji (LCD): Mobilajiem tālruņiem un
plakanā ekrāna datoru monitoriem izmantotie LCD var
saturēt dzīvsudrabu.

Komponenti, piemēram, slēdži: Dzīvsudrabu izmanto
fluorescences lampās, un vēsturiski tas ir izmantots
termostatos, sensoros, relejos un slēdžos, piemēram, uz
drukātās shēmas platēm.

svins (Pb): < 1000 ppm*;
dzīvsudrabs (Hg): < 100 ppm;
kadmijs (Cd): < 100 ppm;
heksavalentais hroms (Cr VI): < 1000 ppm;
polibrominētie bifenili (PBB): < 1000 ppm;
polibrominētie difenila ēteri (PBDE): < 1000 ppm.
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5.2.2. Visizplatītākās bīstamās vielas elektroniskajās precēs un to ietekmes piemēri
Kas atrodas jūsu klēpjdatorā?
Bīstamā viela

Ietekme

FTALĀTI — plastifikatori; izmanto PVH plastmasas
mīkstināšanai.
Var izdalīties no PVH produkta kalpošanas laikā —
iekštelpu gaisa piesārņotāji.
FTALĀTI (DEHP — di (2-etilheksil) ftalāts, BBP —
benzilbutilftalāts, DBP —dibutilftalāts)

Toksiski reproduktīvajai sistēmai;
Hormonālo sistēmu bojājošas īpašības;
Noturīgs un bioakumulatīvs vidē (atrodams kā
piesārņotājs upēs un notekūdeņos).

POLIBROMĒTI DIFENILĒTERI (PBDE), DIBENZOFURĀNI
(PBDF), un TETRABROMOBISFENOLS A (TBBPA) —
liesmu slāpētāji plastmasās.
Konstatēti iekštelpu putekļos, kuri izdalās no
produktiem; tieša saskare ar produktu, ieelpojot
iekštelpu gaisu un/vai putekļus mājās un birojā.
- PBDE (pentaBDE, oktaBDE, nonaBDE, dekaBDE)

Toksisks reproduktīvajai sistēmai;
Noturīgs un bioakumulatīvs vidē, uzkrājas dzīvajos
organismos (konstatēts dzīvajā dabā).

- TBBPA

Hormonālo sistēmu bojājošas īpašības;
Ļoti noturīgs vidē (atrasts cilvēku asiņu paraugos
un jūras organismos).

Kas atrodas jūsu mobilajā tālrunī?
Bīstamā viela

Ietekme

NIĶELIS — izmanto shēmu platēs, lodēšanā

Izraisa niķeļa alerģiju — niķeļa ekzēma sākas, kad
āda atrodas saskarē ar niķeli saturošu priekšmetu
(ilgstoša iedarbība un tieša saskare ar ādu).

POLIBROMĒTI DIFENILĒTERI (PBDE) — liesmu slāpētāji
plastmasās

Ilgtermiņa iedarbība var kaitēt nervu,
reproduktīvajai un hormonālai sistēmai.

Kas atrodas jūsu televizora LCD displejā?
Bīstamā viela

Ietekme

DZĪVSUDRABS — šķidro kristālu displeji (LCD) var
saturēt dzīvsudrabu

Var kaitēt smadzenēm un centrālajai nervu
sistēmai, it īpaši agrīnās attīstības laikā.

Kas atrodas jūsu vecajā CRT monitorā?
Bīstamā viela

Ietekme

SVINS — katodstaru lampas (CRT, CRT monitori) var
saturēt svinu

Var izraisīt intelektuālos traucējumus bērniem;
Var izraisīt nervu, asinsrites un reproduktīvās
sistēmas bojājumus pieaugušajiem.

Kas atrodas produktos, kuru darbību nodrošina akumulatori?
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Bīstamā viela

Ietekme

SVINS, KADMIJS — spēļu konsolēs, elektriskajās
automašīnās un elektriskajos vilcienos var būt
uzlādējami akumulatori

Saindēšanās riski no bojātām baterijām.

• Elektrisko un elektronisko iekārtu likvidācija ir
jāveic uzmanīgi — elektroniskie atkritumi satur
dažādus bīstamus materiālus, kas ir kaitīgi cilvēku
veselībai un videi.
• Ļoti svarīgs posms ir elektronisko produktu
pārstrāde. Ja tā netiek veikta pareizi, tad nopietni
apdraud veselību un vidi.
• Patērējiet mazāk — pirms jaunas elektroiekārtas
iegādes padomājiet, vai tiešām ir vērts tik bieži
mainīt mobilo tālruni vai klēpjdatoru.

Drošības ieteikumi
• Nododiet pārstrādei savu veco datoru, mobilo
tālruni u.c. elektroniskās preces tam paredzētajās
vietās, nemetiet to kopējā atkritumu konteinerā.
• Mainiet savus ieradumus — izvairieties no ilgstošas
tiešās saskares ar elektroniskajām precēm, nesēdiet
visu laiku pie datora un vairāk laika pavadiet ārā.
• Mainiet savu rīcību — izmantojiet elektroniskās
preces, cik ilgi vien iespējams. Samaziniet to
bīstamo atkritumu apjomu, ko rada elektronisko
preču specifiskie komponenti.
• Lai elektroniskais aprīkojums nekaitētu veselībai,
nenovietojiet to guļamistabā.
• Laiku pa laikam izvēdiniet telpas.

5.3. Kosmētika
Vai zināt, ka dažādi kosmētiskie produkti, kā, piemēram,
ādu mitrinošie un sejas mazgāšanas līdzekļi, ko
izmantojat ikdienā, satur bīstamas vielas?
Kosmētikas produkti var saturēt vielas ar ilgtermiņa
iedarbību uz veselību. Ķīmiskās vielas dekoratīvajā
kosmētikā ir bīstamas, jo āda tās ātri absorbē. Kad āda
ir absorbējusi ķīmiskās vielas, tās ātri iekļūst asinsritē
un sasniedz dzīvībai svarīgus orgānus, piemēram,
smadzenes, nieres un aknas. Daži produkti tiek izmantoti
kā pulverizatori vai aerosoli un var iekļūt ķermenī arī
ieelpojot tos.
Noteiktas sastāvdaļas var iedarboties kā kairinātāji vai
alergēni, iespējams, izraisīt vēzi vai bojāt hormonālo
sistēmu (hormonālās vai endokrīnās sistēmas
bojātājvielas ir ķīmiskas vielas, kas rada hormonālās
sistēmas traucējumus un var izraisīt ļaundabīgus
audzējus, iedzimtus defektus un citus attīstības
traucējumus). Bīstamās sastāvdaļas ir daudzkārt

konstatētas šādos kosmētikas produktos: matu
stiprināšanas līdzekļi, tumšās permanentās matu krāsas,
parfīmi/smaržas, ādas balinātāji.
Ķīmiskās vielas, kuras absorbē āda, ir bīstamākas nekā
norītās, jo no pārtikas absorbētās vielas un visu apēsto
sadala siekalas un vēlāk kuņģa skābe, pēcāk izvadot
visus kaitīgos savienojumus no organisma pirms to
nonākšanas asinsritē.
Eiropas Komisijas regula par kosmētikas līdzekļiem
(EK/1223/2009) nosaka prasības visiem kosmētikas
produktiem, un regulē, kuras sastāvdaļas kosmētikā
ir aizliegtas/atļautas, kādā koncentrācijā un kā tās
jānorāda uz etiķetes.
Kosmētikas sastāvdaļas ir jānorāda produkta
marķējumā. Nanosastāvdaļu obligātā marķēšana ir
spēkā no 2013. gada jūlija (tomēr nanodaļiņu izraisītie
veselības apdraudējumi vēl nav pilnībā izpētīti).
26 alergēnām smaržvielām ir jānorāda to specifiskie
nosaukumi uz produkta, ja tās ir produkta
sastāvā (visas citas smaržvielas tiek paslēptas aiz
universāla termina “parfum” vai arī “fragrance”):
amilcinamāls, amilcinamāla spirts, alfa-izometila
jonons, anīsa spirts, benzilspirts, benzila benzoāts,
benzilcinamāts,
benzilsalicilāts,
butilfenila
metilpropionāls, cinamāls, cinamilspirts, citrāls,
citronelols, kumarīns, eigenols, Evernia Furfuracea
ekstrakts (koku ķērpju ekstrakts), Evernia Prunastri
ekstrakts (ozola ķērpju ekstrakts), farnesols,
geraniols, heksilcinamāls, hidroksicitronelāls,
hidroksiizoheksil-3-cikloheksāna karboksaldehīds,
izoeigenols, limonēns, linalols, metil-2-oktinoāts.

Kaut arī pastāv specifiska likumdošana, tomēr
kosmētikas produkti, piemēram, acu dekoratīvā
kosmētika, krēmi un dušas želejas var saturēt veselībai
kaitīgas vielas. Ja jums ir kādas alerģijas, izlasiet etiķeti
un mēģiniet izvairīties no tās izraisošajām vielām. It
īpaši šajā ziņā jāuzmanās cilvēkiem, kuriem ir alerģijas
pret smaržvielām.
Tālāk norādīts saraksts ar dažām bīstamām
ķīmiskām vielām, kuras satur kosmētikas produkti.

• Triklozāns parasti ir, piemēram, ķermeņa mazgāšanas
līdzekļos, zobu pastās, roku mazgāšanas līdzekļos
un dezodorantos. Šī viela viegli absorbējas ķermenī
un izraisa labo baktēriju un līdztekus arī patogēnu
bojāeju, kuri samazina ķermeņa imunitāti.
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Triklozāns
Tas var kairināt gļotādu, izraisīt alerģijas, bojāt
endokrīno sistēmu (ir zināms, ka tas traucē
testosterona ražošanu ķermenī) un var izraisīt vēzi.
Tas ir potenciāli bioakumulatīvs un ir plaši atrodams
gan cilvēkos, gan vidē.
Vairāk par triklozāna ietekmi uz veselību un
drošām tā alternatīvām skatiet rokasgrāmatas
1. pielikumā — triklozāna informācijas lapā.

• Parabēnus parasti izmanto kā lētus kosmētikas
konservantus.
Parabēni
Šīs ķīmiskās vielas ir īpaši kaitīgas sievietēm, jo tieši
ietekmē estrogēnu, kas var palielināt krūts vēža
risku. Vīriešiem tie ietekmē reproduktīvās funkcijas.
Šīs vielas ir arī kairinošas.
Vairāk par parabēnu ietekmi uz veselību un
drošām to alternatīvām skatiet rokasgrāmatas
1. pielikumā — parabēnu informācijas lapā.

• Svins ir konstatēts lūpu krāsās. Ir pierādīts, ka svins
ir neirotoksīns, kas var izraisīt valodas traucējumus,
mācīšanās un uzvedības problēmas, piemēram,
agresiju un zemāku intelekta līmeni.

• Ftalāti ir atrodami krēmos, losjonos, šampūnos, matu
lakās, matu želejās, smaržās, nagu lakās. Tos izmanto
smaržvielās, kā šķīdinātājus vai denaturātus.
Ftalāti
Ftalāti
bojā
hormonālo
sistēmu,
rada
traucējumus reproduktīvajai funkcijai, samazinot
dzimumhormonu
līmeni,
kas
ir
izšķirošs
dzimumorgānu attīstībai un darbībai. Tie izraisa
nieru, aknu, plaušu disfunkciju un var izraisīt
priekšlaicīgas dzemdības. Papildu pētījumi liek
domāt, ka tie paši mehānismi var veicināt krūts vēža
rašanos. Šīs vielas ir arī potenciāli kairinošas.
Vairāk par ftalātu ietekmi uz veselību un drošām to
alternatīvām skatiet rokasgrāmatas 1. pielikumā —
ftalātu informācijas lapā.

• Dietanolamīns ir atrodams, piemēram, skūšanās
krēmos, šampūnos, ādas mitrinošos līdzekļos, bērnu
mazgāšanas līdzekļos. Ķermenis to viegli absorbē un
citu kosmētikā atrodamo ķīmisko vielu klātbūtnē var
pārveidot par nitrozamīnu, kas ir kancerogēna viela.
Dietanolamīns ir pazīstama kā hormonālās sistēmas
bojātājviela, turklāt tas izvada smadzeņu attīstībai
nepieciešamo holīnu.
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• Nātrija laurilsulfāts un nātrija lauretsulfāts (nātrija
laurila ētera sulfāts) atrodams
šampūnos, skūšanās putās u.c.

dušas

želejās,

Nātrija laurilsulfāts, nātrija laurila ētera sulfāts
Var izraisīt jutīgas ādas kairinājumu. Kairina arī
acis, kuņģa un zarnu traktu, aknas. Var izraisīt matu
sausumu un izkrišanu.
Vairāk par nātrija laurila sulfāta un nātrija laurila
ētera sulfāta ietekmi uz veselību un to drošajām
alternatīvām skatiet rokasgrāmatas 1. pielikumā —
nātrija laurilsulfāta un nātrija laurila ētera sulfāta
informācijas lapā.
• Sintētiskās minerāleļļas bieži satur ādas kopšanas
produkti. Tās var uzkrāties ķermenī (plaušās, aknās un
limfmezglos) un kaitēt veselībai. Dažas minerāleļļas
var saturēt policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus
(PAO), kuri izraisa vēzi. Domājams, ka vairums
ražotāju kosmētikā (mitrinošos līdzekļos) izmanto
rafinētas minerāleļļas, ko dažkārt sauc par balto
minerāleļļu vai naftas pārstrādes produktiem, kas ir
ļoti attīrīta, rafinēta un neveido kaitīgu PAO līmeni.
PAO (sintētiskajās minerāleļļās)
Tie izraisa bažas, jo ir konstatēts, ka daži
savienojumi ir kancerogēni, mutagēni un teratogēni.
Viens no PAO savienojumiem, proti, benzo[a]pirēns,
ir pirmais atklātais ķīmiskais kancerogēns (un viens
no daudzajiem kancerogēniem, kas atklāti cigarešu
dūmos). Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži ir lipofīli
jeb taukos šķīstoši un var uzkrāties cilvēka ķermenī.
Vairāk par PAO ietekmi uz veselību un drošām to
alternatīvām skatiet rokasgrāmatas 1. pielikumā —
PAO informācijas lapā.

Ieteikumi
• Nākamreiz, iegādājoties kosmētiku, uzmanīgi izlasiet
etiķeti un pievērsiet uzmanību sastāvdaļām! Pēc
iespējas izvēlieties kosmētikas produktus, kuru
sastāvdaļu sarakstā nav atrodamas veselībai kaitīgas
vielas un kuros ir mazāk sastāvdaļu.
• Pirms iegādāties kosmētikas produktu, pārdomājiet vai
jums tas tiešām ir nepieciešams!
• Vislabākais ādas kopšanas līdzeklis ir pareiza diēta. Ēdot
sabalansētu pārtiku, dzerot daudz ūdens un labi izguļoties, var panākt, lai āda būtu vesela un izskatītos spirgta.
• Izvēlieties dabisku, no augu ekstraktiem gatavotu
kosmētiku, kurā nav kaitīgās ķīmiskas vielas.
• Pirms gulētiešanas vienmēr notīriet dekoratīvo kosmētiku. Ja dekoratīvā kosmētika vakarā paliek uz ādas,
ķermenis tiek ilgstoši pakļauts ķīmisko vielu iedarbībai,
turklāt tiek ietekmēta ādas struktūra un kvalitāte.

• Veselības un vides apdraudējums, ko izraisa
nanodaļiņas saturoši produkti, pagaidām nav skaidrs.
Pirms ir zināms, ka nanomateriāli ir droši, izvairieties
no sastāvdaļām, kuru nosaukumā ir vārds “nano”.
• Ja jums ir alerģija, mēģiniet izvairīties no to
aktivizējošām vielām. īpaši jāuzmanās cilvēkiem,
kuriem ir alerģijas pret smaržvielām.
• Izvairieties no antibakteriāliem produktiem (arī mitro
salvešu, tīrīšanas produktu, tekstilpreču mazgāšanas
piedevu un virsmas tīrīšanas līdzekļu sastāvā). Tie izjauc
ādas balansu, traucē ādas dabiskajam aizsardzības
mehānismam un var izraisīt bakteriālo rezistenci.
• Izvēlieties ādas kopšanas produktus ar augu bāzes
eļļām (piemēram, ar mandeļu vai olīveļļu) un bez
minerāleļļām.
• Termins “dabiskā kosmētika” nav likumīgi aizsargāts,
tāpēc nenodrošina to, ka produktos ar šādu marķējumu
netiek izmantotas sintētiskas vielas. Neuzķerieties
uz šādiem mārketinga trikiem, bet iepazīstieties ar
atzītajiem marķējuma veidiem.
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Ekomarķējumi
Produkti ar starptautiski atzītiem ekomarķējumiem ir
gan kvalitatīvi, gan videi un cilvēku veselībai draudzīgi.
Tos rūpīgi testējušas sertificētas trešo pušu institūcijas.

Darbs klasē: aizpildiet darba lapu par kosmētiku
(izmantojiet 7.6. nodaļā ietvertās darba lapas un
sastāvdaļu tabulu) un pārrunājiet rezultātus.
Diskusija klasē – pozitīvais un negatīvais
kosmētikas lietošanā. Detalizētāku aprakstu
uzdevumam skatīt 7.7. nodaļā.

5.4. Būvmateriāli
Daudzas ķīmiskas vielas, kas ir būvmateriālu sastāvā,
piemēram, maisījumos (krāsas, lakas, līmes u.c.) vai
dažādos izstrādājumos (grīdas segums, tapetes u.c.),
var kaitēt veselībai un videi. Dažas vielas var izraisīt
vēzi, ietekmēt hormonālo sistēmu, izraisīt alerģijas un
kairinājumu vai traucēt bērnu attīstībai.
Šajā nodaļā galvenokārt tiek aplūkoti iekštelpu
remontam paredzētie būvmateriāli, piemēram, krāsas,
lakas, līmes, pildvielas.

Saskaņā ar pašreizējo likumdošanu būvniecības produktu
ražotājiem ir jāparūpējas par savu produktu drošību,
tostarp jānodrošina, lai to sastāvā iekļauto bīstamo
vielu emisijas neradītu risku ne iekštelpās (cilvēkiem),
ne ārā (videi). Daudziem būvniecības izstrādājumiem
ir konkrēti standarti, kuros norādīts, kā veikt testus vai
novērtēt to drošību. Dažkārt uz būvniecības produktiem
ir CE marķējums (ar CE marķējumu ražotājs norāda to, ka
produkts ir saskaņā ar atbilstošo EK direktīvu prasībām).
Ja CE marķējuma nav, tad nav arī standarta, tomēr
ražotājs joprojām ir atbildīgs par produkta drošību.
Kaut arī katrs no produktiem var būt ķīmiski drošs,
tomēr joprojām ir svarīgi jūsu veselības labad izvēlēties
būvniecības produktus ar zemu kaitīgo ķīmisko vielu
saturu un/vai skaitu. Tas ir svarīgi tādēļ, ka likumīgi
kaitīgās vielas zemās koncentrācijās joprojām var būt
iekļautas dažādos produktos, un var izdalīties jūsu
mājās, tā kā šādu emisijas avotu ir daudz, tad kopumā ir
iespējama vairāku vielu kaitīga iedarbība zemā līmenī,
bet ilgā laika periodā.
Bīstamās ķīmiskās vielas būvniecības produktu sastāvā
tiek izmantotas šādiem nolūkiem:
- Šķīdinātāji - komponenti, kuri uztur šķidrā stāvoklī
krāsas, lakas un līmes līdz to uzklāšanai. Šķīdinātāji
var būt gaistoši organiskie savienojumi vai ūdens
(krāsas un lakas uz šķīdinātāja vai ūdens bāzes).
Gaistošie organiskie savienojumi (GOS), kas tiek
izmantoti kā šķīdinātāji krāsās, lakās vai līmēs, ir
vielas, kuras izgaro uzklāšanas laikā un pēc tās.
Krāsas vai lakas izgarojumu ieelpošana var dažādi
ietekmēt veselību, izraisot, piemēram, nelabumu,
nogurumu, galvas sāpes, ādas un acu kairinājumu.
Ražotāju pienākums ir uz iepakojuma norādīt GOS
daudzumu (gramos uz litru).
- Mastikas vai saistvielas - komponenti, kas izraisa
krāsas/lakas kārtiņas veidošanos uz krāsotas vai
lakotas virsmas. Galvenās ķīmiskās vielas, kas tiek
izmantotas kā saistvielas, ir eļļas, alkīdi un vaski.
- Pigmenti un pildvielas - komponenti, kas nosaka
produkta krāsu un necaurspīdīgumu (pārklājuma
pulveris) un dažas citas īpašības.
- Piedevas - dažādas nelielā daudzumā pievienotas
sastāvdaļas, kas nodrošina produktam konkrētas
īpašības. To funkcijas ir veicināt ērtu krāsu
izmantošanu (piemēram, novērst pelēšanu, uzturēt
krāsas biezumu) vai nodrošināt specifiskas vizuālās
īpašības, piemēram, virsmas struktūru, spīdumu
u.c. Kā piedevas tiek izmantoti hlorētie parafīni,
n-heksāns, metiletilketoksīms.
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Ieteikumi
Izveidojiet mājās dzīvojamo vidi, kurā nav bīstamu
vielu — sargājiet savu veselību. Veselības labad ir svarīgi
iegādāties būvniecības produktus ar zemu bīstamo
ķīmisko vielu saturu.
• Pirms būvķīmijas produktu iegādes, rūpīgi plānojiet un
aprēķiniet nepieciešamo produktu daudzumu. Internetā
pieejami dažādi kalkulatori un citi palīglīdzekļi
nepieciešamā daudzuma aprēķinam, kā arī vienmēr
iespējams to noskaidrot pie pārdevēja veikalā.
• Meklējiet produktus, kuri ir draudzīgāki videi un satur
mazāk bīstamu vielu. Laba izvēle varētu būt produkti
ar ekomarķējumu.
• Galvenais princips, kas jāievēro, izvēloties iekštelpu
krāsas vai lakas: jo mazāk GOS, jo labāk. Šķīdinātāju
bāzes produktu vietā izvēlieties krāsas vai lakas, kurās
ir maz vai nemaz organisko šķīdinātāju.
• Izmantojot būvniecības produktus remontdarbu
laikā un pēc tiem, vēdiniet, vēdiniet un vēlreiz
vēdiniet! Vienmēr regulāri vēdiniet un nodrošiniet
gaisa pieplūdi: atveriet vienlaicīgi visas durvis un
logus, lai mājā iekļūtu svaigs gaiss. Vēdināšana
remonta laikā un pēc tā ir ļoti svarīga, lai izvēdinātu
piesārņoto gaisu.
• Uz etiķetes jūs atradīsit informāciju, vai krāsa un laka
var izraisīt, piemēram, alerģisku reakciju, kairināt
ādu vai negatīvi ietekmēt ūdens organismus. Šie
brīdinājumi norāda, ka krāsa vai laka satur kaitīgas
vielas, tāpēc no šādiem produktiem ir jāizvairās.
• Uzglabājot krāsas, pārliecinieties, vai vāki ir cieši
noslēgti.
• Neizlejiet neizmantoto būvķīmijas produktu
atlikumus sadzīves kanalizācijā. Tajos esošās
ķīmiskās vielas var izraisīt problēmas notekūdeņu
attīrīšanas iekārtās, turklāt dažas no tām, iespējams,
nevar atdalīt un tās nonāk dabiskajā vidē.
Ekomarķējumi:
Neuzticieties ražotāju “zaļajiem” paziņojumiem.
Izvēlieties produktus, kuriem piešķīrusi ekomarķējumu
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neatkarīga trešā puse, piemēram, ES ekopuķīti vai
Ziemeļvalstu gulbja ekomarķējumu.
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Metiletilketoksīms
Metiletilketoksīms ir svarīga piedeva gandrīz
visās krāsās un lakās. Tas novērš krāsas plēvītes
veidošanos. Šo vielu satur arī pildvielu savienojumi
un līmes.
Metiletilketoksīms spēcīgi kairina acis. Ieelpošana
var izraisīt elpceļu kairinājumu. Tas izraisa vieglu
ādas kairinājumu un var absorbēties caur ādu,
negatīvi ietekmējot asinsrites un nervu sistēmu.
Dažiem cilvēkiem metiletilketoksīma nokļūšana uz
ādas var izraisīt alerģisku reakciju.

Kāpēc pievērst uzmanību produktu
sastāvam?
• Daudzi produkti, kurus mēs lietojam ikdienā, satur
bīstamas vielas. Tādējādi mēs nonākam saskarē ar ļoti
daudzām un dažādām vielām.
• Esošā likumdošana par ķīmisko vielu apriti un tās
izpildīšana diemžēl nevar pilnībā nodrošināt to, lai
visas bīstamās vielas tiešām nebūtu sastopamas tirgū
pieejamos produktos.
• Atsevišķu bīstamo vielu apjoms un koncentrācija
parasti ir ļoti zema, un mēs neizjūtam to īstermiņa
iedarbību, tomēr ilgstoši lietojot šādus produktus, var
parādīties šo vielu negatīvā ietekme.
• Kaut arī mūsu zināšanas par atsevišķo vielu potenciālo
ietekmi pieaug, mēs nezinām, kas notiek to kombinācijā
un kopdarbībā (ķīmisko vielu kokteilī). Tāpat kā
alkohols maina zāļu iedarbību, arī vielu kombinētā
iedarbība var izpausties spēcīgāk vai atšķirīgi.
• Mūsu zināšanas par vielu ilgtermiņa iedarbību uz
cilvēka ķermeni ir nepietiekamas. Parasti pētījumi par
vielu toksisko ietekmi tiek veikti ar testa dzīvniekiem
un nepietiekami paredz to ietekmi uz cilvēkiem,
kas notiek nepārtraukti visā dzīves laikā. Ir daži
pierādījumi, ka pastāvīga ķīmisko vielu iedarbība
zemā koncentrācijā novājina imūnsistēmu, palielina
alerģiju sastopamību un ietekmē cilvēku reprodukciju,
kā arī hormonālo sistēmu.
• Vidē nonākušās vielas vairumā gadījumu nevar
“paņemt atpakaļ”, un tās tur paliek ilgu laiku, radot
negatīvu ietekmi ekosistēmās. Bīstamās vielas
var uzkrāties barības ķēdē, un visbeidzot nonākt
„mūsu šķīvjos”, tādējādi radot kaitējumu cilvēka
organismam.
• Ieteicams izmantot visas iespējas un rīkoties, lai
samazinātu bīstamo ķīmisko vielu iedarbību, tai
skaitā, izvēloties produktus, kas ir draudzīgāki
apkārtējai videi un cilvēka veselībai. Jo vairāk
patērētāju pieprasīs šādus produktus, jo lielākas ir
piedāvājuma palielināšanās iespējas.
• Pat, ja kāda atsevišķa darbība, samazinot vai
izvairoties no bīstamo ķīmisko vielu lietošanas,
var likties maznozīmīga, daudzām aktivitātēm
summējoties, tās var dot nozīmīgu pienesumu kopējā
vides kvalitātes uzlabošanā. Tāpēc ir vērts pārdomāt
savus ikdienas paradumus un spert šos „mazos soļus”
bīstamo ķīmisko vielu izmantošanas samazināšanā!

6. Mācību metodes
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6.1. Mācību metodes pamatskolai
(1. - 4. klase)

Ideālā gadījumā zināšanu izmantošanas efektivitāte
nozīmē prasmes:

IEVADS
Bērnu ik brīdi ietekmē apkārtne visā tās daudzveidībā
un sarežģītībā. Tā ir gan dabas vide, gan sociālā vide.
Jaunākā skolas vecuma bērni vēl īsti neapjauš šo
ietekmi, pieņemdami to kā pašu par sevi saprotamu,
vienīgi fiksēdami savas pozitīvās vai negatīvās izjūtas.
Ja dabas vide ir visai noturīga sistēma, tad sociālajā
vidē valda konkrētam laika periodam un reģionam
raksturīgi stereotipi, modes tendences, finansiāli
apsvērumi. Katrā ģimenē veidojas savi paradumi,
prioritātes lietu iegādē un attieksmē pret vērtībām.
Nonākot dažādos bērnu kolektīvos (pagalmā,
bērnudārzā, sporta treniņgrupā, mākslas pulciņā
u.c.), bērns ietekmējas no tur valdošās gaisotnes,
vēlas būt tajā iederīgs, līdzināties līderiem. Tas
nosaka vēlmi nēsāt noteikta tipa apģērbu un apavus,
lietot īpaša dizaina mācību un higiēnas piederumus,
iegūt modē nākušās spēļmantiņas. Vismazāk tad
tiek domāts par priekšmeta drošību un ietekmi uz
veselību.
Skolā šajā laikā bērns sāk apgūt dažādu zinātņu
pamatus. Balstoties uz līdzšinējiem fragmentārajiem
vērojumiem, apzināti vai neapzināti uztverto
informāciju un paša gūto pozitīvo un negatīvo pieredzi,
mazajam skolēnam jāsāk veidot sistēmiskas zināšanas
par pasaules kopainu un savu vietu tajā. Visas šīs
zināšanas nav pašmērķis – tās jāsāk izmantot dzīvē
pēc iespējas agrāk. Izdevības rodas ik uz soļa, izlemjot,
kā izturēties pret dabas vidi, ko lietot uzturā, kādas
lietas iegādāties.

6.1.1.attēls Prasmes zināšanu izmantošanā

Savukārt, jaunākā skolēna gadījumā darbojas vairāki
faktori, kas nav atkarīgi no viņa paša – ģimenes rocība
un ieradumi, preču reklāmas uzbāzīgums un prasmīgais
psiholoģiskais iedarbīgums, vienaudžu morālais
spiediens. Šajā situācijā augsti vērtējama sākumskolas
skolotāja loma gan skolēnu izglītošanā, gan attieksmju
un noturīgas pārliecības veidošanā. Prakse rāda, ka
tieši jaunāko klašu skolotāji kļūst par autoritātēm,
viņu vārdiem skolēni tic un ienes iegūtās zināšanas arī
ģimenē („bet skolotāja teica tā….”).
Sākumskolas mācību procesā ieteicams dažādot darba
paņēmienus, izraisot interesi un veidojot saprātīgu
attieksmi pret lietām. Pozitīvs rezultāts būs tikai tad,
kad bērns spēs gan pārvarēt savas mirkļa iegribas,
apzinoties riskus un priekšrocības, gan varēs turēties
pretī negatīvām ierosmēm.
Jāņem vērā jaunākā skolas vecuma bērniem piemītošās
psiholoģiskās īpatnības.
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• Šajā posmā turpinās sajūtu bagātināšanās un
uztveres attīstība. Sajūtas attīstās ļoti intensīvi.
• Uztverei piemīt asums, saistīts ar atklājēja prieku.
Bieži vien rodas dzīva interese par notiekošo,
bet tā ir spontāna, tās apmierināšana visai
neorganizēta. Bērni uztver spilgtas, bet bieži vien
mazsvarīgas detaļas (turklāt – katrs bērns var
uztvert kaut ko citu). Parasti pirmo uztver krāsu,
tad lielumu, tikai pēc tam formu, faktūru un citas
īpašības. Būtisko un svarīgāko bērni var neuztvert,
ja uz to nenorāda skolotāji vai vecāki.
• Jo vairāk sajūtu (redzes, dzirdes, taustes, ožas,
garšas sajūtas) būs iesaistītas bērna praktiskajā
darbībā, jo pilnīgāki būs veidojamie priekšstati un
izpratne par to raksturīgākajām īpašībām.

• Vēl arvien dominē netīšā uzmanība, ko noturīgāku
var padarīt mācību vielas uzskatāmība un par to
izraisītā interese.
• Uzmanības koncentrācija ir neliela, to viegli
ietekmē pēkšņi radušies blakus kairinātāji.
• Tīšās uzmanības attīstība ir veicināma ar
atraktivitāti un emociju piesaisti.
• No vienas puses – skolotājam vajadzētu vairāk
dažādot darba paņēmienus, bet no otras –
jāuzmanās ar šo paņēmienu strauju nomaiņu, jo
bērniem ir grūtības ar uzmanības pārslēgšanu no
viena darbības veida uz otru.

• Turpinās arī atmiņas attīstība – pagaidām labāka
ir mehāniskā nevis loģiskā atmiņa. Dabā tas ir
normāli – visi mazuļi sākumā atdarina vecākus un
pieaugušos.
• Stipra ir jutekliskā uzskatāmi tēlainā atmiņa.
• Dominē konkrētā domāšana, kas saistās ar reālām
lietām saskarē ar apkārtējo pasauli. Bērnus
interesē lietu uzbūve un saturs („kas lācītim
vēderā?”).
• Atliek aktivizēt analīzes un sintēzes procesus,
veicināt likumsakarību apjēgšanu, izmantot
asociācijas, lai labāk atcerētos objektus un
kopsakarības, veidot loģiskus secinājumus par
uztverto, blakus reproduktīvai iztēlei attīstīt arī
radošo iztēli.

• Liela nozīme ir arī valodas attīstībai gan pašos
domāšanas procesos, gan atmiņas noturībā, gan
jēdzienu izpratnē un iegaumēšanā.
• Palielinās vārdu loma priekšmetu dažādo īpašību
atšķiršanā un nosaukšanā.
• Ir svarīgi bērniem mācīt pareizo terminoloģiju,
nevis vienmēr meklēt vienkāršākus vārdiskos
aizstājējus.

• Mācību procesu kopumā ietekmē gan bērnu
atšķirīgā sagatavotība skolai, gan krasā pāreja
uz stingru nodarbību režīmu. Bērnus nogurdina
vienveidīga fiziskā slodze ķermeņa muskulatūrai
(pārsvarā sēdēšana pie galda) un arī intensīvs
garīgais sasprindzinājums.
• Mācību saturā jāiekļauj gan jauni nosaukumi,
gan sarežģītāku procesu skaidrojums, tomēr
nav jāpārkāpj robeža, aiz kuras sākas neizpratne
saistībā ar bērna pašreizējo attīstības līmeni. Viss
lai notiek pamazām – šodien var izdarīt tikai ar
skolotāja palīdzību, rīt lai mēģina pats.

Tēmas “Bīstamās vielas” iekļaušana sākumskolas
mācību priekšmetos
Sākumskolā skolēni iepazīstas ar dažādu zinātņu
pamatiem, taču šajā periodā tās nav krasi nodalītas.
Tas atvieglo dažādu problēmu aplūkošanu no
vairākiem aspektiem, īpaši nemainot mācību plānus.
Visbagātākā tematika ir dabaszinībās un sociālajās
zinībās. Tā kā lielāko daļu mācību priekšmetu apguves
vada viens skolotājs, vieglāk realizējama mērķtiecīga
tematiskā integrācija.
Tēmu par bīstamajām vielām var ietvert praktiski
visos mācību priekšmetos. Visvairāk atbilstošu tematu
ir dabaszinībās saistībā ar cilvēka anatomiju un
fizioloģiju, veselības mācības, ekoloģijas elementu
apguvi.
Tomēr arī pārējo mācību priekšmetu
programmās var atrast tematus, kuru mācīšanas
gaitā var skart problēmas ar bīstamajām vielām. Tas
attiecas gan tieši uz apgūstamajām zināšanām, gan
priekšmetiem, ko skolēns lieto sadzīvē.
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Attēlā redzami mācību priekšmeti, kuros ir visvairāk piemērotu tematu.

• Vielas un materiāli
• Šķīdumi
• Cilvēka un dabas
mijiedarbība
• Vide
• Drošība
• Veselība

• Vides veselība
• Droša vide

Dabaszinības
Māksla
Darbmācība

Sociālās
zinības
Sports

• Mājas ķīmija
• Materiāli
• Krāsas
• Veselīgs uzturs
• Tehnoloģijas

• Inventārs
• Rīki

6.1.2.attēls Piemērotie priekšmeti, kuros integrēt tematu par bīstamām vielām

Tādos mācību priekšmetos kā māksla un sports
var izraisīt interesi, nostiprināt skolēnu zināšanas
pastarpināti - netradicionālā veidā: mākslas stundās
veidojot zīmējumus par ekoloģijas un veselības tēmām,
ļaujot izpausties skolēnu attieksmei un radošajai domai;
sporta stundās zināšanas var nostiprināt, izmantojot
kustību rotaļas.
Valodas apguvē var lasīt piemērotus tekstus, apgūt
un nostiprināt vielu nosaukumus, izmantot valodas
rotaļas. Ļoti būtiska ir matemātikas iesaiste, mācot
skolēniem salīdzināt datus, analizēt skaitliskos
rādītājus. Teksta uzdevumos var iesaistīt datus par
bīstamajām vielām.
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6.1.1. Izmantojamo metožu daudzveidība
Jaunākā skolas vecuma bērnu iepazīstināšana ar
bīstamajām vielām ir ļoti nepieciešama, taču to
apgrūtina tēmas sarežģītība un vajadzīgo zināšanu
trūkums. Ķīmisko vielu nosaukumi, to sastāvs viņiem
vēl nav apgūstams. Šajā posmā galvenais uzdevums ir
pievērst skolēnu uzmanību problēmai, veidot kritisku
attieksmi, mācīt atšķirt veselībai kaitīgākos produktus
no iespējami nekaitīgākajiem. To var nodrošināt rotaļu
elementi, praktiskās nodarbības, mācību tuvināšana
dzīves realitātēm. Bērni jārosina meklēt informāciju
gan literatūras avotos, gan uzklausot skolotājus un
speciālistus, būt vērīgiem un uzmanīgiem sadzīvē.
Darba paņēmienu klāsts arī šajā vecumā ir ļoti plašs.

Verbālās
metodes

Informācijas ieguve
• skolotāja stāstījums
• skolotāja prezentācijas
• videomateriāli
• dažādi izziņas materiāli
• TV un radio
• interneta resursi
• mācību ekskursijas
• speciālistu
(ekspertu ) intervijas

Organizācija
• darbs telpās un
ārpus tām
• frontālais darbs
• individuālais darbs
• kooperatīvais darbs

• jautājumu un
atbilžu sesija
• esejas
• diskusijas
• prāta vētra

Vizualizācija

• demonstrējumi
• zīmējumi
• graﬁskie darbi
• modelēšana
• plakāti un stendi

Aktivitātes
• viktorīnas
• konkursi
• olimpiādes

Metodoloģija

Pētnieciskais darbs
Rotaļu elementi
• imitācijas spēles
• lomu spēles
• kustību rotaļas
• valodas rotaļas
• didaktiskās spēles

• novērojumi
• pētījumi
• projekta darbi
• situāciju izpēte
• eksperimenti
• problēmuzdevumu
risināšana
• testi

6.1.3. attēls Izmantojamo metožu daudzveidība

INFORMĀCIJAS IEGUVE

Skolotāja
stāstījums

• Skolotāja stāstījums jeb dzīvais vārds ir ļoti bagāts un plaši izmantojams zināšanu avots, kas
palīdz izprast faktus, idejas, problēmas, sakarības.
• Risinot stāstījumā noteiktus izglītojošus uzdevumus, tiek ņemta vērā bērnu iepriekšējā pieredze
un intereses, kā arī skolēnu psiholoģiskās attīstības līmenis.
• Lai radītu skolēnu interesi, skolotājs var izmantot žestus, acu kontaktu, balss intonāciju un
ilustrēšanu. Interesants stāstījums saista skolēnu uzmanību, ietekmē emocijas un iedarbojas
uz dzirdes atmiņu.

Skolotāja
un citas
prezentācijas

• Prezentācijas ir veids, kā iepazīstināt skolēnus ar informāciju, pētījumiem un uzskatiem. Tās
var būt par kādu konkrētu jautājumu vai plašāku tematu.
• Svarīgi, lai skolēniem būtu interesanti, lai prezentācijas laikā viņi domātu par prezentējamo
tematu un gūtu jaunas zināšanas vai papildinātu un nostiprinātu jau esošās.
• Kvalitatīvās prezentācijās ir maz tekstuālā materiāla, tas uzskatāmi izkārtots slaidā, estētisks un
atbilstošs slaida noformējums (krāsas, fonts, efekti), optimāls attēlu daudzums.
• Prezentācijai jābūt aizraujošai, ieinteresējošai, tai jāpauž autora pozitīvā attieksme un ieinteresētība
atklātajā tematā.

Videomateriālu
skatīšanās

• Vizuālā informācija ļauj informāciju vieglāk uztvert un atcerēties. Videomateriālu demonstrēšana ir
ieteicama izpratnes veidošanai un ilgtermiņa procesu vai ātras darbības vērošanai. Rosina interesi
par pētāmajiem objektiem un tajos notiekošo procesu daudzveidību, veido izpratni, veicina tiešu
īstenības uztveri. Uztvere saistīta ar aktīvu domāšanu: analīzi, salīdzināšanu, secinājumiem.
• Videomateriālu demonstrēšana tiek izmantota, lai ilustrētu vārdisko informāciju; sniegtu ieskatu
jaunajā tēmā; pirms darba pie kādas tēmas skolēni individuāli iedziļinātos attiecīgajā jautājumā
vai problēmā; organizētu skolēnu patstāvīgo darbu; sniegtu apgūtās tēmas apkopojumu.
• Videomateriālu skatīšanās veicina uzmanības attīstību, koncentrēšanos; veicina prasmes vērot,
fiksēt un atspoguļot novērojumus; padara saprotamāku vārdisko informāciju. Veicina izpratnes
veidošanos par procesiem, ko grūti apjaust; veicina prasmi analizēt procesus un izdarīt secinājumus.
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Pirms videomateriālu izmantošanas katram skolotājam ir jāuzdod pašam sev jautājumi:
- Kā es veiksmīgāk pasniegšu informāciju?
- Kā atraisīt skolēnus un panākt, lai viņi iesaistās?
- Kā veidot atgriezenisko saikni?

Izziņas
literatūras
izmantošana
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• Mācību grāmatas
• Rokasgrāmatas
• Vārdnīcas
• Periodiskie izdevumi - žurnāli, laikraksti
• Bukleti, informācijas lapas, stendi, plakāti

Televīzijas un
radio raidījumu
izmantošana

• Televīzijā un radio iespējams sekot raidījumiem, kas saistīti ar cilvēka veselību, veselīgu
dzīvesveidu, vides un sabiedrības veselību.
• Piemēram, Kā labāk dzīvot? Vides fakti. Dzīvīte.

Interneta resursu
izmantošana

• Datubāzes, portāli, mājaslapas, kas veltītas bīstamo vielu aprakstīšanai un raksturošanai.
• Materiāli iedzīvotāju izglītošanai par bīstamo vielu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi un
cilvēka veselību.

Mācību
ekskursijas

• Mācību ekskursija dod iespēju dabiskos apstākļos novērtēt dažādu priekšmetu parādības
un procesus, ko nevar īstenot klasē.
• Ekskursijās attīstās skolēna izziņas intereses, paplašinās redzesloks, teorētiskās zināšanas
nostiprinās praktiski.
• Piemēroti objekti ekskursijām saistībā ar cilvēka veselību un bīstamām vielām var būt
saimniecības preču un būvmateriālu veikali, rotaļlietu un sporta preču veikali, ražotnes.

Speciālistu,
ekspertu
intervijas

• Intervija ar ekspertu vai nozares speciālistu tiek veidota kā saruna, kuras laikā, uzdodot
interesējošos jautājumus, tiek iegūts padziļināts speciālista viedoklis par pētāmo problēmu.
• Uz interviju klasē iespējams aicināt ķīmiķi, mediķi, atkritumu šķirošanas speciālistu un
citus profesionāļus, kas kompetenti bīstamo vielu jautājumos.

ORGANIZĀCIJA UN AKTIVITĀTES

Tradicionāli tiek uzskatīts, ka galvenais mācību
procesā ir mācību stunda, taču mūsdienās ir
izmantojams plašs darba formu spektrs. Nevajadzētu
vienu darba formu (mācību stundu) absolutizēt, bet
kādu citu noliegt un nerealizēt (notiek diskusijas par
to, vai ir jāuzdod mājas darbi). Katrai formai ir sava

specifika un, mērķtiecīgi tās kombinējot, var sasniegt
optimālu rezultātu.
Dažādas novitātes tiek ieviestas saistībā ar integrēto un
interaktīvo mācīšanos. Tās lieliski iederas jebkurā no
piedāvātajām darba formām.

Pasākumi skolā un ārpus skolas

Mācību stunda

Apgūstamo tematu organiski iesaista dažādu mācību priekšmetu stundās, tādējādi to
aplūkojot no dažādiem aspektiem

Ekskursijas

Skolēni dodas uz ražotnēm un iestādēm, kas saistītas ar apgūstamo tematu. Tur tiekas ar
speciālistiem, viņus uzklausa un uzdod gan sagatavotos, gan spontāni radušos jautājumus,
iepazīstas ar ražošanas procesiem, gatavo produkciju un drošības noteikumiem.
Pēc ekskursijas sagatavo atskaiti, organizē iegūto materiālu izstādi, rīko diskusiju.

Patstāvīga
informācijas
ieguve

Arī jaunākie skolēni var iegūt un vākt informatīvos materiālus no bērnu žurnāliem, TV
pārraidēm, reklāmām, videofilmām, interneta vietnēm, intervējot vecākus, speciālistus,
savus vienaudžus.

Mājas darbi

Viens no mājas darba veidiem ir īpaši organizētu novērojumu veikšana.
Tie ir izzinoša un vērtējoša rakstura uzdevumi kāda konkrēta stāvokļa, konkrētas situācijas
izpētei un analīzei, lai pēc tam var izdarīt secinājumus un pieņemt kādus lēmumus.

Brīvā laika
izmantošana

Par brīvo laiku var uzskatīt starpbrīžus starp mācību stundām un pēcstundu laiku
skolā un ārpus tās. Ierosme uzdevumiem izriet no mācību stundu tematikas, aizsāktām
diskusijām vai īpašām skolotāja inspirētām situācijām. Tie var būt novērojumi apkārtnē
ar noteiktu mērķi un plānu.
Rezultāti izmantojami mācību stundās ziņojumiem, stendu prezentācijām, turpmākajam
pētnieciskajam darbam.

Projektu darbs

Vairākas dienas vai nedēļu kompakti vai atsevišķas dienas dažādos laikos skolēni velta
kādas noteiktas problēmas izpētei.
Norise tiek īpaši organizēta un plānota, nosakot katra skolēna pienākumus un uzdevumus.
Tā ietver gan informācijas ieguvi, pētniecisko darbu, eksperimentus, spēles un rotaļas,
gala rezultātu prezentēšanu.
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Fakultatīvais
ārpusstundu
darbs

Īpaši saplānotās regulārās fakultatīvajās nodarbībās iespējama kādas zinību jomas
padziļināta apguve.
Lai to darbības rezultāti nebūtu tikai vienas skolēnu grupas ieguvums, skolotājs var
fakultatīvu dalībniekus iesaistīt kā palīgus savas un arī citu klašu mācību stundās, tā
sekmējot skolēnu komunikāciju, dodot iespēju uzstāties svešākas auditorijas priekšā,
prezentēt un pārliecināt.

Tematiskie
pasākumi

Ārpusstundu pasākumos var būt iesaistītas klases, īpaši komplektētas skolēnu grupas vai
pat visa skola.
Norises laiks un vieta variē, to nosaka skolas pasākumu plānojums mācību gadam un īpaši
aktuāli notikumi, iesaiste valsts vai starptautiskos projektos.

Viktorīnas

• Aktivitātes, kurās pēc dotajiem jautājumiem skolēni atpazīst parādību, vielu vai procesu
• Katrai skolēnu grupai skolotājs piedāvā uz lapiņas uzrakstītu vielas vai parādības nosaukumu
• Skolēni sagatavo 10-12 jautājumus, no kuriem pirmie 3-4 jautājumi ir vispārīgi, otrie 3-4
jautājumi ir konkretizējoši, bet nākamie 3-4 jautājumi ir precizējoši
• Skolēni uzdod sagatavotos jautājumus citām grupām, lai tie atminētu paslēpto vārdu

Konkursi

• Konkursi ir ārpusstundu pasākumi, kas aktivizē skolēnus konkrētas tēmas izzināšanai
• Konkursā tiek vērtēts skolēnu individuālais darbs vai praktiskais pētījums par doto tēmu
(piem., par bīstamajām ķīmiskajām vielām), darba noformēšana un saturs, demonstrēšana
un prezentācija pārējiem skolēniem vai plašākai auditorijai
• Konkursu noslēdz darbu novērtēšana un veiksmīgāko darbu autoru apbalvošana

Olimpiādes

• Aktivitātes, kurās tiek sagatavoti jautājumi vai uzdevumi par apgūto tēmu, piem., bīstamās
ķīmiskās vielas un to ietekme uz cilvēku un vidi
• Skolēni atbild uz sagatavotajiem olimpiādes jautājumiem vai izpilda dotos uzdevumus,
parādot savu erudīcijas līmeni
• Olimpiādes noslēgumā notiek uzvarētāju apbalvošana

Galerija –
metode, kuru
var izmantot
apjomīga temata
apguvei

• Skolotājs vienu tekstu sadala fragmentos un izdala to skolēniem. Skolēns apgūst viena
fragmenta saturu un izveido prezentācijas materiālu
• Visus sagatavotos prezentāciju materiālus sakārto galerijā pie sienas klases telpā. Katrs
skolēns māca savu temata fragmentu citiem klases skolēniem, nonākot gan skolēna,
gan skolotāja lomā
• Stundas noslēgumā izdara secinājumus par stundā apgūto

Mācību
priekšmetu
nedēļas

• Visā skolā vai atsevišķā klasē galvenā uzmanība pievērsta kādam no mācību priekšmetiem,
gan šā priekšmeta tematiku iesaistot citu mācību priekšmetu stundās, gan organizējot
šādas tematikas ārpusstundu pasākumus

Izstādes

• Zīmējumu, modeļu, literatūras, rūpniecības ražojumu, dabas materiālu u.c. izstādes
izvietojamas klašu telpās, bibliotēkās, skolas gaiteņos
• Skolēni strādā, savācot tām materiālus, veicot noformēšanas darbus
• Skolotājs izstāžu materiālus izmanto mācību stundu darbā

Uzvedumi

• Skolēni sagatavo uzvedumus par noteiktu tēmu, ko demonstrē kādā klases vai skolas
pasākumā
• Neliels uzvedums iederas arī mācību stundā par apgūstamo tematu

Dabas
aizsardzības
praktiskie
pasākumi

• Skolēni veic kādu praktisku sakopšanas, izlietoto bateriju savākšanas darbu

Akcijas

• Atsevišķi notikumi, jauna informācija, aktuālas problēmas, strīdīgas situācijas var izraisīt
nepieciešamību organizēt kādus īpašus īslaicīgus pasākumus, lai pievērstu sabiedrības
uzmanību vai dotu kādu konkrētu pozitīvu rezultātu
• Tās var izpausties gan protesta, gan dažādu atraktīvu uzvedumu, gan praktiskas darbošanās
formā

Pētniecisko
nodarbību cikli

• Šos nodarbību ciklus var organizēt gan klasē, gan skolā, gan pilsētas mērogā (to var
veikt vietējā augstskola vai bērnu un jauniešu centrs) reizi mēnesī vai divos mēnešos. Te
iespējams darbu organizēt mazākās skolēnu grupās, lai katrs var veikt kādu eksperimentu
vai praktisku darbu, bet vienlaicīgi iespējama arī neformāla savstarpējā komunikācija
• Cikla dalībnieki nodarbībās apgūto pēc tam var popularizēt savās skolās
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Skolēnu darbības organizācija
Mūsdienās cilvēku profesionālajā darbībā dominē
uzdevumi
ZINĀT - DARĪT - SADARBOTIES!

Arī mazajam skolēnam jāprot gan mācīties un darboties
patstāvīgi, gan kopā ar kādu klasesbiedru, gan
sadarboties mazā grupā, gan atrast savu vietu lielākā
kolektīvā. Mūsdienīgā metode – interaktīvā mācīšanās
izmantojama visās darba formās.

Frontālais
darbs

Frontālais darbs ilgus gadus ir bijis vadošā forma mācību stundā, kad skolotājs uzrunā
visu klasi, dod visiem vienādus norādījumus, uzaicinot izteikties atsevišķus skolēnus, pēc
tam seko individuālo uzdevumu veikšana.

Individuālais
darbs

Tam ir sava noteikta vieta mācību procesā, lai katrs bērns mācītos patstāvīgi veikt uzdevumus,
iedziļinātos tēmā atbilstoši savam darba stilam un ritmam, pieņemtu patstāvīgus lēmumus,
būtu personīgi atbildīgs par paveiktā darba kvalitāti. Skolēns rēķinās tikai ar savu viedokli,
nemācās uzklausīt citus un vienoties par labāko variantu.

Kooperatīvais
darbs

Darba formas pirmsākumos to sauca par grupu darbu, taču tas nozīmēja vien nelielu skolēnu
grupu īpašu izvietojumu, bet ne sadarbību. Mūsdienās tas saucams par kooperatīvo darbu,
jo uzdevums visai grupai ir viens, bet atrisinājums rodas, visiem grupas locekļiem pildot
katram savus pienākumus un vienojoties par labāko risinājumu.

Katrai darbības formai ir pozitīvās un negatīvās puses, bet tās var mērķtiecīgi kombinēt atkarībā no tēmas specifikas.
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Kolektīvais ( frontālais ) darbs

Individuālais darbs

Kooperatīvais darbs

• skolēnus vieglāk disciplinēt
• noder, tēmu ievadot, nobeidzot,
organizējot diskusiju
• daudzi bērni ir neaktīvi,
garlaikojas
• nevar katrs patstāvīgi darboties
• maz iespēju izteikties

• katrs skolēns strādā patstāvīgi
• ir lielāka atbildības izjūta
• nepieciešams daudz darba
materiālu
• nemācās sadarboties

• skolēni mācās sadarboties,
uzklausīt viens otru
• ir vairāk iespēju izteikt savas
domas
• viens no otra mācās
• bieži vien rezultāti interesantāki
• ir disciplīnas problēmas
• skolotājam viss labi jāizplāno

VERBĀLĀS METODES
Diskusijas
Kas ir diskusija?

Diskusijas uzdevumi

Metodes priekšrocības

• Sadarbība grupā, kad dalībnieki
kopīgi meklē atbildes uz
būtiskiem jautājumiem vai
risinājumus problēmām

• Attīstīt prasmes formulēt domu,
īsi un skaidri to pateikt
• Mācīt prasmes ieklausīties
citos, izprast un pieņemt citu
viedokļus
• Veicināt spēju uzņemties
atbildību

• Katram dalībniekam dota
iespēja piedalīties, būt
ieinteresētam un iesaistītam
• Var izmantot katra dalībnieka
individuālās spējas, zināšanas
un pieredzi
• Pareizi plānota un organizēta
diskusija var būt motivējoša
• Skolotājs var novērtēt tēmas
izpratni

Skolotāju - diskusijas vadītāju raksturo

Diskusijas vadīšanas gaita

Skolēna darbība

• Radoša pieeja mācību priekšmetam
• Patiesa ieinteresētība skolēnu
domās, uzskatos, uzvedībā
• Liberāla attieksme pret citādi
domājošo
• Pārliecība, ka pie patiesības var
nonākt arī domu apmaiņas ceļā

• Iepazīstināšana ar diskusijas
jautājumu (uzraksta uz tāfeles
vai lapas)
• Ievadīšana diskusijā, izmantojot
dažus jautājumus
• Diskusijas uzturēšana- neļaut
novirzīties no tēmas, neļaut
diskusijai apsīkt
• Īss kopsavilkums - diskusijas
laikā izdarīt starpsecinājumus
• Diskusijas noslēgums - atkārtot,
kas noskaidrots diskusijas gaitā,
kādas jaunas idejas iegūtas, kas
jārisina nākotnē

• Skolēna uzdevums ir
noskaidrot izvirzīto jautājumu
• Skolēnam jācenšas izteikt savu
viedokli un uzdot jautājumus
citiem, lai iegūtu informāciju

Diskusiju veidi
Paneļdiskusija
• Tiek izraudzīti 3-5 skolēni (jāizvēlas drošākos, zinošākos), kas klases priekšā diskutē par iepriekš sagatavotu
tematu. Pēc tam diskusijā iesaistās visa klase.
• Skolotājs diskusijas gaitā seko, lai diskutētāji nenovirzās no tēmas.
• Diskusijas noslēgumā skolotājs sniedz kopsavilkumu par diskusijā risinātiem jautājumiem.
“Sniega bumba”
• Diskusijas dalībnieki sasēžas divos apļos, ārējā un iekšējā.
• Ārējā aplī - novērotāji, iekšējā - atbildētāji.
• Iekšējā apļa dalībnieki sadalās divās grupās: viena grupa aizstāvēs kādu viedokli, otra centīsies to apgāzt.
Grupām tiek dots laiks (5-10 min), lai to dalībnieki sagatavotos diskusijai.
• Novērotāji uzdod jautājumus, novērtē atbildētāju argumentāciju.
• Diskusijas noslēgumā tiek izdarīti secinājumi par to, kas noskaidrots un vēl jānoskaidro par aplūkoto
problēmu.
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Piramidālā diskusija
• Skolotājs formulē problēmu.
• Skolēni diskusijā pa pāriem izvēlas vienu kopīgu risinājumu.
• Tad turpina diskutēt par savu izvēli jau četru skolēnu grupā, izvēloties vienu kopīgu risinājumu no diviem
piedāvātajiem.
• Tad četru skolēnu grupa apvienojas ar citu četru skolēnu grupu un vienojas par vienu kopīgu risinājumu.
• Diskusiju turpina līdz visa klase piekritusi vienam kopīgam problēmas risinājumam.
• Noslēgumā skolēni sākotnējos pāros izvērtē kopīgā lēmuma pieņemšanas procesu.
Simpozijs
• Skolēni pēc kārtas uzstājas ar īsu, iepriekš sagatavotu referātu par uzdoto tēmu.
• Tad seko 10-15 minūtes ilga kopēja grupas diskusija.
Grupu diskusija
• Parasti grupā ir 4-8 dalībnieki, tajā nav formāla vadītāja.
• Lai dotu iespēju piedalīties visiem dalībniekiem, var rosināt visiem izteikties pēc kārtas.
• Diskusijas gaitā cits citu nedrīkst pārtraukt, nedrīkst komentēt dalībnieku izteikumus, drīkst arī neiesaistīties
diskusijā (izlaist gājienu). Iespējams, ka dalībnieks iekļausies nākamajā aplī.
Runā pie mikrofona - izmanto, lai pārbaudītu temata izpratni, sekmētu klausīšanos
• Skolotājs kopā ar skolēniem formulē jautājumu vai tematu.
• Skolēni strādā pāros: viens no pāra 2-3 minūtes runā par noteiktu tematu, bet otrs klausās. Pēc signāla
dalībnieki mainās lomām. Klausītājam jāturpina stāstītāja doma un tā jāpapildina ar savām zināšanām un
domām.
• Lomas tiek mainītas vairākkārt. Runātājam rokās var būt simbolisks mikrofons, kuru pēc signāla nodod
partnerim.
Trīs pakāpju intervija - izmanto, lai sekmētu aktīvu klausīšanos, prasmi atstāstīt, jautāt
• Grupas biedri pa pāriem intervē cits citu par noteiktu jautājumu. Pēc noteikta laika mainās lomām pāra
ietvaros, un intervētājs pārvēršas par intervējamo.
• Pēc tam kopīgi noskaidro, ko jaunu uzzināja intervijā.
Prāta vētra
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Kas ir prāta vētra?

Kāpēc izvēlēties prāta vētru?

Vadīšanas gaita

• Aktīva metode
• Ar tās palīdzību var iegūt
maksimāli daudz ideju un
viedokļu samērā īsā laikā
• Idejas un viedokļi var sekmēt
kāda jautājuma vai problēmas
atrisināšanu

• Aktīvā darbā var tikt iesaistīti
kautrīgākie skolēni
• Skolēniem, radoši un kritiski
domājot, ir iespēja piedāvāt
problēmas risinājumus,
pašapliecināties
• Īsā laikā skolotājs var gūt
priekšstatu par skolēnu vajadzībām,
vēlmēm, arī informētību kādā jomā
• Var vērtēt problēmas izpratni,
prasmi iekļauties darbībā, aktivitāti

• Tiek izvirzīts jautājums
• Skolēni izsaka idejas un viedokļus
(var teikt visu, kas ienāk prātā;
katra izteiktā ideja jāpieraksta
uz tāfeles; visas idejas ir vienlīdz
svarīgas; nedrīkst kritizēt; jo
vairāk ideju, jo tuvāk problēmas
risinājums)
• Kad idejas uzrakstītas, var uzsākt
problēmas apspriešanu /diskusiju

Esejas
Kas ir eseja?

Kāpēc izvēlas eseju?

Esejas struktūra

• Argumentētā eseja ir rakstveida
darbs, kurā sistemātiski un
argumentēti pamatots savs
viedoklis par doto tematu
• Argumentēto eseju veido tēzes
(atzinums, kura patiesību
ir jāpierāda vai jānoliedz),
to apstiprinoši argumenti
(spriedums, ko lieto kāda cita
sprieduma apstiprināšanai)
un argumentus pierādoši fakti
(patiess, neizdomāts atgadījums,
notikums vai pieredzē gūta
atziņa)

• Argumentēto eseju raksta, lai
izteiktu viedokli par kādu tēmu
un pilnveidotu domāšanas prasmi
• Var vērtēt skolēna attieksmi,
spēju modelēt adekvātu situāciju,
zināšanas, terminoloģijas
lietojumu, prasmi izteikt savu
viedokli, argumentēt

• Ievads - īsi formulēts
apgalvojums, kura patiesīgums
jāpierāda
• Iztirzājums – apgalvojumu,
pierādījumu un secinājumu
izklāsts
• Nobeigums – secinājumu un
atziņu kopsavilkums, kas pierāda
ievadā izteikto tēzi

Kas ir jautājumu atbilžu sesija?

Kāpēc jāizvēlas jautājumu atbilžu sesiju

Sesijas gaita

• Jautājumi, ko skolotājs vai skolēni
uzdod klasei par nodarbībā
aplūkoto tēmu
• Skolēnu atbildes uz jautājumiem

• Skolēni apgūst prasmes precīzi
formulēt jautājumu
• Skolēni apgūst prasmes īsi,
konstruktīvi atbildēt uz jautājumu
• Tiek nostiprinātas stundas gaitā
iegūtās skolēnu zināšanas

• Skolotājs sagatavo jautājumus par
apgūstamo tēmu
• Skolēni gatavo atbildes
• Skolēni formulē papildjautājumus

Jautājumu/atbilžu sesija

Iespējamie diskusiju temati tēmas “Bīstamās vielas” apguvē:
• Kas jāzina par produktu iepakošanai lietotajiem materiāliem?
• Kas jāzina par apģērba un apavu ķīmisko sastāvu?
• Kas bīstams var slēpties bērnu rotaļlietās?
• Noskaidrosim, ko nozīmē droša uzvedība auto garāžā, vannas istabā, saimniecības telpā.
• Kas bīstams varētu būt datorā, televizorā, mobilajā telefonā, mikroviļņu krāsnī?
• Sporta inventāra kvalitāte un sastāvs.
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ROTAĻAS UN SPĒLES
• Rotaļas ir vadošā darbība pirmsskolas vecuma bērniem
• Rotaļām un spēlēm ir būtiska loma skolas vecuma bērnu
mācībās
• Spēles elementi tiek efektīvi ietverti arī pieaugušo
profesionālās kvalifikācijas pilnveidē
Kāpēc ir ieteicams mācībās izmantot rotaļas un spēles
jaunākā un vidējā skolas vecuma bērniem?
• Zināšanas tiek apgūtas interesantākās formās
• Mācību process tiek tuvināts dzīves realitātēm

• Ir iespēja sarežģītas lietas darīt saprotamākas arī jaunākā
skolas vecuma bērniem
• Problēmas tiek risinātas neformālā gaisotnē
• Rotaļsituācijas rosina iztēli
• Tiek veicināta radošā pieeja
• Var mainīt mācību darbības vietas – uz galda, tāfeles,
ekrāna, klases telpā, citās skolas telpās, āra vidē
• Var dažādot darbības veidus, tādējādi nodrošinot uzmanības
noturību
• Tiek veicināta dalībnieku komunikācija, nostiprinātas
sadarbības un dialoga veidošanas prasmes

Nereti ir grūti nodalīt jēdzienus „rotaļa” un „spēle”, tomēr ir dažas būtiskas atšķirības.

• Rotaļā nav īpaši stingru noteikumu vai arī tos var
traktēt brīvi
• Darbība un pretdarbība var izraisīties spontāni, ir
iespējas improvizēt
• Ir vairāk brīvības individuālajām izpausmēm

• Spēlei ir striktāki noteikumi, kas jāievēro visiem dalībniekiem
• Lai arī spēles gaitā ir iespējami pārsteigumi un pieaug
spriedze, tās galamērķis parasti ir jau ieprogrammēts un
virzība iepriekšnoteikta

• Rotaļa dod iespēju lielākai radošai brīvībai un nestandarta risinājumiem

• Spēle organizē analītiskai un mērķtiecīgai darbībai
• Tā var labi sagatavot reālajām situācijām dzīvē

Gan rotaļas, gan spēles kļūst vērtīgākas, ja izdodas realizēt problēmpieeju, apvienojot mācību un izklaides
funkcijas.

Radošās rotaļas

Lomu rotaļas

Lietišķās spēles
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• Sekmē iztēles attīstību, ļauj vaļu fantāzijai
• Liek paraudzīties uz lietām no neparastāka skatu punkta
• Var izpausties autora personiskās izjūtas
• Sekmē valodas attīstību, sacerot dzejoļus, stāstiņus, dialogus, vēstules, ziņojumus,
saukļus, darbības plānus un scenārijus

• Notiek aktīvs sižeta darbības risinājums
• Tiek izkoptas dialoga veidošanas prasmes
• Ir iespēja iejusties attiecību psiholoģijā, veidot empātiju
• Labi var izpaust personīgo viedokli

• Spēle liek iepazīties ar nepieciešamo informāciju
• Spēles gaitā jāizmanto fakti un skaitļi
• Spēles mērķis paredz nonākt pie labākā risinājuma, analizējot datus un risinot problēmas
• Spēles gaitā iespējami dažādi risinājumi un diskusijas par tēmu

Didaktiskās
spēles

• Parasti kā pamats tiek izmantotas visiem pazīstamās bērnu galda spēles – domino, loto,
cirks, riču – raču
• Spēles uzdevumi liek izvēlēties piemērotākos, saskanīgākos elementus, ļaujot parādīt
zināšanas par kopsakariem, līdzībām, atšķirībām, cēloņu / seku sakarībām
• Grupēšanas un atlases darbiem ir piemēroti dažādu materiālu priekšmeti un kartītes
• Spēļu laikā notiek aktīva prāta darbība, tiek izmantotas vairākas maņas – redze, tauste,
dzirde, tiek pievienotas kustības, trenējot pirkstu muskulatūru
• Šīs spēles pieejamas arī datorprogrammās un materiālos interaktīvajām tāfelēm,
elektroniskajās versijās tās var veidot arī pats pedagogs

Valodas rotaļas

• Veicina nosaukumu iegaumēšanu
• Nostiprina terminoloģijas lietošanas prasmes
• Veicina prasmes izteikt savas domas un uzklausīt partneru teikto
• Bagātina valodu

Kustību rotaļas

• Trenē reakcijas ātrumu, spēju ātri pieņemt lēmumus un darboties saskaņā ar tiem
• Novērš vienveidīgu statisku pozu negatīvo ietekmi
• Kāpina interesi par rezultātu sasniegšanu

Imitācijas spēles

• Spēles dalībnieki atdarina konkrētu objektu izskatu, kustības, imitē noteiktas situācijas
• Šīs spēles noder apgūtās vielas nostiprināšanai, ļaujot pārliecināties par iegūto priekšstatu
pareizu uztveri
• Pieaug interese, veicot nostiprināšanas un pārbaudes procesus

PĒTNIECISKAIS DARBS
Jaunākā skolas vecuma bērni ir ziņkārīgi un zinātkāri,
tas izpaužas vēlmē visu aplūkot, aptaustīt, izmēģināt.
Lielākā daļa viņu jautājumu sākas ar „kāpēc?” Tas arī
jāizmanto jaunu zināšanu apguvē – ko bērns pats ir
izpētījis un atklājis, tas dos noderīgu pieredzi un labāk
saglabāsies atmiņā.

Pētnieciskā darba rezultātā padziļinās zināšanas, rodas
motivācija turpmākajai izziņai. Pētījumu gaitā skolēns
izkopj prasmes vērtēt, salīdzināt, meklēt kopsakarības un
cēloņsakarības, par likumsakarībām viņam jāpārliecinās
pašam nevis tikai jānotic skolotājam vai mācību
grāmatai. To var nosaukt par pētniecisko mācīšanos.

Prasmīgi vadīts pētnieciskais darbs veidos prasmes:
• problēmas saskatīšanā un noformulēšanā,
• nepieciešamās informācijas atrašanā,
• darbā ar izziņas literatūru,
• darba plānošanā,
• precīzā pētījuma uzdevumu izpildē,
• datu ieguvē un rezultātu fiksācijā,
• būtiskā saskatīšanā un identifikācijā,
• datu analīzē,
• secinājumu veidošanā, pētījuma materiālu noformēšanā
un prezentācijā.

Skolēnu intereses un motivācija pieaug, ja pētāmā
problēma ir aktuāla un saistās ar konkrēto apkārtni
un skolēnu pašu. Darba vērtība vēl lielāka ir tad, ja
secinājumi noved pie konkrētas rīcības, kas ir reāli
īstenojama un uzlabo dzīves kvalitāti.
Visos pētījumos var izmantot šādu jautājumu kopu:
• Kas notiek?
• Kāpēc tā notiek?
• Kam no tā labums?
• Kam no tā ļaunums?
• Kas būs tālāk?
• Ko darīt?
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Pētnieciskā darba veidi

Novērojumi

Zinātniski
pētījumi

Pētījumi ir aktīvāka un mērķtiecīgāka, vairāk uz rezultātu orientēta darba forma nekā
novērojumi, jo pētnieks pats izvēlas izpētes objektu noteiktu motīvu vadīts, rada tam
piemērotus apstākļus un prognozē rezultātu. Arī pētījuma dati jāfiksē precīzāk, datu
apstrāde ir darbietilpīgāka, izmantojot matemātiskos aprēķinus, to attēlojumā lieto
grafiskos līdzekļus.
Pētījumi palīdz realizēt uz atklājumiem orientētu mācīšanos.

Eksperimenti

Saistībā ar mācību vielu visvairāk iespēju veikt eksperimentus ir dabaszinībās.
Daļu no tiem var realizēt tieši mācību stundās, atvēlot nelielu daļu no stundas, bet
darbietilpīgākie var aizņemt pat veselu stundu. Uz dažu eksperimentu rezultātiem
jāgaida viena vai vairākas dienas (ja vajadzīgi īpaši apstākļi – termiskā apstrāde, kādu
nosacījumu maiņa vai vienkārši pētāmie procesi notiek ļoti lēni).
Tas radina skolēnus ievērot noteiktu laika režīmu, trenē pacietību un izturību.

Projekta
darbi

Projekta darbiem ir lielāks vēriens, problēmu loks plašāks, tās ir aktuālas un to
risinājumam bieži vien ir nozīmīgs praktisks risinājums.
Tie prasa ilgāku laiku un striktāku plānojumu. Dalībnieku skaits ir lielāks,
starptautiskajos projektos iesaistītas vairākas valstis. Projekta gaitā notiek rezultatīva
komunikācija un savstarpēja bagātināšanās.

Situāciju izpēte
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Novērojumi var būt:
vienreizējie - problēma radusies pēkšņi un tik drīz var neatkārtoties, novērojumi jāizdara
steidzami;
periodiskie - vienreizējie novērojumi var nedot ticamus rezultātus, tie jāatkārto pēc
zināma laika vai mainot kādus noteikumus;
ilgstošie - ir parādības un problēmas, kas prasa ilgstošu novērošanu, lai izprastu to
būtību vai ietekmi uz citiem objektiem un parādībām.

Skolā un apkārtnē bieži var novērot visai ikdienišķas situācijas, pie kurām cilvēki ir
pieraduši un vairs pat nepievērš tām uzmanību, bet būtībā tajās slēpjas kāda problēma,
kas negatīvi ietekmē dabu vai cilvēkus.
Ierosmi tās papētīt var dot skolotājs, raksts avīzē, komentārs televīzijas ziņās u.c.
Skolēniem šī situācija ir jāvēro, jāpauž savs viedoklis un attieksme, jāizsaka varianti par
iespējamajiem risinājumiem.

Problēmu
risināšana

Ir problēmas, kuru reāls risinājums nav skolēnu spēkos, bet ir iespēja pievērst viņu
uzmanību to īpašajai aktualitātei un ietekmīgumam. Tās var būt gan tuvākajai, gan
tālākajai apkārtnei raksturīgas, bet tām var būt arī globāls raksturs.
Izpētot informāciju, skolēni pārliecinās par to, ka pasaulē viss ir savstarpēji saistīts,
nekas nenotiek tāpat vien, katrai darbībai ir kādas sekas un pat seku virkne.
Šīs darbības formas efektivitāte ir prasmē pētīt izziņas avotus, iepazīties ar speciālistu
pētījumiem un atklājumiem, kā arī problēmas apspriešanā.

Cilvēku
viedokļu
izpēte

Situāciju un problēmu izpētē svarīgs ir arī cilvēka faktors.
Skolēni var noskaidrot gan problēmā iesaistīto un neiesaistīto pieaugušo cilvēku
viedokli, gan savu vienaudžu attieksmi un informētības līmeni.
Izpētes veidi – testēšana, anketēšana, intervēšana. Kā jau pētnieciskajā darbā, rezultāti
tiek apkopoti, attēloti, izanalizēti un publiskoti.

VIZUALIZĀCIJA
Vispusīgu priekšstatu ieguvē ir svarīgas visas maņas,
tomēr lielākajai daļai cilvēku vadošā ir redzes uztvere.
Arī viss mācību process balstās galvenokārt uz vizuālo
uzskati un tekstu lasīšanu, turklāt, vizuālo informāciju
skolēni uztver ātrāk nekā audiālo. Vizualizācija ir
uztverei pieejama datu informācijas pārveide attēlos un
simbolos, tā pārveido vārdisko informāciju vizuālajā vai
pat papildina to.
Ar redzi uztveram:
• objektu ārējo izskatu (lielumu, krāsu, formu, faktūru),
• objektu pārvērtību ārējās izpausmes,
• objektu kustību īpatnības,
• objektu darbību,
• norises plašā panorāmā.

Demonstrējumi

Zīmējumi

Skolēnu individuālās īpatnības izpaužas spējā
dažādā mērā atcerēties:
• attēlu,
• naturālu objektu,
• kustīgu objektu.
Statiskie vizuālie materiāli:
• foto,
• attēli,
• zīmējumi,
• modeļi,
• priekšmeti un lietas.
Dinamiskie materiāli:
• videomateriāli,
• datoranimācijas,
• modeļi,
• pašu dalībnieku darbības.

Tos lielākoties veic skolotājs, ja nevar nodrošināt tādu materiālu daudzumu, lai
pietiktu mazo grupu darbam, vai mēģinājumā jāievēro lielāka drošības pakāpe. Tomēr
skaitliski lielā klasē demonstrējumi zaudē efektivitāti sliktākas redzamības dēļ. Par
demonstrējumu var uzskatīt arī attēlu un citu materiālu rādīšanu.

• Izmantojami gan skolotāja, gan skolēnu veidotie zīmējumi. Arvien liels efekts ir paša
skolotāja zīmējumiem uz tāfelēm vai lielajām papīra lapām, kas top vajadzīgajā brīdī
skolēnu acu priekšā – tiek gan novērtētas skolotāja spējas, gan tas ir ļoti uzskatāmi, jo
process tiek attēlots pakāpeniski.
• Arī no uztveres un atcerēšanās viedokļa pakāpeniski veidots zīmējums ir efektīvāks
par gatava attēla demonstrējumu, jo katrs skolēns šajā attēlā var pievērst uzmanību
kādai citai detaļai.
• Zīmējumu var veidot arī kopā – skolotājs uzsāk, skolēni ierosina turpinājumu vai nāk
paši un zīmējumu papildina.
• Var zīmēt visi vienlaicīgi, uzklausot skolotāja stāstījumu, pēc tam zīmējumus
salīdzināt.
• Lielākus zīmējumus skolēni veido mājās, īpaši tad, ja pirms tam nepieciešams iegūt
un pārdomāt informāciju, izdomāt sižetu vai veikt radošu darbu. Mācību stundā
zīmēšanai nav racionāli atvēlēt lielu laiku. Var zīmēt ātrus simboliska rakstura
zīmējumus, kaut ko nelielos laukumos aizkrāsot.
• Procesu attīstības izpratni sekmē zīmējumu sēriju veidošana. Var izmantot kādu
caurspīdīgu materiālu (grafoprojektora plēves) plāksnītes, lai beigās, liekot tās vienu
virs otras, veidotu kāda procesa attēlojumu.
• Zīmējumus var arī pabeigt, pārveidot, labot, atšifrēt kontūrzīmējumus.

57

Grafiskie darbi

• Ja zīmējumi tiek veidoti, ievērojot noteiktus attālumus starp objektiem vai to lieluma
atšķirības, skolēnus pamazām var ievadīt grafisko darbu izpratnē un veidošanā.
Sākumskolā shematiskie zīmējumi ir plaši izmantojami, jo tie bērniem šajā vecumā ir
interesantāki un labāk izprotami nekā gari teksti vai skaitļu rindas.
• Izmantojot simbolus un zīmes, dabiski var nonākt līdz shēmām, diagrammām
un kartēm, tādējādi paaugstinot abstrakcijas pakāpi. Grafiskie darbi saistīti ar
matemātiku, apstrādājot piedāvātos vai pētījumos iegūtos datus. Sākumskolas
vecuma bērnu uztverei piemērotas ir stabiņu, apļa, joslu diagrammas, sarežģītākas
viņiem šķiet līknes. Labi var izmantot arī piktogrammas.
• Labi izmantojamas:
• domu kartes (palīdz grupēt informāciju),
• koncepta kartes (attēlo attieksmes starp jēdzieniem),
• argumentu kartes (atklāj secinājumus).
• Par modelēšanu var uzskatīt jebkuru darbību, kuras rezultātā veidojas kāds veselums –
objekta vai parādības atveidojums. Līdzekļi un materiāli tam var būt visdažādākie.
Pārsvarā modeļi uztverami vizuāli, bet ir arī akustiskie, dinamiskie, taktīlie.
• Modelēšana ļauj realizēt sistēmskatījuma veidošanu, māca uztvert lietas un
parādības kā vienotu veselo un saskatīt tā sastāvdaļas. Tas ir efektīvs līdzeklis
kopainas un cēloņsakarību izpratnei.
• Modelēšana dod iespēju organizēt aktīvu praktisko darbību.

Modelēšana

Plakāti un stendi
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• Modelēšanas darbu veidi:
• telpisko modeļu gatavošana
• dinamisko modeļu gatavošana
• vārdisko modeļu veidošana
• projektēšana
• apvidus ainavu modelēšana
• sižeta-lomu rotaļas
• veidošana un aplicēšana
• mozaīku veidošana
• kustību rotaļas

• Plakāti un stendi tiek veidoti, lai pievērstu uzmanību aktuālām un īpaši nozīmīgām
problēmām.
• Stendi var būt atšķirīgi pēc dominējošā satura:
• informācija (satur aprakstus, statistiskos materiālus, pētījumu rezultātus),
• aktualitātes (informē par jaunākajiem notikumiem, pēdējiem atklājumiem).
• aicinājumi (aicina uz pasākumiem vai darbību)
• problēmas (pievērš uzmanību vietējām, valsts, globālajām problēmām)
• Izvietotajiem materiāliem jāatbilst šādiem kritērijiem:
• tēmas aktualitāte un nozīmīgums,
• satura atklāsme,
• vizuālais noformējums,
• atraktivitāte un uzmanības piesaiste.
• Plakātu un stendu gatavošanā piedalās skolotājs kopā ar skolēniem. To materiāli
izmantojami arī stundu darbā un dažādās aktivitātēs. Materiālu vākšana attīsta
daudzveidīgas prasmes informācijas ieguvē un prezentēšanā.
• Plakāti un stendi novietojami labi redzamās un pieejamās vietās klašu telpās,
bibliotēkā, gaiteņos uz vairākām dienām vai nedēļām. Efektīvākie ir maināmie stendi,
kas radina sekot aktualitātēm.

6.2. Mācību metodes vidusskolai
(7.-9. klases un ģimnāzija)
6.2.1. Vērtību un priekšzināšanu
noskaidrošana
Cilvēki katru dienu saskaras ar patēriņa precēm, un līdz
ar to arī ar tajās esošajām bīstamajām vielām. Bīstamas
ķīmiskās vielas ir atrodamas arī mēbelēs, telpu apdares
materiālos, pārtikā, televizoros, klēpjdatoros, mobilajos
tālruņos un viedtālruņos, kosmētikā, sadzīves ķīmijā
(t.sk. tīrīšanas līdzekļos), bērnu rotaļlietās, daļā no
pārtikas iepakojumiem, virtuves piederumos, u.c.
Zināšanas par bīstamajām vielām, kuras ir atrodamas
mūsu dzīves vidē, un prasme veikt izvēli, kas palīdz no
tām izvairīties, ir tikai viena daļa no ilgtspējīgu attīstību
atbalstošas izglītības. Tēma ir svarīga, jo daudzās
patēriņa precēs esošās ķīmiskās vielas arī ļoti mazos
daudzumos ir ārkārtīgi indīgas zivīm un citiem ūdens
iemītniekiem, putniem un zīdītājiem.
Izvēloties mācību metodes un aktivitātes, jāpārdomā
šādi jautājumi:
• Kādas ir skolnieku priekšzināšanas un attieksme?
• Kādām jābūt skolēnu zināšanām un prasmēm?
• Kādu attieksmi un vērtību izpratni vēlaties izveidot?
• Kādi mērķi ir izvirzīti tēmas apguvei?
• Kādas metodes un aktivitātes ir piemērotas mērķu
sasniegšanai?
• Kā skolnieki varētu piedalīties mācību aktivitātes
plānošanā un attīstībā?
• Kā novērtējat un analizējat vielas apguves rezultātus?
Dr. Ijans Ludengards (Iann Lundegard) no Stokholmas
Universitātes Izglītības fakultātes (Izglītība pārmaiņām:
ilgtspējīgas attīstības mācīšanas un mācīšanās
rokasgrāmata) uzskata, ka: 1) zināšanas vienmēr
ir saistītas ar vērtējoša sprieduma pieņemšanu jeb
zināšanas pašas par sevi nekad nesniedz atbildi par to,
kāds būtu labākais risinājums. Zināšanas ir svarīgas
tādēļ, lai varētu saprast, kādas var būt izvēlētās darbības
sekas jeb to, ka galīgo lēmumu pieņem cilvēki.
2) mācīšana un mācīšanās ir procesi, kas saistīti
ar cilvēciskām vērtībām. Mācīšanās nav tikai faktu
kraušana kaudzē. Mācoties cilvēki izsaka problēmu
vārdos un vērtē ieguvumus un zaudējumus, kas ir ar to
saistīti. Tie cilvēki, kuri savās darbībās pastāvīgi vadās
pēc t.s. “zaļajiem” mērķiem, ir pievērsušies dabai un

mēģina uzturēt to vairāk vai mazāk tādu arī nākamajām
paaudzēm. Tas viņiem ir nozīmīgi un svarīgi. Citi
apgalvo, ka nākotnē būs svarīgas citas vērtības, un
viņiem ir svarīga labsajūta arī savas paaudzes laikā.
Dr. Ijans Ludengards kā skolotājs uzskata, ka ir jābūt
atturīgam un vispirms ir jāpadomā par to, kādā apmērā
demokrātisks lēmuma pieņemšanas process var būt
prioritāte. Viņš ir pārliecināts, ka ikvienam būtu
jāpadomā par to, kas ir primārais un kas ir sekundārais
cilvēkiem dažādās pasaules malās. Šo informāciju var
iegūt tikai jautājot viņiem pašiem.
Mācīšanās, kas ir balstīta uz aprakstošo faktu iegūšanu,
nevirza un neietekmē cilvēku rīcību. Rīcību var mainīt,
mainot attieksmi, viedokļus un vērtējošus spriedumus.
Mūsu attieksmes un vērtību spriedumi balstās uz
mūsu kultūru, bērnības, jaunības un pieaugušā dzīves
pieredzi. Bieži vien mēs paši neapzināmies savas
nostājas motīvus un spriedumus par vērtībām, kā arī to,
no kurienes tie nāk un kā virza mūsu darbības.
Vispirms ir jānoskaidro skolēnu esošās priekšzināšanas
un vērtību spriedumi. Lai to paveiktu, var izmantot
dažādas aktivitātes. To veikšanā ir jāparāda takta sajūta.
Pamatlikums ir tāds, ka ir jāakceptē visas atbildes,
t.i. nepastāv pareizas un nepareizas atbildes. Visiem
ir jābūt tiesībām izteikt savu attieksmi vai vērtību
spriedumus, nebaidoties par to, ka viņu atbilde varētu
būt „nepareiza”. Visiem ir jāzina, ka dalība šādos
vingrinājumos ir brīvprātīga.
Vērtību spriedumu noskaidrošanu viens no pirmajiem
ir izmantojis Džons M. Šteinbergs (John M. Steinberg)
veselības mācībā, lai palīdzētu jauniešiem noteikt savas
vērtības, runāt par tām, rīkoties atbilstoši tām un cienīt
līdzcilvēku vērtību spriedumus.
Dažiem cilvēkiem ir grūti izteikt savu viedokli, un viņi to
maina, ja tas ir jāpasaka citiem. Vērtību noskaidrošanas
vingrinājumos cilvēki var reaģēt ļoti dažādi, jo viedokļi
nozīmē kaut ko personīgu, un, ja citi par tiem šaubās,
tad tas var kādu sāpināt.
Tālāk norādīti vairāki vingrinājumi vērtību spriedumu
noskaidrošanai. Rakstot šo nodaļu, esam izmantojuši
piemērus no izdevuma: Izglītība pārmaiņām: Ilgtspējīgas
attīstības mācīšanas un mācīšanās rokasgrāmata. Baltijas
Universitātes programma. Izdevumu var lejupielādēt arī
latviešu valodā. Pieejams: http://www.balticuniv.uu.se
vai http://www.balticuniv.uu.se/index.php/boll-onlinelibrary/851 Sagatavojot šo nodaļu dažu uzdevumu
piemēri ir pielāgoti tēmai par bīstamām vielām.
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6.2.2. Piemēri aktīvam mācību darbam
Nepabeigti teikumi
Ar vingrinājumiem ir iespējams uzzināt, ko skolēni domā
par konkrētām lietām. Vingrinājumus var veikt grupās
vai pāros. Ja grupas biedri viens otru labi nepazīst,
vingrinājumu var veikt arī rakstiski un individuāli.
Nepabeigti teikumi tiek uzrakstīti uz papīra lapas vai
tāfeles. Dalībniekiem tiek lūgts teikumus pabeigt. Pēc
brīvas izvēles skolēni var skaļi nolasīt savus teikumus
vai pārrunāt tos pāros.
Teikumu piemēri:
1. Dabīga vide, kur es vislabāk jūtos, ir...
2. Viens skolnieks saka: „Vissvarīgākais, kas būtu jāmācās
skolā, ir ....”
Darba grupa domā: „Vissvarīgākais, kas skolā būtu
jāmācās, ir ....”
3. Viens skolnieks saka: „Es vēlētos sev mašīnu, jo ....”
Darba grupa domā: „Automašīnas ir nepieciešamas, jo
....”
4. Es vēlētos dzīvot savā mājā, jo ....
5. Svarīgākās lietas mājās man ir ....
6. Mums būtu jārūpējas par zivju un citu ūdens iemītnieku
aizsargāšanu, jo .......
7. Jūras, ezeru un upju ūdens piesārņojumu vajag mērīt,
jo ........
Sakārtošana prioritārā secībā
Vērtību noskaidrošanas vingrinājumus var izmantot
kā konkrētu tēmu ievadu, ar to palīdzību grupas biedri
var vairāk viens otru iepazīt. Vingrinājumos ir jāsakārto
uzskaitītie elementi, vadoties pēc tā, kam persona
sniedz priekšroku. Vingrinājuma uzdevums ir sakārtot
izvēles no 1 līdz 3, kur 1 ir visaugstākais novērtējums.
Vingrinājumus var veikt vienatnē vai grupā.
Vispirms lūdz dalībniekiem savas atbildes uzrakstīt
uz papīra un tad kopā ar klasesbiedriem tās apspriest.
Nobeigumā var palīdzēt kādam dalībniekam izskaidrot
savu viedokli visai grupai. Izvēļu secības sanumurēšanu
var izmantot arī individuālajai atgriezeniskajai saitei un
grupas diskusijām. Var mainīt vingrinājuma sarežģītību.
Lai to darītu, ir jāsniedz atbildes varianti, kas nav tikai
viennozīmīgi saprotami un kas ir atkarīgi no dažādiem
apstākļiem.
Jautājumu piemēri:
Ko tu personīgi vari darīt, lai nepiesārņotu vidi:
- nemest atkritumus dabā;
- iegādāties videi draudzīgākus produktus;
- pārvietoties ar velosipēdu, kājām.
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Kas no minētā tev šķiet svarīgākais tavā dzīvesvietā?
- centralizēta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma;
- veloceliņi;
- futbola laukums.
Kas tev visvairāk nepieciešams?
- Kosmētika;
- Elektronika;
- Grāmatas.
Jauna secības veidošanas metode ir lūgt skolēniem
sastādīt individuālus sarakstus. Piemēram, skolēniem
var lūgt uzrakstīt vismaz piecas svarīgas lietas mājās,
piecas lietas, kuras viņi vēlētos sev nopirkt, piecas
lietas, bez kurām viņiem būtu grūti sevi iedomāties,
desmit mīļākos ēdienus.
Skolēni sarakstu veidošanas laikā nedrīkst sarunāties
cits ar citu. Ikvienam ir jābūt iespējai domāt pašam, lai
citu viedoklis viņus neietekmētu. Kad skolēni sarakstu
ir uzrakstījuši, viņi var sarindot elementus, vadoties
pēc tā, kam dod priekšroku - transportam, cenām,
„ekoloģiskajai pēdai” utt. Noteikti ir jāatgādina, ka nav
nedz pareizu, nedz nepareizu atbilžu. Kad dalībnieki
darbu ir beiguši, viņi var sarakstus salīdzināt pāros un
apspriest to, kam ir devuši priekšroku un kādi tam bijuši
iemesli.
Riņķa maiņa
Vingrinājuma gaitā dalībnieki var relatīvi neatkarīgi
izteikt savu viedokli, jo viņiem nav laika sekot citu
dalībnieku viedoklim. Vingrojumu uzsāk ar vispārīgiem
un neitrāliem jautājumiem, lai dalībnieki varētu saprast
vingrinājuma jēgu. Riņķa maiņas vingrinājums var
būt arī iesildošais vingrinājums, lai dalībnieku domas
novirzītu uz apspriežamo tēmu, kā arī vienlaikus
saņemtu pārskatu par to, ko skolēni jau domā par šo
tēmu un kāds ir viņu viedoklis konkrētos jautājumos.
Vingrinājuma gaita ir šāda: grupa vai klase veido divus
riņķus - ārējo un iekšējo riņķi. Pēc tam riņķi sāk kustēties
pretējos virzienos. Skolotājs vai vadītājs nolasa teikumu.
Ja skolēns tam piekrīt, viņš nomaina riņķi un sāk
virzīties pretējā virzienā. Ja skolēns nepiekrīt teikuma
saturam, viņš paliek tajā pašā riņķī un turpina kustību
tajā pašā virzienā.
Apgalvojumu piemēri:
- Cilvēki pārlieku daudz patērē dabas resursus.
- Skolā es mācos svarīgas lietas, lai nākotnē varētu
pieņemt pārdomātus lēmumus.
- Mēs visi esam atbildīgi par nākotni.
- Politiķi ir atbildīgi par vides aizsardzību.
- Es lietoju daudz kosmētikas un sadzīves ķīmijas līdzekļu.

- Mani interesē ķīmisko vielu ietekme uz cilvēku veselību.
- Es nepiesārņoju apkārtējo vidi.
Stāvēšana uz līnijas
Šajā vingrinājumā, skolēns var apgūt sava viedokļa
formulēšanas un aizstāvēšanas prasmes. Skolotājs
iepazīstina ar tēmu vai izsaka apgalvojumu, un
lūdz dalībniekiem rūpīgi pārdomāt savu atbildi. Pēc
iepazīšanās ar tēmu, skolēniem tiek lūgts uz papīra
uzvilkt līniju, atzīmēt uz tās ciparus 1 - 6 un ar krustiņu
norādīt savu izvēli. Pēc tam skolēni var nostāties uz
līnijas, kas uzzīmēta uz klases grīdas, atrodot sev vietu
atbilstoši izvēlei. Tas notiek nesarunājoties. Kad katrs
ir ieņēmis savu vietu, notiek domubiedru pārrunas par
izdarīto izvēli. Pēc apspriedes viens grupas pārstāvis
iepazīstina ar grupas viedokli.
Pēc argumentu apmaiņas dažiem dalībniekiem var
rasties vēlme nomainīt grupu. Vingrinājumā tas ir
atļauts.
Vingrinājuma varianti.
1. variants
- Kas bija pirmais – ķīmiskās vielas vai cilvēks?
Ķīmiskās vielas 1 2 3 4 5 6 Cilvēks
2. variants
Uzvelciet uz grīdas līniju un vienā galā uzrakstiet
PIEKRĪTU un otrā galā - NEPIEKRĪTU. Ja skolēns stāv
līnijas vidusdaļā, tad tas nozīmē, ka viņam nav konkrēta
viedokļa, vai arī to, ka viņam šis jautājums ir vienaldzīgs.
- Man būtu jāpievērš uzmanība, kādas vielas satur manas
iegādātās preces.
Piekrītu ------------------------------------ Nepiekrītu

Stūris A. Cena
Stūris B. Stils – vai tas ir modē /Lietošanas ērtība/Smarža
Stūris C. No kurienes tas nāk un kā tas ir ražots
Stūris D. Citas atbildes
Skolotājs skaļi nolasa jautājumus un paziņo, kurš telpas
stūris kādai atbildei ir paredzēts. Skolēniem lūdz pirms
izvēles klusām apdomāt savu atbildi, tad visiem reizē
pēc signāla doties uz izvēlēto vietu (lai neietekmētos
no citu viedokļa). Kad visi ir sapulcējušies stūros, katra
grupa apspriež savu izvēli. Katra grupa izvēlas savu
pārstāvi, kas paskaidro visiem, kādēļ viņi ir izvēlējušies
tieši šo stūri. Ja dalībnieki maina savu viedokli, viņi var
nomainīt arī stūrus. Dalībnieki tiek rosināti padomāt
un pieņemt savu lēmumu patstāvīgi.
„Ugunīgais” krēsls
Viens no vissvarīgākajiem aspektiem vērtību
noteikšanas vingrinājumos nav skolēna reālais
viedoklis, bet gan tas, lai viņi sāktu domāt par
jautājumiem. Daudz svarīgāks par atbildi ir reālais
process – domāšana, pārliecība un mutiska izteikšanās.
Skolēni apsēžas uz aplī novietotiem krēsliem. Skolotājs
nolasa apgalvojumu, kas ir saistīts ar iztirzājamo
tēmu. Skolēni, kuri piekrīt apgalvojumam, mainās
sēdvietām. Tie, kuri nepiekrīt, paliek savā vietā.
Skolēniem tiek lūgts paskaidrot savu viedokli blakus
sēdošajiem klasesbiedriem vai visai grupai. Pēc tam
skolotājs nolasa nākamo apgalvojumu, un turpinās
tāda pati darbība.

Četri stūri
Nākamais vingrinājums ir piemērots sarežģītākiem
jautājumiem. Katram uzdotajam jautājumam tiek
piedāvātas trīs atbildes varianti un arī ceturtā – brīvā
atbilde. Katram telpas stūrim atbilst viens atbildes
variants.

Apgalvojumu piemēri:
• Baltijas jūrā nozvejotu zivju ēšana var kaitēt veselībai.
• Ķermeņa krēmos un matu kopšanas līdzekļos esošās
vielas apdraud tavu veselību.
• No kosmētikas produktiem un matu krāsām ūdens tilpnē
nonākošās vielas rada draudus zivīm.
• Agrāk cilvēki radīja mazāku piesārņojumu nekā šobrīd.
• Visas vidi piesārņojošās rūpnīcas būtu pēc iespējas
ātrāk jāslēdz.
• Automašīnu kopšanā izmantotās ķīmiskās vielas
apdraud tavu veselību.
• Veikalos pārdod paklājus, kas izdala gaisā bīstamas
vielas.
• Sadzīves ķīmijā esošajiem savienojumiem noārdoties,
notekūdeņu attīrīšanas stacijās rodas vēl kaitīgāki un
vēl noturīgāki savienojumi.
• Cīņai ar kukaiņiem un grauzējiem izmantotās indes
nonāk ūdenstilpēs, bet no turienes zivīs un pēc tam uz
mūsu galda.

Piemērs:
Kas jums ir vissvarīgākais, iegādājoties kancelejas preces/
zobu pastu/apģērbu/kosmētiku/saimniecības preces?
(produktu piemērus iespējams mainīt)

Tāpat kā citos vingrinājumos arī uz šiem apgalvojumiem
nav vienas vienīgās pareizās atbildes. Skolotājam
būtu jāizvairās no savas atbildes sniegšanas. Pretējā
gadījumā var rasties risks - skolēni nolems, ka tās ir

Dalībniekiem ir jāpamato savs viedoklis. Skolēniem
sākumā noteikti jāpaskaidro, ka visiem ir tiesības
izteikt savu viedokli un neviens netiks izsmiets tādēļ,
ka viņam ir atšķirīgs viedoklis. Skolēni, ja vēlas, vienmēr
var mainīt savu izvēli. Kad vingrinājums būs beidzies,
visiem jāatgriežas savās vietās. Pēc kāda laika var atkal
izmantot tos pašus apgalvojumus un konstatēt, vai kāds
ir mainījis savu viedokli un kādas ir šīs izmaiņas.

61

pareizās atbildes. Apgalvojumus var piedāvāt arī paši
skolēni.
Aptauja skolēnu vērtību noskaidrošanai
Aptauja sniedz skolotājam pārskatu par skolēnu
attieksmi un priekšzināšanām par konkrēto tēmu, kā arī
palīdz skolotājam plānot turpmāko darbību.
Skolēniem ir iespējas katram apgalvojumam izvēlēties
vienu no četriem atbilžu variantiem:
1) pilnībā piekrītu; 2) drīzāk piekrītu; 3) drīzāk
nepiekrītu; 4) pilnīgi nepiekrītu.
Apgalvojumu piemēri:
1. Manuprāt, jautājumi, kas ir saistīti ar dabu un vidi, ir
svarīgi.
2. Es vēlos rīkoties saskaņā ar dabas, vides un sabiedrības
vērtībām.
3. Bīstamās vielas var nokļūt vidē gan no rūpnieciskās
ražošanas, gan sadzīves ķīmijas izmantošanas.
4. Kopā mēs spējam daudz ko izmainīt bīstamo vielu
samazināšanā.
5. Skola man sniedz zināšanas un motivāciju, lai rīkotos
atbilstoši vides aizsardzības interesēm.
6. Ir svarīgi, lai skola sniegtu skolēniem zināšanas un
motivētu viņus praktiski rīkoties vides aizsardzības
interesēs.
7. Es vēlos dzīvot tīrā un sakoptā vidē.
Šādus apgalvojumus var izmantot arī turpmākajā
mācību darbā, lai redzētu, vai skolēnu viedoklis un
nostāja ir mainījusies.
Zaļš vai sarkans – parādi savu viedokli
Šī vingrinājuma mērķis ir vēl skaidrāka vērtību izpratnes
veidošana un problēmas risināšana, kad ir jāizvēlas
starp divām iespējām. Diskusijas notiek pirms un pēc
balsošanas un tieši skolotāja loma te ir ļoti būtiska. Tādēļ
jāseko, lai gan pārī, gan grupā būtu pietiekoši daudz
laika diskusijām. Balsošana ir laba iespēja diskusiju un
debašu nobeigumam.
Šis vingrinājums ietver lēmumu pieņemšanu par
zivjrūpniecībā izmantotajām metodēm un to izmaiņām
nākotnē. Jau iepriekš sagatavo zaļās un sarkanās
balsošanas kartītes katram grupas dalībniekam. Šāds
balsošanas veids ir atvērts un redzams visiem, un, lai
balsotu, katram dalībniekam ir jāpaceļ sava izvēlētās
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krāsas kartīte. Ja apgalvojumam piekrīt, ir jāpaceļ zaļā
kartīte, ja apgalvojumam nepiekrīt – sarkanā kartīte.
Piekrītu = ZAĻŠ
Nepiekrītu = SARKANS
1. Mencu zveju un apstrādi var veikt racionālāk.
2. Veselu un dzīvotspējīgu mencas populāciju ir iespējams
atjaunot.
3. Mencu zvejas metodes ir iespējams mainīt.
4. Mencu patēriņa kultūru ir iespējams mainīt.
Šis vingrinājums balsošanas rezultātu veidā sniedz
ļoti skaidru priekšstatu par to, vai cilvēki piekrīt vai
nepiekrīt, taču nesniedz iespēju diskutēt, kāpēc, vai
un kas būtu jādara, lai uzlabotu situāciju. Skolotājs pēc
balsošanas var izvērst diskusiju par kādu vai visiem
apgalvojumiem dodot iespēju kopīgi pārrunāt kā
uzlabot situāciju.
Domā kritiski
Šī vingrinājuma mērķis ir attīstīt kritisko domāšanu un
vingrināties izteikt savu viedokli, balstoties uz faktiem
un vērtībām.
Skolēni atbild uz individuāliem jautājumiem par katru
produktu. Viņiem nekas nav jāpieraksta, bet ir jābūt
gataviem paziņot savu viedokli klasesbiedriem un to
pamatot.
Kādēļ es iegādājos šo produktu (krēmu, smaržas,
mazgāšanas līdzekli...)?
Kādēļ es neiegādājos šo produktu (krēmu, smaržas,
mazgāšanas līdzekli...)?
Kad skolēni ir snieguši savas atbildes, tās turpina kopīgi
apspriest mazākās grupās. Skolotājs vienmēr var uzdot
spontānus jautājumus, piemēram:
Kas ir vissvarīgākais arguments jūsu lēmuma
pieņemšanā - cena, produkta sastāvs, vai kas cits?
Šeit vienmēr var izmantot arī vērtību noskaidrošanu,
izmantojot četru stūru vingrinājumu.
Jautājumi skolotāju darba pašanalīzei
1) Kas ir svarīgi, veidojot vērtību noskaidrošanas
vingrinājumus?
2) Kas ir svarīgi skolotājam kā šo vingrinājumu
vadītājam?

7.Mācību materiāli
Praktiski uzdevumi
vecāko (7.-12.) klašu skolniekiem
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7.1. Noskaties video: Diena bez
ķīmijas
Klasē pārrunājiet, kādas ir moderna dzīves stila
priekšrocības. Kā ķīmiskās vielas ir ietekmējušas mūsu
dzīvi? Iedomājies vienu dienu bez auto, elektrības,
TV, telefona, pārtikas un ūdens, medikamentiem,
apģērba, tavas mājas un daudzām citām ikdienas
lietām. Noskatieties klasē šos divus video, ko var atrast
interneta vietnē youtube, ierakstot “A day without
Chemistry” (Diena bez ķīmijas) un “Chemistry - It’s all
about you” (Ķīmija - Tas viss ir par tevi). Interneta saites
uz šiem video klipiem ir šeit:
• A DAY WITHOUT CHEMISTRY
http://www.youtube.com/watch?v=AbfW_		
CMMe48&feature=related
• CHEMISTRY – ALL ABOUT YOU
http://www.youtube.com/
watch?v=1mn9xGScqcI&feature=related
• CHEMISTRY – ALL ABOUT YOU (krievu val.)
http://www.youtube.com/
watch?v=XvDG48ni6O4&feature=plcp

7.2.attēls Produkta dzīves cikls
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Par šo tēmu aizdomāties rosina arī projektā “Baltijas
informēšanas kampaņa par bīstamajām vielām”
sagatavotie video materiāli.
• BaltInfoHaz projekta filmiņas
http://www.padomapirmsperc.lv/kas-notiek-jaizvelas-preces-ar-kaitigam-vielam/
http://www.padomapirmsperc.lv/padoma-pirmsperc-isfilmu-seanss/

7.2. Diskusija klasē vai rakstisks
mājasdarbs: Dzīves cikla analīze
Uzņēmums X Eiropā pārdod džinsus. Nav zināms, no
kurienes nāk attiecīgās izejvielas vai ar kādām ķīmiskām
vielām tās tiek apstrādātas. Džinsi tiek ražoti un iepakoti
Ķīnā un tālāk nosūtīti uz Eiropu, kur uzņēmums X
tos pārdod. Padomā par dzīves ciklu - kur varētu būt
problēmas un izanalizē, kādi varētu būt vides un sociālie
aspekti, ražojot drēbes. Kā patērētājiem vajadzētu
rīkoties? Lai atvieglotu uzdevumu, izmantojiet doto
attēlu, kas parāda produktu dzīves ciklu.

7.3. Prezentācija vai īss pārskats
par tēmu: Katastrofas, kas
saistītas ar ķīmiskām vielām
Lieciet skolēniem veikt pētījumu par katastrofām
pasaulē, kas ir bijušas saistītas ar ķīmisko vielu noplūdi,
un sagatavot īsu pārskatu vai mazu prezentāciju par
vienu piemēru. Sniegt īsu pārskatu, kas tieši notika,
kāpēc, kam tika pakļauta vide un cilvēki, kas būtu jādara,
lai šāda katastrofa nenotiktu.
Diskusijas uzsākšanai jūs varat parādīt fotogrāfiju
(skatīt zemāk). Skolēniem rādīt bildi bez nosaukuma.
Kas tur ir noticis? Vai fotogrāfija ir tikusi izmainīta?

*Katastrofa Ungārijā, kas saistīta ar ķīmisko vielu
noplūdi. 2010. gada 4. oktobrī Ajkas pilsētā (165 km no
Budapeštas, Ungārijā) notika negadījums alumīnija oksīda
ražotnē. Sabrūkot kodīgu elementu atkritumu rezervuāram
ar alumīnija ieguves blakusproduktiem, 1 milj. m3 indīgās
vielas ar 1-2 m augstu vilni appludināja tuvējos ciemus
ar toksiskiem dubļiem: kopējā platībā apm. 40 km2.
Negadījumā it kā vainojams cilvēciskais faktors. Galvenās
katastrofas sekas - dubļi, kuros bija ļoti augsts pH (skābes)
līmenis. No tiem radās ķīmiskie apdegumi cilvēkiem
un dzīvniekiem, tika iznīcināti dzīvie organismi upēs un
augsnē. Plūdu vilnis bija pietiekami stiprs, lai pārvietotu
automašīnas. Negadījumā bojā gāja 10 cilvēki, bet 120150 tika ievainoti. Piesārņotie dubļi iznīcināja visu dzīvību
mazajā Markalas upē un 2010.g. 7. oktobrī sasniedza arī
Donavu. Smagā metāla piesārņojums vidē ir ļoti bīstams.

Vairāk informācijas skolotājiem tālāk tekstā.
Attēla apakšējā daļā
piesārņojuma sekas.

var

redzēt

toksisko

dubļu

7.3.attēls Toksisko dubļu radītais piesārņojums
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7.4. Prāta vētras metode / Idejas karte
*Buehl 2002: 91

Piemērots veids, kā vizualizēt prāta vētras procesu un domas.
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7.5. Tests: Ko nozīmē šie simboli?
1.daļa

Ko nozīmē šis simbols?

Vai vari nosaukt kādus produktus, uz
kuriem esi redzējis šos simbolus?
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2.daļa
Kuri no zemāk norādītajiem apzīmējumiem ir ekomarķējumi?
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7.6. Praktisks uzdevums klasē: Vai manos sadzīves ķīmijas vai
kosmētikas produktos ir bīstamas vielas?
Lieciet skolēniem atnest kādu kosmētikas produktu vai tīrīšanas līdzekli. Izpētiet etiķeti un pierakstiet atrastās
bīstamās vielas. Vai uz etiķetes ir vēl kāda noderīga un svarīga informācija (ekomarķējums, bīstamības simbols,
lietošanas instrukcija utt.)? Izmantojiet zemāk norādīto sagatavi “Darba lapa”. Izdaliet ķīmisko vielu tabulu (skatīt
rokasgrāmatas 2. pielikumu), kurā skolēni var sameklēt bīstamās ķīmiskās vielas un uzzināt par kaitīgo ietekmi uz
veselību un vidi. Izrunājiet to, ko varētu darīt, lai samazinātu saskarsmi ar bīstamajām vielām produktos.
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Klase .....................

Datums .....................

Sastāvdaļas nosaukums Sastāvdaļas nosaukums Kāpēc tas tiek pievienots produktam?
angļu valodā*
......... valodā* (piem.
Mērķis
latīņu)

* Jūs varat ierakstīt sastāvdaļu vai nu angļu valodā, vai tikai .....
Ja tabula ir pilna, turpiniet rakstīt nākamajā lapā.

Nr.

Ietekme uz cilvēku

Produkta veids un nosaukums: ......................................................................................................................................

1. Ierakstiet tabulas virsrakstā produkta veidu (zobupasta, dušas želeja, ....) un produkta nosaukumu.
2. Atrodiet uz produkta iepakojuma sastāvdaļu sarakstu. Ja nepieciešams, izmantojiet palielināmo stiklu!
3. Norakstiet katru sastāvdaļu tabulā.
4. Aizpildiet pārējo tabulu. Lūdzu, izmantojiet vielu tabulu, ko jums izdalīs skolotāja.
5. Iezīmējiet bīstamās vai kaitīgās ietekmes ar sarkanu!

DARBA LAPA
Kādas sastāvdaļas ir atrodamas zobupastā, sauļošanās aizsargkrēmā, vannas istabas tīrīšanas līdzeklī vai kādā citā produktā?

Vārds ...........................................................................

Ietekme uz vidi un/vai uz citiem
dzīvajiem organismiem: jā/nē
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Ietekme uz cilvēku

Ietekme uz vidi un/vai uz citiem
dzīvajiem organismiem: jā/nē

9. Iepazīstiniet citus klasesbiedrus ar analizētajiem produktiem.

8. Pārrunājiet, kāda veida produktiem jūs dotu priekšroku nākotnē. Kāpēc? ..................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

7. Salīdziniet produktu cenas un cenu par svaru (kg) vai tilpumu (litru).

6. Salīdziniet sava produkta sastāvdaļas ar citu klasesbiedru produktu sastāvdaļām. Lai salīdzinātu, jums jābūt viena veida produktiem, piemēram, zobupastai. Lasiet kopīgi,
cik daudz sastāvdaļas ir jūsu produktā un cik daudz - klasesbiedra produktā. Apvelciet ar zilu apli sastāvdaļas, kuras ir abos produktos, un ar zaļu apli sastāvdaļas, kuras
nav jūsu klasesbiedra produktā.

Nr. Sastāvdaļas nosaukums Sastāvdaļas nosaukums Kāpēc tas tiek pievienots produktam?
angļu valodā*
......... valodā*
Mērķis

7.7. Diskusija: Par un Pret – kosmētika (tā, kas nav dabīga)
* Buehl 2002: 51

1. Darba grupa
2. Labs treniņš pirms diskusijas pierakstu veikšanas
3. Dažādu viedokļu izcelšana
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7.8. Ķīmisko vielu salīdzināšana
Izmantojiet ķīmisko vielu informācijas
(rokasgrāmatas 1. pielikums). Piemēri:

lapas

1. Salīdziniet triklozānu un parabēnus:
a) Kāpēc tie tiek izmantoti?
b) Kādos veidos šīs vielas nonāk dzīvajos organismos
un kādas ir sekas?
c) Kāda ir šo divu ķīmisko vielu ietekme uz cilvēka
veselību?
2. Smagie metāli, Pb, Cd:
a) Kāpēc izmanto šos metālus?
b) Kā tie nonāk vidē?
c) Kāda ir to ietekme uz vidi un cilvēka veselību?
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7.9. Dažādi temati diskusijai
1. Triklozāns un etilparabēns: kurš ir bīstamāks?
Kāpēc? Ar kuru mēs saskaramies biežāk un kādā
veidā? Vai to pielietojums ir attaisnojams?
2. Niķelis – labais un sliktais? Vai niķeļa lietderīgums
attaisno tā bīstamību? Viena grupa var aprakstīt
niķeļa bīstamību un alternatīvas. Otra grupa prezentē tā labās īpašības un priekšrocības.
3. Bīstamo vielu aizliegums – vai tas ir risinājums
drošākai nākotnei?
4. Izrunājiet to, vai vispār ir nepieciešams lietot tik
daudz kosmētikas. Kā produkta krāsa, smarža un
izskats ietekmē patērētājus? Cik liela uzmanība tiek
pievērsta bīstamajām sastāvdaļām?
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8. Praktiski uzdevumi
pirmsskolai /pamatskolai
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Darbs stundā jaunākajā skolēnu
vecumposmā 1. – 4. klasei
Tēma: Bīstamas vielas
Skolēni dažādās mācību stundās iepazīstas ar tēmu:
„Bīstamas vielas”. Aplūkotie temati ir bērniem zināmi
daļēji un tas atkarīgs no skolēnu priekšzināšanām, ko
saņēmis no ģimenes un pirmsskolas izglītības iestādes.
Par katru no tēmas apakštematiem skolēniem ir
paredzētas dažādas mācību stundas ar vairākām mācību
aktivitātēm. Pēc to apgūšanas skolēniem izveidosies
jauna pieredze, spriedumi un interese tālākai šīs tēmas
izpētei. Skolotājam ir jāuzklausa katra skolēna domas.
Šajās stundās skolotājs ir režisors, jo galveno lomu
izpilda skolēni. Ļausim skolēniem pētīt, izzināt un
darboties ar interesi un prieku!
Mācību komplekta „Bīstamas vielas sākumskolā”
mērķis ir veidot skolēniem priekšstatu par vielām –
kā bīstamām, tā sadzīvē dažādu preču un priekšmetu
sastāvdaļu, to savstarpējo saistību un nozīmi cilvēka
dzīvē.
Šis metodiskais līdzeklis ir izmantojams sākumskolā,
pamatojoties uz skolēnu vecuma īpatnībām, prasmēm
un apguves līmeņiem. Galvenokārt, skolēni iepazīsies
ar bīstamām vielām, to nodarīto kaitējumu, atpazīšanu
mājās un citviet un alternatīvu meklēšanu ikdienā.
Paredzētais mācību metodiskais līdzeklis sastāv
no numurētām darba lapām, kā arī metodiskiem
komentāriem skolotājiem. Tā rosinās skolēnus domāt,
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darba lapas vēl palīdzēs nostiprināt skolēnu zināšanas
un prasmes, akcentējot skolēnu individuālu un citu
darba formu darbību. Metodiskais līdzeklis papildināts
ar mācību prezentācijām un interaktīviem uzdevumiem
tēmas apguvei un nostiprināšanai. Darba lapās piedāvāti
daudzveidīgi uzdevumi, kuros skolēniem gan jākrāso,
jāzīmē, jāieraksta vārdi, jāmeklē nosaukumi, jāpabeidz
teikumi un arī jāfantazē. Citas mācību metodes tēmas
apguvei meklēt metodiskajā līdzeklī kā ieteikumus
tēmas papildus apguvei.
Lai atvieglotu skolotāja darbu, izstrādātais metodiskais
līdzeklis ietver šādas sadaļas:
1) galvenos uzdevumus – formulētas tās zināšanas,
prasmes un iemaņas, kas jāapgūst un jānostiprina
skolēnam;
2) metodiskos komentārus – darba lapas ietverto
uzdevumu darbības plāns, kā arī izziņas materiāls
skolotājiem;
3) papildu ieteikumus – daudzveidīgs metodiskais
papildmateriāls, ko var izmantot, vadoties pēc
skolēnu spējām un skolotāja ieskatiem.
Iespēju robežās vēlams tēmas apgūt, arī dodoties ārā un
mācību ekskursijās, kur bērni tiešā saskarsmē ar dabu
mācās izmantot savas maņas, lai konkrētāk iepazītu
tēmas.

Lai veicās iepazīstot bīstamās vielas!

Ievadstunda:
Darba lapas Nr. 1. – 3.
Pirmajā stundā skolotājs kopā ar skolēniem pārrunā par
jaunās tēmas ienākšanu skolas dzīvē. Īpaši tas attiecās
uz tiem skolēniem, kuri vārdus „bīstamas vielas” izdzird
pirmo reizi.
Stundas sākumā visi var piedalīties prāta vētrā,
ar kuras palīdzību noskaidro šīs tēmas apgūšanas
nepieciešamību. Pirms veikt šo uzdevumu, ieteicams
izlasīt un aizpildīt darba lapu Nr.1., jo pirmās idejas par
bīstamajām vielām skolēniem varētu ienākt prātā, ja
būs uzmanīgi izlasījuši darba lapas tekstu. Prāta vētras
teikto skolotājs vai kāds skolēns pieraksta uz tāfeles.
Pēc prāta vētras kopīgi pārrunā, vai viss teiktais attiecas
uz bīstamām vielām. Tā kā skolotājs var šo tēmu
integrēt dažādos mācību priekšmetos, tad noteikti
vienā no stundām, piemēram, audzināšanas stundā
varētu atvēlēt laiku mācību ekskursijai. Ekskursiju
parasti saista ar kādu konkrētu uzdevumu. Šajā
stundā varētu pārbaudīt prāta vētras izteiktās idejas.
Skolotājs, kopā ar klasi izstaigājot tuvējo apkārtni,
mudina skolēnus paturēt prātā, kādus priekšmetus,
iepakojumu, vielas viņi pamanījuši. Pēc tam klasē ļauj
bērniem izteikties, vienlaikus salīdzinot ar prāta vētrā
izteiktajām idejām.
Stundas turpmākajā gaitā bērni iepazīstas ar otro
un trešo darba lapu, veic uzdevumus. Uzdevumā
par bīstamām vielām mājās skolēni secina, kuras no
nosauktajām vielām bērniem ir vienādas, kuras atšķiras.
Skolēni uzzina, ka vairākas vielas bērniem mājās ir
vienādas, ka tās var atrasties tikai konkrētā vietā mājās,
ka tām ir konkrētas iezīmes. Skolēni ar krāsu atzīmē tās
vielas, kuras viņuprāt, ir ļoti bīstamas, mazāk bīstamas
un nekaitīgas.
Ja skolotājs tiekas ar bērniem pirmo reizi, tad var sākt
ar spēli: katram bērnam iedod spēļu naudiņu un liek
iepirkties veikalā kā to dara māmiņa un tētis. Katrs
skolēns iepirkuma groziņā iezīmē tās preces, kuras
viņi iegādāsies mājai. Pēc tam noskaidro, kuras vielas
ir bīstamas, kuras, bērnuprāt, nav bīstamas un par
kurām vielām būtu jānoskaidro, vai tās ir bīstamas. Pēc
zīmējuma uzzīmēšanas, skolēni izspēlē lomu spēles,
kurā tēlo pārdevējus un pircējus.

Lomu spēle „Veikals”
Lomu spēles ir mācību metode, kas attīsta kritisko
domāšanu un veicina lēmumu pieņemšanas prasmes.
Spēles „Bīstamās vielas” laikā skolēni izspēlē šādu
sižetu: skolēni sapulcējušies uz sapulci, kurā vairāki
skolēni prezentē kādu preci vai priekšmetu, kas satur
bīstamas vielas. Pārējie skolēni grupā noklausās
prezentāciju un mēģina argumentēt, kuras no precēm
pirktu, kuras nē, kāpēc. Skolotājs noskaidro, kuras
grupas ir uzmanīgi klausījušās prezentāciju un
padomājušas arī par reklamēto preču kaitīgumu.
Pēc lomu spēles vēlams pārrunāt, kā tika atrisināta
piedāvātā problēma, vai bija iespējami citi varianti
u.tml. Reāla problēmu risināšana sniedz skolēniem
pārliecību, ka katrs var būt atbildīgs par notiekošo
dažādās sfērās.

Vai tev apkārt ir bīstamas
vielas?
Darba lapa Nr. 4.
Stunda var sākties ar pārrunām par to, kur var iegūt
daudzveidīgu informāciju par šo tēmu. Skolēns
pārējos skolēnus iepazīstina ar bērnu enciklopēdijām,
interneta mājaslapām un citiem materiāliem, kur
atrasti informācijas resursi. Darba lapā ir dots neliels
teksts par bīstamām vielām, kuras ir sastopamas
ikdienā.
Vēl stunda varētu sākties ar pilsētas bērnu bibliotēkas
apmeklējumu, kur bibliotekārs iepazīstina skolēnus
ar pieejamo grāmatu klāstu, elektronisko lasītavu
(vecākās klasēs) un citām iespējām. Vienlaikus skolēni
var iepazīties ar uzziņu literatūru no bērnu žurnāliem
un enciklopēdijām par bīstamām vielām.
Ja skolēni līdz šim nav strādājuši ar diagrammām, tad
3. uzdevums darba lapā vispirms būtu veicams klasei
kopīgi.
Vēlamas pārrunas par šo vielu nozīmi cilvēku dzīvē cik liels ieguvējs ir ikviens, kurš zina par šīm vielām un
to iezīmēm. Skolotājs mudina skolēnus stāstīt, kur var
noderēt šādas zināšanas.
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Kādas ir bīstamās vielas?
Darba lapa Nr. 5.
Šajā stundā skolotājs organizē diskusiju. Skolotājs to
var organizēt jebkurā stundas fāzē, ievērojot klases
aktivitātes līmeni. Pirms tam darbs darba lapā Nr.5.
Skolotājs pirms diskusijas pastāsta skolēniem par šādu
mācību formu un ko tā paredz, kas tās laikā jāievēro.
Līdzīgi kā notiek iepazīšanās ar diskusiju, skolēni pēc
skolotāja stāstījuma iepazīstas ar projekta metodi.
Skolotājs stāsta, kā projektu metodi izmanto mācību
procesā. Pirms projektu veikšanas ieteicams apmeklēt
skolas (varbūt arī pagasta, pilsētas, mājas) bibliotēku, jo
tādā veidā informācija būs interesantāka, zinātniskāka
un plašāka. Bez informācijas avotu izpētes un atlases
projektu darbs ir neiespējams.
Šajā stundā skolēni sāk veikt arī pašizvērtējumu
(tonētajā lodziņā) ar emociju vai simbolu palīdzību.
Ieteicams sejiņas lodziņos zīmēt ar skatu pret zīmētāju,
nevis kā mobilajos telefonos vai e-pastā. Protams,
mācību stundās var izmantot arī citus pašizvērtēšanas
veidus.

Kur bīstamās vielas rodas?
Darba lapa Nr. 6.
Šīs darba lapas ietvaros skolotājs var organizēt
plašākas sarunas par bīstamu vielu sastopamību
ikdienā. Skolotājs varbūt jūt, ka nepieciešama plašāka
informācija, kurai veltīt vēl kādu atsevišķu stundu,
vai tomēr pietiek ar šo. Vadoties no veicamajiem
uzdevumiem, var organizēt mācību ekskursiju uz
atkritumu poligonu, kur eksperti pastāsta, kādas
vielas nonāk izgāztuvē un kur tās nonāk pēc tam. Arī
mācību ekskursijas ir skolēniem viena no mīļākajām
mācību procesa organizācijas formām, tādēļ šādu
formu izmantot būtu pat vēlams.
3.uzdevuma ietvaros skolotājs var lūgt atrast dažādu
bīstamu vielu apzīmējumu atrašanu uz produktu
iepakojumiem.

Projekts „Bīstamas vielas manās mājās”
Pirms tam klasē vajadzētu vēlreiz noskaidrot, kas ir
projektu metode un kā to īstenot. Šīs iemaņas skolēniem
var noderēt arī vēlāk citās mācību stundās.
Skolēni izmanto iepriekšējā stundā izstrādāto darba
lapu par bīstamām vielām. Izvēlās produktu grupu
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un mēģina, izmantojot informācijas resursus, atšifrēt
produktu sastāva iedarbību uz cilvēku. Skolēns prezentē
savu darbu klasē – var atnest produktu līdz un izmantot
arī citus uzskates materiālus.

Kāpēc bīstamas vielas nav aizliegtas, ja tās ir
kaitīgas?
Skolēni sagatavo interviju ar vecākiem. Sarunas laikā
skolēnu uzdevums ir iegūt informāciju no saviem
vecākiem un pēc tam to prezentēt klasē. Intervētājs
jautā mutiski, un atbildes var pierakstīt. Vecākās klasēs
skolēni var nofilmēt sarunu un parādīt to klasē. Pirms
intervijas skolēni ir sagatavojušies. Vispirms izdomā,
kādi jautājumi, kāpēc tiks uzdots jautājums, cik daudz,
kā interviju prezentēs. Galvenais, lai intervējamais pats
saprot intervijas jautājumu jēgu.
Skolēni klasē mēģina uzrakstīt iespējamos jautājumus
un uzdod tos viens otram. Klasē ir daudz skolēnu, tāpēc
pirms intervijas vajadzētu vienoties par jautājumu
uzdošanas secību, lai pēc tam nerastos strīdi un
pārpratumi. Pēc tam interviju īsteno mājās.
Iespējamie jautājumi:
Vai, jūsuprāt, mums mājās ir bīstamas vielas? - Kādas? Kuras ir vispopulārākās? - Vai jūs zināt, kāda ir šo vielu
iedarbība uz veselību? - Vai jūs iegādājoties šādas preces
pievēršat uzmanību to kaitīgumam? - Vai ir iespēja
iegādāties kādu citu preci? - Kā jūs domājat, kāpēc
bīstamas vielas nav aizliegtas, ja tās ir kaitīgas?

Pētījums: „Produkti komfortablākai ikdienai”
Skolēni izstrādā pētījumu par mājās esošajiem
produktiem, kuru sastāvā ir bīstamas vielas. Šāds
pētījums tiek veikts noteiktā periodā. Skolēns veic
pētījumu, fiksē iegūto informāciju un noformē
pētījuma rezultātus (plakāta vai kolāžas veidā, īsfilmā,
fotogrāfijās u.tml.).
Pētījums ir līdzeklis, kas:
1. Sekmē
skolēnu
aktivitāti
mācību
procesa
organizēšanā un īstenošanā par tēmu „bīstamas
vielas” un to sasaisti ar ikdienu;
2. Palīdz padziļināti apgūt konkrēto mācību vielu
saistībā ar savu un citu skolēnu iegūtajiem pētījuma
rezultātiem reālajā dzīvē;
3. Palīdz attīstīt skolēnos patstāvīgās mācīšanās un
praktiskās pētniecības iemaņas;
4. Atspoguļo
teorētisko
zināšanu
praktisku
izmantojumu;
5. Veicina labvēlīgas un atvērtas mācību vides
veidošanos, ko raksturo skolēnu atklāsmes prieks un
skolotāja gatavība atbalstīt audzēkņu iniciatīvu.

Eseja: „Atteikšanās no ikdienas produktiem
man sagādātu/nesagādātu problēmas, jo...”
Nedaudz klasē pārrunā ikdienu mājās un arī skolā.
Skolēnu uzdevums ar skolotājas uzvedinošiem
jautājumiem ir nosaukt faktorus, kas atvieglo ikdienas
rūpes t.sk. produktus, kuri izrādās nemaz nav tik droši
mūsu veselībai.
Skolēni izvēlās esejas temata atslēgvārdu (sagādātu
vai nesagādātu). Skolēnu uzdevums ir padomāt, kā
būtu, ja būtu, un uzrakstīt pārdomas esejas veidā par
doto tematu. Pēc tam, kad skolotājs ir izlasījis esejas,
darba gaitā uz tāfeles tiek nosaukti galvenie iemesli,
kāpēc sagādātu un kāpēc nesagādātu problēmas, pat
citējot konkrētus iemeslus no bērnu darbiem.
Turpmāk klasē notiek diskusija grupās par to, kuriem
iemesliem piekrīt/nepiekrīt un kādi ir argumenti. Varbūt
var uzaicināt kādu vecāku vai cilvēku, kurš ikdienā
izmanto ekoproduktus un pastāsta savu pieredzi.

Izstāde: „Defektu par efektu”
Ir skolas, kurās, piemēram, Ziemassvētkos, Miķeļdienā
vai citos svētkos tiek rīkotas pašdarināto darbu
izstādes. Šo izstāžu laikā var iepazīties ar cilvēku
dažādajiem radošajiem darbiem un darināšanas
prasmēm.
Skolēni klasē rīko izstādi, izmantojot dažādas ikdienas
preces un produktus (tukšus, tikai iepakojumus). No
tiem darina dzīvnieciņus, ēkas, robotus utt.
Klasē tiek novērtēti klasesbiedru darbi un izstāde
kopumā. Darbā var piedalīties arī vecāki.

Ir daudz dažādu bīstamo vielu –
kā no tām izvairīties?
Darba lapa Nr. 7.
Pakāpeniski sākam aplūkot risinājumus. Pēc teksta
izlasīšanas darba lapā, seko grupu darbs, kura
laikā skolēniem ir jāizdomā reklāma, kāpēc būtu
jāizvairās no bīstamu vielu izmantošanas ikdienā
un kā to izdarīt? Skolēni publiski prezentē darbu
klasē. Skolotājs uzrakstījis katras grupas nosaukumu.
Pārējās grupas pēc prezentācijas noklausīšanās izsaka
savu viedokli, vai šāda reklāma viņus pārliecināja kāpēc jā/nē. Skolotājs pieraksta grupas spilgtākos
komentārus un stundas beigās, vadoties pēc visiem
izteiktajiem komentāriem, izdara secinājumus par
reklāmām.

„Esmu atradis alternatīvu”
Klasē būtu vēlams pārrunāt vārdu alternatīva un tās
praktisko pielietojumu ar dažādu piemēru palīdzību.
Skolēni strādā pēc izvēles vieni, divatā vai grupās līdz
4-5 skolēniem un izstrādā radošu darbu ar nosaukumu:
„Esmu atradis alternatīvu”. Pastāv desmitiem citu
veidu, kā izvairīties no bīstamām vielām – skolēnu
uzdevums ir atklāt pēc iespējas vairāk, meklējot radošas
alternatīvas.
Šajā darbā vajadzētu noteikti akcentēt to, ka arī
skolēni paši var būt atbildīgi par savu drošību, ja šādus
alternatīvus produktus izmantotu mājās un ar tiem
iepazīstinātu vecākus.
Ja iespējams uzaiciniet viesos kāda bērna vecāku, kurš
komentētu šīs jaunās un neparastās skolēnu idejas.
Skolotājs var ierosināt veikt turpmāku pētījumu, kura
laikā katra ģimene mēģina kādu no jaunajām idejām
ieviest ikdienas dzīvē, un skolēns pastāsta, kāda bija
pieredze, lai to var salīdzināt.

„Tikšanās ar speciālistiem”
Ja iespējams stundā uzaiciniet kādu speciālistu – ārstu,
ķīmiķi utt., kurš būtu zinošs par bīstamu vielu ietekmi
uz veselību. Šī speciālista uzdevums būtu iepazīstināt
skolēnus ar vielām, to iedarbību uz veselību un kā
iespējams sevi no tām pasargāt.
Skolēni jau pirms tam ir sagatavojuši dažādus
jautājumus, ko vēlētos noskaidrot ar speciālista
palīdzību.
Darba gaitā var noorganizēt arī eksursiju mazās skolēnu
grupās uz kādu laboratoriju, kur skolēni redz un iepazīst
vielas un to kā tās nokļūst mūsu iemīļoto produktu
sastāvā.

Ftalāti
Darba lapa Nr. 8. – 9.
Katrā darba lapā tiek piedāvātas tēmas par bīstamām
vielām. Šajās stundās vajadzētu akcentēt to, ka arī
skolēni paši ir atbildīgi par savu drošību un veselību.
Skolotājs ir sagatavojis darba lapu ar informāciju par
ftalātiem – vieniem no mūsdienās visizplatītākajiem
cilvēka radītajiem piesārņotājiem. Skolēnu uzdevums ir
veikt praktisku pētījumu veikalā, kur skolēniem ir jāatrod
pēc iespējas vairāk tādu produktu, uz kura iepakojuma
ir kods, kas norāda ftalāta klātbūtni. Pētījuma rezultātus
pārrunā klasē un izdara secinājumus.
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Koka un tekstila rotaļlietas

Veselība un bīstamas vielas

Darba lapa Nr. 10.

Darba lapa Nr. 12.

Skolēni veic pētījumu bērnu rotaļlietu veikalos. Ja
skolēni būs apmeklējuši vairākus veikalus, tad atbildēt
uz jautājumiem darba lapā nebūs grūti. Bērni noteikti
ievēros pētījuma objektus un veiks nepieciešamos
pierakstus.

Skolēnu uzdevums ir analizēt mājās pieejamās un
izmantojamās preces, kurām var būt kaitīga iedarbība
uz veselību, un ar vecākiem modelēt ideālo māju, kas ir
droša ģimenei.

Melnraksta pierakstus skolēni papildinās ar informāciju
un secinājumiem. Vecākās klasēs var papildināt darbu
ar diagrammām.
Pētījuma pārrunāšanai skolotājs var izmantot Venna
diagrammu kā secinājumu atspoguļojumu.

Bērni un ftalāti
Zīmējums:
Bērni ftalātus var uzņemt vairāk nekā pieaugušie, jo
daudzas rotaļlietas, ko viņi košļā, tiek izgatavotas no
PVH plastmasas, kurai pievieno mīkstinātājus – ftalātus.
Daudzos testos, kas veikti rotaļlietām, ir atklāts, ka tās
satur pārmērīgu šīs vielas daudzumu.
Skolēni uzzīmē zīmējumu ar dažādām rotaļlietām,
kuras varētu būt bīstamas maziem bērniem. Ar šo darbu
iepazīstina uzaicinātu viesi – pirmsskolas pedagogu,
kura noskatās skolēnu izstādi, noklausās skolēnu
komentārus un izsaka savu spriedumu par problēmu.

Teflons
Darba lapa Nr. 11.
Visās situācijās, kas saistās ar bērnu drošību, vēlams
skolēniem vairākkārt atgādināt, ka nekad nevar
paredzēt, kas dzīvē var notikt. Tik šķietami nekaitīgas
ikdienas preces kā pretpiedeguma panna vai ūdens
necaurlaidīgi apģērbi var izrādīties kaitīgi un bīstami
veselībai.
Varbūt pieredze, kas gūta iepriekš, izspēlējot lomu
spēles, veicot aptaujas un pētījumus, palīdzēs aizpildīt
arī šo darba lapu. Vēlams pēc tam pārrunāt darba lapas
atbildes un skolēnu spriedumus.
Skolotājs uz šo stundu var sarūpēt dažādus uzskates
materiālus, piemēram, bildes ar pretpiedeguma pannu
un čuguna pannu utt.
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„Es un vide. Bīstamas vielas vidē”
Līdz 1970. gadam atkritumus visbiežāk novietoja
nomaļās vietās, galvenokārt grantskarjeros. Šie
atkritumi saindēja gruntsūdeņus un radīja nopietnas
vides problēmas, tāpēc svarīgi bija veidot atkritumu
krātuves ģeoloģiski atbilstošākā vietā un tālu no
virszemes ūdeņiem. Tagad, kad atkritumu novietnes ir
izveidotas, problēmas rada pats cilvēks ar nepārdomātu
uzvedību.
Nav nevienam jāstāsta par atstātajiem atkritumiem
ūdenstilpnēs un pie tām, mežos un citviet, tos var
redzēt katrs pats. Kāda ir cilvēka uzvedība dabā?
Atbilde uz šo jautājumu atrodama sarunā ar bērniem.
Turklāt sarunu var turpināt arī citā stundā, kur skolēns
stāstījumu papildina ar atrastām bildēm par nelegālām
izgāztuvēm.
Darba gaitā skolēni un skolotājs var piedalīties vides
sakopšanas talkā. Konstatē, kādi atkritumi dabā
atrodami, kur, cik daudz, vai tie ir bīstami? Katram
skolēnam pēc talkas ir jāspēj atbildēt par savu uzvedību
un jāspriež par to, ko viņš var mainīt vai uzlabot.

Darba lapa Nr.1: Vai esi kādreiz domājis...

Kas meitenīti apdraud virtuvē?
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________

Kur galu galā nonāk aizskalotie kanalizācijas ūdeņi no virtuves vai tualetes? Pabeidz zīmējumu1...

?
??
1

Attēli no vietnēm: www.theplumbingdetectives.com, www.incity.com
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Darba lapa Nr. 2: Vai Tev apkārt ir bīstamas vielas?

Iztēlojies, ka sēdi dīvānā savā istabā. Brīdi padomā, ko tu redzi sev visapkārt?
Uzzīmē šīs lietas ap dīvānu2.

  
  

Tagad iztēlojies, ko tu neredzi sev apkārt. Kas slēpjas aiz tām lietām, kuras tev ikdienā tik ļoti patīk?

2
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Attēli no vietnēm: www.overallpicture.com, www.napofilm.net

Darba lapa Nr. 3: Man apkārt ir arī bīstamas vielas
Atzīmē ar x tās preces, kas ir tavās mājās. Vai zināji, ka tajās ir bīstamas vielas?
Prece

Ir manās mājās

Nav manās mājās

Matu laka
Rotaļlietas
Virsmu tīrīšanas līdzekļi
Krāsas
Vannas putas
Ziepes
Dezodoranti
Veļas mazgāšanas līdzekļi
Elektroniskās ierīces
Zīdaiņu barošanas pudeles
CD
DVD
Pārtikas metāla kārbas
Ūdens necaurlaidīgs apģērbs
Kosmētika
Plastmasas trauki
Aizkari
Tapetes
Grīdas segums

Kas tevi pārsteidza? ________________________________________________________________________________________
Ko tu jau zināji? ____________________________________________________________________________________________
Par ko tu noteikti pastāstīsi vecākiem? ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Grupē preces no tabulas atbilstošās vietās!
Augsta bīstamība

Vidēja bīstamība

Zema bīstamība
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Darba lapa Nr. 4: Vai Tev apkārt ir bīstamas vielas?
Bīstamas vielas nav redzamas, bet tās ir tur – mūsu ikdienas vidē. Iztēlojies, kāda varētu izskatīties
bīstamā viela? Uzzīmē vielas pudelītēs un izdomā tām nosaukumus.

Pēti dažādu informāciju un pastāsti:
Ko tu uzzināji par šo tēmu? ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Kur tu uzzināji šo informāciju? ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Kāpēc mums ir jāmācās par bīstamām vielām?
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Darba lapa Nr. 5: Kādas ir bīstamās vielas?
Datums __________________________________________________________________

Pētījums

Telpa _____________________________________________________________________
Kādas preces un priekšmeti atrodas telpā? ______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

1. Iepazīsimies ar pētījumā nosauktajiem priekšmetiem un precēm. Noskaidro un pieraksti, no kā tie ir
izgatavoti?

Prece vai priekšmets

Izgatavots no…

2. Lodziņos ieraksti to preču vai priekšmetu nosaukumus, kuru sastāvā ir šķidras vielas?

3. Uzraksti, kas raksturīgs tām vielām, kuras atrodas dažādās precēs?
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Darba lapa Nr. 6: Kur bīstamās vielas rodas?
Uzzīmē shēmai ilustrāciju „Bīstamu vielu ceļš līdz manām mājām”!
Cilvēks rada vielas

Ü

Pievieno produktiem

Ü

Cilvēki tos iegādājas

Ü

Bīstamas vielas nonākot vidē kļūst par piesārņotājiem. Papildini attēlu3.

Uzraksti, kā sauc preces tavās mājās, kam ir šādi apzīmējumi!

viegli uzliesmojošs

3
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toksisks

kairinošs

Attēli no vietnēm: http://saveearthitsurs.blogspot.com/, www.uzdevumi.lv, http://www.clker.com/clipart-emmas-blue-balloons.html

Darba lapa Nr. 7: Kā izvairīties no bīstamām vielām?
Bīstamās vielas tu, tava ģimene un draugi lieto savā ikdienā un bieži vien pat to neapzinās. Dažreiz lasi
uz produkta marķējuma, bet nevari atrast nevienu norādi, kāpēc šis produkts vai iepakojums ir bīstams
mums – cilvēkiem, kas to iegādājas. Nereti bīstamās vielas ir ļoti maz kā piemaisījums. Tomēr mēs varam
no bīstamām vielām izvairīties.

Kā tu domā, kā var izvairīties?

Kā domā tavs blakussēdētājs?
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Salīdziniet atbildes!

Izdomā reklāmu4!

Kāpēc būtu jāizvairās no bīstamu
vielu lietošanas ikdienā?
Kā to izdarīt?

  Attēls no vietnes http://midori-life.blogspot.com/2008_07_01_archive.html

4
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Darba lapa Nr. 8: Kā bīstamas vielas nonāk pie mums?
Esi pētnieks. Aplūko zīmējumu un zem tā veic savu novērojumu pierakstus, kā bīstamas vielas nonāk
pie cilvēkiem5
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Kā Tu domā, vai tas ir vienīgais veids? Izkrāso atbildi.

Jā

Nē

Ftalāti ir bīstama viela, ko var atrast arī bērnu rotaļlietās. Lai zinātu, ka rotaļlietas ir drošas, tām uz
marķējuma jābūt šādam attēlam, tomēr šī zīme negarantē, ka rotaļļietās nav ftalāti.

  Attēli no vietnēm: http://www.atsdr.cdc.gov/sites/springvalley/newsletter_0202.html, www.ptac.gov.lv/upload/bukleti/kas_ir_ce_zime.pdf

5
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Darba lapa Nr. 9: Izkrāso tās rotaļlietas, kuras var pagatavot no koka6!

Apvelc ar krāsainu zīmuli tos priekšmetus, kur varētu būt bīstamā viela – ftalāts!

6

Attēls no vietnes http://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/babies-toys-vector-359715, www.freepic.com
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Darba lapa Nr. 10: Pētījums rotaļlietu veikalā

Datums _____________________________________________________________________________
Veikala nosaukums __________________________________________________________________
Izpētīto rotaļlietu skaits _____________________________________________________________

Cik rotaļlietām bija nepieciešamais marķējums? __________________________________________________________
Raksturo šīs rotaļlietas _____________________________________________________________________________________
Vai atradi rotaļlietas bez šī marķējuma, cik? _______________________________________________________________
Uzzīmē kādu no tām?

Uzzīmē sava pētījuma diagrammu un izdari secinājumus.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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Darba lapa Nr. 11: Teflons

Kaimiņš Alfrēds savam dēlam gatavo brokastis.
Vai viņa jaunā pretpiedeguma panna ir labs palīgs7?
1 un 2 gatavs

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Draugs Mārcis vakarā filmas laikā nolēmis uzgrauzt popkornu.
Vēl tie jāizcep un tad varēs pacienāt arī pārējos. Vai viņš
rīkojas pareizi?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ko varu uzzināt par preci, izlasot marķējumu? Uzzīmē marķējumu un pastāsti par informāciju.

Attēli no vietnēm www.cartoonstock.com, http://www.empowernetwork.com/jamalandkim/blog/dangersofmicrowavepopcorn/, 		
www.kidsapgov.com

7

91

Darba lapa Nr. 12: Droši un veseli!
Mana sapņu māja .
8

Kā bīstamās vielas var nodarīt kaitējumu veselībai?

8
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Attēli no vietnēm: http://autopartswasher.wordpress.com/, www.greenpeace.org

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Vizītkaršu veidošana
Skolēni izvēlas ķīmiskās vielas nosaukumu. Par to sameklē informāciju izziņas avotos, pēc tam izveido šīs vielas
„vizītkarti”, kurā ieraksta nosaukumu, norāda uz īpašībām, pielietojuma iespējām, labajām un sliktajām ietekmēm,
uzzīmē „portretu”.

Mans vārds ir

FTALĀTS

Esmu radies ________________________________________________
Mani izgudroja ______________________________________________,
lai _________________________________________________________
Mani plaši izmanto ___________________________________________
___________________________________________________________
Viss būtu labi, bet man piemīt arī tādas īpašības, kas nepatīk cilvēkiem –
viņiem rodas ________________________________________________
____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

Spēle „Bīstamās ķīmiskās vielas uzbrūk cilvēka organisma šūnām”
Visi skolēni nostājas rindā blakus viens otram izstieptas rokas attālumā – tās ir organisma šūnas. Viens skolēns
tēlo bīstamo vielu un viegli iesit pa plaukstu pirmajam skolēnam rindā, tas ar otru roku to pašu dara nākošajam
u.t.t. – indīgā viela izplatās organismā, no vienas šūnas iekļūstot otrā. Var no rokas rokā padot arī kādu priekšmetu
kā stafeti.

Rotaļa „Neļauj bīstamajām ķīmiskajām vielām iekļūt cilvēka organismā”
Divas trešdaļas no dalībniekiem ir veselības sargi. Viņi veido apli. Viena trešdaļa dalībnieku izvietojas apļa ārpusē
un tēlo bīstamās vielas. Viņiem var būt īpašas pazīšanas zīmes – medaļas, piespraudes, vainadziņš ar zīmējumiem
vai simboliem.
Skanot mūzikai, veselības sargi iet pa apli. Kad mūzika apklust, bīstamās vielas cenšas veikli iekļūt apļa iekšienē –
cilvēka organismā, savukārt veselības sargi ātri sadodas rokās un neļauj viņām to izdarīt. Rotaļu atkārto vairākas
reizes.
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Rotaļa „Bīstamās ķīmiskās vielas ūdenī”
Klase sadalās divās komandās – „Cilvēki” (viena trešdaļa) un „Ūdens lāses”(divas trešdaļas). Ūdens komandas
dalībnieki saņem medaļas, kurām vienā pusē uzzīmēta tīra ūdens lāse vai indīgas vielas simbols ūdens lāsē. Medaļas
apliek ap kaklu, pagriežot attēlu pret savu ķermeni, lai citi to neredzētu. Abas komandas nostājas rindā ar mugurām
viena pret otru 3 – 4 metru attālumā. Pēc skolotāja signāla skolēni pagriežas ar seju pret otru komandu un „Cilvēki”
skriešus metas izvēlēties sev kādu ūdens lāsi. Kad visi ir atraduši pāri, „Ūdens lāses” atsedz slēpto attēlu un nu visi
redz, kuri „Cilvēki” ir saindējušies ar bīstamajām vielām. Tie spēli pamet – iet ārstēties. Spēle atsākas no jauna.

Lomu rotaļa „Veikals”
Darbojošās personas: vairāki Pircēji, Pārdevēji, Veikala vadītājs, Reklāmas menedžeris, Konsultants.
„Veikalā” iekārtoti stendi ar precēm (dažādi priekšmeti vai to attēli no reklāmas izdevumiem), pie katra no tiem
atrodas Pārdevējs. Nāk pircēji, izsaka savas vēlmes Pārdevējiem, uzdod jautājumus par preču īpašībām. Pēc padoma
var griezties pie Konsultanta, izteikt savas sūdzības vai priekšlikumus Veikala vadītājam. Reklāmas menedžeris
reklamē preci. Pircēji pēta preces, lasa to aprakstus, iepazīstas ar norādēm par sastāvu, izlemj – pirkt vai nepirkt.
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Lomu rotaļa „Tiesa”
Notiek tiesas prāva. Pie atsevišķiem galdiem sēž Tiesnesis (vai vairāki Tiesneši), Prokurors, Advokāts, Sekretārs,
Liecinieki, Klausītāji, Sūdzības iesniedzējs, Tiesājamais (kāda bīstamā ķīmiskā viela). Tiesnesis vada procedūru,
vispirms dodot vārdu sūdzības iesniedzējam, kas izstāsta par nodarīto kaitējumu viņa veselībai, norādot uz
savām aizdomām par vainīgo. Visi pēc kārtas izsaka savu viedokli. Advokāts aizstāvības runā norāda uz šīs vielas
noderīgumu un kādu pozitīvo īpašību, Prokurors apsūdz tiesājamo par nodarīto ļaunumu. Liecinieki stāsta par savu
pieredzi ar šo vielu. Tiesājamais var taisnoties - ko gribējis labu izdarīt, var atzīt savu vainu.
Lomas ir sadalītas iepriekš, visi sagatavojas tiesas prāvai, sameklējot informāciju par tiesājamo un uzrakstot savu
runu. Klausītāji sagatavo vairākus jautājumus, kurus varēs uzdot Advokātam, Prokuroram un pašam Tiesājamajam.
Tiesnesis ir sagatavojis sprieduma variantu – šo vielu nedrīkst lietot vai kaut ko uzlabot, izmainīt.
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TRIKLOZĀNS

4. Kā tas ietekmē cilvēka organismu
Kairina acis un ādu. Saasina alerģijas, īpaši, siena
drudzi.
Traucē endokrīnās sistēmas darbību. Ja tas nonāk
saskarē ar dzeramajā ūdenī esošo hloru, iespējama
kancerogēna iedarbība, kā rezultātā rodas vēzi
izraisošie halogēnie alkāni (piem., hloroforms).

Nosaukums latviešu valodā: triklozāns
Nosaukums angļu valodā: triclosan

OH

Cl
O
Cl

Cl

1. Kur tas sastopams
• Personīgās higiēnas precēs - zobu pastās, mutes
skalošanas līdzekļos, ziepēs, dušas želejās,
dezodorantos un kosmētikā.
• Rotaļlietās, vannas aizkaros, zeķēs, gultasveļā,
matračos, izolācijas materiālos, grīdas segumos,
paklājos.
• Tīrīšanas līdzekļos (trauku un stiklu mazgāšanas
līdzekļos), atkritumu maisos. Dažos pesticīdos.
ES valstīs nav atļauts izmantot triklozānu kā pārtikas
konservantu, kā arī produktos, kas saskaras ar ēdienu
(maizes dēlīšos, traukos, iepakojumā).

2. Kādam nolūkam tas tiek izmantots
• Pret baktēriju un pelējuma sēnīšu izplatīšanos.
• Zobu pastās arī smaganu iekaisuma (gingivīta)
novēršanai, taču tā iedarbība nav zinātniski
pierādīta.
• ES valstīs triklozāna saturs produktā nedrīkst
pārsniegt 0,3%. Šis daudzums tiek uzskatīts par
organismam nekaitīgu, taču, izmantojot vairākus
triklozānu saturošus produktus, tas var tikt
pārsniegts.

3. Kā tas nonāk cilvēka organismā
Iesūcas caur ādu un gļotādu. Izmantojot aerosolu –
ieelpojot. Orāli, ja tiek dzerts ūdens vai ēsts ēdiens, kas
ir piesārņots ar triklozānu. Barojot ar krūti, triklozānu
var saņemt zīdaiņi.

100

5. Kā tas ietekmē citus dzīvos organismus
Triklozāns iedarbojas kā biocīds (ekocīds jeb dzīvajiem
organismiem nāvējoša ķīmiska viela). Kramaļģēm
inhibē jeb nomāc fotosintēzi (kramaļģes ir vienas no
svarīgākajām fotosintezētājām uz Zemes). Lielākajai
daļai baktēriju traucē šūnu membrānu atjaunošanos
un rašanos. Pastāv risks, ka baktērijas var kļūt
rezistentas pret zemu triklozāna koncentrāciju, tāpēc
vēlāk var rasties nepieciešamība paaugstināt tā saturu
produktā.
Delfīniem triklozāns rada hormonālus, augšanas un
attīstības traucējumus.
Saules gaismas iedarbībā no triklozāna rodas
hlorofenoli un dioksīni (abi savienojumi ir kaitīgi
organismam).
Dabā triklozāns sadalās mikroorganismu iedarbībā.

6. Kā tu vari izvairīties no riska
• Nepērc un neizmanto produktus, kas satur triklozānu
(atslēgvārdi produkta aprakstā: „antibakteriāls“,
„likvidē mikrobus“).
• Tīrīšanas līdzekļi, kuri nesatur triklozānu, ir
tikpat efektīvi kā produkti, kuri to satur (izņemot
medicīniskiem nolūkiem izmantojami preparāti).
Ja mērķis ir vienkārši tīrības uzturēšana, nevis
dezinficēšana, tad triklozāns nav nepieciešams.
Taukainu virsmu tīrīšanai izmanto citronu sulu vai
etiķa šķīdumu.
• Kā triklozāna alternatīvu izmanto tīrīšanas līdzekļus,
kas satur sudraba vai vara jonus vai dabīgos biocīdus
(lavandu, rozmarīnu, piparmētru, apelsīnu, citronu,
laima, greipfrūta un citroneļļas ēterisko eļļu).

BISFENOLS A

4. Kā tas ietekmē cilvēka organismu
Traucē endokrīnajai sistēmai (imitē dabīgo hormonu
darbību), ir toksisks reproduktīvajai sistēmai. Veicina
liekā svara rašanos, neiroloģiskus traucējumus,
paaugstinātu ādas jutību.

Nosaukums latviešu valodā: bisfenols A
Nosaukums angļu valodā: bisphenol A
Saīsinājums: BPA

H3C

CH3

5. Kā tas ietekmē citus dzīvos organismus
HO

OH

1. Kur tas sastopams
Cietā plastmasā, atkārtoti izmantojamā pārtikas un
dzērienu iepakojumā, metāla konservu kārbu iekšējā
virsmā, elektriskajās un elektroniskajās iekārtās,
automašīnu plastmasas detaļās, dažādu sporta veidu
drošības aprīkojumā, CD un DVD, termopapīrā (kases
čekos, kino biļetēs), oglekli nesaturošā kopēšanas
papīrā. ES valstīs BPA ir aizliegts mazuļu pudelītēs.

2. Kādam nolūkam tas tiek izmantots
Polikarbonāta plastmasas izgatavošanai (saīsinājums:
PC; viegls, izturīgs, caurspīdīgs, ar augstu
siltumnoturību, augstu elektrisko pretestību).

Kaitē ūdenī dzīvojošu organismu vairošanās, augšanas
un attīstības procesiem.
Zivju mātītēm paildzina gametu nogatavošanās periodu,
tēviņiem pasliktina spermas kvalitāti.

6. Kā tu vari izvairīties no riska
• Mazāk ēd metāla bundžās konservētu ēdienu.
• Mazāk izmanto plastmasas traukus un iepakojumus,
dod priekšroku porcelāna, stikla un nerūsējošā
tērauda traukiem.
• Izmantojot vienreizējās lietošanas traukus un
glabāšanas kastītes:
- nesildi tajās ēdienu;
- siltajam dzērienam izvēlies krūzītes no papīra, kura
iekšpuse ir pārklāta ar ūdensnoturīgu slāni.
• Izmanto plastmasu ar otrreizējās pārstrādes kodiem
(2), (4) vai (5), jo izstrādājumi ar kodiem (3) un (7) var
saturēt BPA vai ftalātus. (Šie kodi parasti ir norādīti
iepakojuma apakšā.)

3. Kā tas nonāk cilvēka organismā
Orāli, īpaši, ja plastmasa ir nonākusi kontaktā ar karstu
šķidrumu vai ēdienu, mazākā mērā caur ādu.
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ANILĪNS
Nosaukums latviešu valodā: anilīns (fenilamīns,
aminobenzols)
Nosaukums angļu valodā: aniline (phenylamine,
aminobenzene)

NH2

4. Kā tas ietekmē cilvēka organismu
Iespējams,
kancerogēns
un
mutagēns.
Rada
paaugstinātu ādas, elpceļu, acu jutību un kairinājumu.
Orāli organismā nonākušais anilīns rada gremošanas
trakta kairinājumu, sliktu dūšu, vemšanu un caureju.
Ilgstošas saindēšanās rezultātā rodas methemoglobīns
(hemoglobīns, kas nespēj saistīt skābekli), kā rezultātā
āda kļūst zila.
Lielākā daudzumā anilīns ir ļoti toksisks, apgrūtina
elpošanu, rada reiboni, galvassāpes, sirds aritmiju,
krampjus,
methemoglobīnu,
liesas
bojājumus;
ekstrēmos gadījumos (saindēšanās deva 50–500 mg/kg)
arī komu un nāvi.

5. Kā tas ietekmē citus dzīvos organismus
1. Kur tas sastopams
Lielākoties gumijā, gumijas rotaļlietās, krāsās,
krāsvielās, lakās; mazāk foto attīstītājos, herbicīdos,
aromatizētājos un sprāgstvielās; pārtikā (kukurūzā,
graudaugos, pupiņās, rabarberos, ābolos, melnajā tējā,
rapša lopbarībā). Tabakas un dabīgo ugunsgrēku dūmos.
Anilīnam ir raksturīga puvušu zivju smaka.

2. Kādam nolūkam tas tiek izmantots
Anilīns ir svarīga ķīmijas rūpniecības izejviela.
Rūpniecībā tas tiek izmantots kā šķīdinātājs. Ar anilīna
krāsām tiek krāsots apģērbs (lielākoties zili džinsi), āda,
kā arī koka mēbeles un grīda.
Farmācijā anilīns tiek izmantots paracetamola
ražošanai.

3. Kā tas nonāk cilvēka organismā
Caur elpceļiem, pārtiku, dzērieniem un ādu.
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Dabā (galvenokārt gaisā un uz ūdens virsmas) saules
gaismas iedarbībā anilīns pāris stundu laikā sadalās
dažādos fenolos un nitrobenzolos, kas var nodarīt
kaitējumu augiem. Anilīns daļēji ir atbildīgs arī par
ozona slāņa rašanos zemei tuvos atmosfēras slāņos,
kas ir kaitīgs gan augiem, gan arī citiem dzīvajiem
organismiem. Anilīns samazina sēklu dīgtspēju. Augsnē
mikroorganismi to sadala 10–20 dienās.
Lielākā daudzumā nesadalījies anilīns ir ļoti toksisks
ūdens organismiem. No ūdens organismiem to spēj
sadalīt aļģes, nelielā mērā arī zivis.
Anilīns nav bioakumulējošs savienojums, taču
tas vieglāk par citiem piesārņotājiem var nonākt
gruntsūdeņos, jo tas slikti saistās ar augsni.

6. Kā tu vari izvairīties no riska
• Izmanto pēc iespējas mazāk gumijas materiālu, kuru
izejviela ir anilīns. Anilīna krāsas vietā izvēlies citas
(piem., minerālkrāsas, kas nesatur svinu un hromu).
• Tā kā tabakas dūmi satur arī anilīnu, nesmēķē un
neuzturies telpā, kurā tiek smēķēts.
• Nededzini plastmasu un gumiju.
• Anilīnu ir aizliegts izmantot rotaļlietu ražošanā.

NĀTRIJA LAURILSULFĀTS un
ĒTERA SULFĀTS
Nosaukums latviešu valodā: nātrija laurilsulfāts, nātrija
dodecilsulfāts
Nosaukums angļu valodā: sodium lauryl sulfate, duponol,
sodium dodecyl sulfate, SDS
Saīsinājums: SLS
O

O
Na

+

-

O

S

CH3

O

Nosaukums latviešu valodā: nātrija laurilētera sulfāts
Nosaukums angļu valodā: sodium lauryl ether sulfate,
sodium laureth sulphate, laureth-2 sulfate
Saīsinājums: SLES
O

Kairina acis, rīkli, ādu un gremošanas sistēmu. Var radīt
galvassāpes, sliktu dūšu, vemšanu, alerģiskas reakcijas,
ādas un matu sausumu, ātri taukojošos galvas ādu,
blaugznas, matu izkrišanu folikulu bojāšanas rezultātā.
Rada komedonus (melnas tauku poras uz ādas). Bojā
aknas, plaušas, sirdi, smadzenes un imūnsistēmu. Ja
vienā produktā SLS un SLES tiek izmantoti kopā ar
mono-, di- un/vai tri-etanolamīnu, rodas nitrozamīni,
kas veicina vēža šūnu rašanos. Ražojot SLES, rodas
kancerogēni
blakusprodukti
(etilēnoksīds
un
1,4-dioksāns), kas var nonākt arī gatavajā produktā.
SLS samazina salduma sajūtu mutē, jo īpaši pēc zobu
mazgāšanas. Izmantojot mutes higiēnas līdzekļus ar
SLS, aftozais stomatīts (balts plankums ar sarkanu
maliņu mutes dobumā) dzīst sliktāk.

5. Kā tas ietekmē citus dzīvos organismus

O

S
Na+ - O
O

4. Kā tie ietekmē cilvēka organismu

O
n

1. Kur tie sastopami
90% putojošu produktu: šampūnos, matu krāsās,
vannas, skūšanās putās, zobu pastās, mutes
skalošanas šķidrumos, šķidrajās ziepēs, grīdas un
trauku mazgāšanas līdzekļos. Neputojošos produktos:
emulsijās (kosmētikā), skropstu tušās, mitrinošos
ķermeņa krēmos, balināšanas līdzekļos.

2. Kādam nolūkam tie tiek izmantoti
Ļauj iegūt efektīvus un lētus virsmaktīvus un putas
veidojošus savienojumus. Labi attaukotāji. Uzlabo
krēmu komponentu šķīdību un iesūkšanos ādā. Nelielā
mērā SLS tiek izmantots medicīnā kā toksiska viela
cīņai ar vīrusiem un kā caurejas līdzeklis. Bioķīmijā SLS
tiek izmantots kā šūnas membrānu noārdītājs dažādu
olbaltumvielu un DNS atdalīšanai.

3. Kā tie nonāk cilvēka organismā
Caur ādu iesūcas asinīs, no turienes tālāk nonāk
orgānos.

Noārda kukaiņu aizsargslāni, kā rezultātā SLS un SLES
iekļūst ķermenī. Tur tie traucē šūnu darbu un iespaido
šūnu membrānu, un kukainis iet bojā.
Putnu spalvām likvidē ūdeni atgrūdošo slāni, un ūdens
iekļūst starp tām. Spalvas vairs nenotur pietiekami
daudz siltuma, un vēsā klimatā ir vērojama ķermeņa
atdzišana.
Vidēji toksiski nematodēm un plakantārpiem, kā arī
saldūdens zivīm un bezmugurkaulniekiem.
Bojājot šūnu membrānu, tie traucē baktēriju un augu
augšanai un var izraisīt to bojāeju.
SLS un SLES iedarbībā palielinās piesārņotāju šķīdība,
tāpēc tie spēj iekļūt lielākā daudzumā dzīvo organismu.

6. Kā tu vari izvairīties no riska
• Neizvēlies SLS un SLES saturošus produktus.
• Pēc SLS un SLES saturošo produktu izmantošanas
rūpīgi nomazgā ādu, izskalo matus un muti.
• Ja ādai ir nosliece uz pinnēm, atsakies no
skaistumkopšanas līdzekļiem, kas satur šīs vielas.
• Drošāka SLS un SLES alternatīva ir nātrija
laurilsulfoacetāts (sodium lauryl sulphoacetate,
SLSA). Amonija laurilsulfāts (ammonium lauryl
sulfate, ALS) ir gandrīz tikpat kaitīgs kā SLS un SLES.
• Neuzticies uzrakstiem uz preces, kurā rakstīts, ka
SLS ir radīts no kokosriekstu eļļas un līdz ar to it kā
nekaitīgs.
• Lai nepieļautu SLS un SLES nokļūšanu dabā,
mazgāšanās ūdeni vienmēr novadi kanalizācijā vai
attīrīšanas sistēmā.
• Automašīnu mazgā tam paredzētā vietā, nevis dabā,
īpaši, ūdenstilpju tuvumā.
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PARABĒNI
Nosaukums latviešu valodā: parabēns
Nosaukums angļu valodā: paraben

OR

O

OH
Piemēri: metilparabēns (methylparaben; E218)
etilparabēns (ethylparaben; E214)
propilparabēns (propylparaben; E216)

1. Kur tie sastopami
• Galvenokārt kosmētikas produktos, ķermeņa un sejas
krēmos, sauļošanās krēmos, rullīšu dezodorantos,
matu kopšanas līdzekļos, zobu pastā.
• Tie tiek iekļauti arī mazuļu produktos.
• Pārtikas produktos tie ir apstrādātā gaļā, mīklas
izstrādājumos un uzkodās.
• Parabēni ir sastopami arī dažos augos dabīgā veidā,
piemēram, mellenēs.

2. Kādam nolūkam tie tiek izmantoti
Tie ir lēti konservanti baktēriju, pelējuma sēnīšu un
citu mikrobu ierobežošanai. Parabēnu efektivitāte,
salīdzinot ar citiem konservantiem, ir tajā, ka tie
iedarbojas uz dažādu veidu mikroorganismiem.
ES valstīs viena parabēna saturs produktā nedrīkst
pārsniegt 0,4% (no 16.04.2015. propil- un butilparabēni
nedrīkst pārsniegt 0,14%).
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3. Kā tie nonāk cilvēka organismā
Iesūcas caur ādu un orāli.

4. Kā tie ietekmē cilvēka organismu
Var radīt ādas kairinājumu, izsitumus.
Reaģējot ar UVB starojumu, veicina ādas novecošanos
un DNS bojājumus.
Traucē endokrīnās sistēmas darbību:
• parabēniem ir estrogēnu (sieviešu dzimumhormonu)
imitējoša iedarbība, bet paaugstināts šī hormona
līmenis var veicināt krūts vēža rašanos;
• vīriešiem
tas
rada
spermatozoīdu
skaita
pazemināšanos, kā arī sēklinieku vēža risku.

5. Kā tie ietekmē citus dzīvos organismus
Gan zīdītājiem, gan arī kukaiņiem samazina vairošanās
spēju.
Zemākajiem organismiem pārveido šūnu membrānu
caurlaidību un tajās esošo olbaltumvielu funkcijas, kā
rezultātā mikroorganisms nespēj attīstīties un vairoties.

6. Kā tu vari izvairīties no riska
• Lai rūpētos par sevi un dabu, dod priekšroku
produktiem, kas nesatur parabēnus. Kā parabēnu
alternatīvu daudzos gadījumos var izmantot
salicilskābi un benzoskābi (piem., daudzās ogās
esošos dabīgos konservantus) un dažu augu eļļas
(timiāna, raudenes, rozmarīna, zeltsaknes, lavandas).
• Ja piedāvājumā nav neviena produkta bez parabēniem,
tad izvēlies tādu, kurā ir parabēni ar īsāku alkilgrupu
(piem., metilparabēnu). Pēdējie labāk šķīst ūdenī,
tāpēc neuzkrājas organismā un ir mazāk bīstami.

FTALĀTI

4. Kā tie ietekmē cilvēka organismu
O

Nosaukums latviešu valodā:
ftalāti
Nosaukums angļu valodā:
phtalates

OR`
O

Ftalātu vispārējā struktūra

Piemēri:

O

O
O

CH3

O

CH3

CH3
O
O

O

O

dibutilftalāts
(dibutyl phthalate)

CH3

dimetilftalāts
(dimethyl phthalate)
CH3

O

O

OR

O

CH3

O

CH3
CH3

di(2-etilheksil)ftalāts
(bis(2-ethylhexyl)phthalate)

1. Kur tie sastopami
• Mīkstajās rotaļlietās, plastmasas un plastificētos
produktos (plastmasas iepakojumos, pudelēs, plēvēs,
plastilīnā, vannas aizkaros, čemodānos, zolēs, sporta
paklājiņos, mapēs, mākslīgajā ādā, grāmatu vākos un
iesējumā, vados, cauruļvadu sistēmās, kā arī lietās no
PVH: grīdās, logos, durvīs un jumtos).
• Kosmētikā – krēmos, ķermeņa pieniņos, šampūnos,
matu lakās un želejās, dezodorantos, smaržās, nagu
lakās.
• Mazgāšanas līdzekļos, sadzīves ķīmijā, automašīnu
kopšanas līdzekļos.
• Koka apdares materiālos (krāsās, lakās), līmēs.
• Ftalāti nav pārāk cieši saistīti ar plastmasu un
produkta dzīves cikla laikā var viegli izdalīties vidē.

2. Kādam nolūkam tie tiek izmantoti
Kā plastifikatori, virsmaktīvās un saistvielas, arī kā
emulgatori.
Galvenokārt tiek izmantoti, lai padarītu mīkstāku un
elastīgāku PVH (polivinilhlorīda) plastmasu. Elastīgā
plastmasā ftalātu kopējais saturs ir ~30%.

3. Kā tie nonāk cilvēka organismā
Caur ādu un pārtiku. Maziem bērniem arī orāli, košļājot
rotaļlietas.

Bojā endokrīno sistēmu, saasina ādas iekaisumus. Var
radīt lieko svaru un krūts vēzi. Samazina spermatozoīdu
daudzumu, palielina risku saslimt ar sēklinieku vēzi.
Augļa stadijā kaitīgi ietekmē zēnu dzimumorgānu
attīstību un maina dzimumhormonu līmeni. Var izraisīt
priekšlaicīgas dzemdības, savukārt vēlāk, mazuļa un
pat pubertātes vecumā, nervu sistēmas attīstības
traucējumus.

5. Kā tie ietekmē citus dzīvos organismus
Augstākos organismos ftalāti ir bioakumulējoši
savienojumi. Zīdītājiem, ūdens dzīvniekiem un augiem
toksiski, saīsina dzīves ilgumu un vājina vairošanās
spēju. Var izmainīt dzīvnieku uzvedību.
Var būt toksiski arī mikroorganismiem, taču tie ftalātus
spēj sadalīt.
Ļoti augsts saturs ir atrasts notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu dūņās, kā arī to notekūdeņos un upju ūdens
virsmā, ūdenstilpju nogulumos.
Ftalāti gaisā sadalās 1–2 dienu laikā, augsnē un ūdenī –
apmēram 1 mēneša laikā.

6. Kā tu vari izvairīties no riska
• Vairies no PVH materiālu izmantošanas celtniecībā
un mājokļa remontam.
• Izmanto plastmasas ar otrreizējās
pārstrādes kodiem (2), (4) vai (5),
jo PVH plastmasā ar kodu (3) bieži
vien tiek izmantoti ftalāti. (Šie
kodi parasti ir norādīti plastmasas
iepakojuma apakšpusē.)
• Dod priekšroku nevis plastmasas, bet gan koka un
auduma rotaļlietām.
• Izlasi informāciju par skaistumkopšanas produktiem,
kosmētikas un aromātiskajām eļļām un ierobežo
kaitīgo līdzekļu izmantošanu, tādējādi tu samazināsi
ftalātu uzņemšanu caur ādu.
• Esi uzmanīgs, pamanot uzrakstu „fragrance“ – šādi
produkti var saturēt ftalātus.
• Lai samazinātu saskari ar ftalātiem, kas uzkrājušies
putekļos, regulāri uzkop māju ar putekļsūcēju, kam ir
HEPA filtrs (vai izmanto mitru lupatu). Šis filtrs aiztur
lielu daudzumu mazo daļiņu, kuras citi vienkārši
izlaiž atpakaļ gaisā.
• Ftalāti ir jau aizliegti plastmasas rotaļlietās, kas
paredzētas bērniem līdz 3 gadu vecumam. No 2015.
gada tie Eiropas Savienībā tiks aizliegti lielākajā
daļā produktu. Iepērkoties dod priekšroku ES ražotai
precei.
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POLIAROMĀTISKIE
OGĻŪDEŅRAŽI
Nosaukums latviešu valodā: poliaromātiskie ogļūdeņraži PAO
Nosaukums angļu valodā: polycyclic aromatic
hydrocarbons
Saīsinājums: PAH
Piemēri:

antracēns
benz[o]pirēns

3. Kā tie nonāk cilvēka organismā
Ēdot kūpinātu, grilētu un grauzdētu pārtiku
(galvenokārt taukainu gaļu).
PAO nonāk organismā, arī ieelpojot piesārņotu gaisu un
saskaroties ar lietām, kas tos satur.

4. Kā tie ietekmē cilvēka organismu
Ne visi PAO ir kancerogēni, mutagēni un teratogēni –
mazāk bīstami ir poliaromātiskie ogļūdeņraži ar mazāku
aromātisko kodolu skaitu.
Nokļuvuši uz ādas, PAO var radīt apsārtumu, izsitumus
un/vai ādas lobīšanos, ilgstošā saskarē var izraisīt ādas
vēzi, ieelpojot – plaušu vēzi, ēdot piesārņotu ēdienu –
aknu vai kuņģa vēzi.
Ja augsta PAO koncentrācija organismā ir grūtniecības
laikā, tad tie var izraisīt priekšlaicīgas dzemdības,
mazuļiem pārāk mazu dzimšanas svaru un sirds
anomālijas, bērna vecumā – zemu intelektuālo
potenciālu, uzvedības problēmas un astmu.

naftalīns

5. Kā tie ietekmē citus dzīvos organismus
pirēns

fluorantēns

1. Kur tie sastopami
• Krāsās, lakās, automašīnas kopšanas līdzekļos, koka
aizsarglīdzekļos, minerāleļļu saturošos kosmētikas
produktos.
• Pilnībā nesadeguša koka, benzīna, akmeņogļu un eļļas
pārpalikuma produktos, koka un akmeņogļu darvā,
asfaltā. Motorizētu transportlīdzekļu izplūdes gāzēs,
kamīnos, tabakas un vīraka dūmos, kā arī dūmos un
pelnos, kas radušies auto riepu un piesūcināta koka
degšanas rezultātā.
• Kūpinātā, grilētā un grauzdētā ēdienā (galvenokārt
taukainā gaļā). Dažās pārtikas eļļās un taukos.
• Tā kā PAO ir taukos šķīstoši savienojumi, tie labi
akumulējas augu un dzīvnieku taukaudos, bet
neuzkrājas audos ar lielu ūdens saturu (tāpēc no
augsnes uz dārzeņiem pārnesas nedaudz).

2. Kādam nolūkam tie tiek izmantoti
PAO netiek tieši izmantoti vai ražoti rūpnieciski,
taču rodas uzkarsēšanas vai degšanas laikā, tādējādi
piesārņojot gala produktu.
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Tā kā PAO slikti šķīst ūdenī, to iespaids uz pārējiem
dzīvajiem organismiem ir neliels. Dabā tie fotooksi
dācijas veidā sadalās dažu dienu vai mēneša laikā.
Augsts PAO saturs augsnē traucē bezmugurkaulnieku
vairošanos un attīstību, kā arī var radīt vēža rašanos.
Ietekmē ūdens virsējos slāņos dzīvojošos dzīvniekus
(t.sk. ūdensputnus).

6. Kā tu vari izvairīties no riska
• Lai samazinātu ēdiena piesārņošanu ar PAO: grilē
liesākas zivis un gaļu (PAO lielākoties bioakumulējas
taukaudos) un gādā, lai ēdiens nenonāktu kontaktā
ar atklātu uguni (karsēšanas avotam būtu jāatrodas
augšā, nevis apakšā, lai tauki nenotecētu uz liesmas);
gatavo zemākā temperatūrā un ilgāku laiku. Neļauj
ēdienam kļūt kraukšķīgam!
• Neuzturies vienā telpā ar smēķētājiem un arī pats
nesmēķē.
• Izvēlies kosmētiku un šampūnus, kas nesatur
minerāleļļas, kā arī uz ūdens bāzes ražotas sienas un
griestu krāsas.
• Kurot uguni, priekšroku dod lapu kokiem un
pārliecinies, ka uguns vietai piekļūst pietiekami
daudz gaisa.
• Nededzini naftas produktus!

ALKILFENOLI

2. Kādam nolūkam tie tiek izmantoti

Nosaukums latviešu valodā: alkilfenoli
Nosaukums angļu valodā: alkylphenols

OH

Piemēri:

HO

Lielākoties izmanto kā virsmaktīvās vielas un dažādu
emulsiju stabilizēšanai, piemēram, medikamentu
un kosmētikas kā arī virsmaktīvo vielu, polimēru un
krāsvielu ražošanai. Izmanto arī kā pesticīdu piedevas.

3. Kā tie nonāk cilvēka organismā

dodecilfenols
(dodecylphenol)

Orāli ar pārtiku un dzeramo ūdeni; caur ādu, izmantojot
kosmētiku un saskaroties ar dažādām patēriņa precēm.

C12H25
etilfenols
(ethylphenol)

HO

CH3

OH
H3C CH3

CH3

amilfenols
(amylphenol)

metilfenols
(methylphenol)

OH

CH3

4. Kā tie ietekmē cilvēka organismu
Alkilfenoli imitē estrogēnu (sievišķo dzimumhormonu),
izjaucot hormonālo līdzsvaru. Arī nonilfenoletoksilātu
un oktilfenoletoksilātu noārdīšanās produkti traucē
hormonu darbību, izraisot krūts, sēklinieku vai
priekšdziedzera audzējus, kā arī ietekmējot nervu
sistēmas attīstību. Veicina agrīnu pubertātes iestāšanos,
aptaukošanos, diabēta veidošanos, rada reproduktīvās
sistēmas problēmas (samazina vīriešu auglību un
sēklinieku lielumu, pasliktina spermas kvalitāti).

5. Kā tie ietekmē citus dzīvos organismus
nonilfenols
(nonylphenol)

H3C

CH3
CH3

CH3

Metilfenoli tiek dēvēti arī par krezoliem (cresol), savukārt
etilfenoli – par ksilenoliem (xylenol).

1. Kur tie sastopami
• Mājsaimniecības un auto mazgāšanas un tīrīšanas
līdzekļos, emulsijās, kosmētikas un higiēnas precēs,
tekstilizstrādājumos, lakās, krāsās, attaukotājos,
pesticīdos, medikamentos. Celulozes, plastmasas un
metāla ražošanas un apstrādes procesā. Mazāk riepās,
kopējamā papīrā, gumijās.
• Komerciāli nozīmīgākie alkilfenoletoksilāti ir
nonilfenoletoksilāti (NPE), mazāk izplatīti ir
oktilfenoletoksilāti (OPE).
• Vairāk nekā puse izmantoto nonilfenoletoksilātu
caur kanalizāciju nokļūst notekūdeņos un attīrīšanas
staciju notecēs, no kurienes tālāk nonāk dabīgās
ūdenstilpēs un tajās dzīvojošajos organismos.
Alkilfenoletoksilātu
noārdīšanās
rezultātā
notekūdeņu attīrīšanas stacijās rodas noturīgāki un
indīgāki alkilfenoli, piemēram, nonilfenoli (NP) un
oktilfenoli (OP).

Tā kā alkilfenoli ir pietiekami noturīgi un uzkrājās
taukaudos, tie ir bioakumulējoši savienojumi.
Tiem ir kaitīga ietekme gan uz zīdītāju, gan arī uz
zivju vairošanos (pieņu daudzuma samazināšanās,
ikru auglības krišanās, ikri ir dzīvotnespējīgi vai ar
anomālijām).

6. Kā tu vari izvairīties no riska
• Nelieto kosmētiku un tekstilpreces, kas nav
ražotas ES, jo tās var saturēt alkilfenolus. Atceries,
ka daudziem ES uzņēmumiem ražošana notiek
ārpus Eiropas. Izvēlies tekstila izstrādājumus ar eko
marķējumu (ES puķīti, Oeko-Tex 100 vai GOTS), jo tas
apliecina, ka alkilfenoletoksilāti nav izmantoti.
• ES un virknē citu valstu nedrīkst ievest un kosmētikas
produktos nedrīkst būt maisījumi, kas satur 0,1%
vai vairāk nonilfenolu vai nonilfenoletoksilātu.
ES oktilfenoletoksilātu izmantošana ir ierobežota,
savukārt nonilfenolus ir aizliegts iekļaut augu
aizsardzības līdzekļos.
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HLORĒTIE PARAFĪNI

3. Kā tie nonāk cilvēka organismā

Nosaukums latviešu valodā: hlorētie parafīni (hloroalkāni
ar īsu ķēdi; C10–13)
Nosaukums angļu valodā: chlorinated paraffins
Saīsinājums: SCCP (short chain chlorinated paraffins)
Nosaukumu paraugi: polychlorinated alkanes, chlorinated
waxes, chloroparaffin

Cl

Cl

Cl
Cl

Cl

Cl

1. Kur tie sastopami
• Krāsās, lakās, pārklājumos, blīvējošos materiālos,
plastmasas izstrādājumos un plastmasas rotaļlietās,
grīdas segumos, vadu izolācijas materiālos, konveijeru
lentēs, mākslīgās un dabiskās ādas izstrādājumos,
gumijas un tekstilizstrādājumos.
• Metālapstrādē – metālu griešanai izmantojamajos
dzesēšanas šķidrumos un smērvielās.

2. Kādam nolūkam tie tiek izmantoti
Kā plastifikatori, aizdegšanās novērsēji, emulģējoši ādas
ietaukotāji. Produktos tie ir atrodami arī kā nevēlami
blakusprodukti.
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Caur ādu. Orāli ar pārtiku (gaļu, zivīm, vēžveidīgajiem,
taukiem), zīdaiņiem – košļājot plastmasas rotaļlietas.

4. Kā tie ietekmē cilvēka organismu
Akumulējas organismā, jo īpaši taukaudos. Iespējams,
kancerogēns (lai to apstiprinātu, jāturpina pētījumi).

5. Kā tie ietekmē citus dzīvos organismus
Nokļūst dabā, produktiem nolietojoties, nepareizi
izmantojot pārpalikumus; rūpnīcās SCCP ražošanas
procesā. Uz bezmugurkaulniekiem iedarbojas tāpat kā uz
cilvēkiem – bioakumulējoši (īpaši daudz to ir saldūdens
zivju taukaudos) un kancerogēni (galvenokārt rada
aknu, vairogdziedzera un nieru vēzi). Padara plānāku
putnu olu čaumalu.
Kaitīgs un toksisks ūdensaugiem (aļģēm), kā arī ūdens
bezmugurkaulniekiem.

6. Kā tu vari izvairīties no riska
• Šķiro atkritumus. Plastmasas lietas nogādā tām
paredzētos savākšanas punktos vai konteineros.
• Lai izvairītos no riska, SCCP ražošana un izmantošana
ir jāierobežo.

ALVAS ORGANISKIE
SAVIENOJUMI
Nosaukums latviešu valodā: alvas organiskie savienojumi
Nosaukums angļu valodā: organotin compounds
H3C

CH3

H3C

CH3

Sn O Sn

H3C

CH3

tributilalvas oksīds
(tributyltin oxide)

5. Kā tie ietekmē citus dzīvos organismus
Sn
O

Sn
OH
tricikloheksilalvas hidroksīds
(tricyclohexyltin hydroxide)

saindēšanās gadījumā rodas nopietns ādas kairinājums
un nieru funkciju traucējumi.
Alvas neorganiskā forma parasti nav toksiska, taču tās
organiskie savienojumi gan, un to ietekme ir atkarīga
no to organisko savienojumu daudzuma un tipa, kuri
ir saistīti ar alvas atomiem. Vistoksiskākie ir īsās ķēdes
alvas savienojumi ar trijām alkilgrupām: trioktilalvas
savienojumi jau tiek uzskatīti par bīstamiem. Zināmākie
un indīgākie ir trimetilalva, trietilalva un tributilalva
(TBT).

O
H3C
tributilalvas acetāts
(triphenyltin acetate)

1. Kur tie sastopami
Biocīdos (dzīvajiem organismiem nāvējošās ķīmiskajās
vielās), poliuretānos (polimēros), silikonos, PVH
(polivinilhlorīdos), krāsās, uz stikla (t.sk. pudeļu)
virsmas, paklājos, tekstilizstrādājumos.

2. Kādam nolūkam tie tiek izmantoti
Kā katalizatori poliuretānu un silikonu ražošanā,
PVH produktu noārdīšanās novēršanai, stikla
nosegšanai pret mikroplaisām; kā toksiska viela
kuģu krāsās, lai novērstu korpusa apaugšanu ar
jūras pīlītēm, kas veicina to bojājumus; kā fungicīds
paklājos, tekstilizstrādājumos, koka izstrādājumos;
kā pesticīdi augļu un dārzeņu aizsardzībai, kurus
ražo ārpus ES. Alvas organiskos savienojumus lieto
arī lai uzlabotu produktu antibakteriālās īpašības
(zīdaiņu autiņbiksītēm, antialerģiskiem spilveniem
u.c. patēriņa precēm).

3. Kā tie nonāk cilvēka organismā
Ar piesārņotu ēdienu un ūdeni, caur ādu (piem., no
zīdaiņu autiņbiksītēm) un ieelpojot.

4. Kā tie ietekmē cilvēka organismu
Tie ir bioakumulatīvi savienojumi. Lielākā daļa alvas
organisko savienojumu bojā aknas, nervu šūnas un
imūnsistēmu, kā arī negatīvi ietekmē reprodukcijas
spēju. Rada galvassāpes, reiboni, atmiņas zudumu,
pārmērīgu uzbudināmību un krampjus. Akūtas

Plaša alvas organisko savienojumu iekļaušana ūdens
transportlīdzekļu korpusa krāsās ir radījusi globālu
problēmu ne tikai jūrā, bet arī saldūdenī. Šie savienojumi
ir stabili un paliek nogulumos ļoti ilgu laiku.
Zīdītājiem rada aknu nekrozi (šūnu atmiršanu) un
hemolīzi (sarkanie asinsķermenīši noārdās vairāk,
nekā kaulu smadzenes spēj saražot). Maziem zīdītājiem
un zivīm tie traucē reproduktīvo funkciju (piem.,
spermatozoīdiem neizveidojas aste, vai tiek vājināta
to kustības spēja). Var veicināt dzimumu maiņu (zivju
mātīšu kļūšanu par tēviņiem).
Ļoti toksiski ir dažiem jūras organismiem (piem.,
pundurgliemežiem), vairošanās spējai un attīstībai
kaitējot pat koncentrācijā viens nanograms litrā. Jūras
pīlītēm neliela koncentrācija var būt arī nāvējoša,
tāpēc arī tiek novērsta šo dzīvnieku piestiprināšanās
pie kuģiem, kuru korpuss ir apstrādāts ar alvas
organiskajiem savienojumiem.

6. Kā tu vari izvairīties no riska
• Rūpējies, lai tavās mājās nebūtu PVH saturošu lietu
(grīdas segumi, lietus apģērbs, vinila tapetes, somas,
pludmales bumbas, vannas aizkari) – tas palīdzēs
samazināt alvas organisko savienojumu daudzumu
mājas gaisā un putekļos.
• Neizvēlies apģērbu un apavus, kas ir apstrādāti
ar „pretsēnīšu“ līdzekļiem, kā arī tā saucamos
„antialerģiskos spilvenus”.
• Dod priekšroku autiņbiksītēm un sieviešu higiēnas
precēm ar ekomarķējumu, piem., Ziemeļvalstu gulbi
vai neatkarīgu institūciju pārbaudītām precēm
uz kurām atrodama garantijas zīme par produkta
drošumu, piemēram, Vācijas ÖKO-TEST.
• Aizliedzot
alvas
organiskos
savienojumus
starptautiskā līmenī, varētu pakāpeniski samazināt
to ietekmi uz vidi. ES to iekļaušana kuģa krāsās
tika aizliegta 2003. gadā. Pēc 2010. gada 1. jūlija ES
nav atļauts izmantot tributilalvas un trifenilalvas
savienojumus produktos, kuros alvas koncentrācija
pārsniedz 0,1% no masas.
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DZĪVSUDRABS
Nosaukums latviešu valodā: dzīvsudrabs
Nosaukums angļu valodā: mercury
Saīsinājums: Hg

1. Kur tas sastopams
• Hg katodos (ražojot sārmu un hloru), gaismas avotos
(luminoforajās lampās, kas tiek izmantotas, piem.,
klēpjdatoru šķidro kristālu ekrānos; HID jeb lokdzēses
lampās, kas tiek plaši izmantotas ielu, drošības
un autostāvvietu apgaismošanai; kompaktajās
luminoforajās lampās jeb energoekonomiskajās
spuldzēs), difūzijas vakuumsūkņos, mērierīcēs
(termometros, barometros, manometros), ventiļos,
slēdžos; baterijās, akumulatoros, taisngriežos;
krāsās; dentālajā amalgamā (parasti sastāv no 50%
dzīvsudraba, 22–32% sudraba, 14% alvas un 8% vara),
kosmētikā un vakcīnās.
• Siltumelektrostacijās, kuras kā degvielu izmanto ogles
un gāzi, kā arī rūpnieciskajos procesos, ražojot zeltu,
tēraudu, cementu; tekstilrūpniecībā.
• Dzīvsudrabs vidē izdalās arī dabiskā veidā:
vulkāna izvirdumu un iežu izdrupšanas laikā.
Lielākais piesārņojums tiek radīts, kad uz zemes
nosēžas daļiņas, kas atmosfērā tiek izsviestas no
siltumelektrostacijām un citām degšanas iekārtām.
• Dzīvsudrabs no dentālās amalgamas ar notekūdeņiem
nonāk nogulumos, kas var tikt izmantoti, piemēram,
lauksaimniecībā.

2. Kādam nolūkam tas tiek izmantots
Krāsās kā fungicīds un pigments, medicīnā un rūpniecībā
kā dezinfekcijas līdzeklis, kā katalizators poliuretānu
(polimēru) ražošanā, vakcīnās un kosmētikā kā
konservants, zobārstniecībā kā plombējamā materiāla
sastāvdaļa; ultravioletās gaismas iegūšanā; zinātnē
kalibrēšanas nolūkos.

3. Kā tas nonāk cilvēka organismā
Ar pārtiku (lielākoties ar zivīm; augu valsts produktos
nav sastopams, izņemot gadījumu, ja lauksaimniecības
produkti ir tikuši apsmidzināti ar Hg savienojumiem). Ar
gaisu (tā cilvēki uzņem apmēram 80%). Iesūcoties caur
ādu. Dzīvsudrabs ir metāls, kas uzkrājas organismā.
Ķīmiskās un fizikālās īpašības – noturība, kustība un
toksicitāte – ir atkarīgas no ķīmiskās formas. Dabā var
sastapt dažādās ķīmiskajās formās, piem., Hg(0), Hg(II),
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metildzīvsudrabs (MeHg), dimetildzīvsudrabs (Me2Hg),
cinobrs (HgS). Šķīstošā veidā (piem., dzīvsudraba
hlorīds, metildzīvsudrabs) ir toksisks un īpaši bīstams,
nešķīstošā veidā mazāk bīstams.

4. Kā tas ietekmē cilvēka organismu
Bojā DNS, hromosomas (izraisa Dauna sindromu);
atsevišķus orgānus (īpaši nieres); nervu sistēmu, izraisot
uztveres, domāšanas, mācīšanās spējas traucējumus
un samazināšanos, demenci, atmiņas zudumu,
kustību koordinācijas traucējumus. Izraisa izmaiņas
redzē, kurlumu, alerģiskas reakcijas (acu kairinājumu,
izsitumus, nogurumu, galvassāpes), vemšanu un/vai
caureju. Dzīvībai bīstama ir gan akūta, gan arī hroniska
saindēšanās. Tā kā Hg2+ joni spēj izkļūt cauri placentai,
piesārņotajās vietās ir liela jaundzimušo mirstība. Negatīvi
ietekmē reproduktīvo sistēmu (tiek bojāta sperma, tiek
veicināti dzimšanas defekti un spontānie aborti).
Lai Hg izdalītos no organisma, ir jāpaiet vismaz 70
dienām, zivīm – apmēram 2 gadiem. Šķīstošo Hg
savienojumu nāvējošā deva (ar vienreizēju uzņemšanu)
cilvēkiem ir 200–300 mg.

5. Kā tas ietekmē citus dzīvos organismus
Ilgā pussabrukšanas laika dēļ (no dažiem mēnešiem
līdz pāris gadiem) Hg tvaiki var tikt pārnesti lielā
attālumā un tur nogulsnēties gan augsnē, gan
ūdenī. Vielmaiņas laikā mikroorganismi iekļaujas
dzīvsudraba organiskajos sav ienojumos, kā rezultātā
rodas ļoti toksiskie dimetildzīvsudrabs (CH3)2Hg un
metildzīvsudraba jons CH3Hg+.
Ja dabīgā ūdens pH ir 5–7, Hg saturs tajā pieaug, jo
šādos apstākļos augsnē esošie Hg sāļi labāk šķīst. Tas
ļauj Hg vieglāk iekļūt organismos (piem., zemes virsējā
slānī esošais Hg var uzkrāties sēnēs).
Zivīm metildzīvsudrabs rada iekšējo orgānu, nervu
sistēmas un nieru bojājumus, gremošanas un
reproduktīvās sistēmas traucējumus, kā arī DNS
mutācijas. Metildzīvsudrabs uzkrājas gan zivīs, gan
vēžveidīgajos, gan arī zivjēdājos (t.sk. cilvēkos).

6. Kā tu vari izvairīties no riska
• Dod
priekšroku
produktiem,
kas
nesatur
dzīvsudrabu un tā savienojumus vai satur ļoti maz.
Starp gaismekļiem un baterijām/akumulatoriem
ir atrodamas arī preces bez Hg (izņemot pulksteņu
baterijas, kurās Hg daudzums sastāda līdz pat 2%
masas).
• Ķermeņa temperatūru mēri ar dzīvsudrabu nesaturošu
termometru (tādu, kas darbojas ar termistoru, gallija–
indija–alvas kausējumu vai alkoholu). Tādējādi tu
novērsīsi risku, ka, termometram sasitoties, vari
ieelpot Hg tvaikus un ka šis metāls var nokļūt vidē.
• Ārstējot zobus, izvēlies plombas, kas nesatur amalgamu.
• Rūpniecisko un komerciālo dzīvsudraba lietojumu
nosaka likums.
• Hg izmantošana plaša patēriņa precēs samazinās.

KADMIJS
Nosaukums latviešu valodā: kadmijs (Cd)
Nosaukums angļu valodā: cadmium (Cd)

1. Kur tas sastopams
• Akumulatoros,
baterijās,
īpašos
lodējumos,
sakausējumos ar zemu kušanas temperatūru (piem.,
Vuda sakausējumā), pusvadītāju materiālos, fosfora
mēslojumā, cementā, plastmasā, dīzeļdegvielā,
iekšdedzes motoros; kodolreaktoru regulējošajos
stieņos; notekūdeņu attīrīšanas staciju nosēdumu
dūņās. Rodas kā blakusprodukts krāsaino metālu
(cinka, svina un vara) ražošanā.
• Dabā atrodas galvenokārt iežos, no kuriem erozijas
rezultātā nonāk vidē. Atmosfērā nokļūst pēc
vulkānu izvirdumiem un meža ugunsgrēkiem,
kā arī no rūpnieciskajiem uzņēmumiem un
siltumelektrostacijām.

2. Kādam nolūkam tas tiek izmantots
Metāla pretkorozijas pārklājumos (piem., 0,05 mm
biezs slānis sniedz pietiekamu aizsardzību pret koroziju
jūras ūdenī). Plastmasu stabilizēšanai. Keramiskajā
un stikla rūpniecībā galvenokārt toņu iegūšanai;
tiek izmantots arī foto un kopēšanas iekārtās kā
(reprogrāfiskie – dokumentu, attēlu pavairošanas
metodes) krāsu pigmenti.

3. Kā tas nonāk cilvēka organismā
Ar pārtiku – galvenokārt ar veģetāru ēdienu; no
dzīvnieku produktiem – nieres, aknas, gliemji. Ieelpojot
piesārņotu gaisu (lielākoties cigarešu dūmus). Tā
kadmijs nokļūst asinīs daudz vienkāršāk nekā, uzņemot
ar ēdienu.

4. Kā tas ietekmē cilvēka organismu
Bioakumulējas
(uzkrājas
galvenokārt
nierēs,
aknās, matos) un no organisma izdalās īpaši lēni

(pussabrukšanas periods: 13–38 gadi). Mutagēns un
kancerogēns, spēj izkļūt cauri placentai. Bojā centrālo
nervu sistēmu un nieres (bojājumi ir neatgriezeniski,
nieres vairs nespēj izvadīt skābes). Traucē kalcija un
fosfora vielmaiņu, kā rezultātā rodas muskuļu vājums.
Samazina minerālvielu daudzumu kaulos, kā rezultātā
kauli kļūst mīkstāki un vājāki, radot sāpes. Saindēšanās
ar kadmiju ir pazīstama kā itai-itai slimība (pēc Japāņu
upes nosaukuma). Tas ir apmēram 10 reizes toksiskāks
par svinu.
Akūtas saindēšanās gadījumā ar kadmija tvaikiem
vai putekļiem rodas gripai līdzīgi simptomi: drebuļi,
drudzis, klepus, iesnas, reibonis, vājums, galvas un
locītavu sāpes; smagos gadījumos – bronhīts, plaušu
karsonis, plaušu tūska un sāpes krūtīs. Var zust ožas
sajūta.

5. Kā tas ietekmē citus dzīvos organismus
Saldūdenī adsorbējas galvenokārt suspendētajās
daļiņās. Nogulumos relatīvi kustīgs metāls, taču tur
ir parasti tādā formā, kuru dzīvie organismi nespēj
uzņemt. Kadmijs uzkrājas galvenokārt augos, kur
traucē enzimātiskos procesus, bremzē augšanu, izraisa
lapu blāvumu (izmaiņas hloroplastos), fotosintēzes
aktivitātes un ražīguma kritumu. Savukārt dažiem jūras
augiem, piemēram, kramaļģēm, kadmijs ir nepieciešams
mikroelements.
Sliekām
un
citiem
augsnē
dzīvojošajiem
bezmugurkaulniekiem kadmijs ir ļoti toksisks
un nogalina tos jau ļoti zemā koncentrācijā.
Bezmugurkaulniekiem tas rada tādus pašus bojājumus
kā cilvēkiem: nieru, kaulu, centrālās nervu sistēmas,
imūnsistēmas un DNS bojājumus (samazina vairošanās
spēju un paaugstina risku saslimt ar vēzi).

6. Kā tu vari izvairīties no riska
• Kārtīgi mazgā augļus un dārzeņus. Neēd augļus, kas ir
ievākti pie autoceļiem (attālumam no ceļa būtu jābūt
vismaz 100 m).
• Audzējot dārzeņus, izmanto augsni, kuras pH nav
zemāks par 6,5 un kura nav iestrādāta ar notekūdeņu
attīrīšanas stacijas dūņām. Neizmanto fosfora
mēslojumu.
• Ēdienkartē vairies izmantot vecu dzīvnieku aknas un
nieres.
• Šķiro atkritumus (noteikti atdali baterijas un
akumulatorus).
• Nededzini plastmasu un gumiju.
• Nesmēķē.
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NIĶELIS
Nosaukums latviešu valodā: niķelis (Ni)
Nosaukums angļu valodā: nickel (Ni)

1. Kur tas sastopams
Sakausējumos (galvenokārt tēraudā un īpašos
sakausējumos), raķešu motoros, kuģa motora
propelleros, niķelētos (t.i., ar niķeli pārklātos) metāla
priekšmetos un rotās, monētās, elektriskās ģitāras
stīgās, mikrofonos, magnētos, akumulatoros, zaļās
krāsas stiklā, dažos mazgāšanas līdzekļos, cigaretēs
un to dūmos.
Dabā pastāv galvenokārt kā dzelzsrūdas sastāvdaļa un
mālainā augsnē.

2. Kādam nolūkam tas tiek izmantots
Metāla virsmu aizsardzībai pret koroziju. Magnētu
izgatavošanai (niķelim ir magnētiskas īpašības).
Savienojumi tiek izmantoti kā stikla krāsvielas (zaļie,
zilie toņi), kā katalizatori sintētiskajā ķīmijā un pārtikas
rūpniecībā (piem., eļļu hidrogenēšanai margarīna
izgatavošanā).

3. Kā tas nonāk cilvēka organismā
Daudz niķeļa ir pupiņās, kaltētās tējas lapās, šokolādē
un margarīnā.
Ieelpojot piesārņotu gaisu un ēdot piesārņotu ēdienu.
Uzņemot caur ādu.
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4. Kā tas ietekmē cilvēka organismu
Nepieciešams mikroelements (galvenokārt enzīmu
aktīvā centra sastāvdaļa), taču lielākā daudzumā ir
bīstams gan veselībai, gan arī videi.
Izraisa kontaktalerģiju (vairāk sievietēm nekā
vīriešiem), hipoksiju (organismā vai atsevišķos orgānos
vai audos skābekļa trūkumu), prostatas vēzi, dzimšanas
defektus (teratogēns) un sirdsdarbības traucējumus.
Ar niķeli piesārņots gaiss (pārtikas eļļas rafinēšanas
rūpnīcu apkārtne) rada elpceļu slimības un vēzi (par
drošu tiek uzskatīti līdz 0,2 µg/m3 niķeļa un/vai niķeļa
savienojumu, kas ir ieelpoti 15 līdz 364 dienu laikā).
Niķeļa bioloģiskā iedarbība uz organismu ir atkarīga
no tā ķīmiskās un fizikālās formas. Lielākoties apēsti
vai iedzerti niķeļa savienojumi ir nekaitīgi vai maz
toksiski, taču ieelpojot (kas ir apmēram 100 reizes
bīstamāk) niķeļa savienojumu (niķeļa tetrakarbonila,
niķeļa oksīda, niķeļa sulfīta) putekļi var radīt nopietnas
veselības problēmas.

5. Kā tas ietekmē citus dzīvos organismus
Nepieciešams mikroelements gan augiem, gan dzīv
niekiem. Dzīvniekos bioakumulējas maz, taču augi
šo metālu uzņem labi. Augu vielmaiņu bojā tikai ļoti
augsta koncentrācija augsnē (samazina fotosintēzes
spēju un augšanu). Pārāk liels niķeļa daudzums bremzē
dažu zālēdāju kukaiņu, zooplanktona, mikroorganismu
un aļģu skaitu un augšanu.
Bezmugurkaulniekiem niķelis izraisa apetītes zudumu,
krampjus, gastrītu (kuņģa gļotādas iekaisumu),
hipoksiju (skābekļa trūkumu), sliktāku augšanu; zivīm –
līdzsvara traucējumus un nāvi. Viena no pazīmēm, ka
zivis ir saindējušās ar niķeli, ir neliels glikogēna līmenis
muskuļos un aknās, kā arī pienskābes un glikozes
koncentrācijas pieaugums asinīs.

6. Kā tu vari izvairīties no riska
• Neiegādājies niķeli saturošas rotaslietas un citus
metāla priekšmetus.
• Audzējot dārzeņus, izmanto augsni ar neitrālu vai
bāzes reakciju, jo skābā augsnē augi niķeli uzņem
labāk.
• Nesmēķē ne aktīvi, ne pasīvi!

SVINS
Nosaukums latviešu valodā: svins (Pb)
Nosaukums angļu valodā: lead (Pb)

1. Kur tas sastopams
Svina akumulatoros, lodalvā, kabeļu pārklājumā,
datoru un televizoru ekrānos, detonatoros, skrotīs, ložu
serdenēs, pārklājumos pret radioaktīvo starojumu un
ekrānos, (eļļas) krāsas pigmentos, pretkorozijas krāsās,
kristālā, emaljās, u.c.
Vidē tas galvenokārt nonāk rūdas un minerālu iegūšanas
un apstrādes rezultātā, atrodas arī dūmos un pelnos no
ogļu un naftas dedzināšanas.

2. Kādam nolūkam tas tiek izmantots
Noderīgās svina īpašības: mīkstums, zema kušanas
temperatūra, slikta elektrības vadītspēja, liels blīvums,
laba aizsardzība pret koroziju un lētas izmaksas.
Piedevas sakausējumos maina svina īpašības (piem.,
uzlabo nodilumizturību). Akumulatoros svins tiek
izmantots elektriskās strāvas iegūšanai. Nirēju jostās
un burinieku ķīļos tiek izmantots kā smagums. Svina
piedeva datoru un televizoru ekrānos apslāpē kaitīgo
starojumu. Svins ne tikai aizsargā no starojuma, bet arī
ļoti labi aiztur skaņas, tāpēc tiek izmantots telpu skaņas
izolācijā. Keramikas rūpniecībā ar svina savienojumiem
iegūst sarkanos un dzeltenos toņus.

3. Kā tas nonāk cilvēka organismā
Ar ēdienu, ar dzeramo ūdeni, kā arī ieelpojot putekļainu
gaisu. Izšķīduši svina savienojumi ir toksiski, un tiem
ir saldena garša. Parasti svina saturs svaigos, nežāvētos
pārtikas produktos ir līdz 0,02–3 mg/kg, dzeramajā
ūdenī – 0,01–0,03 mg/l, atmosfērā – 0,03–0,1 mg/m3.
Piesārņojuma gadījumā šie rādītāji ir daudz augstāki.

4. Kā tas ietekmē cilvēka organismu
Bojā nieres, dzimumorgānus un nervu sistēmu (īpaši
kaitīgs bērniem, palēninās viņu garīgā un fiziskā
attīstība). Uzkrājas kaulos un galvas smadzenēs un no
turienes izdalās ļoti lēni.
Hroniska saindēšanās (svina koncentrācija asinīs – 500–
800 mikrogrami/l - μg/l) rada nogurumu, miegainību,
aizkaitināmību, galvas un muskuļu sāpes, kuņģa–
zarnu trakta problēmas, apetītes samazināšanos,
svara zaudēšanu; pasliktina atmiņu, paildzina kustību
reakcijas laiku, izraisa muskuļu vājumu pirkstos,
plaukstās un potītēs. Samazina hemoglobīna izstrādei

nepieciešamā
enzīma
delta-aminolevulīnskābes
dehidratāzes aktivitāti, kā rezultātā organismā
pazeminās sarkano asinsķermenīšu daudzums.
Svina acetāts [Pb(CH3COO)2] un fosfāts [Pb3(PO4)2]
veicina vēža rašanos.
Svins spēj izkļūt cauri placentai un kaitē auglim, kā
rezultātā grūtniecība var tikt pārtraukta vai mazulis
var piedzimt priekšlaicīgi un ar pārmērīgi mazu svaru.
Skolas vecumā šādam bērnam var rasties attīstības
traucējumi, un viņš var būt maza auguma.
Akūta saindēšanās (svina koncentrācija asinīs: 1–1,2
mg/l pieaugušajiem, 0,8–1 mg/l bērniem) rada galvas,
vēdera un muskuļu sāpes, drebuļus, halucinācijas.
Viena no saindēšanās pazīmēm – uz smaganām parādās
zilganpelēka strīpa ar melnu maliņu (t.s. Burtona līnija)
vai neparasta metāliska garša mutē.

5. Kā tas ietekmē citus dzīvos organismus
Liels svina daudzums augsnē kaitē augiem: tiek
bremzēta augšana, samazinās fotosintēzes spēja, tiek
izjaukts ūdens un minerālvielu līdzsvars. Augos svins
parasti neuzkrājas.
Aļģes pret šī metāla kaitīgo ietekmi ir izturīgas, jo svins
uzkrājas to šūnapvalkos un tur arī paliek. Savukārt
ūdensaugi, kuriem nav saknes un/vai uz kuriem atrodas
daudz baktēriju, ir jutīgi pret svinu, – baktērijas iekļaujas
svina organiskajos savienojumos, un tie savukārt
uzsūcas augos. Svins var nogalināt daļu no augsnes
baktērijām un sēnītēm, kas savukārt, rada mazāk jutīgu
baktēriju un sēnīšu izplatīšanos. Pēdējās savā dzīves
ciklā izveido svina savienojumus un/vai ļoti toksiskus
svina organiskos savienojumus, kurus uzņem augi.
No ūdens organismiem visvairāk svinu uzsūc moluski.
Mugurkaulniekos tas galvenokārt uzkrājas kaulos,
aknās, nierēs un smadzenēs; zivīm – ādā un žaunās. Ja
zivīm ir tumša vai melna astes daļa un skolioze (mugur
kaula izliekums uz sāniem), tas var liecināt par saindē
šanos ar svinu. Putnu saindēšanās galvenokārt ir saistīta
ar svina skrošu norīšanu, kas bieži vien beidzas ar nāvi.
No dzīvniekiem pret svinu visjutīgākie ir suņi un
zirgi, mazāk – peles un žurkas. No mājdzīvniekiem
saindēšanās visvairāk draud dārzā dzīvojošiem dzīvnie
kiem, kas bieži tīra savu apspalvojumu (kaķus, suņus).

6. Kā tu vari izvairīties no riska
• Audzē augļus un dārzeņus ne tuvāk kā 30 metrus no
ceļa un izmanto augsni ar augstu humusa saturu un
bāzisku vidi (tad augi svinu uzņem vismazāk). Lai
iegūtu bāzisku vidi, veic kaļķošanu.
• Pērc benzīnu, kas atbilst ES prasībām (piem., no
Krievijas nelegāli ievestajā benzīnā iespējams ir
tetraetilsvins Pb(C2H5)4 – ļoti toksisks un viegli
gaisīgs metālorganisks šķidrums, savienojums: TEP;
izmantojot svina benzīnu, svins var iekļūt iekšdedzes
motora ārējā gaisā).
• Vecie keramiskie trauki sarkanā un dzeltenā krāsā arī
var saturēt svinu – neizmanto tos ēdiena servēšanai
un glabāšanai. Iegādājoties keramiskus priekšmetus,
pārliecinies, ka tie nav krāsoti ar svinu saturošu krāsu.
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2. PIELIKUMS
produktu
SASTĀVDAĻAS
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Augu ekstrakti

Konservanti
UV filtri
Stabilizētāji
Biezinātājvielas
pH-regulētāji jeb skābuma regulētāji
Buferviela
Virskārtas veidotāji
Abrazīva viela
Absorbents (absorbētājs)
Piedeva
Saistviela
Antiseptiķis
Dezodorants (ang. Deodorant Agent)

Virsmaktīvās vielas

Šķīdinātāji

Helātus veidojošie aģenti

Emulgators

Mīkstinošs līdzeklis

Antioksidanti

-

Tabulā lietoto krāsu nozīme:

bīstama viela, kaitīgā ietekme ir pierādīta; var izraisīt kaitējumu veselībai
potenciāli bīstama viela; lai pierādītu kaitīgo ietekmi ir nepieciešami papildu pētījumi
viela nav kaitīga veselībai vai arī nav informācijas par vielas kaitīgumu
nav kaitīgas ietekmes uz cilvēka veselību vai vidi
vielas, kas tiek pievienotas kosmētikas produktiem, lai nomāktu reakcijas skābekļa ietekmē, tādējādi izvairoties no oksidācijas un
sasmakšanas
vielas, kas tiek pievienotas kosmētikas līdzekļiem, lai mīkstinātu un padarītu ādu gludāku
vielas, kuras ir virsmaktīvie aģenti, kas spēj mazināt virsmas spraigumus starp diviem nesajaucamiem šķidrumiem un veicina to
viendabīgu maisījumu veidošanos, piem., eļļa un ūdens
vielas, kas tiek pievienotas kosmētiskajiem līdzekļiem, lai tie reaģētu un veidotu kompleksus ar metāla joniem, kuri varētu
ietekmēt kosmētikas noturību un/vai izskatu
vielas, kas tiek pievienotas kosmētikas līdzekļiem, lai izšķīdinātu citus komponentus
tīrīšanas līdzeklis, putu veidošanas aģents, attaukojošas īpašības. Tie pazemina ūdens virsmas spraigumu, tādējādi tās spēj
samitrināt šķiedras un virsmas, tie saista netīrumus un šādā veidā nodrošina to, ka netīrumi atkārtoti nenogulsnēsies uz virsmas
dabīga vai sintētiska viela, kas aizkavē produkta bojāšanos. To galvenais mērķis ir nomākt mikroorganismu attīstību produktos
tie paredzēti ultravioleto staru filtrēšanai un bloķēšanai, lai aizsargātu produktu vai ādu/matus no UV bojājuma
vielas, kas piedalās emulsijas un suspensijas veidošanā un uzturēšanā, vairāk vai mazāk tieši iedarbojoties uz olbaltumvielām
vielas, kas piešķir produktam biezāku jeb želejas konsistenci, palielina tā viskozitāti
vielas, kas maina vai regulē produkta skābumu vai bāziskumu
noregulē vai stabilizē produkta skābumu/sārmainību
liek uz virsmas uzklātam produktam veidot vienmērīgu plēvīti
vielas, kas palīdz mehāniskā veidā likvidēt dažādus netīrumus/traipus
uzsūc ūdeni vai citas vielas
viela, kas nodrošina vēlamās produkta īpašības
vielas, kas nodrošina lipšanu, lai cieti produkti, piem., tabletes vai acu ēnas, nesabirztu
vielas, kas iznīcina mikroorganismus, tās nodrošina produkta vai materiāla pasargāšanu no sēnīšu un baktēriju bojājumiem
samazina vai nomāc nepatīkamu ķermeņa aromātu
ekstrakts (polisaharīds, ksantāna sveķi, eļļa), kas ir iegūts no augiem. Ekstrakta nosaukumā parasti ir norādīts auga latīniskais
nosaukums , no kura ekstrakts ir iegūts (piem., Chamomilla Recutita Extract, Echinacea Purpurea Juice). Parasti augu ekstrakti, kurus
izmanto produktos, ir nekaitīgi (daži augu ekstrakti, kas tiek izmantoti kā smaržvielas, var izraisīt alerģiju dažiem cilvēkiem)

Sastāvdaļas ir sarindotas alfabētiskā kārtībā pēc nosaukumiem angļu valodā (saskaņā ar INCHI nomenklatūru)

Tabulas paskaidrojums: dažādās produktu grupās izmantotās sastāvdaļas
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Sastāvdaļas nosaukums angļu
valodā

1,2 - Hexanediol

1,4-dioxane;
(1,4-Diethyleneoxide; ethylene
oxide blakusprodukts)

2-ethoxyethyl acetate

2-methoxyethanol,
2-ethoxyethanol

3-Benzylidene camphor (3 BC)

4-Methylbenzylidene camphor
(4-MBC)

Acrylates copolymer

Allantoin

Ammonium Laureth Sulfate

Ammonium Lauryl Sulfate (ALS)

Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Virsmaktīvā viela, tīrīšanas aģents,
putu veidotājs

Virsmaktīvā viela, tīrīšanas aģents,
putu veidotājs

Ādas mitrinošais aktīvais aģents. Viela,
ko pievieno mutes kopšanas līdzekļiem.

Mīkstinoši līdzekļi, biezinātājviela,
virskārtas jeb plēvītes veidotājs

UV-filtrs

UV-filtrs

Šķīdinātājs

Ādas un gļotādas kairinātājs, matus padara
trauslus. Kairina un sausina ādu.

Ādas un gļotādas kairinātājs, matus padara
trauslus. Kairina un sausina ādu.

Akrilāti ir spēcīgi kairinātāji. Viela var būt
toksiska, saskaroties ar ādu.

Rada bojājumus endokrīnajai sistēmai,
uzkrājas dzīvajos organismos (piem., mātes
pienā) un vidē.

Rada bojājumus endokrīnajai sistēmai,
uzkrājas dzīvajos organismos (piem., mātes
pienā) un vidē.

Pavājina auglību un reproduktivitāti; kaitīgs
ieelpojot, norijot un nonākot kontaktā ar
ādu; kaitīgs nedzimušam bērnam.

Pavājina auglību un reproduktivitāti; kaitīgs
ieelpojot, norijot un nonākot kontaktā ar
ādu; kaitīgs nedzimušam bērnam.

Kaitīga videi, it īpaši zivīm.

Noturīga un bioakumulatīva vidē

Noturīga un bioakumulatīva vidē

Var būt kairinoša vai indīga
dzīvniekiem noteiktā daudzumā.
Var radīt kaitējumu videi, ir
noturīga un bioakumulatīva viela.

Kancerogēna viela, kas viegli iesūcas ādā.
Var izraisīt acu un ādas kairinājumu un
bojāt nervu sistēmu, aknas un nieres.

Piesārņotājs rodas kā blakusprodukts
virsmaktīvo vielu ražošanas gaitā
(etoksilācija); arī tādas virsmaktīvās
vielas kā PEG savienojumi var būt ar to
piesārņoti
Šķīdinātājs

Nav informācijas par būtisku
ietekmi. Kaitīgā ietekme nav
pierādīta.

Ietekme uz vidi un/vai citu
dzīvo radību

Kontakts ar ādu, acīm vai ieelpošana var
radīt kairinājumu.

Ietekme uz cilvēku

Konservants

Kāpēc tā tiek pievienota produktam?

Produktos izmantotās sastāvdaļas (alfabētiskā kārtībā angļu valodā saskaņā ar INCHI nomenklatūru)

NB! Sastāvdaļu tabula ir Baltijas Vides foruma darba materiāls, un tas var tikt izmantots kā palīgmateriāls praktisko darbu pildīšanai mācību stundu laikā skolā. Tabula
nav visaptveroša un sastāvdaļas, kas ir klasificētas kā bīstamas, ir Baltijas Vides foruma un Tallinnas Universitātes ekspertu viedoklis.
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Ammonium Xylenesulfonate

Amyl Cinnamal

Aniline

Anionic surfactant (latv. anjonu virsmaktīvās vielas)

Anise Alcohol

Aqua (ūdens)

Arginine Hydrochloride

Azocolourants (latv.val. azokrāsvielas)

Beeswax (bišu vasks)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Mīkstinātājs, mitrina ādu,
biezinātājviela, virsmaktīvā viela

Dažādas krāsas un pigmenti. Ķīmiskā
viela, kas ir aizliegta vai tai noteikti
ierobežojumi rotaļlietās.

Ar mitrinošām īpašībām, antistatiska
viela

Šķīdinātājs

Smaržviela

Virsmaktīvās vielas sastāv no divām
daļām: hidrofobas (nesavienojas
ar ūdeni) un hidrofilas (ūdeni
absorbējošas). Hidrofobā daļa sastāv
no neuzlādētas karbohidrātu grupas,
kam pamatā ir hidrofilās daļas vielas,
tās tiek iedalītas vairākās grupās
(anjonu, nejonu, katjonu, un amorfās
virsmaktīvās vielas). Ja virsmaktīvo
vielu hidrofīlā daļa sastāv no negatīvi
lādētas grupas kā sulfonāts, sulfāts- vai
karboksilāts, tad šāda veida virsmaktīvo
vielu sauc par anjonu.

Dažādas krāsas un pigmenti. Ķīmiskā
viela, kas ir aizliegta vai tai noteikti
ierobežojumi rotaļlietās.

Smaržviela

Virsmaktīvā viela, aģents, kas regulē
viskozitāti (stingrību)

Kancerogēns, izraisa alerģijas.

Var kaitēt cilvēku imūnsistēmai, alergēns.

Liels daudzums anjonu virsmaktīvo vielu
(kā piemēram, amonjaka laurilsulfāts vai
amonjaka laurilētersulfāts, utt.) kairina
un sausina ādu un tā kaitīgā ietekme ir
pierādīta.

Ļoti toksiska, kancerogēna un mutagēna
viela. Kairina ādu, acis, elpošanas
sistēmu, izraisa nelabumu, vemšanu un
caureju. Ilgtermiņa intoksikācija izraisa
methemoglobīna veidošanos (hemoglobīns
bez spējas saistīt skābekli) kā rezultātā āda
kļūst zila.

Var izraisīt alerģiju. Ir iekļauts 26 alergēno
smaržvielu sarakstā, kuras ES ir jānorāda uz
iepakojuma.
Saules gaismā dažu stundu laikā
notiek degradācija dažādos fenolu
un nitrobenzolu savienojumos,
kas var būt kaitīgi augiem. Daļēji
atbildīgs par piezemes ozona slāņa
veidošanos.
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Benzyl Alcohol

Benzyl Benzoate

Brominated flame retardants
(latv. - bromētie liesmu
slāpētāji)

Butylparaben
(latv. - butilparabēns)

Butylphenyl Methylpropional
(LILIAL)

Butyrospermum Parkii (Shea
Butter) (latv. - šī sviests)

C10-C30 alkyl acrylate
crosspolymer

Cadmium (latv. - kadmijs)

Calcium carbonate

Caprylyl Glycol
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26
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Konservants, mitrinošs līdzeklis,
mīkstinošs līdzeklis

Abrazīva viela

Krāsa un pigments: piešķir dzelteno
krāsu. Izmanto metālu pārklāšanai, lai
izvairītos no korozijas un plastmasas
stabilizēšanai

Emulsiju stabilizējoša viela, palielina
viskozitāti

Mīkstinātājs, dabīgs mitrinošs līdzeklis,
biezinātājviela, palielina viskozitāti

Sintētiskā smaržviela

Konservants

Liesmu nomācēji, slāpētāji

Konservants, smaržviela, šķīdinātājs

Konservants, smaržviela, šķīdinātājs;
sintētiski tiek iegūts no naftas vai
akmeņogļu darvas

Bioakumulatīvs. Mutagēns un kancerogēns,
šķērso placentu. Rada bojājumus centrālajai
nervu sistēmai un nierēm. Izjauc kalcija
un fosfora metabolismu. Veicina kaulu
demineralizāciju, kā rezultātā kauli ir
trauslāki un mīkstāki, izraisot kaulu sāpes.
Toksisks ieelpojot, negatīvi ietekmē auglību,
kavē bērna smadzeņu attīstību. Aizliegts
lietot rotaļlietās.

Var radīt bojājumus cilvēka imūnsistēmai.
Alergēns. Var būt toksisks zināmos
daudzumos, var bojāt endokrīno sistēmu.

Endokrīno sistēmu bojājošā viela. Izraisa
jutību.

Noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas
vielas. Daži no šiem savienojumiem ir
klasificēti arī kā kancerogēni, toksiski, un
reproduktīvo sistēmu bojājoši, daži bojā
endokrīno sistēmu.

Var izraisīt alerģiju. Ir ietverts 26 alergēno
smaržvielu sarakstā, kuras ES ir jānorāda uz
iepakojuma. Var izraisīt galvassāpes.

Var izraisīt alerģiju: ir ietverts 26 alergēno
smaržvielu sarakstā, kuras ES ir jānorāda
uz iepakojuma. Vielas iedarbības rezultātā
var sākties vemšana, caureja, acu un ādas
kairinājums.

Veicina mazāka izmēra augu
veidošanos, gaišākas krāsas lapas,
zemāku produktivitāti. Ļoti
toksisks bezmugurkaulniekiem,
kas dzīvo augsnē.
Bezmugurkaulniekiem ir līdzīgi
bojājumi kā cilvēkiem.

Noturīga un bioakumulatīva viela
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Carrageenan (polysaccharide
from red algae) (latv. karagināns, polisaharīds no
sarkanajām aļģēm

Cellulose Gum

Cetearyl Alcohol

Cetyl Alcohol

Chlorhexidine

Chromium (latv. - hroms)

Cinnamyl Alcohol

Citrate

Citric Acid

Citronellol

Cl + number
(Cl 19140)

Cl 42090 (disodium salt)

Cl 45100 (sodium salt)

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Matu krāsviela

Matu krāsviela

Krāsviela

Smaržviela

Pildviela, helātus veidojošais aģents,
smaržviela, pH regulētājs

Pildviela, helātus veidojošais aģents,
smaržviela, pH regulētājs

Smaržviela

Krāsa un pigments, piešķir zaļo krāsu

Konservants

Mīkstinoša smērviela, ādas
kondicionieris, stabilizators, viela, kas
samazina caurspīdīgumu, viskozitāti
regulējoša viela, putu veidotājs

Mīkstinoša smērviela, ādas
kondicionieris, stabilizators, viela, kas
samazina caurspīdīgumu, viskozitāti
regulējoša viela, putu veidotājs

Saistviela, emulgatori, pārklājuma
veidotāji, viskozitāti regulējoša viela

Biezinātājviela, emulgators

Daudzas krāsvielas var būt kaitīgas, izraisīt
ādas un gļotādas kairinājumu. Parasti
krāsviela ir krāsota akmeņogļu darva.

Var izraisīt alerģiju. Ir ietverts 26 alergēno
smaržvielu sarakstā, kuras ES ir jānorāda uz
produkta iepakojuma.

Var izraisīt alerģiju. Ir ietverts 26 alergēno
smaržvielu sarakstā, kuras ES ir jānorāda uz
produkta iepakojuma.

Kancerogēns, mutagēns un toksisks, izraisa
smagus iekaisumus, negatīvi ietekmē
auglību. Vielas izmantošana ir aizliegta,
piem., rotaļlietās.

Kairinošs (kairina acis un ādu), var izraisīt
alerģijas un izmainīt zobu krāsu.

Tiek uzskatīts par toksisku vai kaitīgu
cilvēkiem.

Rada kairinājumu gremošanas orgāniem,
kaitīgs bērniem. Testos ar laboratorijas
dzīvniekiem nav viennozīmīgu pētījumu,
kas apliecinātu tā nekaitīgumu.

Tiek uzskatīta par toksisku vielu
videi

Iespējams toksiska videi
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Cocamide DEA

Cocamidopropyl Betaine

Coumarin

Cyclohexasiloxane

Cyclopentasiloxane

Decyl Glucoside

Diazolidinyl urea

Diethanolamine

Dimethicone

Disodium EDTA (EDTA)

DMDM Hydantoin

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Konservants

Stabilizētājs, helātus veidojošais
aģents, viskozitāti regulējoša viela

Silikons, kas tiek izmantots
mitrināšanai, kā pretputošanas viela,
mīkstinošs aģents

Emulgators, pH-regulētājs (skābuma
regulētājs)

Konservants, antiseptisks līdzeklis

Virsmaktīvā viela, tīrīšanas aģents,
emulsiju stabilizētājs

Mīkstinātājs, šķīdinātājs, mitrinātājs,
matus kondicionējoša viela, mīkstinoša
viela

Mīkstinātājs (smērviela, mitrinošs ādas
kondicionieris), šķīdinātājs, mitrinošs
līdzeklis, matus kondicionējoša viela,
mīkstinoša viela

Smaržviela, maskējošs aģents
(samazina vai nomāc produkta
pamatsmaržu vai garšu)

Virsmaktīvā viela, viskozitāti
regulējošā viela

Emulgators, emulsiju stabilizētājs,
virsmaktīvā viela, viskozitāti regulējoša
viela, putu pastiprinātājs

Var izdalīt formaldehīdu, kas ir kancerogēns
un izraisa dermatītu (alerģiju), spēcīgs ādas
kairinātājs un alergēns.

Veicina vielu absorbciju. Uzkrājas
organismā.

Veido uz ādas slāni jeb kārtu, kas neļauj
ādai elpot vai izdalīt atlikumus. Ja produkts,
kas satur šo vielu tiek lietots plaši, tad tas
var uzkrāties aknās un limfmezglos un vēlāk
veicināt audzēju veidošanos.

Tiek saistīts ar alerģiskām reakcijām un
acu kairinājumu. Kairina ādu. Alergēns.
Iespējams, toksisks un kaitīgs.

Var izdalīt formaldehīdu, kas ir kancerogēns
un izraisa dermatītu (alerģiju), spēcīgs ādas
kairinātājs un alergēns.

Ir daži pierādījumi, ka viela var būt toksiska
vai kaitīga organismiem un tā var būt
endokrīno sistēmu bojājoša viela

Ir atsevišķi pierādījumi, ka tā var būt
toksiska vai kaitīga organismiem.

Var izraisīt alerģiju. Ir ietverts 26 alergēno
smaržvielu sarakstā, kas ES ir jānorāda uz
iepakojuma. Viela zināma kā endokrīno
sistēmu bojājoša viela cilvēkiem vai
alergēns. Lietošana pārtikā ir aizliegta.

Var izraisīt ādas kairinājumu, alerģiju,
plakstiņu apsārtumu.

Viela var izraisīt vēzi, alerģiju un būt
toksiska.

Uzkrājas vidē

Iespējams, toksiska ietekme uz
organismiem

Noturīga, bioakumulatīva viela
dzīvajā dabā, iespējams, toksiska
vai kaitīga videi.

Noturīga, bioakumulatīva viela
dzīvajā dabā, iespējams, toksiska
vai kaitīga organismiem un videi.

122

Ethylene oxide (izmanto, lai
“etoksilētu” SLS), 1,4 Dioxane
kā blakusprodukts (latv. etilēnoksīda blakusprodukts,
sastāvdaļu sarakstā var
būt norādīts ar sekojošiem
apzīmējumiem: “myreth,”
“oleth,” “laureth,” “ceteareth,”
jebkuri citi “eth,” “PEG,”
“polyethylene,” “polyethylene
glycol,” “polyoxyethylene,” vai
“oxynol”

Ethylhexylglycerin

Ethylparaben

Formaldehyde
(latv. - formaldehīds)

Fragrance (Perfume, Aroma) latv. - smaržviela, parfīms,
aromāts

Glycerin

Glyceryl Glucoside

Glyceryl Stearate

Glycol Distearate

Hexyl Cinnamal

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

Smaržviela

Mīkstinātājs (smērviela, mitrinošs ādas
kondicionieris), emulgators, viela, kas
samazina caurspīdīgumu, viskozitāti
regulējoša viela

Emulgators, mīkstinošs līdzeklis

Ādu mitrinoša viela

Šķīdinātājs, emulgators, mīkstinātājs
(smērviela, mitrinošs ādas
kondicionētājs), mitruma uzturētājs

Smaržvielu kompozīcija, kurā var ietilpt
pat 100 smaržvielu.
Ja tās nav dabiskas izcelsmes, tad var
saturēt šķīdinātājus un denaturantus,
piemēram, ftalātus, kuriem nav jābūt
obligāti norādītiem uz iepakojuma.

Konservants, antiseptiska viela

Konservants

Dezodorants/ ādas kondicionētājs

Virsmaktīvā viela, mazgāšanas aģents

Var izraisīt alerģiju. Ir ietverts 26 alergēno
smaržvielu sarakstā, kas ES jānorāda uz
iepakojuma.

Alerģijas risks, kairina ādu, uzkrājas
vidē, organismā un mātes pienā, dažas
smaržvielas var bojāt endokrīno sistēmu.

Kairina gļotādu un ādu, var izraisīt
paaugstinātu jūtību, kancerogēns.
Maksimālais pieļaujamais formaldehīda
saturs gatavajos produktos ir 0,2 % un
jebkurā produktā, kurā ir vairāk par 0,05%
šīs vielas, ir jāpievieno brīdinājums, ka
produkts satur formaldehīdu.

Endokrīno sistēmu bojājoša viela

Ādas kairinājums

Kancerogēns, toksiska ietekme uz
smadzenēm un centrālo nervu sistēmu,
nierēm un aknām.

Var būt ekotoksiska un uzkrāties
vidē

Blakusprodukts 1,4-dioksāns ir
viens no galvenajiem gruntsūdens
piesārņotājiem.
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Hydrogenated polydecene

Hydrogenated Polyisobutene

Hydroxypropyl methylcellulose

Imidazolidinyl urea

Isopropyl Myristate

Laureth-4

Lead (latv. - svins)

Limonene

Linalool

Methylchloroisothiazolinone

Methylisothiazolinone

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

Konservants

Konservants

Smaržviela

Smaržviela

Krāsviela un pigments piešķir balto
krāsu. Tiek izmantots keramikā, lai
iegūtu sarkano un dzelteno krāsu.
Izmaina sakausējumu īpašības.
Radiācijas aizsardzība.

Emulgators, virsmaktīvā viela

Saistviela, mīkstinātājs, šķīdinātājs,
ādas kondicionētājs, smaržviela

Konservants

Saistviela, emulsiju stabilizētājs

Mīkstinātājs, biezinātājviela

Mīkstinātājs aģents, šķīdinātājs,
mitrinātājs

Var izraisīt alerģiskas reakcijas, ādas
iekaisumu. Ir aizdomas par mutagenitāti.

Var izraisīt alerģiskas reakcijas, ādas
iekaisumu. Ir aizdomas par mutagenitāti.

Var izraisīt alerģiju. Ir ietverta 26 alergēno
smaržvielu sarakstā, kas ES jānorāda uz
iepakojuma. Toksiska norijot, kairina ādu
un acis, var bojāt aknas.

Var izraisīt alerģiju. Ir ietverta 26 alergēno
smaržvielu sarakstā, kas ES jānorāda uz
iepakojuma.

Lietošana ir aizliegta, piemēram, rotaļlietās.
Kancerogēns. Bojā nervu sistēmu, nieres un
reproduktīvās sistēmas orgānus. Ietekmē
smadzeņu attīstību. Izraisa nogurumu,
galvassāpes, aizkaitināmību, vispārējas
sāpes, kunģa-zarnu trakta traucējumus,
apetītes zudumu, svara zudumu; pasliktina
atmiņu, pagarina reakcijas laiku dažādām
darbībām, izraisa muskuļu vājumu
pirkstiem, plaukstas locītavā un potītēs.
Uz saindēšanos ar svinu norāda pelēkzila
garena svītra ar melnu apmali uz smaganām
(tā sauktā Burton Line) vai neparasta
metāliska garša mutē.

Var saturēt potenciāli bīstamus ražošanas
atlikumus. Var izraisīt ādas, acu un elpceļu
kairinājumu.

Var izraisīt ādas, acu un elpceļu
kairinājumu.

Var izdalīt formaldehīdu, kas ir kancerogēns
un izraisa dermatītu (alerģiju), var izraisīt
alerģiskas reakcijas.

Bojā fotosintēzes spēju un
izjauc ūdens un augu minerālu
līdzsvaru. Ļoti toksiski organiskie
svina savienojumi var veidoties
baktēriju darbības ietekmē.
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Methylparaben

Mineral Oil (latv.- minerāleļļa),
Paraffinum Liquidum (Paraffin
oil, liquid oil hydrocarbons, wax)
(latv. - parafīna eļļa)

Nano titanium dioxide, nano
zinc oxide

Nitromusks, polycyclic musks

Nonylphenol (ethoxylates)

Octamethylcyclotetrasiloxane

Octyl methoxycinnamate (OMC,
Ethylhexylmethoxycinnamate,
Octinoxate)

Octyl-Dimethyl- paraAminobenzoic-Acid PABA (ODPABA)

Organotin compounds (latv. organiskie alvas savienojumi)

Oxybenzone (Benzophenone-3)

Palm Acid
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76
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Viela, kas samazina caurredzamību,
virsmaktīvā viela

UV-filtrs

Plastmasas stabilizētājs, parasti
atrodams caurspīdīgā plastmasā.
Ķīmiskā viela, kas ir aizliegta vai
tai noteikti lietošanas ierobežojumi
rotaļlietās.

UV-filtrs

UV-filtrs

Mīkstinošs aģents, viela, kas palīdz
uzturēt mitrumu

Plastmasas stabilizētājs, virsmaktīvā
viela tekstila apstrādē. Ķīmiskā
viela, kas ir aizliegta vai tai noteikti
ierobežojumi rotaļlietās, kā arī uz to
attiecas citi ierobežojumi.

Smaržviela

Nanodaļiņa

Mitrinātājs, mīkstinātājs, ādas
aizsargājošas funkcijas, šķīdinātājs

Konservants

Izraisa izmaiņas bioķīmiskajā vai šūnu
līmenī. Bojā endokrīno sistēmu. Uzkrājas
dzīvajos organismos (piem., mātes pienā).

Kairina acis un ādu. Bojājoša ietekme uz
auglību, norīšanas gadījumā arī uz centrālo
nervu sistēmu, endokrīno sistēmu un
reproduktīvo sistēmu.

Izmaiņas bioķīmiskajā vai šūnu līmenī, var
izraisīt fotoalerģiskās reakcijas. Vielu var
uzņemt dažādos veidos, bet galvenokārt
caur ādu ar pretiedeguma līdzekļiem krēmiem, lūpukrāsām u.c.

Bojā endokrīno sistēmu, uzkrājas dzīvajos
organismos (piem., mātes pienā) un vidē.

Endokrīno sistēmu bojājoša viela.

Endokrīno sistēmu bojājoša viela, uzkrājas
vidē.

Var izraisīt alerģiju, kairināt ādu, bojāt
endokrīno sistēmu, uzkrāties organismā un
mātes pienā.

Iespējams, toksiska ietekme uz šūnām,
uzkrājas organismā. Pašlaik nav skaidri
zināmi veselības riski.

Iespējams, toksisks imūnsistēmai vai
alergēns. Uzkrājas plaušās, aknās un
limfmezglos.

Endokrīno sistēmu bojājoša viela. Izraisa
jutību.

Noturīga un bioakumulatīva vidē

Noturīga un bioakumulatīva vidē

Noturīga, bioakumulatīva viela
vidē. Kaitīga videi.

Uzkrājas vidē un nesadalās.

Samazina reproduktīvās spējas
zīdītājiem un arī kukaiņiem.
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Palm Kernel Acid

Palmitic Acid

Panthenol

PEG - X (PEG 10, PEG-12,
PEG-40 etc.)
(latv. PEG savienojumi)

PEG 40 Hydrogenated castor oil

Pentasodium Pentetate

Pentylene Glycol

Perfluorinated chemicals (PFC)

Phenoxyethanol

Phthalates: di(2-ethylhexyl)phthalate (DEPH), dibutyl
phthalate (DBP), benzyl butyl
phthalate (BBP), di-isononyl
phthalate (DINP), – di-isodecyl
phthalate (DIDP), di-n-octyl
phthalate (DNOP) (latv. - ftalāti)

Poloxamer 124

Polyacrylamide (latv. poliakrilamīds)

Polyquaternium-10

Potassium Cetyl Phosphate

Propylene Glycol
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Mitrinātājs, šķīdinātājs

Virsmaktīvā viela

Antistatiķis, plēvītes veidotājs

Antistatiķis, saistviela, plēvītes
veidotājs

Emulgators/virsmaktīvā viela

Plastifikatori, galvenokārt atrodami
mīkstajā plastmasā un granulās,
ko izmanto kā rotaļlietu mīksto
pildījumu. To iespējams izmanto arī
kā stabilizatoru smaržās. Šīs ķīmiskās
vielas ir aizliegtas vai arī tām ir noteikti
ierobežojumi izmantošanai rotaļlietu
ražošanā.

Konservants, smaržviela

Atgrūž ūdeni, taukus un netīrumus

Konservants, šķīdinātājs

Helātus veidojošais aģents

Virsmaktīvā viela, emulgators

Mīkstinošs līdzeklis (mīkstina un
nogludina ādu), mitrinošs līdzeklis
(mitrumu uzturoša viela), emulgators

Mitrinošs antistatiķis

Mīkstinošs aģents, emulgators, plēvītes
veidotājs

Viela, kas samazina caurredzamību,
virsmaktīvā viela

Var izraisīt ādas iekaisumu un izsitumus,
alerģiju, sausu ādu, toksisks elpošanas
sistēmai. Veicina citu sastāvdaļu absorbciju.

Var būt piesārņots ar akrilamīdu, kas ir
iespējams kancerogēns un mutagēns.

Var kairināt ādu, acis un plaušas

Negatīvi ietekmē attīstību un endokrīno
sistēmu, kā arī auglību.

Var kairināt ādu, acis un plaušas.
Neirotoksisks. Alergēns.

Kancerogēns, negatīvi ietekmē auglību.

Var būt piesārņots ar 1,4 dioksānu, tāpēc
var būt kancerogēns un toksisks.

PEG-savienojumi var būt piesārņoti ar
1,4 dioksānu, etilēnoksīdu, svinu vai
arsēnu un tādējādi būt kancerogēni un
toksiski cilvēkiem. Izjauc dabisko ādas
mitruma līdzsvaru, izvadot no ādas dabīgās
taukvielas.
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Propylparaben
(latv. - propilparabēns)

PVM/MA Copolymer

Retinyl Palmitate

Salicylic Acid

Silic acid, (hydrated silica)

Sodium Benzoate (E211)

Sodium bicarbonate, sodium
hydrogen carbonate, baking
soda; E500 (latv. - dzeramā soda)

Sodium chlorate

Sodium Chloride (latv. - sāls)

Sodium Citrate (E331)

Sodium Cocoamphoacetate

Sodium Fluoride

Sodium Hyaluronate

Sodium Hydroxide
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105
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107

108
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110

111

112
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Emulgators, sārms

Ādas mitrinātājs

Anti- kariesa īpašības

Virsmaktīvā viela

Buferviela, helātus veidojošs aģents

Konservants, viskozitāti regulējoša
viela

Virsmaktīvā viela

Abrazīva viela, mutes kopšanas
līdzeklis

Konservants

Abrazīva viela, absorbents, viela, kas
samazina caurredzamību, viskozitāti
regulējoša viela

Konservants, antiseptiķis

Antioksidants

Antistatiķis, saistviela, emulsijas
stabilizētājs, plēvītes veidotājs

Konservants

Izraisa skalpa iekaisumu, vielas norīšana
var izraisīt vemšanu, caureju.

Var izraisīt ādas, acu un plaušu kairinājumu.

Ļoti toksiska norijot

Nekaitīgs mazos daudzumos, jāizvairās
šo vielu uzņemt kopā ar askorbīnskābi,
jo savienojumā ar to veido kancerogēno
benzolu.

Lielu dozu absorbcija var izraisīt vemšanu,
vēdersāpes, izsitumus uz ādas. Alerģiskas
reakcijas un ādas iekaisums, teratogēna.
Cilvēkiem, kam ir alerģija no aspirīna, ir
jāizvairās no šīs vielas.

Reproduktīvajai sistēmai toksisks.
Retinilpalmitāts sastāv no palmitīnskābes
un retinola (vitamīna A). UV radiācija
izraisa retinola savienojumu degradāciju,
un atbrīvojas toksiskie brīvie radikāļi, kas
var bojāt DNS un radīt gēnu mutācijas.

Endokrīno sistēmu bojājoša viela

Var būt bīstams vidē, galvenokārt
ūdens organismiem.

Kaitīga videi
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Sodium Laureth Sulfate (SLES)

Sodium Lauryl Sulfate (SLS);
zināms arī kā sodium dodecyl
sulfate, sulphuric acid,
monododecyl ester, sodium
salt; sodium salt sulphuric acid;
monododecyl ester sodium salt,
sulphuric acid (latv. - nātrija
laurilsulfāts)

Sodium monofluorophosphate

Sodium Palm Kernelate

Sodium Palmate

Sodium Polyacrylate

Sodium Saccharin

Sorbitol

Stearic Acid [CH3(CH2)16COOH]

Stearyl stearate

Sucrose Stearate

Tetrachloroethylene
(perchloroethylene)

Tetrasodium EDTA
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120

121

122

123

124

125
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Virsmaktīva viela, mīkstinātājs,
biezinātājviela

Šķīdinātājs

Mīkstinoša un mitrinoša viela

Mīkstinošs līdzeklis, viskozitāti
regulējoša viela

Emulgators, emulsiju stabilizētājs

Mitrinoša viela

Piedeva, mutes kopšanas līdzeklis.

Viskozitāti regulējošs aģents,
absorbents, stabilizators, plēvītes
veidotājs, mīkstinātājs.

Virsmaktīvā viela, emulgators,
viskozitāti regulējošs aģents

Virsmaktīvā viela

Iespējams, kancerogēns; kairina ādu.

Var izraisīt ādas kairinājumu

Vielu norijot, var kaitēt organismam;
pārdozēšana var bojāt zobu emalju

Kairina ādu, gļotādu. Veicina trauslu
matu veidošanos. Var radīt galvassāpes,
nelabumu, vemšanu, alerģiskas reakcijas,
melno poru veidošanos. Bojā aknas,
plaušas, sirdi, smadzenes un imūnsistēmu.
Samazina garšu atpazīšanu mutē pēc zobu
mazgāšanas.

Virsmaktīvā viela, tīrīšanas aģents,
putu veidotājs

Anti - kariesa īpašības

Var izraisīt nelielu ādas un acu kairinājumu,
galvassāpes, nelabumu, vemšanu, alerģiskas
reakcijas, melno poru veidošanos. Bojā
aknas, plaušas, sirdi, smadzenes un
imūnsistēmu. Var izraisīt nitrozamīnu
veidošanos (veicina vēža šūnu veidošanos).

Virsmaktīvā viela, tīrīšanas aģents

Kaitīgs videi.

Toksisks ūdens organismiem.
Iznīcina/ nomazgā aizsargslāni no
putnu un kukaiņu spalvām. Kaitīgs
nematodēm un plakantārpiem,
toksisks saldūdens zivīm un
bezmugurkaulniekiem. Traucē
baktēriju un augu augšanu, var
izraisīt to bojāeju. Palielina
piesārņotāju šķīdību.

Toksisks ūdens organismiem.
Iznīcina/ nomazgā aizsargslāni no
putnu un kukaiņu spalvām. Kaitīgs
nematodēm un plakantārpiem,
toksisks saldūdens zivīm un
bezmugurkaulniekiem. Traucē
baktēriju un augu augšanu, var
izraisīt to bojāeju. Palielina
piesārņotāju šķīdību.
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Tetrasodium etidronate

Tetrasodium pyrophosphate

Titanium Dioxide, titanium (IV)
oxide, titania, Cl 77891

Tocopheryl acetate

Triclosan (latv.- triklozāns)

Triethanolamine

Trimethylolpropane
Tricaprylate/Tricaprate

Trisodium EDTA

Xanthan gum (polisaharīds, ko
veido baktērijas)
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129

130

131

132

133

134

135

136

Saistviela, emulsiju stabilizētājs

Helātus veidojošais aģents

Mīkstinātājs

pH regulētājs, virsmaktīvā viela

Konservants, antiseptiķis

Antioksidants

Biezinātājviela; viela, kas samazina
caurredzamību.

Pildviela

Helātus veidojošais aģents, emulsiju
stabilizētājs, viskozitāti regulējoša viela

Var izraisīt paaugstinātu jutību. Ilgstoša
vielas iedarbība var radīt toksisku ietekmi
un spēcīgu kairinājumu.

Var izraisīt alerģijas un bakteriālo
rezistenci. Bojā endokrīno sistēmu.
Iespējams, kancerogēns, ja reaģē ar hloru
ūdenī.

Var izraisīt alerģijas, lielākas dozas ir
izraisījušas audzējus testa dzīvniekiem.

Aerosola formā ir kaitīgs ieelpojot. Toksisks
un kaitīgs cilvēku veselībai. Iespējams,
kancerogēns.

Noturīgs un bioakumulatīvs vidē.
Darbojas kā biocīds (ķīmiskā viela,
kas iznīcina dzīvos organismus).
Aizkavē kramaļģu fotosintēzi.
Delfīniem izraisa hormonālos,
augšanas un attīstības
traucējumus. Saules gaismā
notiek triklozāna pārveidošanās
kaitīgākos savienojumos tādos
kā hlorfenoli un dioksīni (abi
savienojumi ir ļoti kaitīgi
organismiem, dioksīni ir vieni no
vistoksiskākajiem savienojumiem).
Dabā mikroorganismi izraisa
vielas sadalīšanos.

