Efektīvs enerģijas patēriņš
izglītības iestādēs
Tēma #3/9 Elektrība
Nodarbībā uzzināsi
Kā iegūst un kur izmanto elektroenerģiju?
Kā uzskaita patērēto elektroenerģiju?
Kā veidojas elektroenerģijas cena?
Kā elektroenerģiju patērēt efektīvi?
IZZIŅAS DAĻA
3.1.
Kā iegūst un kur izmanto elektroenerģiju?
Ierosināšanas jautājumi
1. Pārdomā savu darbdienas rītu no brīža, kad pamosties, līdz brīdim, kad ierodies
skolā. Kuru rīta darbību veikšanai tev ir nepieciešama elektrība?
2. Vai esi pieredzējis situāciju, kad skolā vai mājās ir “pazudusi” elektrība? Kāpēc
elektrības nebija? Kādu darbību veikšanu apgrūtināja elektrības trūkums?
Ir dažādi enerģijas veidi – siltuma, gaismas, ķīmiskā, mehāniskā, elektriskā,
kodolenerģija. Vairāk par enerģijas veidiem uzzināsi šī materiāla nākamajā tēmā.
Pieaugot cilvēku skaitam un patēriņa līmenim, enerģijas izmantošanas apjomi pasaulē
strauji pieaug. Diemžēl daļa enerģijas resursu nav atjaunojami un to krājumi izsīkst.
Tādēļ ir svarīgi rūpēties par pārdomātu enerģijas izmantošanu gan savā
mājsaimniecībā, gan skolā un citās vietās.
Viens no būtiskiem enerģijas veidiem ir elektroenerģija. Elektroenerģiju ražo
elektrostacijās, kuras tiek darbinātas ar ūdeni, sauli, vēju, gāzi vai biomasu un līdz
patērētājiem tā nokļūst pa elektropārvades līnijām – vadiem. Elektroenerģija ir
universālākais enerģijas veids ar visplašāko pielietojumu, taču arī visdārgākais
enerģijas veids. Elektroenerģijas pārvietošanās ātrums ir milzīgs - tuvu 300 000 km/s.
Mūsu dzīve nav iedomājama bez elektroenerģijas izmantošanas. Ar elektrību darbojas
visdažādākās ierīces un iekārtas. Elektroenerģiju plaši izmanto ražošanā un sadzīvē, tā
rada gaismu un siltumu, darbina iekārtas, ko ikdienā lietojam – televizorus, veļas
mašīnas, ledusskapjus, putekļusūcējus, elektriskās tējkannas. Elektroenerģija skolā ir
nepieciešama klašu apgaismošanai, datoru, printeru un virtuves iekārtu darbam.
Uzdevums
Izvērtē doto apgalvojumu patiesumu.
Elektroenerģija Latvijā – zini vai mini
Apgalvojums
Pareizi
1. Latvijas elektrostacijas spēj saražot lielāko daļu
no valstī nepieciešamās elektroenerģijas
2. Hidroelektrostacijās un termoelektrostacijās tiek
saražotas 4/5 (80%) no visas Latvijā saražotās
elektroenerģijas

Nepareizi

3. 10% no Latvijā saražotās elektroenerģijas tiek
saražoti, izmantojot vēja enerģiju
4. Ar biomasu saražotās elektroenerģijas apjoms
Latvijā pēdējos 5 gados ir pieaudzis
5. Kopējais elektroenerģijas patēriņš pasaulē
samazinās
Avots: A/S “Augstsprieguma tīkls” un Centrālā statistikas pārvalde

Jautājumi diskusijai
1. Kuras ir lielākās Latvijas hidroelektrostacijas? Kur tās atrodas?
2. Ar kādiem resursiem tiek darbinātas termoelektrostacijas?
3. Kuri no elektroenerģijas ieguves veidiem ir dabai draudzīgākie?
4. Kāpēc valstij ir svarīgi spēt sevi nodrošināt ar energoresursiem?
3.2.
Kā uzskaita patērēto elektroenerģiju?
3.2.1. Uzņēmumi, iestādes un mājsaimniecības maksā elektroenerģijas tirgotājiem un
piegādātājiem par saņemto elektroenerģiju. Tādēļ ir nepieciešama precīza patērētās
elektroenerģijas uzskaite. Elektroenerģijas patēriņu mēra kilovatstundās (kWh).
Elektroenerģijas patēriņš ir atkarīgs no izmantotās ierīces jaudas un darbības ilguma.
Elektroenerģijas patēriņš (kWh) = Jauda (kW) x Darbības laiks (h)
Aplūko 1.attēlu un atbildi uz jautājumiem.
1. Kāda ir putekļu sūcēja jauda? Cik elektroenerģijas putekļusūcējs patērē, ja tas
darbojas 1 stundu mēnesī?
2. Kāda ir elektriskās spuldzes jauda? Cik elektroenerģijas spuldze patērē, ja tā
darbojas 150 stundas mēnesī?

1.att. Ierīču elektroenerģijas patēriņa aprēķina piemērs
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3.2.2. Elektroenerģijas patēriņu kilovatstundās uzskaita elektroenerģijas skaitītājs
(2.attēls). A piemērā redzams parastais skaitītājs, kura rādījumus nolasa paši ēkas
iemītnieki. B piemērā redzams viedais skaitītājs, kura rādījumus attālināti nolasa
elektroenerģijas piegādātājs. Skaitītāju rādījumi parasti tiek nolasīti reizi mēnesī.

A

B

2.att. Elektroenerģijas skaitītāji

3.2.3. Faktiskais elektroenerģijas patēriņš ir starpība starp skaitītāja rādījumiem mēneša
sākumā un beigās (3.attēls). Elektroenerģijas skaitītāji tiek uzstādīti gan sabiedriskās,
gan privātās ēkās. Patērētais elektroenerģijas daudzums ir atkarīgs no daudziem
faktoriem – elektrisko ierīču skaita un jaudas, ēkas iemītnieku skaita, viņu paradumiem,
kā arī no tā, cik atbildīgi iemītnieki lieto elektroenerģiju.

3.att. Elektroenerģijas patēriņa aprēķins pēc skaitītāju rādījumiem
Jautājumi diskusijai
1. Kurā vietā tavā mājā (dzīvoklī) atrodas elektroenerģijas skaitītājs? Kāda veida
skaitītājs (parastais, viedais) tas ir? Kurš ģimenē ir atbildīgs par elektrības
patēriņa uzskaiti?
2. Kur atrodas elektrības skaitītājs skolā? Kāda veida skaitītājs tas ir? Kurš skolā ir
atbildīgas par elektrības patēriņa uzskaiti?
3. Kāpēc nepieciešams uzskaitīt patērēto elektroenerģiju?
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3.2.4. Elektroenerģijas cenu (tarifu) veido elektroenerģijas ražošanas, piegādes un
tirdzniecības izmaksas, kā arī atbalsta maksājumi atjaunojamai enerģijai un
koģenerācijai. Līdzīgi kā mobilo sakaru un citu pakalpojumu tirgū, arī elektroenerģijas
tirgū dažādi uzņēmumi piedāvā atšķirīgus tarifus un pakalpojumu veidus. Piemēram,
ja tērēsi elektrību nakts stundās, tā būs lētāka, bet ievērojami dārgāka laika posmā no
8.00-10.00 un 17.00 – 20.00, kad visi patērē elektroenerģiju. Tādēļ ir vērts kārtīgi izpētīt
savus lietošanas paradumus un iepazīties ar visiem piedāvājumiem un izvēlēties sev
piemērotāko variantu. 4.attēlā redzams elektroenerģijas izmaksu aprēķina piemērs.
Līdz ar maksu par patēriņu vēl elektrības patērētājiem ir jāmaksā arī fiksēta ikmēneša
maksa, kas paredzēta iekārtu un sistēmu uzturēšanai darba kārtībā.

Elektroenerģijas izmaksas = Elektroenerģijas patēriņš (kWh) x Tarifs (EUR/kWh)

4.att. Elektroenerģijas izmaksu aprēķina piemērs

Uzdevums
1. Kura no ierīcēm mēnesī patērēs vairāk elektroenerģijas – televizors, kura jauda
ir 70W un kurš tiek lietots 90 stundas mēnesī, vai veļas mazgājamā mašīna, kuras
jauda ir 2200W un kura darbojas 12 stundas mēnesī?
2. Kalniņu ģimenes dzīvoklī elektrības skaitītājs mēneša sākumā rādīja 38472kWh,
bet mēneša beigās 38830kWh. Kāda būs Kalniņu mēneša maksa par elektrību,
ja tarifs ir 0,1421 EUR/kWh?
3.3.
Kā elektroenerģiju izmantot efektīvi?
Mūsdienās dzīve bez elektrības nav iedomājama. Patērētās elektroenerģijas apjoms
pasaulē ik gadu palielinās. Elektroenerģija cilvēku dzīvi padara ērtāku un patīkamāku.
Tomēr, ražojot elektroenerģiju, tiek tērēti dabas resursi, piesārņots gaiss un veicinātas
klimata pārmaiņas. Daži elektrības ražošanā izlietotie resursi dabā neatjaunojas,
piemēram, dabasgāze, ogles, nafta. Tādēļ ir svarīgi elektroenerģiju izmantot efektīvi.
Turklāt labi pārdomāta elektroenerģijas izmantošana ļauj ietaupīt naudu gan
ģimenes, gan skolas budžetā. Lūk, daži ieteikumi, kā izmantot elektroenerģiju efektīvi.
Gudra iegāde. Gudra elektroenerģijas izmantošana sākas ar mūsu izvēlēm
elektropreču veikalā. Iegādājoties preci, vēlams pievērst uzmanību tās
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energoefektivitātes marķējumam (5.attēls). Marķējumā ar dažādas krāsas bultām ir
norādītas septiņas energoefektivitātes klases. Augstākā ir A+++ klase, bet zemākā ir G
klase. Konkrētās elektroierīces energoefektivitātes klasi rāda baltais burts, kas ievietots
melnas krāsas bultā. Jo augstāka ir klase, jo energoefektīvāka ir ierīce.

5.att. Energoefektivitātes marķējums
Avots: https://www.elektrum.lv/lv/majai/energoefektivitate/markejums/

Gudra lietošana. Lai noteiktu, cik elektroenerģijas patērē katra no ierīcēm, iespējams
izmantot
elektroenerģijas
patēriņa
mērītāju
mājsaimniecībām
(6.attēls).
Elektroenerģijas patēriņa mērītājs palīdz noskaidrot, kuras ierīces “apēd” visvairāk
elektroenerģijas. Iegūtos datus var izmantot, lai izvērtētu savus elektroierīču lietošanas
ieradumus.
Elektroierīcēm parasti ir trīs režīmi. – izslēgta ierīce, ierīce darba režīmā un ierīce
gaidīšanas (stand-by) režīmā. Gaidīšanas režīmā ierīce ir pievienota strāvas avotam,
bet neveic savu pamatfunkciju. Par gaidīšanas režīmu parasti liecina mirgojoša
lampiņa. Gaidīšanas režīmā atstāta ierīce turpina patērēt enerģiju. Gaidīšanas režīmā
cilvēki visbiežāk mēdz atstāt televizorus un datorus. Arī mobilo telefonu lādētāji bieži
netiek atvienoti no elektrības rozetes pēc tam, kad uzlāde ir pabeigta. Eiropas
Savienības valstīs veikti aprēķini liecina, ka gaidīšanas režīmā atstātas ierīces veido 10%
no kopējā elektroenerģijas patēriņa mājsaimniecībās un birojos.
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6.att. Elektroenerģijas patēriņa mērītājs

Jautājumi diskusijai
1. Kādi ir elektroierīču lietošanas ieradumi tavā ģimenē? Vai, iegādājoties ierīces,
pievēršat uzmanību to energomarķējumam?
2. Kurām ierīcēm tavās mājās visbiežāk tiek lietots gaidīšanas režīms?
Uzdevums
1. Mūzikas centra jauda darbības laikā ir 130W, bet gaidīšanas režīmā 3W. Mūzikas
centrs netiek lietots, bet visu laiku ir ieslēgts gaidīšanas režīmā (8760 stundas
gadā). Aprēķini kāds ir mūzikas centra elektroenerģijas patēriņš gada laikā un
kādas ir gada izmaksas, ja tarifs ir 0,1421 EUR/kWh?
2. Izmantojot elektroenerģijas patēriņa mērītāju, noskaidro, kuras iekārtas tavā
skolā un klasē gaidīšanas režīmā patērē visvairāk elektroenerģijas?
Noslēguma jautājumi
1. Kādās mērvienībās mēra enerģijas patēriņu?
2. Kādas ierīces tiek izmantotas elektroenerģijas patēriņa mērīšanai?
3. Kā aprēķina patērētās elektroenerģijas daudzumu un izmaksas?
4. Kam jāpievērš uzmanība, iegādājoties elektroierīces?
5. Kādi ieteikumi jāievēro, lai ierīces izmantotu energoefektīvi?
PRAKTISKĀ DAĻA
A. Elektroenerģijas patēriņš mūsu skolā – intervija
Ar skolas saimniecības daļas vadītāju vai citu atbildīgo personu pārrunājiet šādus
jautājumus:
1. Cik kWh elektroenerģijas skola patērē katru mēnesi? Kā mainās elektroenerģijas
patēriņš gada laikā? Kuros mēnešos tiek patērēts visvairāk elektroenerģijas?
Kuros mēnešos elektroenerģijas patēriņš ir vismazākais? Kāpēc patēriņš
atšķiras?
2. Kādu naudas summu ik mēnesi skola (pašvaldība) samaksā par patērēto
elektroenerģiju?
3. Kuru darbu veikšanai tiek patērēts visvairāk elektroenerģijas (apgaismojums,
virtuve, datori u.c.)?
4. Kurās jomās elektroenerģija skolā netiek izlietota pietiekami efektīvi? Kas un ko
varētu darīt, lai nelietderīgo enerģijas patēriņu skolā samazinātu?
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B. Elektroierīces mūsu skolā – praktiskais darbs
1. Uzskaitiet elektroierīces savā skolā un aprēķiniet, kāds ir to darbības laiks.
Fiksējiet datus tabulā.
2. Biežāk lietotajām ierīcēm aprēķiniet elektrības patēriņu.
Elektroierīces nosaukums

Skaits
gab.

dienā

Darba stundas, h
nedēļā

gadā

C. Būtisko patērētāju apzināšana
Atrodi pielikumā uzzīmētos Mošķus un zaļās lapiņas.
Mošķis ir “Būtisks elektrības patērētājs”, bet zaļā lapiņa ir “Videi draudzīgs
elektrības patērētājs”. Ņemot vērā B sadaļā uzskaitītās elektroierīces,
identificē, kuri ir būtiski patērētāji un kuri ir videi draudzīgi patērētāji.
Būtisks patērētājs ir elektroierīces ar lielu jaudu un/vai ilgu darbības laiku.
Jauda ir norādīta uz katras ierīces (monitoriem aizmugurē uz plāksnītes,
portatīvajiem uz lādētāja utt.).
Ikdienā seko līdzi Mošķīšu patēriņam!

IDEJAS TĒMAS PAPLAŠINĀŠANAI
1. Iepazīsties ar padomiem elektroenerģijas efektīvai izmantošanai. Pārrunā ar
savu ģimeni, kā jums veicas ar šo padomu ievērošanu un atzīmē rezultātus
tabulā. Novērtē, kurus no padomiem, tava ģimene varētu censties ievērot
biežāk.
Energoefektīvie padomi

Vienmēr

Bieži

Reti vai
nekad

Datortehnika un televizors
1. Izslēdz datoru, kad ar to nestrādā. Dators,
kas darbojas 24h diennaktī, patērē vairāk
enerģijas kā energoefektīvs ledusskapis.
2. Ja dators ir jāatstāj ieslēgts, izslēdz tikai
monitoru. Monitors patērē 50% no datora
kopējā enerģijas patēriņa.
3. Pēc skatīšanās pilnībā izslēdz televizoru.
Gaidīšanas
režīmā
atstāts
televizors
diennaktī izlieto 40% no kopējā enerģijas
patēriņa.
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Apgaismojums
4. Pilnvērtīgi izmanto dabisko apgaismojumu.
Dienas gaišajā laikā neaizsedz logus ar
žalūzijām vai aizkariem.
5. Spuldzes, kuras ikdienā lieto visvairāk,
nomaini ar LED spuldzēm. Tā var ietaupīt
līdz pat 80% enerģijas.
6. Vietās, kur nav nepieciešams spilgts
apgaismojums (tualete, gaitenis), lieto
spuldzes ar mazāku jaudu.
Sadzīves tehnika
7. Centies mazgāt tikai pilnībā piepildītu veļas
vai trauku mazgājamo mašīnu.
8. Mazgā
veļu
30-40°C
temperatūrā.
Mazgāšanas kvalitāte necietīs, bet tu
ietaupīsi līdz pat 50% elektroenerģijas.
9. Kad vien iespējams, nežāvē matus ar fēnu,
bet ļauj matiem izžūt pašiem.
10. Samazini gludekļa izmantošanu. Piemēram,
pērc apģērbu, kas nav jāgludina, negludini
gultas veļu un dvieļus un tml. Gludeklis ir
viens no lielākajiem enerģijas tērētājiem.
Virtuve
11. Gatavojot ēdienu uz elektriskās plīts, uzliec
katliņam vāku. Tā var ietaupīt līdz pat 25%
elektroenerģijas.
12. Gatavojot cepeškrāsnī, atver krāsns durvis
pēc iespējas retāk. Viena durvju atvēršana
samazina temperatūru krāsnī par 25°C.
13. Elektrisko plīti izslēdz pirms ēdiens ir pilnīgi
gatavs. Plīts turpina sildīt vēl labu brīdi pēc
izslēgšanas.
14. Regulāri atkausē ledusskapja saldētavu.
Ledus uzkrāšanās palielina elektroenerģijas
patēriņu.
15. Nenovieto ledusskapi blakus plītij vai
radiatoram. Rūpējies, lai ledusskapja
aizmugurē var cirkulēt gaiss.
16. Elektriskajā tējkannā vāri tikai tik daudz
ūdens, cik plāno izlietot.
2. Šogad 30. martā visā pasaulē tiks atzīmēta Zemes stunda. Aicini arī savu ģimeni
no plkst. 20:30 līdz 21:30 izslēgt gaismu un parādīt savu apņemšanos par videi
draudzīgāku rīcību. Pirms tam kopā ar ģimeni saplāno, ko jūs kopā varētu darīt
šajā laikā, piemēram, iet pastaigāties, uzspēlēt kādu stāstīšanas spēli, sveču
gaismā ēst vakariņas utt. Par Zemes stundas pasākumiem vairāk uzzini: http://lvpdf.panda.org/klimats_dzivesveids/zemes_stunda/
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Pielikums
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Programmu “Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs” īsteno Vidzemes plānošanas reģions Interreg
Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gada projekta “Efektīvi finanšu instrumenti ēku
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ieviešanai" (EFFECT4buildings) ietvaros ar Eiropas
Reģionālā attīstības fonda un Norvēģijas atbalstu. “EFFECT4buildings” mērķis ir palielināt ēku
energoefektivitātes pasākumu skaitu publiskajās ēkās visā Baltijas jūras reģiona teritorijā. Vairāk par
projektu uzziniet: http://www.vidzeme.lv Pārpublicēšanas, citēšanas vai citādas izmantošanas gadījumā
atsauce uz šo materiālu, tā autoru Vidzemes plānošanas reģionu un projektu “Efektīvi finanšu instrumenti
ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ieviešanai (EFFECT4buildings)” ir obligāta.
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