
 

 

Par mikroplastmasas pētniecības projektu 

 

 

Viena no Latvijas bagātībām ir daba, t.sk. jūras krasts – Baltijas jūras piekrastes garums Latvijā 

ir 497 km. Aizvien vairāk dabā ir jūtama cilvēka ietekme kā sekas rūpniecības un tehnoloģiju 

attīstībai. Piesārņojumam, kura izcelsme ir sauszeme, ir tendence nonākt un uzkrāties tieši jūras 

ekosistēmā. Pēdējās dekādes viena no aktuālākajām problēmām ir – neredzamais piesārņojums, 

ko izraisa mikroplastmasas uzkrāšanās vidē. 

 

Plastmasas laikmets 

Šobrīd sabiedrība dzīvo plastmasas laikmetā, jo tas ir lēts, izturīgs un praktisks materiāls, 

sastopams mums visapkārt – apģērbs, apavi, būvniecības materiāli, riepas, medicīnas preces 

u.c. – bez tā ikdienas dzīve un komforta līmenis vairs nav iedomājams. 

Tomēr plašajam plastmasas patēriņam ir arī ēnas puses. Šis materiāls vidē noārdās ļoti lēni 

(vairāku gadu simtu laikā), ņemot vērā ievērojamos ražošanas apjomus, nevajadzīgo ikdienas 

pārpatēriņu un bieži vien neefektīvi veikto atkritumu apsaimniekošanu un aprites ekonomikas 

trūkumus, vidē strauji uzkrājas plastmasas piesārņojums.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pētījumi ir pierādījuši, ka piesārņojumam ir negatīva ietekme uz dzīvo organismu veselību. 

Pētījumos ir konstatēts, ka plastmasas piesārņojums ne tikai mazina vides estētiskās īpašības, 

bet arī lielākos plastmasas priekšmetos var sapīties putni un ūdens zīdītāji, apēdot plastmasas 

priekšmetus, var tikt bojāts gremošanas trakts un rasties mānīga sāta sajūta, savukārt, 

mikroplastmasa var ietekmēt dzīvnieku augšanu, attīstību un reproduktīvos rādītājus. Īpaši 

potenciāli kaitīgas var būt pašas mazākās daļiņas – mikro un nano plastmasa, jo līdz ar izmēra 

samazināšanos, palielinās iespēja daļiņai nonākt dzīvās būtnes organismā, kur tā šķērso šūnu 

membrānu un var izrādīties toksiskas dēļ vielām, kas pievienotas plastmasai. 

Viena no visvairāk piesārņojumam pakļautajām ekosistēmām ir pasaules okeāni un jūras,  t.sk. 

Baltijas jūra un tās piekraste.  

 

Risinājumi  

Lai informētu Latvijas sabiedrību par plastmasas ietekmi uz vidi, vispirms ir nepieciešams 

iegūt kvalitatīvus un pētniecībā balstītus datus. Pašlaik pietrūkst precīzas un visaptverošas 

informācijas par plastmasas daļiņu piesārņojumu Latvijas pludmalēs.  Informācijas kampaņām 

un tālākām pētniecības aktivitātēm ir svarīgi apzināt, kāds ir sākotnējais stāvoklis.  

Biedrība Latvijas Universitātes studenšu korporācija “Selga” 
Artilērijas iela 54-3, Rīga, LV-1009; www.selga.lv; https://www.facebook.com/skselga/ 

Plastmasa lēni 

noārdās vidē 

▪ ievērojami ražošanas apjomi 

▪ nevajadzīgs pārpatēriņš 

▪ neefektīva atkritumu 

apsaimniekošana  

▪ aprites ekonomikas trūkumi 

Uzkrājas 

plastmasas 

piesārņojums 

http://www.selga.lv/
https://www.facebook.com/skselga/


Pētījuma mērķis – pirmo reizi Latvijā izpētīt un kartēt, kāds ir mikroplastmasas 

piesārņojums piekrastes smiltīs Baltijas jūras piekrastē visā tās garumā no Papes līdz 

Ainažiem. 

Studenšu korporācija “Selga”  sadarbībā ar Latvijas Hidroekoloģijas institūtu (LHEI) 

sadarbojas šī projekta tapšanā. Studenšu korporācija “Selga” biedres ir ziedojušas savus 

personīgos finanšu līdzekļus šī projekta atbalstam, kā arī biedres iesaistās kā brīvprātīgās šī 

projekta realizācijā (lauka darbā). 

 

Pētījuma soļi 

▪ 2021.gada jūnijs – augusts: Paraugu ievākšana. 25 piekrastes līnijas posmos, atbilstoši 

Eiropā garākā pārgājienu maršruta “Jūrtaka” posmiem, brīvprātīgie (“Selgas” biedres, 

draugi, interesenti) LHEI speciālistu vadībā ievāks mikroplastmasas paraugus no 

smiltīm. 

▪ 2021.gada septembris – decembris: Paraugu apstrāde un analīze. Iegūto materiālu 

LHEI speciālisti un studenti attīrīs un analizēs, nosakot mikroplastmasas piesārņojuma 

koncentrāciju, plastmasas polimēra veidu un izmēru. 

▪ 2022.gada janvāris – maijs: Pētījuma ziņojums un sabiedrības informēšana. 

Balstoties uz iegūtajiem pētījuma datiem, Latvijas Universitātes Vides zinātnes maģistra 

studiju programmas studente Alise Bebrīte izstrādās savu maģistra darbu. Tālāk pētījuma  

rezultātus LHEI pētnieki prezentēs konferencē, kā arī sagatavos zinātnisku publikāciju.  

Rezultāti  2021.gada nogalē būs pieejami LHEI mājaslapā un ar tiem varēs iepazīties ikviens 

ieinteresēts sabiedrības pārstāvis,  tie arī kalpos par sākuma datiem mikroplastmasas 

piesārņojuma monitoringam Latvijā. Studenšu korporācija “Selga” organizēs izglītojošus 

pasākumus, tai skaitā arī  skolām. 

Projekts notiks, ievērojot valstī aktuālos noteiktos ierobežojumus Covid -19 izplatības 

ierobežošanai. 

 

Apsekojuma posmi: 

Nr. Posma nosaukums 

Posma garums 

(km) 

Tikšanās punkta 

koordinātes Nedēļa 

     

1.  Nida-Pape 12 21.022756; 56.154733 23. (7. - 13. jūnijs) 

2.  Pape-Bernāti 25 20.983969; 56.301637 23. (7. - 13. jūnijs 

3.  

Bernāti - Liepāja - 

Karosta 23 20.996875; 56.483502 24. (14. - 20. jūnijs) 

4.  Karosta - Ziemupe 22 21.001714; 56.56324 24. (14. - 20. jūnijs) 

5.  Ziemupe - Pāvilosta 21 

21.05564900; 

56.83200400 25. (21. - 27. jūnijs) 

6.  Pāvilosta - Jūrkalne 20 21.180725; 56.892764 25. (21. - 27. jūnijs) 

7.  Jūrkalne - Sārnate 14 21.399155; 57.032817 

26. (28. jūnijs - 4. 

jūlijs) 

8.  Užava - Ventspils 20 21.526111; 57.388743 

26. (28. jūnijs - 4. 

jūlijs) 

9.  Staldzene - Oviši 17 21.710777; 57.572435 27. (5. - 11. jūlijs) 



10.  Miķeļtornis - Sīkrags 19 22.157473; 57.647745 27. (5. - 11. jūlijs) 

11.  Saunags - Kolka 13 22.601; 57.758 28. (12. - 18. jūlijs) 

12.  Kolka - Ģipka 24 22.635498; 57.586294 28. (12. - 18. jūlijs) 

13.  Ģipka - Kaltene 20 22.80031; 57.51115 29. (19. - 25. jūlijs) 

14.  Kaltene - Mērsrags 24 23.119743; 57.366844 29. (19. - 25. jūlijs) 

15.  Mērsrags - Engure 22 23.208785; 57.195373 

30. (26. jūlijs - 1. 

augusts) 

16.  Engure - Ragaciems 25 23.232795; 57.161052 

30. (26. jūlijs - 1. 

augusts) 

17.  Ragaciems - Dubulti 22 23.493828; 57.03091 31. (2. - 8. augusts) 

18.  
Dubulti - Lielupe - 

Bulduri 15 23.7999942; 56.977509 31. (2. - 8. augusts) 

19.  Vecāķi - Carnikava 14 24.10841; 57.082838 

22. (31. maijs - 6. 

jūnijs) 

20.  
Carnikava - 

Saulkrasti 20 24.328364; 57.189403 32. (9. - 15. augusts) 

21.  Saulkrasti - Lauči 13 24.411531; 57.269286 32. (9. - 15. augusts) 

22.  Lauči - Tūja 15 24.401123; 57.367788 

33. (16. - 22. 

augusts) 

23.  Tūja - Svētciems 24 24.381214; 57.492443 

33. (16. - 22. 

augusts) 

24.  Svētciems - Ainaži 26 24.348871; 57.762058 

34. (23. - 29. 

augusts) 

 

Pētījuma finansiālais nodrošinājums – studenšu korporācijas Selga ziedojumi, kā arī LHEI 

tehniskais atbalsts. Pētījuma metodoloģiskie risinājumi tapuši Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda 1.1.1.2/16/I/001, pētniecības pieteikuma numurs 1.1.1.2/VIAA/2/18/359 projekta 

ietvaros. 

Vairāk informācijas par projektu: LHEI pētniece Inta Dimante-Deimantoviča, inta.dimante-

deimantovica@lhei.lv 

 

2021.gada 12.jūnijā notika materiāla ievākšanas darbs pie Papes bākas diezgan lietainos un 

vējainos laika apstākļos, piedalījās LHEI zinātniskais darbinieks un studenšu korporācijas 

Selga biedres ar ģimenēm un draugiem. Bet tas nebija šķērslis noteiktā mērķa izpildei. Atpūtas 

un drēbju žāvēšanas pauzē projekta dalībniekiem pievienojās arī Rucavas novada vadītājs Jānis 

Veits. 

 Pēc smilšu materiāla ievākšanas, korporācijas “Selga” biedres iestādīja pie Rucavas 

pamatskolas arī rododendru. 2021.gada pavasarī selgas turpina 2018.gadā iesākto rododendru 

stādīšanas akciju, lai godinātu korporācijas goda filistra, profesora un rododendru selekcionāra 

Riharda Kondratoviča (mūžībā) piemiņu. Selgas stāda LU Rododendru selekcijas un 

izmēģinājuma stacijas “Babīte” radītos augus. Rododendra stādītājas sagaidīja Rucavas 

pamatskolas direktore Liena Trumpika. 

 

 

Vairāk informācijas par korporāciju “Selga”: Ilze Valdovska, ilze.valdovska@gmail.com 


