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Pasaulē ik gadu pieaug atkritumu apjoms. Globāli gadā tiek radīti 1,3 miljardi tonnas 

atkritumu (2012), bet līdz  2025. gadam prognozēts, ka pieaugs līdz 2,2 miljardiem tonnu 

(1.attēls). 

Plastmasa ir viens no pamanāmākajiem atkritumu veidiem, globāli to īpatsvars sastāda 

10%. Arī plastmasas atkritumu apjoms ik gadu turpina pieaugt. Ja 1950. gadā pasaulē tika radīti 

1,5 miljoni  m3 tonnu plastmasas produkti, tad 2018.gadā tie jau bija 359 miljardi  m3 tonnu 

plastmasas produkcijas (Statista, 2020). Lielākā daļā no plastmasas produktiem nonāk 

atkritumos. Plastmasa ir lēts, viegls, ērts materiāls, bet diemžēl lielākoties tiek izmantots tikai 

vienu reizi un pēc tam tiek izmests, plastmasas maisiņi, pudeles, ietinamās plēves, kastītes 

produktu iepakošanai un līdzņemšanai u.c.  

 

1.attēls. 

Gadā saražotās produkcijas pieaugums periodā 1950 – 2015.gads.  

Our World in Data, 2018. 

Tikai 9% no visiem plastmasas atkritumiem tiek pārstrādāti. Šobrīd pasaule ir bagāta ar 

vairāk nekā 9 miljardiem t plastmasas atkritumu krājumiem (National Geographic, 2017). Lielākā 

daļa nesašķiroto plastmasas atkritumi nonāk atkritumu poligonos. Pastāv augsts risks, ka šie 

atkritumi var aizdegties, izraisot lokālu vides piesārņojumu, kas noteikti atstāj arī  globālu 

ietekmi. Otrā problēma plastmasas atkritumu jomā ir mikroplastmasas piesārņojums, kā arī 

plastmasas atkritumu nokļūšana jūrās. Pētot pasaulē okeānu piekrastes atkritumus – plastmasas 

atkritumi pludmalēs un ūdenī sastāda 60-80% no visiem atkritumiem. Apgrūtinošākais šo 
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atkritumu savākšanā ir fakts, ka 81%no šiem plastmasas atkritumiem ir izmērā 1 - 4,75mm. 

Veseli plastmasas gabali ir tikai 1%.  

Viens no veidiem  kā notiek atbrīvošanās no atkritumiem ir atkritumu sadedzināšana.  

“R20 – Regions of Climate Action” Klimata rīcības reģioni  ir bezpeļņas starptautiska 

organizācija kurā apvienojošās vides organizācija, zinātnieki un vides tehnoloģiju pārstāvji 2016. 

gadā zinātniskajā publikācijā “Atklāta atkritumu dedzināšana – pasaules mēroga veselības 

katastrofa” ir apkopojusi kaitīgās vielas, kas izdalās atkritumu dedzināšanas procesā un to 

ietekme uz veselību. R20 šajā pētījumā ir pārliecināti, ja ir vāja atkritumu apsaimniekošana, 

atkritumu savākšanai notiekot zemā līmenī, tiek veicināta atkritumu dedzināšana. R20 norāda, ka 

Latvija ir Eiropā ar viszemāko atkritumu savākšanas īpatsvaru. Otrkārt, zems izglītotības un 

sabiedrības informētības līmenis veicina atkritumu samazināšanai izvēlēties – sadedzināšanas 

veidu. 

Kāpēc atkritumu dedzināšana ir bīstama? 

 

2.attēls. 

Atkritumu dedzināšanas ietekme uz cilvēka veselību. „No-Burn” (GAIA ) organizācijas 

izstrādātā shēma. 
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 GOS–  gaistoši organiskie savienojumi;  

 PAH – poliaromātiskie ogļūdeņraži; 

 PCBs – polihlorētie bifenili. 

Atkritumu dedzināšanas rezultātā izdalās kaitīgas vielas, kas atstāj ietekmi uz visu cilvēka 

organismu (2.att.) – neiroloģisko sistēmu, sirdi, aknām, kuņģi, elpošanas sistēmu un arī 

reproduktīvo sistēmu. Tā kā plastmasa sastāda apjomīgu īpatsvaru no pasaules atkritumiem, 

dedzinot noteikti tiks sadedzināts arī kāds no plastmasas izstrādājumiem. Statistika rāda, ka starp 

sadedzinātajiem atkritumiem parasti ~12% ir plastmasa. Sadedzināšanas rezultātā tiešām sanāk 

atbrīvoties no plastmasas krājumiem, bet veidojas gaisu piesārņojošas, ar aci nesaskatāmas 

vielas. Sadedzinot 1 tonnu plastmasas rodas 2,9m3 CO2 izmešu, kas veicina globālo sasilšanu 

(No-Burn.org, 2020). Dedzināšanas procesā atmosfērā nonāk ne tikai ogļskābā gāze, bet arī  

dažādas vielas – gan cietās, gan gaistošās daļiņas. Tās nonāk gaisā, ūdenī, augsnē, pārtikas ķēdes 

rezultātā arī pārtikā un tālāk cilvēka organismā.  

No visiem cietajiem atkritumiem 41% tiek sadedzināts ar atklātu liesmu, kas sastāda 970 

miljonus tonnu. 

Rūpnieciskajās krāsnīs sadedzināšanas temperatūra ir  1000-12000 celsijagrādi un notiek 

pilnīga sadegšana, un atdzišana notiek ļoti strauji, lai nepieļautu kaitīgu vielu veidošanos no 

sadegšanas produktiem, un krāsnīs radušās gāzes nonāk filtros, lai aizturētu tomēr radušās 

kaitīgās vielas. Piemājas ugunskuros, mājsaimniecības krāsnīs tie ir ne vairāk kā 400 celsija 

grādi, līdz ar to notiek nepilnīga sadegšana un zemajās temperatūrās daudz lielākos apjomos 

veidojas kaitīgās vielas (Latvijas Avīze, 2016). 

Mikrodaļiņas, gaistošie savienojumi, kas ir toksiski un lielākoties kancerogēni – 

policikliskie hidrogēnie karbonāti, furāni, dioksīni. 

Īpaši kaitīga ir atkritumu dedzināšanas ietekme uz zīdaiņiem, bērniem un pat vēl 

nedzimušiem bērniem. Tāpat ar mātes pienu šis piesārņojums var tikt uzņemts bērnam. 

Siltumnīcas efekta gāzes 

Ogļskābā gāze C02  - atkritumu dedzināšanas rezultātā atmosfērā nonāk 1,4 miljardi C02, 

kas sastāda 5% no visa karbona dioksīda apjoma.  Ieelpojot lielā apjomā CO2, tas var izraisīt 

asinsspiediena paaugstināšanos, paātrināt sirdsdarbību, elpošanas problēmas, galvassāpes u.c. 

ātrā ietekme uz veselību. 
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Ilgtermiņā CO2 ieelpošana ietekmē elpošanas sistēmas darbības traucējumus, veicina 

astmu, sirds mazspēju, centrālās nervu sistēmas traucējumus, plaušu vēzi un pat nāvi. 

CO2 ir gāze, kas veicina siltumnīcas efekta rašanos un rezultātā sekmē globālo sasilšanu, 

vienu no mūsdienu cilvēces globālajām krīzēm – klimata krīzi.  

Metāns CH4 -metāns ir ātri gaistošs piesārņotājs. Bet tāpat veicina gan siltumnīcas efektu, 

gan atstāj ietekmi uz sabiedrības veselību. Metāns izdalās īpaši biomasas dedzināšanas procesā. 

Ietekmē tos, kas to ieelpo, nelielā koncentrācijā metāna ieelpošana var sekmēt nelabumu, sliktu 

dūšu, galvas sāpes, koordinācijas sajūtas zudumu.  

Metāns ir eksplozīva gāze, ja sasniedz koncentrāciju 5-15%, bet degšanas rezultātā šādu 

koncentrāciju nav iespējams sasniegt. 

Oglekļa monokoksīds CO jeb Tvana gāze - ar ko visbiežāk saindējas noslēgtās telpās vai 

ugunsgrēka laikā, ja nepareizi tiek veikta kurināšana vai par ātru tiek noslēgta krāsns, samazinot 

skābekļa padevi. Bet ar tvana gāzi var saindēties arī dedzinot lapas, sausu zāli. 

Atklāta atkritumu dedzināšana rada aptuveni 37 miljonus CO tonnu gadā 

jeb 7% no pasaules CO emisijām.  

Saindējoties ar CO, vieglos gadījumos novērojamas galvassāpes, reibonis, nelaba 

dūša, vemšana, ādas piesārtums, paātrināta sirdsdarbība un paaugstināts asinsspiediens. Smagāk 

saindējoties, sākas miegainība, pēc tam samaņas zaudēšana, krampji, koma. Ja CO iedarbība 

turpinās, apstājas elpošana un sirdsdarbība, iestājas nāve. 

Regulāri ieelpojot CO nelielās devās tas sekmē neiroloģiskas saslimšanas un garastāvokļa 

svārstības. 

Cieto daļiņu piesārņojums PM (izmērā līdz 10 mikroni) var pārvarēt lielus attālumus un 

ietekmēt sabiedrības veselību plašā apmērā. Tāpat šo daļiņu ķīmiskais sastāvs var būt ļoti dažāds. 

Cieto daļiņu ieelpošanas rezultātā uzreiz var novērot astmas saasināšanos, elpas trūkums, 

klepus, sēkšana un sāpes krūtīs. Bet ilgtermiņā šāds piesārņojums veicina elpošanas sistēmas 

slimību attīstību, plaušu vēzi un sirds mazspēju.  

Īpaši bīstamas ir mazās cietās daļiņas, izmērā līdz 2,5 mikroni, jo tās var pārvarēt vēl 

lielākus attālumus un vieglāk iekļūt cilvēku elpošanas sistēmā. Ir pierādīts, ka mazo – cieto 

daļiņu (2,5 mikroni) piesārņojuma rezultātā sabiedrības dzīves ilgums samazinās par 8,6 

mēnešiem. 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Galvassāpes
https://lv.wikipedia.org/wiki/Vemšana
https://lv.wikipedia.org/wiki/Asinsspiediens
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Krampji&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Koma
https://lv.wikipedia.org/wiki/Nāve


 
 
 
 
 

 
Pētījums “Atkritumu dedzināšanas ietekme uz vides un cilvēku veselību” ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda 

finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pētījumasaturu atbild biedrība “Vides iniciatīvu centrs” 

  



 
 
 
 
 

 
Pētījums “Atkritumu dedzināšanas ietekme uz vides un cilvēku veselību” ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda 

finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pētījumasaturu atbild biedrība “Vides iniciatīvu centrs” 

1.tabula 

Siltumnīcas efekta gāzu un cieto daļiņu piesārņojuma apkopojums (R20, 2016). 

Piesārņotājs Emisijas 

dedzināšanas 

rezultātā 

(kg/gadā) 

% no globālā 

emisiju 

piesārņojuma 

Potenciālā ietekme 

uz veselību 

Kur atrodams 

piesārņotājs? 

Oglekļa 

dioksīds 

CO2 

1,4 triljoni 5  Sirds un 

elpošanas sistēmas 

mazspēja 

 Ar klimata 

pārmaiņās saistīti 

riski 

 Jebko 

dedzinot, 

izdalās CO2 

Metāns CH4 3,6 miljardi 1  Elpošanas 

apstāšanās 

 Ar klimata 

pārmaiņās 

saistīti riski 

 Lapas 

 Zāle 

 Biomasas 

dedzināšana 

 

Cietās 

daļiņas 

(PM10 10 

mikroni) 

12 miljardi 24  Plaušu vēzis 

 Elpošanas 

slimības 

 Sirds 

mazspēja 

 Pelnu veidā 

ar dūmiem 

izdalās 

dedzināšanas 

rezultātā Cietās 

daļiņas 

(PM2,5 2,5 

mikroni) 

10 miljardi 29 

Melnais 

ogleklis 

632 miljoni 11  Dabīgu un 

antropogēnu 

dedzināmo 

(nafta, gāze) 

dedzināšanas 

rezultātā 

 Izmanto 

melnas 

krāsas 

režošanai 

Organiskais 

ogleklis 

5,1 miljardi 43  Atrodams 

augsnes 

virskārtā, 

īpaši izdalās 

mežu 

ugunsgrēku 

rezultātā 
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Noturīgi organiskie piesārņotāji 

Noturīgi organiskie piesārņotāji – kuru akumulācija sekmē vides un iedzīvotāju 

veselības pasliktināšanos. 

Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži ir mutagēni, genotoksiski, veicina audzēju risku – 

plaušu, ādas un urīnpūšļa. Atstāj ietekmi uz nākošajām paaudzēm. Īpaši ietekmē bērnus – astma, 

vāja elpošanas sistēmas veselība, zemāks IQ, kognitīvā attīstība traucēta. Vidē tie izdalās 

plastmasas, koksnes, visu atkritumu, naftas, tabakas,  nepilnīgas sadegšanas rezultātā un pelnu 

veidā nonāk gaisā tālāk arī pārtikā, augsnē, ūdenī. 

Dioksīni un furāni – īpaši izdalās plastmasas, elektronikas dedzināšanas rezultātā. 

Dioksīnu un furānu piesārņojums tiek saistīts ar atkritumu dedzināšanu. 

Visbiezāk šo piesārņojumu cilvēks uzņem pārtikas ķēdes ceļā. Dedzinot izolētos vadus furānu 

piesārņojuma koncentrācija pārsniedz 100 reizes kā dedzinot mājsaimniecības atkritumus. 

Ieelpojot šos dūmus tiek izraisīta ļoti toksiska ietekme. 

Dioksīni palielina risku saslimta ar visa veida vēža saslimšanu par 40%. Augsts dioksīna 

līmenis asinīs tiek saistīts ar plaušu vēzi. 

Ilgtermiņā dioksīnu piesārņojumam piemīt imūntoksicitāte. Tāpat dioksīnus var uzņemt ar 

mātes pienu un caur placentu – tādējādi ietekmējot vēl nedzimušos bērnus un atstājot ietekmi uz 

bēra veselību pirmajos dzīves gados. 

Benzols C6H6 ir toksisks savienojums, aromātiskais ogļūdeņradis, ko parasti cilvēks savā 

organismā uzņem ieelpojot. Bet to var uzņemt arī caur ūdeni, augsni un pārtiku.  Tātad, ja 

dedzinot izdalījās benzoli,  cilvēka organismā arī pēc laika tas var nonākt ar pārtiku. Tāpat 

benzoli var pārvietoties lielos attālumos pirms nonāk kontaktā ar cilvēku un ir „ilgdzīvojošs” 

piesārņojuma avots. Izraisītās saslimšanas ir līdzīgas citiem piesārņotājiem. 

Tāpat kā daudzi citi piesārņotāji benzoli ir atzīti kā kancerogēni, izraisa 

akūtu mieloīdo leikozi, mutāciju hromosomu līmenī.  

2.tabula 

Siltumnīcas efekta gāzu un cieto daļiņu piesārņojuma apkopojums (R20, 2016). 

Piesārņotājs Emisijas 

dedzināšanas 

rezultātā 

(kg/gadā) 

% no globālā 

emisiju 

piesārņojuma 

Potenciālā 

ietekme uz 

veselību 

Kur atrodams 

piesārņotājs? 

Policikliskie  

aromātiskie  

ogļūdeņraži 

334 miljoni 39  Lipoma 

 Leikēmija 

 Plaušu vēzis 

 Ietekme uz 

Plastmasa 

Atkritumi 

Koksne 

Tabaka 
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reproduktīvo 

veselību 

 Neiroloģiskās 

attīstības 

traucējumi 

 Attīstības 

traucējumi 

 

Dioksīni un 

furāni 

224 000 N/D  Elpošanas 

apstāšanās 

 Ar klimata 

pārmaiņām 

saistīti riski 

Plastmasa 

Tetra pakas 

Dzelzceļa pāļi 

Apstrādāts papīrs  

Porolons. 

Benzoli 875 miljoni 25  Hromosomu 

mutācija 

 Leikēmija 

Krāsa 

Lakas 

Līmes 

Produkti, kas 

apstrādāti ar šīm 

vielām, piemēram, 

mēbeles. 

Hlorūdeņradis (HCl) izdalās gāzes formā, izdalās tieši plasmasas dedzināšanas laikā.  ir 

pierādīta tā kancerogenitāte. Tuvā kontaktā ar piesārņotāju var izraisīt redzes bojājumus kā 

glaukoma, katarakta. 

 Īpaši bīstami tiem, kas atrodas dedzināšanas tuvumā, kur izdalās šī „sālsskābe”, jo tā ir 

eksplozīva. 

Formaldehīds (CH2O) ir ķīmiskais piesārņotājs, ko izmanto presētu kokmateriālu, 

fiberstikla, krāsu ražošanā, arī plastmasa satur formaldehīdu. 

Globālā mērogā 50%  no formaldehīda piesārņojuma nāk tieši no dedzināšanas. 0,1ppm 

koncentrācijā gaisā tas izraisa acu asarošanu, nelabumu, klepu. Formaldehīds ir atzīts par 

vēžrades vielu. Dedzinot materiālus, kas izdala formaldehīdu, izdalās specifiska, asa smaka.  

Smagie metāli – svins, kadmijs, dzīvsudrabs u.c. Degšanas rezultātā tie nonāk zemes 

pelnos un lidojošajos pelnos un tālāk ar augsnē, gaisā un ūdeni.  Piemēram, dzīvsudrabu saturoši 

atkritumi  degšanas rezultātā rada 5-20% globālās emisijas. Tas var sekmēt saindēšanos ar 

smagajiem metāliem. Ietekmējot dažādas organisma sistēmas kā neiroloģisko sistēmu (atmiņas 

zudums, kognitīvā un motoriālā disfunkcija), gremošanas, elpošanas, nieru sistēmas. 

Tāpat ļoti var ietekmēt vēl nedzimušo bērnu/augli caur māti. 

Izdalās dedzinot: dzelzceļa pāļus, putuplastu, elektriskos stabus, krāsotu koku. 

Kā samazināt atkritumu dedzināšanu? 
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Indivīdam jāsāk ar sevi. Ņemot vērā formaldehīda dedzināšanas statistiku – vidē 50% šī 

piesārņojumu veida nenonāktu vidē, ja cilvēki nededzinātu vecās mēbeles, būvniecības 

materiālus. It kā vizuāli cilvēks redz, ka vecās mēbeles ir labs dedzināmais materiāls. Iegūtais 

siltuma vai enerģijas daudzums neatsver ļaunumu, ko dedzinātājs nodara savai un līdzcilvēku 

veselībai.  

Tā kā lielākā daļa piesārņojuma avotu var pārvarēt lielas distances, mēs esam atbildīgi par 

atkritumu dedzināšanu arī globālā līmenī, arī citviet pasaulē. Dažu valstu prakse ir vest 

atkritumus sadedzināšanai uz citām valstīm, bet globālā telpā piesārņojums tāpat nonāks un 

pasliktināsies cilvēku un vides veselība visā pasaulē. Valstīs, kur tie atkritumu nokļūst 

sadedzināšanai kā Āzijas un Āfrikas valstis, netiek ievērotas atkritumu sadedzināšanas normas, 

netiek ievērota atbilstoši augsta temperatūra, tādējādi nenotiek pilnīga sadegšana. Līdz ar to vidē 

nonāk atkritumu dedzināšanas radītais piesārņojums. Tāpat šajās valstīs netiek ievērotas 

piesārņojuma atdalīšanas filtru normas. Lielās valstis atbrīvojas no saviem atkritumiem, bet 

ilgtermiņā šis piesārņojums tāpat ietekmē šo valstu un visas pasaules iedzīvotāju veselību. Šobrīd 

Āzijas un Āfrikas valstis pārstāj pieņemt atkritumus no Eiropas.  

 

 

 

3.attēls. 

Atkritumu apsaimniekošanas hierarhija kā mazināt atkritumu dedzināšanu un veicināt 

pāreju uz bezatkritumu dzīvesveidu. 
 

Zinātniskajos pētījumos kā galvenā alternatīva un augstākais mērķis atkritumu 

sadedzināšanas samazināšanai ir pāreja uz bezatkritumu dzīvesveidu, ļoti pārdomājot savus 

pirkumus. 
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Un, pirmkārt, problēmas rodas, ja nav attīstīta atkritumu apsaimniekošanas sistēma. 

Cilvēki neizmet atkritumus konteineros, bet uzkrāj tos savā īpašumā, vai nelegāli kaut kur 

atbrīvojas, Latvijas piemērā tie ir arī meži, kas kļūst par atkritumu izgāztuvi. Nereti cilvēkiem ir 

maldīgs iespaids, ka bioloģiskos dārza atkritumus var nest uz mežu, bet arī tā ir mežam kaitīga, 

sodāma rīcība.   

Gala rezultātā vai nu atkritumu sadeg mežu ugunsgrēku rezultātā vai akumulējas 

piesārņojums no atkritumiem augsnē, tālāk nonākot vides apritē. 

Otrs variants, atkritumu radītājs, pašrocīgi sadedzina šos atkritumus. Kur atkal netiek ievērota un 

nav iespējams ievērot sadegšanas temperatūru, līdz ar to notiek nepilnīga sadegšana, un atkal 

jauns piesārņojuma avots. 

Pirmais solis un minimums, lai samazinātu atkritumu sadedzināšanu ir savākt savus 

atkritumus un izmest konteinerā, uzticot tos atkritumu apsaimniekotājam. Jo daļēji arī nešķirotie 

atkritumi tiek šķiroti (3.att.).  

Otrais solis, pirms izmešanas šķirot atkritumus, lai atvieglotu atkritumu apsaimniekotāja 

darbu un pēc iespējas mazāk atkritumu nonāktu atkritumu apglabāšanas poligonos. 

Trešais solis, lietas, kas tev vairs nav aktuālas, bet funkcionāli izmantojamas, nodot 

labdarībā vai pārdot. Vai lietas, kas salūzušas, censties salabot, vai izmantot citam mērķim. 

Piemēram, ja tējkanna vairs nesilda, tad tējkannas trauku var izmantot svaiga ūdens uzglabāšanai 

utt.   

Ceturtais solis, lietot lietas atkārtoti – izvēlies kafijas krūzi vai ūdens pudeli, ko var lietot 

vairākkārt, tādējādi samazinot plastmasas atkritumu daudzumu. 

Piektais solis, neradīt atkritumus, rūpīgi pārdomājot pirkumus, iespējams izvēlētais 

pirkums patiesībā jau ir mājās. Vai pārtikas iegādei, kur viens no lielākajiem iepakojuma 

atkritumu apjomiem rodas, izvēlēties apmeklēt tirgu vai bezatkritumu veikalu, kur iespējams 

pārtiku iepildīt līdzi paņemtajos traukos. Varbūt kā vaļasprieku izvērst sava dārza ierīkošanu, jo 

tad pilnībā būsi drošs, ka iegūtie augļi, dārzeņi ir izaudzēti ekoloģiski arī bez eko sertifikāta. 

Mūsdienās populāra kļūst īre, koplietošana – nepirkt jaunu, bez aizņemties lietu, par to 

īpašniekam atlīdzinot vai daloties izmaksās, tādējādi samazinot lietu daudzumu.  
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