
Kā ikdienā samazināt plastmasas un mikroplastmasas rašanos?
Ieteikumi bērnudārziem

Arvien aktuālāks kļūst jautājums par dabas piesārņojumu ar plastmasu, kuras 
sadalīšanās rezultātā augsne un ūdens tiek piesārņota ar maziem plastmasas 
gabaliņiem, ko ar aci saredzēt nevar. To sauc par mikroplastmasu. Lūk, ieteikumi, kā
ikdienā ikviens var samazināt plastmasas izstrādājumu patēriņu. 

Ieteikums Nr. 1. 
Fakts. Plastmasas salmiņi ir viens no izplatītākajiem apkārtējās dabas piesārņotājiem.
Ideja! Saki mammai un tētim, ka nākamajā dzimšanas dienas ballītē salmiņus 
neizmantosiet! Salmiņus neizmantosiet arī bērnudārzā organizētajos pasākumos – 
Ziemassvētkos, izlaidumā un citos svētkos. 

Ieteikums Nr. 2. 
Fakts. Lielāko daļu košļeņu ražo no gumijas, kas piesārņo dabu.
Ideja! Saki mammai un tētim, ka košļenes vietā labāk pagrauzīsi ābolu vai burkānu.

Ieteikums Nr. 3.
Fakts. Baloni ir skaisti, bet tie sagādā prieku ļoti īsu brīdi un apdraud dzīvnieku veselību. 
Ideja! Saki mammai un tētim, ka vairs nelaidīsiet gaisā balonus, bet pūtīsiet lielos ziepju 
burbuļus. Dekorācijām neizmantosiet balonus, bet auduma karodziņus. Šo pašu domu 
īstenosiet arī bērnudārza pasākumos. Arī tad, kad iesim uz lielveikalu, neņemsim balonus, 
ko tur piedāvās bez maksas. 

Ieteikums Nr. 4. 
Fakts. Plastmasas pudeles, kurās veikalā var nopirkt ūdeni, ir ērtas, bet dabā veido 
piesārņojumu. 
Ideja! Saki mammai un tētim, ka vēlies līdzņemšanai tādu pudeli, kuru var regulāri 
izmazgāt un uzpildīt mājās. 

Ieteikums Nr. 5.
Fakts. Tējas maisiņi nav ražoti tikai no papīra, tie satur arī plastmasas šķiedras. 
Ideja! Saki mammai un tētim, ka jūsu ģimene ikdienā varētu izvēlēties beramās tējas. 

Ieteikums Nr.6. 
Fakts. Veikalos mēs bieži izmantojam plastmasas maisiņus, lai katrā no tiem ieliktu pa 
ābolam, bumbierim vai citam auglim. 
Ideja! Saki mammai vai tētim, ka turpmāk veikalā maisiņu ņemsiet tikai tad, ja ļoti 
vajadzēs. Vienmēr raudzīsieties, lai somā ir līdzi vairākas reizes lietojami maisiņi produktu 
ievietošanai. 



Ieteikums Nr. 7. 
Fakts. Rotaļlietas, kuras maksā lēti, bieži vien salūzt ļoti ātri pēc to nopirkšanas. 
Ideja! Saki mammai vei tētim, ka dzimšanas un vārda dienā dāvanā labāk vēlies saņemt 
piedzīvojumu – gājienu uz kino, atrakciju istabu, teātri vai visiem kopā aiziet uz kafejnīcu. 
Ja tomēr kārojas kāda rotaļlieta, izpētīsiet, kura kalpos visilgāk. 

Ieteikums Nr. 8. 
Fakts. Viens no lielākajiem jūras piesārņotājiem ir ausu kociņi, ko cilvēki nemet 
atkritumos, bet tualetes podā. 
Ideja! Saki mammai vai tētim, ka turpmāk ausu kociņus metīsiet atkritumu konteinerā. Vai 
vēl labāk – izmantosiet kādu kociņu, uz kura vates pikucīti var uztīt pats, tad vati noņemt, 
bet kociņu lietot atkārtoti. 

Zināšanai!
Mikroplastmasa ir plastmasas gabaliņš, kas ir mazāks par 5 milimetriem
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