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Apzīmējumi   

 
 

 

Definīcija: šādi tiek apzīmētas jēdzienu definīci-
jas, skaidrojumi. 

 Ievēro!: norāda uz svarīgu informāciju, padomu, 
ieteikumu. 

 Mācīšanās mērķis: tiek norādīts katras nodaļas 
sākumā, paskaidrojot, ko skolēni apgūs šajā nodaļā 

 Eksperiments, praktiskais uzdevums, vingrinā-
jums: norāda, ka jāveic kāds uzdevums, kas bal-
stīts uz iepriekšapgūto teorētisko materiālu.   

 .Internetsaite: norāda uz interneta saiti, kurā var 
iegūt papildus informāciju. 

 Atsauce: norāda uz informācijas avotu, kurā 
iegūta informācija. 

 Piemērs: tiek sniegts reālas situācijas apraksts vai 
piemērs. 

 Galvenās idejas: nodaļā izklāstītās vielas kop-
savilkums  

 Jautājums: pamatjautājumi, kurus ir būtiski iz-
prast nodaļas ietvaros. 

 2.līmenis: šādi tiek apzīmētas paaugstinātas grūtī-
bas pakāpes sadaļas 
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0.nodaļa Īss Skolotāja rokasgrāmatas apskats 
 

Šī rokasgrāmata ir veidota, lai palīdzētu skolotājiem integrēt mācību procesā projektā „Taupīga 
enerģijas izmantošana skolā” (IUSES) izveidotos materiālus, lai mācītu skolēniem pareizus 
enerģijas izmantošanas principus un apgūtu labo pieredzi, kā arī sniegt ieteikumus, kā racionāli 
izmantot projektā sagatavotos dažādos metodiskos materiālus. Šī rokasgrāmata palīdzēs 
skolotājiem pilnīgāk izprast piedāvātos materiālus un parādīs, kā tos labāk izmantot. Tā arī 
piedāvās papildus materiālus (kas nav pieejami skolēniem), bet ko var izmantot skolotāji, 
paskaidrojot, kā šos materiālus izmantot, lai sasniegtu maksimālo rezultātu.   
Projekta „Taupīga enerģijas izmantošana skolā” ietvaros tika izstrādāti šādi metodiskie materiāli: 
 Trīs rokasgrāmatas skolēniem – par energoefektivitāti transportā, celtniecībā un 
rūpniecībā; 
 Instrumentu komplekts vienkāršu eksperimentu veikšanai; 
 Multimediju materiāli par trīs galvenajām tēmām. 
Rokasgrāmatas un citus materiālus var lejuplādēt projekta mājas lapā: www.iuses.eu.  
Rokasgrāmatās tiek izmantoti vienādi simboli, to atšifrējums un skaidrojums iekļauts arī 
skolotāja rokasgrāmatā. Tiek skaidroti dažādi apzīmējumi un krāsu izcēlumi skolēna 
rokasgrāmatās un arī skolotāja rokasgrāmatā. Šie izcēlumi attiecās uz: definīcijām, svarīgu 
informāciju, kas jāievēro, mācīšanās mērķiem, eksperimentiem, praktiskiem uzdevumiem, 
vingrinājumiem, internetsaitēm, atsaucēm, piemēriem, galvenajām idejām, jautājumiem un 
sarežģītāka satura materiālu.  
Rokasgrāmatas 1.nodaļā ietverts īss ievads enerģijā. Šeit tiek skaidroti galvenie jautājumi 
saistībā ar enerģiju, tādi kā: ilgtspējīgā attīstība, globālā sasilšana, daži galvenie enerģijas 
pamatjēdzieni, elektrība un atjaunojamie enerģijas avoti. Tie ir īsumā apskatīti, lai skolotāji 
varētu ātri iepazīties ar galvenajām tēmām, taču lielākā daļa šo tēmu arī tiek apskatītas detalizēti 
skolēnu rokasgrāmatās.   
2.nodaļa sniedz norādījumus skolotājam par dažādu projektā „Taupīga enerģijas izmantošana 
skolā” (IUSES) izveidoto materiālu izmantošanu un integrēšanu. Pirmkārt, tiek sniegts 
skaidrojums, kā skolotājs var labāk izmantot visus pieejamos materiālus un kā tos kombinēt, lai 
sasniegtu labākos rezultātus. Tad tiek sniegts pārskats par katru skolēna rokasgrāmatu 
(Energoefektivitāte transportā, celtnēs un rūpniecībā), parādot svarīgāko katrā nodaļā , 
mācīšanās mērķus un kā rokasgrāmatu materiālu saistīt ar multimedijiem. Tas palīdzēs 
skolotājiem koncentrēties uz galvenajām tēmām, kas visvairāk būtu noderīgas skolēniem, ja viņi 
izlems nemācīt visu trijās rokasgrāmatās ietverto materiālu. 2.nodaļa skaidro, kā izmantot 
instrumentu komplektu eksperimentu veikšanai (projektā iesaistītie skolotāji saņēma šādu 
komplektu). Tiek sniegts pārskats par multimediju materiāliem, kā arī skaidrots, kā šos 
materiālus saistīt ar rokasgrāmatām, kur tie vislabāk iederas un kāds tēmas tie palīdz apgūt 
saistībā ar transportu, celtnēm un rūpniecību.  
2.nodaļa arī sniedz skolotājiem informāciju, kā labāk izmantot materiālu, atkarībā no skolas vai 
izglītības programmas veida, vai skolēnu interesēm: humanitārā, tehnoloģiju vai biznesa 
novirziena interesēm.  
3.nodaļa skaidro un palīdz izprast enerģijas taupīšanas plāna izveidi un ieviešanu skolā. Tiek 
aprakstīti seši galvenie soļi šajā plānā un sniegti padomi, kā veiksmīgāk tos īstenot vienkāršā, 
taču efektīvā veidā. Tie ir: energovadības grupas izveide, energoaudita veikšana, mērķu un 
uzdevumu noteikšana, prioritāšu noteikšana un enerģijas taupīšanas pasākumu plāna sastādīšana, 
pasākumu plāna izpilde un paveiktā kontrole un novērtēšana. 
4.nodaļa apskata komunikācijas jautājumus- galvenais elements, lai uzlabotu energovadības 
darbu. Tas sniedz padomus, kā organizēt pasākumus, pārbaudīt paveikto, prezentēt informāciju 
dažādām ieinteresētajām mērķauditorijām, kā strādāt ar medijiem, lai sasniegtu maksimālu 
pozitīvu labumu skolai.  
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1  Ievads enerģijā  
 
 

1.1 Ilgspējīga attīstība 
“Ilgspējīgums” ir vārds, kas kļuvis populārs saistībā ar alternatīvo enerģijas avotu, vides 
aizsardzības un resursu drošības aktualitāti. Mūsdienās ilgspējīgumu lieto dažādos cilvēka 
darbības aspektos. 1987. gadā ANO Vides un Attīstības pasaules komisija, ko citādi arī sauc par 
Brundtlanda komisiju, jo tās priekšsēdētājs bija Gro Harlem Brundtlands, publicēja ziņojumu, 
kas pazīstams kā “Brundtlanda ziņojums”, kur pirmo reizi oficiālā dokumentā tika lietots termins 
“ilgspējīga attīstība”.  
 

Definīcija: Brundtlanda ziņojumā ilgspējīga attīstība tika definēta kā “attīstība, kas 
apmierina cilvēces pašreizējās vajadzības, neapdraudot iespējas nākamām paaudzēm 
nodrošināt savas vajadzības”.  

 

1992. gadā Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides un attīstības konferencē (jeb Zemes Sammitā), 
kas notika Riodeženeiro, tās dalībnieki vienojās, ka “ilgspējīgai attīstībai” jākļūst par cilvēces 
pamatmērķi ikvienā darbības aspektā, kas skar apkārtējo vidi. Šīs konferences vienošanās tika 
formulēta dokumentā, ko nosauca par “Agenda 21”. Dokuments sastāv no četrām galvenajām 
daļām, kas nosaka mērķus šādās jautājumu grupās: cīņa pret nabadzību, patēriņa moduļu maiņa, 
atmosfēras aizsardzība, bērnu, sieviešu vai nevalstisko organizāciju lomas stiprināšana, 
izmantojot zinātni un izglītību kā arī starptautiskās institūcijas un mehānismus, ieskaitot finansu 
mehānismus.  
Daudzpusīgie mērķi, kas noteikti “Agenda 21” nosaka, ka “Ilgspējīgā attīstība “ attiecas uz 
dažādām cilvēka darbības jomām nevis tikai uz apkārtējās vides aizsardzību kā bieži šis jēdziens 
tiek kļūdaini interpretēts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. att. Ilgspējīgas attīstības galvenie elementi 

 
1.2  Globālā sasilšana 
Globālā sasilšana tiek uzskatīta par vienu no visplašāk zināmām globālām problēmām, kas 
izraisa ekonomiskas, sociālas un vidi postošas sekas. Globālā sasilšana ir Zemes virsmas un 
atmosfēras temperatūras pieaugums, ko izraisa cilvēka darbība, piemēram, nepārdomāta fosilo 

Ilgspējīgums 

Dzīvotspējīgs 

Paciešams Objektīvs 

Sociālie 

Vides aizsar-
dzība 

Ekonomiskie 
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kurināmo (akmeņogļu un naftas) izmantošana. Starpvaldību ekspertu grupa klimata pārmaiņu 
jautājumos (SEGKPJ) ir apstiprinājusi pieņēmumu, ka globālās sasilšanas galvenais iemesls ir 
siltumnīcas efekta gāzu (oglekļa dioksīda, metāna un slāpekļa oksīda) pārāk liela koncentrācija. 
Siltumnīcefekta gāzu emisija saistās ar sekojošām aktivitātēm:  
 fosilo kurināmo izmantošana elektroenerģijai, transportam, rūpniecībai un 

mājsaimniecībām 

 lauksaimniecība un citas ar zemes lietošanu saistītas darbības, piemēram, atmežošana 

 atkritumu izgāztuves 

 freonu saturošu gāzu izmantošana 
Siltumnīcas efekta gāzu un aerosolu apjomi ietekmē Zemes virzienā izstaroto saules enerģiju, 
kas tiek saglabāta un atstarota. Starpība starp uzņemto saules enerģiju un atstarotās enerģijas 
daudzumu izraisa globālās vidējās temperatūras ievērojamas izmaiņas. Globālā klimata sasilšana 
ir neizbēgama. 2.attēls atspoguļo novērotās virsmas temperatūras izmaiņu salīdzinājumu laika 
periodā no 1906. gada līdz 2005. gadam. 
 

 
2.att. Novērotās kontinentālās un globālās virsmas temperatūras izmaiņas, ko sniedz  klimata modeļu simulācija,  

 
Globālā vidējā temperatūra ir pieaugusi par gandrīz 0,8 °C, bet Eiropā temperatūra 
palielinājusies par apmēram 1°C. Laika periodā no 1995. līdz 2006.gadam reģistrēta visaugstākā 
temperatūra kopš 1850. gada, kad temperatūru sāka mērīt ar instrumentu palīdzību. Ja 
siltumnīcas efekta gāzu emisijas palielināšanās nemitēsies,  globālā mērogā temperatūra turpinās 
pieaugt par 1,8 līdz 4 °C līdz 2100. gadam (SEGKPJ). Jau tagad globālā sasilšana izraisa:  

 plašu sniega un ledus kušanu 

 sasalušas zemes atkušanu 

 izmaiņas hidroloģiskajās un bioloģiskajās sistēmās 

 piekrastes teritoriju applūšanu un jūras līmeņa palielināšanos 
 

3. attēls ilustrē izmaiņas, kas notikušas pagājušajā gadsimtā.  
: 
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3. attēls Novērotās izmaiņas a) globālā vidējā virsmas temperatūra, b) kopējais vidējais jūras līmenis pēc 

mareogrāfa mērījumiem (zilā krāsa) un satelīta (sarkanā krāsa) un c) Ziemeļu puslodes sniega kārta no marta līdz 
aprīlim. 

 
Cilvēka darbība izraisa un pat paātrina klimata izmaiņas. Izmaiņas ir mūsu vides neatņemama 
sastāvdaļa, bet ātrums, ar kādu tās notiek, jo sevišķi globālā sasilšana, ir bīstams. Flora un fauna 
nespēj atbilstošā tempā pielāgoties klimata izmaiņām, tādejādi veicinot dažādu sugu izmiršanu. 
Tātad, kā var apturēt globālo sasilšanu? IUSES Projekta mērķis ir sniegt informāciju par 
veidiem, kā samazināt cilvēka darbības postošo ietekmi.  
 
 
 
1.3  Enerģijas pamatjēdzieni 
Vārds “enerģija” cēlies no grieķu valodas vārdiem  “energeia”, kas nozīmē “darbība, aktivitāte, 
darbošanās” un “energos”, kas nozīmē “aktīvs, tāds, kas darbojas vai strādā”; vārds veidojas no 
“en- “- pie + “ergon”- darbs, darbošanās. Fizikā šis termins apzīmē priekšmeta vai sistēmas 
spēju strādāt vai darboties. Termodinamikas pirmais likums vienkārši nosaka, ka enerģija tiek 
saglabāta. Tas nozīmē, ka enerģijas kopējais daudzums izolētā sistēmā nemainās. To nevar 
iznīcināt vai radīt no jauna, tas var tikai mainīt savu veidu. Turpmāk mēs pievērsīsimies 
enerģijas jēdzienam un dažiem vissvarīgākajiem tās veidiem.  
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 Enerģijas mērvienības 
Enerģijas mērvienības ir atkarīgas no enerģijas pielietošanas. Tabulā uzskaitītas dažas 
mērvienības:  
Džouls (J) SI-Unit N.m 
Ņūtonmetrs (Nm)  kg.m2/s2 
Kalorija (cal)   1 cal = 4,184 J 
Kilo kalorija (kcal)  1 kcal = 103 cal = 4184 J 
Elektronvolts (eV)  1,602.10-19 J 
Ergs (erg)   g·cm²/s² 1 erg = 10 -7 J 
Britu siltumvienība (British thermal unit) (BTU) 1BTU = 1,055 J 
Foot-pound (ft lb)  1 ft lb = 1,356 J 
Vatstunda  (W h)  1 Wh = 3600 J 
Kilovatstunda (kW h)  1 kWh = 3,6.106 J 
Zirgspēka stunda (hp h) 1 hp h = 2,7.106 J 
 
 Siltumenerģija 

“Iekšējo enerģiju” definē kā sistēmas visu mikroskopisko enerģijas formu summu. Tā ir saistīta 
ar molekulāro struktūru un molekulu aktivitātes pakāpi. Siltumenerģija ir latentās iekšējās 
enerģijas un molekulas kinētiskās enerģijas summa. Kinētiskā enerģija sevī ietver molekulu 
translācijas, rotācijas un svārstību kustību; elektronu translācijas un rotācijas kustību, kā arī 
atomu griešanos. Latentā enerģija ir tās iekšējās enerģijas sastāvdaļa, kas rodas sistēmas fāzes 
maiņas laikā.  

 

Definīcija: Siltumenerģija ir vielas kopējā kinētiskā enerģija, kas rodas  tās atomu un 
molekulu nejaušas kustības rezultātā.  

 
Kas attiecas uz siltumenerģiju, tad temperatūras starpības rezultātā, enerģija pārvietojas no 
vienas sistēmas uz otru. Siltums pārvietojas no vides ar augstāku temperatūru uz vidi ar zemāku 
temperatūru. Siltumenerģijas pārvietošanās starp divām vidēm ar dažādām temperatūrām, tiek 
veikta ar vadīšanas, konvekcijas un siltumstarojuma palīdzību. 
 

Definīcija: Siltuma daudzums ir kopējā siltumenerģija tās pārvietošanās laikā! 
 

 
 

Lai aprēķinātu enerģijas plūsmu, izmanto sekojošu vienādojumu: 

 
 

kur cv ir īpatnējā siltumietilpība, kas ir vienāda ar siltuma daudzumu, kas nepieciešams, lai 
palielinātu priekšmeta temperatūru par vienu grādu (SI mērvienība: [J/K]). 
Siltuma, kā enerģijas veida, mērvienība ir kalorija vai džouls.  Džouls ir siltuma daudzums, kas 
nepieciešams, lai sasildītu vienu kilogramu ūdens par vienu grādu Celsija.   
Atšķirībā no siltuma, temperatūru saista ar vielas daļiņu vidējo kinētisko enerģiju. SI-mērvienība  
temperatūrai ir Kelvins (K). To var arī izteikt grādos pēc Celsija (°C)  
 

[K] = [°C] + 273 
 

 

  dTcq V



7  

IUSES — Skolotāja rokasgrāmata 

Definīcija: Temperature is the average kinetic energy of particles! 
 

 
  

Sistēmas siltumenerģijas maiņu jeb siltuma daudzumu aprēķina tā: 
 

 
 

Q: siltuma daudzums 
m: vielas masa 
ΔT: temperatūras starpība (Tbeigās-Tsākumā) 
c: vielas īpatnējā siltumietilpība ([J/kg.K]) 
Ja sistēmas temperatūra palielinās, palielinās arī siltumenerģija, jo ir palielinājusies daļiņu 
kinētiskā enerģija. Bet, ja temperatūra nemainās, siltumenerģija var būt lielāka, piemēram lielāka 
apjoma vielai. 
 

Kopsavilkums 
Siltumenerģija ir vienāda ar vielas kopējo iekšējo kinētisko enerģiju, ko rada atomu 
un molekulu haotiskā kustība.  Siltumenerģiju iekšēji var palielināt ar ķīmiskām, 
elektriskām un  kodolreakcijām. To var palielināt arī no ārienes –mehāniski, ar 
siltumstarojuma un siltuma vadīšanas palīdzību. Siltumenerģiju raksturo siltums un 
temperatūra. Siltums un temperatūra ir atšķirīgi jēdzieni. Siltums ir enerģijas plūsma 
no vides ar augstāku temperatūru uz vidi ar zemāku temperatūru un to mēra kalorijās 
vai džoulos. Temperatūra ir molekulu vidējās haotiskās kinētiskās enerģijas mērs un 
to mērvienības ir Celsijs, Kelvins un Farenheits. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TcmQ 

Piezīme: Siltums un temperatūra ir atšķirīgi jēdzieni! 
 

Siltums Temperatūra 

Kopējā siltumenerģija Vidējā kinētiskā enerģija 

SI mērvienība → Džouls SI-mērvienība→ Kelvins 

Mēra ar kalorimetru Mēra ar termometru 
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 Magnētiskā enerģija 
Magnētiskais lauks ir vektoru lauks, ko rada magnēti un elektriskās strāvas. SI-sistēmā tā  
mērvienība ir tesla [T]. Magnētiskā lauka līniju virziens ir no tā saucamā ziemeļpola (N) uz 
dienvidpolu (S) 
 

 
4. attēls. Magnētiskā lauka līnijas 

 
Definīcija: Magnētiskais lauks ir vektoru lauks, kurš aptver magnētus un elektriskās 
strāvas.  
 

 

Piemēram, elektriski uzlādētai daļiņai  q, virzoties magnētiskā laukā, kura indukcija ir B, ar 
ātrumu v, tiek pielikts magnētiskais spēks F: 

 

 
 

Magnētiskā spēka iedarbību definē kā magnēta potenciālo enerģiju un tas ir vienāds: 
 

 
kur p ir magnētiskais moments un B ir magnētiskā lauka indukcija. Mīnuss zīme nozīmē lauku 
virzienu pretēji ass stāvoklim.. 

 
Definīcija: Magnētiskā enerģija ir vienāda ar magnētiskā spēka darbu. 

 
 

Magnētiskajam laukam ir pašam sava enerģija, kura enerģijas blīvums ir proporcionāls lauka 
indukcijas kvadrātam: 
 

 
µ0 ir magnētiskā lauka konstante. 
Ja enerģija uzkrājas induktorā (induktivitāte L), kad tam cauri iet strāva I, tā ir: 
 

 
 
 

)( BvqF 

BpE mP ,

2
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1
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 Ķīmiskā enerģija 
Ķīmiskā enerģija ir enerģija, ko uzkrāj ķīmisko savienojumu saitēs. Tā var atbrīvoties ķīmiskās 
reakcijas laikā, parasti siltuma veidā, piemēram, eksotermiskā reakcijā. Endotermisku reakciju 
laikā, kuru turpināšanai nepieciešama siltuma padeve, daļa enerģijas var uzkrāties ķīmiskās 
enerģijas veidā jaunizveidotajās saitēs. 
Piemērs: 
 Ķīmisko enerģiju, kas atrodas ēdienā, cilvēka ķermenis pārveido mehāniskajā enerģijā un 

siltumā. Kad ēdiens ir sagremots un sintezēts ar skābekli, atbrīvojas ķīmiskā enerģija, kuru 
savukārt var pārveidot siltumā vai muskuļu radītajā kinētiskā enerģijā. 

 Akmeņoglēs esošo ķīmisko enerģiju spēkstacijā pārveido elektroenerģijā. Enerģiju atbrīvo 
sadegšanas reakcijas rezultātā. 

 Akumulatorā ar elektrolīzes palīdzību rada elektroenerģiju, izmantojot ķīmisko enerģiju. 
Enerģijas apmaiņa notiek sekojošos procesos: 
1. Ķīmiskajās reakcijās 
2. Mainot fāzes 
3. Veidojoties šķidrumiem 
Sekojošas stāvokļa funkcijas var attiecināt uz ķīmisko enerģiju: 

 Iekšējā enerģija (U) 

 Entalpija (H). 

 Entropija (S) 

 Gibsa brīvā enerģija (G)G) 
 
Definīcija:  
Iekšējā enerģija: Sistēmas visu  mikroskopisko enerģijas veidu summa. (U) 
Entalpija: Sistēmas veidošanai nepieciešamais enerģijas vai darba daudzums. (H) 
Entropija: Enerģijas daudzuma, kas nav pieejams darba veikšanai. (traucējumi 
sistēmā). (S) 
Gibsa brīvā enerģija: Reakcijā iegūstamais maksimālais darba daudzums. (G) 

 

Sistēmas vai ķermeņa iekšējā enerģija ir kopējā kinētiskā enerģija, kas sastāv molekulu 
translācijas, rotācijas un svārstību kustības, un potenciālā enerģija, ko veido molekulās esošo 
atomu svārstības un elektriskā enerģija. 
Iekšējo enerģiju definē šādi: 
 

 
kur     ΔU -sistēmas iekšējās enerģijas izmaiņa procesa laikā. 

WAQU 

Piezīme: Starp magnētisko un elektrisko enerģiju nepastāv būtiska atšķirība. 

Kondensatorā uzkrātā elektriskā enerģija ir  un induktorā uzkrātā 

magnētiskā enerģija līdzinās .. 

C
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Q - sistēmai pievienotais siltums 
A - sistēmas veiktais mehāniskais darbs 
W' -visu citu procesu rezultātā pievienotā enerģija 

Entalpija raksturo sistēmas termodinamisko potenciālu. Entalpijas izmaiņa ir sistēmas iekšējās 
enerģijas izmaiņas un sistēmas veiktā darba summu. Darbu aprēķina ar tilpuma maiņu pie 
konstanta spiediena. 
 

 
 

Parasti ķīmiskās enerģijas izmaiņas aprēķina vienam molam. Tas nozīmē, ka pie pastāvīga 
spiediena entalpijas izmaiņa ir siltuma izmaiņa, kas notiek, ja viens mols vielas pilnībā reaģē ar 
skābekli, veidojot produktu pie 273.15 K un 1 atm. Sistēmas kopējo entalpiju tieši nevar izmērīt; 
tā vietā mēra entalpijas izmaiņas sistēmā. Entalpijas izmaiņas definē: 
 

 
 

Entropija ir termodinamikas otrā likuma pamatjēdziens, kas raksturo fizikālos procesus un to, cik 
spontāni tie ir. Pieaugot entropijai, izolētās sistēmās notiek spontānas izmaiņas. Vienkārši sakot, 
otrais termodinamikas likums nosaka, ka temperatūras atšķirībām starp sistēmām, kas saskaras 
viena ar otru, ir tendence izlīdzināties un ka darbu var iegūt no šī līdzsvara trūkuma atšķirībām, 
bet siltuma zudumi notiek entropijas veidā, kad darbs ir pabeigts. 
Entropiju definē šādi: 
 

 
 

Pi ir summu rindas  mikrogadījumu varbūtība, kas atbilst dotajam makrogadījumam. 
k ir proporcionalitātes koeficients, kas SI  sistēmā ir tā sauktā Bolcmana konstante un 
k=1,38066·10−23 J/K−1. 

Sistēmā “visums” sastāv no “vides”  un “sistēmām” un ir veidots no matērijas. Līdzsvara 
stāvoklim ir lielāka varbūtība nekā jebkādam citam stāvoklim, tādēļ atšķirībām spiedienā, 
blīvumā un temperatūrā ir tendence laika gaitā izlīdzināties. 
 

Piemērs: 
 Ledus kušana. Starpība temperatūrā starp siltu istabu (apkārtni) un aukstu glāzi ar ledu un 

ūdeni (pie istabas nepiederoša sistēma) sāk izlīdzināties, kad siltumenerģijas daļas no siltās 
vides izplatās vēsākā sistēmā, kas ir ledus un ūdens. Laika gaitā gan glāzes, gan tās satura, 
gan istabas temperatūra izlīdzinās. Istabas entropija ir samazinājusies, jo daļa no tās 
enerģijas saņēma ledus un ūdens. 

 Entropiju var  palielināt, ja samaisa divas vai vairākas vielas. Ja vielas atrodas vienādā 
temperatūrā un pie vienāda spiediena, tad siltuma apmaiņa vai darba veikšana nenotiks – 
entropijas pieaugums notiks vienīgi dažādu vielu sajaukšanās procesa rezultātā.  

 

Otrais labojums jāveic kopā ar entropijas maiņu S, un tas nepieciešams, lai noteiktu ķīmiskās 
reakcijas iespējamību, ja ņem vērā Gibsa brīvo enerģiju G. Gibsa brīvā enerģija ir 
termodinamiskais potenciāls, kas mēra “lietderīgo” vai procesa uzsākšanai nepieciešamo darbu, 
ko var iegūst no izotermālas vai izobāras termodinamiskās sistēmas. Gibsa brīvo enerģiju var 
iegūt slēgtā sistēmā, ja netiek darīts darbs; tā maksimumu var iegūt tikai pilnīgi apgrieztā 

VpUH 

sakumabeigu HHH 


i

ii PPkS ln
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procesā. 
Kad sistēma mainās no precīzi noteikta sākuma stāvokļa uz precīzi noteiktu beigu stāvokli, 
Gibsa brīvā enerģija ΔG ir vienāda ar darba, kas nepieciešams, lai veiktu sistēmas siltumapmaiņu 
ar apkātējo vidi un spiediena spēka darba starpību.  
 

 
 

Piemērs: Glikozes oksidācijas procesā galvenās enerģijas reakcija notiek dzīvajās šūnās, Gibsa 
brīvās enerģijas maiņa ir 2870 kJ.  
 

 Kodolenerģija 
Kodolreakcija ir process, kurā divi kodoli (veidojas no protoniem un neitroniem) vai 
kodoldaļiņas viena ar otru saduras, lai veidotu produktus atšķirīgus no sākotnējām daļiņām. 
Reakcijas laikā var sadurties vairāk nekā 3 daļiņas, taču varbūtība, ka vienā laikā vienā vietā 
sadursies trīs un vairāk daļiņas ir mazāka par varbūtību, ka sadursies divi kodoli. Ja radioaktīvās 
sairšanas laikā pārveidošanās notiek spontāni, tad kodolreakcijas gadījumā to uzsāk daļiņa. Ja 
daļiņas saduras un izšķiras bez izmaiņām, procesu sauc par elastīgo sadursmi nevis par reakciju. 
Piemērs: 
 

 

 

 
Definīcija:  
Kodolu dalīšanās: masīvu kodola sadalīšana sīkākās daļiņās.Ja šķembu masu summa 
ir mazāka nekā urāna masa, atbrīvojas enerģija.  
Kodolu sintēze: vieglo kodolu saspiešana kopā. Tam nepieciešama ārējā enerģija, jo 
savienojuma masa ir mazāka nekā atsevišķu kodolu masu summa.  
Kodolenerģija:  enerģija, kas izdalās kodoldalīšanās rezultātā. 

 
Kodolu dalīšanās ir kodolreakcijas veids. Atoma kodols sašķeļas 
mazākās daļiņās un veido brīvus neitronus un vieglākus kodolus, kuri 
var veidot fotonus (gamma 
staru veidā). Smago elementu 
dalīšanās ir eksotermiska 
reakcija, kas atbrīvo lielu 
d a u d z u m u  e n e r ģ i j a s 
elektromagnētiskās radiācijas 
un šķembu kinē t i skās 
enerģijas veidā .  Beigu 
šķembas neveido tie paši 
elementi, kas bija sākuma 
atomos 
Kodolu sintēze ir process, 
kurā daudzi uzlādēti vieglo 
atoma kodoli  veidojot 
smagāku kodolu. Procesā 

enerģija tiek vai nu atbrīvota vai absorbēta. 
Kodolsintēzes reakcijas dod enerģiju zvaigznēm, šajā 

STHG 

HeHeHLi 4
2

4
2

2
1

6
3 

5 att. U-atoma šķelšana 
sadursmē ar neitronu  

6 att. Li-atoma sintēze ar deiteriju  
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procesā veidojot vieglākos elementus. Ja vieglāku elementu saplūšanas rezultātā zvaigznēs 
enerģija atbrīvojas, tad smagāku elementu rašanās enerģiju absorbē. 
Kad kodolsintēzes reakcija ir nevadāma, tā var novest pie kodoltermiska sprādziena, piemēram 
ūdeņraža bumba. Kodolu dalīšanās un kodolsintēzes procesos tiek atbrīvota kodolu potenciālā 
enerģija kopā ar elektrisko potenciālo enerģiju. Šo abu procesu rezultāts ir kodoli, ar 
visoptimālāko kodolu lielumu, kuros kodolspēks sasaista kodoldaļiņas ciešāk kopā nekā tas bija 
pirms reakcijas. Kodolprocesos atbrīvotā enerģija ir tik liela, ka salīdzinošā masas izmaiņa (pēc 
enerģijas izdalīšanās) sastāda vairākas daļiņas uz tūkstoti. 
Kodoldalīšanās un kodolsintēzes procesos kodolu veidojošās daļiņas protoni un neitroni netiek 
iznīcināti. Enerģija, kas nāk no vienas daļas nukleonu masas (bet ne visām daļiņām) ir 
kodolreakcijās iegūtā enerģija, kas tiek izstarota siltuma un elektromagnētiskā starojuma veidā. 
Šis siltums un elektromagnētiskais starojums saglabā „trūkstošo” masu. 
bet pietrūkst tikai tā masa, kas atbrīvojas siltuma un gaismas veidā, tā saglabājas, izplūstot ārā no 
sistēmas, kur to nav iespējams izmērīt. 
Piemērs: Enerģija no Saules, ko sauc par saules enerģiju, ir enerģijas pārveidošanās piemērs. Uz 
Saules ūdeņradis kodoltermiskā procesā pārveidojas gaismā ar ātrumu apmēram 4 miljonus 
metrisko tonnu solārās matērijas vienā sekundē. Gaismu izstaro visumā, turklāt kopējais protonu 
un neitronu skaits uz Saules šī procesa gaitā nemainās. 
 

 Elektriskā enerģija 
Enerģijas pamatelements ir elektriskā enerģija. Elektriskā enerģija ir arī svarīgs enerģijas nesējs. 
Nākošajā apakšnodaļā sīkāk apskatīsim elektrības būtību. 
 
 
 
1.4 Kas ir elektrība? 
Elektrība ir vispārējs jēdziens, kas aptver dažādas fizikālas parādības, piemēram elektrisko 
lādiņu plūsmu cauri vadītājam, statisko elektrību, elektromagnētisko indukciju vai 
elektromagnētiskos laukus. Mūsdienās elektrība ir viena no galvenajiem enerģijas nesējiem, bet 
tā nerodas pati no sevis. Viena no galvenajām elektrības, kā enerģijas nesēja, priekšrocībām ir tā, 
ka elektrība ir viselastīgākais enerģijas veids un ērta lietošanai, jo ir „tīra”. Elektrību izmanto 
apgaismojumam, apkurei, telekomunikācijās, izklaidei un daudzās citās jomās. 1870. gadā 
Tomas A. Edisons izgudroja pirmo pārdošanai derīgo kvēlspuldzi un nevienam tajā laikā prātā 
neienāca, ka 21. gadsimtā dzīve bez elektrības gandrīz nebūs iespējama. Tas gan vienmēr ienāk 
prātā, piemēram, kad tehnisku iemeslu dēļ pazūd elektrība. Tālāk nodaļā tiks apskatīti dažas 
svarīgas ar elektrību saistītas parādības. 
 
Elektriskais lādiņš 
Elektriskais lādiņš ir atoma un subatomisko daļiņu fizikāla pamatīpašība. Elektriski uzlādēta 
matērija savstarpēji iedarbojoties rada elektromagnētiskos laukus. Pēc mērvienību starptautiskās 

sistēmas, elektriskā lādiņa mērvienība ir Kulons, kas ir apmēram reizes lielāks par 
vienu elektrona vai protona lādiņu. Elektriskie lādiņi var būt gan pozitīvi, gan negatīvi. Pretēji 
uzlādētas daļiņas pievelk viena otru, bet vienādi lādētas daļiņas atgrūžas. 
 
 
 

186, 24 10
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Elektriskais lauks 
Elektrisko lauku (E) veido punktveida lādiņš (q) noteiktā attālumā (r) un formula izskatās šādi: 
 

 
ε0 (elektriskā lauka konstante) = 8, 85.10-12 F/m 

 
7. att: Elektriskā lauka intensitātes līniju virzieni. 

 

Pozitīvam lādiņam elektriskā lauka intensitātes līnijas virzās projām no punktveida lādiņa; 
negatīvam lādiņam intensitātes līniju virziens ir pretējs. 

 
8. att. Elektriskās intensitātes līnijas starp diviem lādiņiem 

 
Definīcija: Elektriskais lauks ir vektoru lauks, kas aptver elektrisko lādiņu. 
Punktveida  lādiņam- tas ir spēks uz vienu lādiņa vienību. Tā mērvienība ir Ņūtons 
uz vienu Kulonu [N/C] vai volts uz vienu metru [V/m]. 

Pēc Kulona likuma, vienādi lādiņi atgrūžas, bet pretēji lādiņi pievelkas. Elektrisko spēku starp 
lādiņiem q1 and q2 nosaka Kulona likums: 

 
 

r-  ir attālums starp diviem lādiņiem 
k- ir Kulona konstance un tā ir vienāda ar:  

2
04

r

r

Q e
E
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Piezīme: Tas bija Maikls Faradejs, kas atklāja elektriskā lauka esamību.  
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Definīcija: Kulona Likums nosaka elektrostatisko spēku lielumu starp diviem 
punktveida lādiņiem. Tas ir proporcionāls šo lādiņu reizinājumam  un apgriezti 
proporcionāls attāluma starp lādiņiem kvadrātam.    

 
 
Elektriskā strāva 
Elektriskā strāva ir elektrisko lādiņu plūsma. SI sistēmā elektrisko strāvas stiprumu mēra 
ampēros. Strāvas stiprumu (I) aprēķina ar sekojošu vienādojumu: 

 
Q - ir elektriskais lādiņš kulonos 
t - ir laiks sekundēs 
 

Definīcija:  : Vienu ampēru definē kā elementārlādiņa plūsmu, kas vienā 
sekundē izplūst caur vadītāja šķērsgriezumu. 

 
Elektriskais potenciāls 
Lādiņu elektriskā potenciālā 
enerģija tiek definēta kā darbs, kas 
jāveic pret šo Kulona spēku, lai 
pārvietotu lādiņu bezgalīgi tālu.  Par 
potenciālās enerģijas sākumpunktu 
izvēlas bezgalīgi tālu punktu, 
pieņemot, ka potenciālā enerģija 
šajā punktā ir 0. 
 

Punktveida lādiņa potenciālā 
enerģija: 

 
 

Elektriskie lauki uzkrāj enerģiju un elektriskā lauka enerģijas blīvums ir: 
 

 
 

kur ε - ir tās vides dielektriskā caurlaidība, kurā atrodas lauks un E-  ir elektriskā lauka vektors. 
 

Definīcija: Elektriskā potenciāla enerģija ir darbs, kas jāpaveic pret Kulona spēku.   
  

 
 

229

0

/10*9
4

1
CNmk 



Q
I

t


186, 24 10

r

qq
E EP

21

0
, 4

1




2

2

1
Eu 

+ - 

F F 

q1 q2 

+ + 

F F 

r 

9. att. Kulona spēks  starp diviem lādiņiem. 
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Lādiņu var uzkrāt kondensatorā, kas ir divu vai vairāku izolētu vadītāju sistēma. Vadītāja spēju 
uzkrāt elektrisko lādiņu raksturo kapacitāte (apzīmē C), kas ir skaitliski vienāda ar tādu 
elektrisko lādiņu kulonos, kuru pievadot ķermenim, vadītāja virsmas potenciāls mainās par 1 
voltu 
 

Šajā gadījumā darbs (elektriskā potenciālā enerģija) kļūst par: 

 
 

Elektriskās enerģijas daudzumu, ko rada elektriskā strāva var izteikt ar: 
 

 
 

kur U- potenciālu starpība (jeb spriegums) [V], Q- elektriskais  lādiņš [C], I  - strāvas stiprums 
[A], t - laiks, kurā plūst strāva [s]. Šie rādītāji nepieciešami praktiskos enerģijas mērījumos. 
 

Piemērs: 
 

Biroja dators 60 - 250 W 
Klēpjdators   15 - 45 W 
17" CRT Monitors 80 W 
17" LCD Monitors 35 W 
Snaudošais režīms 1 - 6 W 
 

 
 
 
1.5  Atjaunojamie enerģijas avoti 
Pasaulē ir visdažādākie enerģijas avoti. Tos iedala divās lielās grupās – atjaunojamie enerģijas 
avoti un neatjaunojamie enerģijas avoti. Tālāk tiks īsi raksturoti dažādi enerģijas avoti un to 
ilgtspējīgums. 
. 
 Neatjaunojamie enerģijas avoti 
Neatjaunojamie resursi ir dabas resursi, kurus nevar atkārtoti saražot, izaudzēt, ģenerēt vai atkal 
lietot tādā apjomā, kas kompensētu to patēriņu. Šie resursi atrodami noteiktā daudzumā, un tiek 
patērēti daudz ātrāk nekā daba spēj tos atražot. 

 
Definīcija: Neatjaunojamie resursi ir veidojušies dabā miljoniem gadu laikā un tos 
nevar atjaunot tikpat ātri, kā tos patērē. 
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Piezīme: ε0 ir elektriskā konstante un tā ir vienāda ar 8, 85.10-12 F/m 
 k ir Kulona konstante un ir vienāda ar 9.109 Nm2/C2  
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Mūsdienās pamatā cilvēki izmanto neatjaunojamos enerģijas resursus. Neatjaunojamos enerģijas 
resursus var iedalīt divās grupās – fosilie kurināmie un kodoldegviela. Fosilie kurināmie ir 
akmeņogles, nafta un dabas gāze. 
 
Fosilie kurināmie 
 

Definīcija: Fosilie kurināmie veidojās pirms 300 miljoniem gadu mirušu organismu 
anaerobas sadalīšanās rezultātā. Fosilajos kurināmos ir augsts procents oglekļa un 
ogļūdeņraža.  

 
 

Fosilie kurināmie ir ļoti dažādi, tie var būt ļoti gaistoši ar zemu oglekļa un ogļūdeņraža sastāvu, 
piemēram, metāns. Fosilie kurināmie var būt no cieta materiāla, ko veido ogleklis gandrīz tīrā 
veidā.  
 

Akmeņogles: No fosilajiem kurināmajiem elektrības un siltuma  ražošanai visplašāk pasaulē 
izmanto akmeņogles. Tai pašā laikā tās ir viens no vislielākajiem oglekļa dioksīda emisijas 
avotiem. Katru gadu pasaulē saražo apmēram 6,2 mijlardus tonnu akmeņogļu. Ražojot 
elektroenerģiju, akmeņogles pēc saberšanas pulverī dedzina kurtuves katlos. Kurtuves siltums 
pārveido katla ūdeni tvaikā, ar kuru darbina turbīnas, kuras savukārt griež ģeneratorus un ražo 
elektroenerģiju. Akmeņogles izmanto arī gāzes turbīnās, koģenerācijas stacijās un MHS 
(magnētiski hidrodinamiskās stacijās). 

Nafta: Nafta ir komplicēts šķidrs maisījums, kas sastāv no ogļūdeņražiem ar dažādu molekulāro 
svaru un citiem organiskiem savienojumiem. To sauc arī par jēlnaftu. Tas ir zemes dzīlēs 
organisko vielu sadalīšanās rezultātā dabiski veidojies šķidrums, kas uzkrājies iežu iedobumos 
un plaisās. Ogļūdeņraži naftā ir alkanu, cikloalkanu un dažādu aromātisku ogļūdeņražu veidā; 
citi organiskie savienojumi pārstāv slāpekli, skābekli un sēru, bet metālus pārstāv dzelzs, niķelis, 
varš un vanādijs. Naftu destilējot, iegūst degvielu. Starp visizplatītākajām degvielām var 
nosaukt:  

 Etānu un citus īso ķēžu alkanus 

 Dīzeļdegvielu 

 Degvieleļļu 

 Benzīnu 

 Reaktīvo dzinēju degvielu 

 Petroleju 

 Sašķidrināto gāzi 

Piemērs: Kopā pasaulē dienā saražo 85471,764 [tūkst. barelu dienā] (2008), bet kopā patērē  
85896,905 [tūkst. barelu dienā ] (2007).  

Piezīme: Akmeņogļu potenciālā enerģija, ko var pārvērst sasildīšanas kapacitātē, 
sastāda 24 MJ/kg; citādi izsakot  6, 67 kWh/kg. 

Piezīme:Jēlnaftai, ar kuru skābeklis reaģē eksotermiski, piemītošā enerģija ir 46, 3 MJ/
kg; vai 12, 86 kWh/kg.  
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Dabasgāze: Dabasgāze ir viegli uzliesmojošs gāzu maisījums, kas radies Zemes garozā. To 
uzskata arī par naftas atvasinājumu. Pēc svarīguma dabasgāze ieņem otro vietu aiz jēlnaftas. 
Dabasgāze sastāv no 70-90 % metāna (CH4) ar ogļūdeņražiem etānu (C2H6), propānu (C3H8), 
butānu (C4H10), tās sastāvā var būt oglekļa dioksīds (CO2), slāpeklis (N2), hēlijs (He) un 
sērūdeņradis (H2S). Izmantojot  dabasgāzi, gāzes turbīnās un tvaika turbīnās ražo 
elektroenerģiju. Sevišķi efektīvi dabasgāzi pielieto koģenerācijas stacijās, kurās darbojas gan 
gāzes turbīnas, gan tvaika turbīnas. Dabasgāze ir videi draudzīgāka nekā akmeņogles un nafta, jo 
uz vienu atbrīvoto enerģijas vienību oglekļa dioksīda emisiju ir mazāk.   
Example: Energy density of natural gas is 53.6 MJ/kg (or 10 MJ/L) and world wide its produc-
tion per year is 127787 [Billion Cubic Feet]. In the same year (2006) world wide 104425 [Billion 
Cubic Feet] dry natural gas is consumed. 

Dabasgāzi izmanto mājsaimniecībās, piemēram gāzes plītīs, veļas žāvētājos, sildīšanai vai 
dzesēšanai un centrālai apkurei. Apkurei izmanto katlus, krāsnis kā arī ūdens sildītājus. Saspiesto 
dabasgāzi izmanto dārza grilos vai lauku mājās, kuras nevar pievienoties centrālajam gāzes 
vadam. Taču saspiestā gāze nav tik ekonomiska kā sašķidrinātā gāze, tāpēc sašķidrināto gāzi tiek 
lauku rajonos lieto plašāk.  
Piemērs: Dabasgāzes enerģijas blīvums ir 53.6 MJ/kg (vai 10 MJ/L) un vienā gadā pasaulē 
saražo 127787 [miljardus kubikpēdas]. Tā paša gada laikā (2006) pasaulē patērēja 104425 
[miljardus kubikpēdas] sausās dabasgāzes. 
 
Kodoldegviela 
Kodoldegvielu iegūst no diviem avotiem: kodoldalīšanās un kodolsintēzes. Vairāki smagie 
elementi kā Urāns, Torijs, Plutonijs dalās gan spontāni radioaktīvās sairšanas rezultātā, gan 
rūpnieciskā ceļā. Dalīšanās procesu pielieto visās mūsdienu kodolspēkstacijās. Kodoldalīšanās 
reaktorā degvielas atomu dalīšanās rezultātā iegūtos neitronus izmanto jaunu kodoldalīšanās 
procesu izraisīšanā, lai nemitīgi izdalītos kontrolējama daudzuma enerģija. Kodoldalīšanās 
reaktora ilgtermiņš atkarīgs no Urāna un Torija pieejamā daudzuma, efektīvas un laicīgas 
izdalīto ražošanas atkritumu savākšanas un iespējamo negadījumu novēršanas.  
 

Visizplatītākie reaktori ir:  
 Kodolreaktori: Siltuma ražošana kodolenerģijai, kas ir ģenerācijas stacijas sastāvā, vai kā 

lokāla kodolenerģijas padeves sistēma, piemēram kodolzemūdenē. 
 Pētnieciskie reaktori: Neitronu ražošanai un radioaktīvu avotu aktivizēšanai zinātniskiem, 

medicīniskiem un tehniskiem un citiem pētnieciskiem mērķiem. 
 Audzētājreaktori: Kodoldegvielas ražošana lielos daudzumos no bagātinātiem izotopiem. 
 

Kodolsintēzes (kodoltermiskās) reakcija apgādā ar enerģiju zvaigznes, arī Sauli, ko gan nav 
iespējams izmantot uz Zemes. Jau vairāk nekā 50 gadus tiek veikti pētījumi kontrolētu 
kodoltermisko reakciju tehnoloģiju izstrādāšanā elektroenerģijas ražošanai. Kodoltermisko 
reakciju ģenerēšanai vajadzīgs deiterijs, kas ir ūdeņraža izotops, kā arī litijs. Ilgtermiņa 
kodoltermisko reakciju rūpnieciska izmantošana atkarīga no tā vai iespējams izstrādāt praktiskas, 
finansiāli saprātīgas tehnoloģijas.  
Ilgstoša nekontrolēta kodoltermisko reakciju ķēde izraisa kodoltermisko sprādzienu. Piemēram, 
tas notiek  ūdeņraža bumbā.  

Piezīme: Līdzvērtīga daudzuma siltuma ražošanā, dabasgāzes degšanas procesā 
veidojas apmēram par 30% mazāk oglekļa dioksīda nekā naftas degšanas procesā un 
par 45% mazāk nekā akmeņogļu degšanas procesā.  
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Abi veidi rada radioaktīvos atkritumus, kas ir viena no ilgtspējīgas attīstības galvenajām 
problēmām.  
 
 Atjaunojamie enerģijas avoti 
Dabas resursi nav neizsmeļami un pienāks laiks, kad cilvēcei vajadzēs atrast citus enerģijas 
avotus. Dabas resursu saglabāšana ir planētas pamatproblēma. 
 

Definīcija: Dabas resursi ir atjaunojami resursi tad, ja tos var aizstāt ar citiem 
dabiskiem resursiem tādā ātrumā, kas ir līdzvērtīgs vai ātrāks par to ātrumu, kādā 
cilvēce patērē dabas resursus 
 

Vissvarīgākie atjaunojamās enerģijas resursi ir biodegviela, hidroenerģija, vēja enerģija un 
ģeotermālā enerģija. 
 
Biodegviela 
Augi izmanto fotosinzēzi biomasas veidošanai. Biomasu var izmantot tieši kā degvielu vai 
biodegvielas ražošanai. Lauksaimnieciski ražoto biomasas degvielu var dedzināt iekšdedzes 
dzinējos vai katlos. Parasti biodegvielu dedzina, lai izdalītos tajā esošā ķīmiskā enerģija. Kad 
biomasu dedzina siltuma ražošanai, tā izdala mazāk oglekļa nekā tas pats augs to absorbēja savā 
dzīves cikla laikā. Tam ir divi iemesli: pirmkārt, apmēram viena trešdaļa no auga dzīves laikā 
uzņemtā  oglekļa novietojas pie auga saknēm, kas atrodas augsnē un vienkārši sapūst, darbojoties 
kā mēslojums, otrkārt, biomasas sadedzināšanas rezultātā rodas 1% - 10% blīvu pelnu, kuros ir 
ļoti augsts oglekļa sastāvs. Pašlaik ļoti aktīvi tiek veikti zinātniski pētījumi pie efektīvāku 
metožu izgudrošanas biodegvielas un citu degvielu pārveidošanas elektroenerģijā. Biomasas 
atkritumu izmantošana enerģijas ražošanā samazinātu fosilo kurināmo lietošanu, samazinātu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, piesārņojumu un atkritumu pārstrādes problēmas. Visbiežāk 
pieminētās biodegvielas ir biodīzeļdegviela, bioalkohols, biogāze, cietais biokurināmais 
(briketes). 
 

Biodīzeļdegviela: Biodīzeļdegvielu izgatavo no dzīvnieku taukiem un lipīdiem vai atkritumiem 
neapstrādātu augu eļļu, piemēram saulespuķu un rapšu eļļu. Šo degvielu var lietot modernos 
transporta līdzekļos, un nav nepieciešams mainīt dzinēju. Vislielākā priekšrocība ir nelielā  tīrā 
CO2 un CO emisija. Tā samazina piesārņojumu par 20 to 40%. 
 

Bioalkohols: Sēklas vai graudi (piemēram kvieši), no kuriem var iegūt cieti,  raudzējot 
bioetanolā, un kuru var izmantot iekšdedzes dzinējos un degvielas šūnās. Jau tagad etanols ir 
kļuvis par enerģijas infrastruktūras sastāvdaļu. Piemēram, patērētāji var nopirkt E85 degvielu, 
kuras sastāvā ir 85 % etanola un 15 % benzīna. Turpinās pētījumi pie alternatīvas vielas 
biobutanola, kas varētu aizstāt bioetanolu. 
 

Biogāze: Biogāze veidojas organiskajām vielām sadaloties anaerobos apstākļos (vidē, kurā nav 
saistīta molekulārā skābekļa) vielu anaerobas sadalīšanās rezultātā. To var iegūt no bioloģiski 
noārdāmiem sadzīves atkritumiem, notekūdeņu dūņām, piemēram, no papīra fabrikām un cukura 
fabrikām, dzīvnieku kūtsmēsliem vai modernās bioloģisko atkritumu ražotnēs. Lielā fermenterā 
savāc pārstrādājamo substrātu, kur metāna gāze uzkrājas kupola daļā, tad to pārstrādā biogāzē. 
Kad fermenters ir savācis visu metānu, pārpalikušo substrātu izmanto kā lauksaimniecisko 
mēslojumu,  kurš ir pat labāks nekā oriģinālā masa. Pildizgāztuve nav tik tīrs biogāzes iegūšanas 
veids, jo tas notiek dabīgi un atmosfērā nonākusī gāze potenciāli rada siltumnīcefektu. 
 

Cietā biodegviela: Cieto biomasu parasti lieto kā viegli degošu degvielu, kura rada 10-20 MJ/kg 
siltuma. Kā piemērus var minēt koksni, zāģu skaidas, salmus, mājsaimniecību atkritumus, 
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kokogles, lauksaimnieciskos atkritumus, enerģijas kultūraugus un sausos kūtsmēslus. Biomasu 
jau gatavā stāvoklī, piemēram malku, var kurināt krāsnī. Vēl nesagatavotu biomasu, piemēram 
zāģu skaidas, koksnes šķeldas, salmus, lauksaimnieciskos atkritumus, safasē speciāli domātās 
granulu ražotnēs. Granulas ir ērti dedzināmas tām domātās granulu krāsnīs. Ir arī cits cietās 
biodegvielas veids, kuru ražo biomasas pirolīzē. 
 
Hidroenerģija 
Hidroelektriskā enerģija: Šeit izmanto ūdens kustības spēku vai enerģiju. Hidroenerģiju iegūst no 
aizsprostā esošā ūdens spēka, kas virza ūdens turbīnu un ģeneratoru. Ūdens enerģija ir atkarīga 
no divu ūdens līmeņu attāluma  starpības. Hidroenerģija nodrošina apmēram 715000 MW vai 
19% no visas pasaules elektroenerģijas patēriņa, atmosfērā neizdalot ne oglekļa dioksīdu, ne arī 
citas emisijas. Līdz ar to šis enerģijas avots nemaz nepiesārņo atmosfēru. 
 

Plūdmaiņu enerģija: Tas ir hidroenerģijas paveids, kas pārveido plūdmaiņu enerģiju 
elektroenerģijā vai citos enerģijas lietojamos veidos. Elektroenerģijas iegūšanu no plūdmaiņām 
jūras līčos vai upes grīvās pielieto Francijā, Kanādā un Krievijā. Iesprostotais ūdens, plūstot abos 
virzienos caur aizsprostu, griež turbīnas. Šīs sistēmas trūkums ir tas, ka tā ražo elektroenerģiju 
kampaņveidīgi sešas stundas katra paisuma vai bēguma laikā. Šis trūkums ierobežo plūdmaiņu 
pielietošanu, jo, kaut arī plūdmaiņu enerģijas piegādi var plānot, tā nevar nodrošināt regulāru 
enerģijas padevi. 
 

Viļņu enerģija: Enerģija rodas no okeāna virsmas viļņiem. Šo enerģijas iegūšanas veidu izmanto 
elektroenerģijas ražošanā, sāls iegūšanā, vai ūdens iepumpēšanā rezervātā. Šis veids ir efektīvāks 
par plūdmaiņu enerģijas izmantošanu. Tā praktisko pielietojumu plašāk pētīja Skotijā, Apvienotā 
Karaliste. 
 
Saules enerģija 
Saules enerģiju iegūst, pārveidojot saules gaismu elektroenerģijā. Saules enerģiju iegūst 1) tiešā 
veidā ar saules bateriju palīdzību, 2) netieši, koncentrējot saules enerģiju ūdens sasildīšanai, kuru 
tad izmanto enerģijas ražošanai, 3) kā arī ar tādu tehnoloģiju palīdzību kā „Sterlinga dzinēja 
trauku sistēmu”, kas lieto Sterlinga dzinēju ģeneratora darbināšanai. Saules baterijas izmanto 
maza un neliela mēroga ierīcēm, no kalkulatoriem, kurus darbina maza saules baterija, līdz 
ēkām, kurām elektroenerģiju ražo saules bateriju panelis. Vienīgā saules bateriju problēma ir to 
uzstādīšanas augstās izmaksas. Bet saules enerģiju var kombinēt ar citiem enerģijas avotiem, lai 
veidotos nepārtraukta enerģijas padeve.  

Vēja enerģija 
Vējš rodas no divu gaisa masu blīvumu starpības. Saule Zemi silda nevienmērīgi, kā rezultātā 
Zemes poli no Saules saņem mazāk enerģijas nekā Zemes ekvators. Siltuma starpība starp 
poliem un ekvatoru izraisa liela ātruma gaisa strāvas un ar to saistītus vējus: vidēja platuma 
grādu rietumu vējus un Zemes polu austrumu vējus, kā arī tā saucamos “tirdzniecības vējus”. 
Vējus iedala grupās pēc to apjoma, ātruma un izraisītāja spēka, pēc to radītā efekta, kā arī pēc 

Piezīme: Saules enerģijas koncentrācijas sistēmās izmanto lēcas vai spoguļus un citas 
uztveršanas sistēmas, lai ievirzītu lielu saules gaismas apjomu šaurā starā. Šo 
koncentrēto siltumu izmanto siltuma ražošanai tradicionālā spēkstacijā. 
Saules baterija ir ierīce, kas pārveido gaismu elektriskajā strāvā, izmantojot 
fotoelektrisko efektu.  
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ģeogrāfiskajiem rajoniem, kuros tie ir raksturīgi. Vēja enerģija ir vēja spēka pārveidošana 
pielietojamā veidā, piemēram elektrībā, izmantojot vēja turbīnas. Lielākoties vēja kustība notiek 
lielā augstumā, kur vēja ātrums sasniedz vairāk nekā 160km/h. Tādejādi vēja enerģiju pārveido 
ar berzes palīdzību izkliedētā siltumā pa visu Zemes virsmu un  atmosfērā. 2008. gadā vēja 
ģeneratoru kapacitāte pasaulē sastādīja 121.2 GW. Vēja enerģija nodrošina apmēram 1.5% no 
visas pasaules elektroenerģijas patēriņa. Visi atjaunojamās enerģijas veidi (izņemot plūdmaiņu 
un ģeotermālo enerģiju) un pat fosilo kurināmo enerģija rodas no saules. Saules gaisma plūst uz 
Zemi ar 1014 kW/h lielu enerģiju. Citiem vārdiem, Zeme saņem 1018 W enerģijas vienā stundā. 1-
2% no Saules saņemtās enerģijas pārveidojas vēja enerģijā, kas ir 50-100 reizes lielāka nekā 
enerģija, ko Zemes augi pārveido biomasas enerģijā.  
 
Ģeotermālā enerģija 
Ģeotermālā enerģija ir Zemes enerģija, kas nāk no kilometriem dziļām Zemes dzīlēm. Kas 
attiecas uz izmaksām, dārgi ir uzbūvēt spēkstaciju, bet ekspluatācijas izmaksas ir zemas un  
kopumā enerģijas iegūšanas izmaksas nav pārāk lielas. Kā jau teikts, ģeotermālā enerģija ir 
Zemes dzīļu enerģija. Ģeotermālās enerģijas spēkstacijās izmanto trīs veidu tehnoloģijas: sausā 
tvaika, uzliesmojuma, bināro. Sausā tvaika tehnoloģija uzņem tvaikus no zemes plaisām un tūlīt 
tos izmanto turbīnas griešanai, kas darbina ģeneratoru. Uzliesmojuma tehnoloģijas pievada 
karstu verdošu ūdeni no zemes, parasti pie 200 °C, tas turpina vārīties līdz zemes virsmai, tad 
tvaikus atdala tvaiku/ūdens separatorā, tālāk tvaikus virza cauri turbīnai. Binārās tehnoloģijas 
gadījumā karstais ūdens plūst cauri siltuma apmainītājiem, vārot organisko šķidrumu, kas griež 
turbīnu. Visās trijās metodēs kondensētais tvaiks un atlikušais ģeotermālais šķidrums tiek 
iesūknēts atpakaļ karstos iežos, lai vēlreiz saņemtu siltumu. 
Piemērs: 2005. gadā  izmantojot ģeotermālo enerģiju 24 valstis kopā saražoja 56,786 GWh (204 
PJ). 2007. gadā kopējā jauda bija 10 GW. 
 
 

 
Atsauces 

 
 

Hyperphysics: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/Hbase/hph.html 
Energy Information Administration: http://www.eia.doe.gov/ 
BBC Learning Schools: http://www.bbc.co.uk/schools/ 
Energy Star: http://www.energystar.gov/index.cfm?c=guidelines.download_guidelines 
Energy Management Handbook, Wayne C. Turner; Steve Doty; Sixth Edition, 2006 
Guide to Energy Management, B L Capehart, Wayne C. Turner, William J. Kennedy, 2008 
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2 IUSES mācību komplekta lietošanas pamācība 
 
IUSES programmas galvenais mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar saprātīgu enerģijas lietošanu, 
līdz ar to mainot viņu paradumus. Programma domāta dažādu skolēnu tipiem un mācīšanās 
stiliem, jo pievienoti dažādi mācību palīglīdzekļi, kas ir gan informatīva rakstura, gan dod 
iespēju praktiski izmēģināt, kā inteliģenti rīkoties ar enerģiju. Jāpiebilst, ka instrumentu 
komplektā atrodama informācija ne tikai skolēniem, bet arī skolotājiem, kā vienkāršāk šo 
programmu integrēt skolas mācību programmā. IUSES mācību komplekts sastāv no sešām 
daļām: 3 rokasgrāmatas studentiem (Celtniecība, Transports un Rūpniecība), skolotāja 
rokasgrāmatas, instrumentu komplekta eksperimentiem un multivides DVD. 
 
2.1  Skolēnu rokasgrāmatas 
Trīs skolēnu rokasgrāmatās izklāstīta viela par tēmām, kas saistītas ar saprātīgu enerģijas 
izmantošanu ēkās, transportā un rūpniecībā. Tās domātas gan skolēniem, gan skolotājiem un 
tajās atrodama papildus informācija par uzdevumiem, eksperimentiem, aktivitātēm un 
jautājumiem. Izklāstītais materiāls ir sadalīts divos līmeņos. 1. līmenis sniedz pamatinformāciju 
par attiecīgo tēmu, 2. līmenis galvenokārt uzskatāms par satura vadlīnijām tālākām studijām. 
„Secinājumi” un „Piezīmes” apkopo izklāstīto vielu un norāda uz teksta svarīgākajiem punktiem. 
Rokasgrāmatās iekļauts izmantotās literatūras saraksts, kā arī interneta adreses, kurās var atrast 
papildus informāciju par dažādām tēmām. Jautājumi domāti nodaļā apskatītās vielas apspriešanai 
un atkārtošanai, kā arī palīdz noskaidrot nezināmās lietas. Atbildes uz jautājumiem nav iekļautas 
rokasgrāmatās, taču, ja ir vēlēšanās, tās var saņemt projekta partnerorganizācijā. Lai vieglāk būtu 
orientēties tekstā, uzdevumi, piezīmes, atsauces, interneta adreses vai definīcijas tiek atzīmētas ar 
speciālām ikonām.  
Skolotājiem būtu arī ieteicams veidot programmas, kas aptvertu vairākus mācību gadus un inte-
grētu šīs tēmas vairākos priekšmetos, izmantojot starppriekšmetu saikni. 
Skolotāja rokasgrāmata satur informāciju par stundu plānošanu un projektā izstrādāto metodisko 
materiālu vispārīgu aprakstu, kā arī informāciju par enerģijas taupīšanas plāna veidošanu. Tas 
palīdzēs skolotājiem un skolas vadībai palielināt energofektivitāti skolā un sniegs sistēmisku 
pieeju enerģijas taupīšanas aktivitātēm. Ieteicams maksimāli iesaistīt skolēnus enerģijas 
taupīšanas aktivitātēs, lai tās būtu pēc iespējas efektīvākas. Gan skolotāja rokasgrāmatā, gan 
skolēna rokasgrāmatā par energoefektivitāti celtniecībā ir daudz informācijas par enerģijas 
taupīšanas plāna veidošanu un īstenošanu (pieejama arī apŗēķinu tabula Excell formātā). Skolo-
tāji var veidot arī skolas mobilitātes plānu. Šajā gadījumā noderīga būs informācija skolēna ro-
kasgrāmtā par ilgspējīga transporta attīstību.    
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Apzīmējumi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1.1  Īss “Transporta rokasgrāmatas” apskats 
Projekta “IUSES” rokasgrāmatas “Ilgtspējīga transporta attīstība un mobilitāte” mērķis ir sniegt 
skolēniem pārskatu par energoefektivitāti transporta nozarē un kā viņi var taupīt enerģiju jomās, 
ar kurām viņi saskaras katru dienu. Transports ir nepieciešams, lai nodrošinātu preču piegādi, 
nogādātu mūs no vienas vietas otrā, nodrošinātu ekonomikas attīstību, tajā pašā laikā transporta 
līdzekļi patērē lielu daudzumu enerģijas un šajā nozarē ir liels potenciāls palielināt 
energoefektivitāti.   
Šī rokasgrāmata sastāv no 4 nodaļām: 
1.nodaļa: Transporta ietekme uz vidi un statistika 
2.nodaļa: Tradicionālās un alternatīvās degvielas 
3.nodaļa: Alternatīvie transportlīdzekļi 

 

Definīcija: šādi tiek apzīmētas jēdzienu definīci-
jas, skaidrojumi. 

 Ievēro!: norāda uz svarīgu informāciju, padomu, 
ieteikumu. 

 Mācīšanās mērķis: tiek norādīts katras nodaļas 
sākumā, paskaidrojot, ko skolēni apgūs šajā 
nodaļā 

 Eksperiments, praktiskais uzdevums, vingri-
nājums: norāda, ka jāveic kāds uzdevums, kas 
balstīts uz iepriekšapgūto teorētisko materiālu.   

 .Internetsaite: norāda uz interneta saiti, kurā var 
iegūt papildus informāciju. 

 Atsauce: norāda uz informācijas avotu, kurā 
iegūta informācija. 

 Piemērs: tiek sniegts reālas situācijas apraksts 
vai piemērs. 

 Galvenās idejas: nodaļā izklāstītās vielas kop-
savilkums  

 Jautājums: pamatjautājumi, kurus ir būtiski iz-
prast nodaļas ietvaros. 

 2.līmenis: šādi tiek apzīmētas paaugstinātas 
grūtības pakāpes sadaļas 
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4.nodaļa: Ilgtspējīga transporta attīstība 
1.nodaļa iepazīstina skolēnus ar veidiem, kā transports ietekmē viņu dzīvi un kāda ir transporta 
līdzekļu ietekme uz vidi. Skolēni, analizējot statistikas datus un situācijas, veicot uzdevumus gan 
individuāli, gan grupās izpratīs kādas grūtības un problēmas izraisa transports. 
2.nodaļā skolēni tiek iepazīstināti ar pamata informāciju (definīcijas, raksturojums) par 
tradicionālo degvielu (to izmanto kravas automašīnās, lidmašīnās, kuģos, automašīnās un citos 
transporta līdzekļos, kas veic transportēšanas uzdevumus) un alternatīvo degvielu (tā kļūst 
aizvien nozīmīgāka), tai skaitā atjaunojamos resursus: to patēriņš, veidi, kā samazināt 
piesārņojumu; padomi, kā taupīt enerģiju (tātad arī degvielu) ikdienas transporta izmantošanā un 
kā pārvietošanos padarīt vienkāršu, veselīgu un videi draudzīgu. 
2.nodaļā arī tiek skaidrots, kā šīs degvielas tiek iegūtas, kā arī apskatītas galvenās tendences un 
trūkumi, kas novērojami gan tradicionālajai, gan alternatīvajai degvielai.   
Jautājumi nodaļas noslēgumā un padomi, kā racionāli izmantot un taupīt degvielu palīdzēs 
skolēniem nostiprināt iegūtās zināšanas. 
3.nodaļa veltīta „Alternatīvajam transportam” un apskata transporta līdzekļu veidus, kas var 
uzturēt cilvēkus labā sportiskā formā un kam piemīt pozitīva sociālā ietekme. Šajā nodaļā arī tiek 
apskatīti transporta līdzekļu attīstības tendences un skaidro, piemēram, hibrīdā automobiļa 
jēdzienu. Situāciju izpēte un padomi noslēdz alternatīvo transportlīdzekļu apskati, uzsverot to 
ieguldījumu sabiedriskā transporta attīstībā un cilvēku fiziskajā labsajūtā. 
Autori cer, ka šajā nodaļā sniegtās idejas un padomi atstās labvēlīgu iespaidu uz skolēnu 
ikdienas paradumiem saistībā ar fiziskām kustībām un aktivitātēm, lai novērstu tuklumu, kas 
aizvien vairāk sastopams jauniešu vidū. Mēs ceram redzēt pozitīvu rezultātu ne tikai skolēnu 
vidū, bet arī ģimenēs un vietējā sabiedrībā. 
Šajā nodaļā arī ietverti vairāki jautājumi un uzdevumi, lai palīdzētu skolēniem atkārtot 
svarīgākos jautājumus, kas tiek apskatīti šajā nodaļā. 
4.nodaļa ir sadalīta 3 apakšnodaļās, kas apskata transporta sektora ilgtspējību un skolas 
mobilitātes plānu. 4.nodaļas 1.daļa skaidro ilgtspējīga transporta organizatoriskos un attieksmes 
aspektus, sīkāk apskatot pilsētas transporta organizāciju un kā ilgtspējas principi tiek ieviesti 
dažādās Eiropas pilsētās. Nodaļas 2. daļa sniedz ieteikumus videi draudzīgas braukšanas 
ievērošanai. Kaut arī skolēni vēl paši automašīnas nevada, viņiem jābūt informētiem par to, kā 
taupīt enerģiju un līdzekļus ar pavisam vienkāršiem pasākumiem. Labāk zināt šīs lietas pirms Jūs 
sākat mācīties vadīt automašīnu un pērkat to. Ir ļoti svarīgi par kādu autovadītāju Jūs kļūsiet un 
kādus paradumus apgūsiet jau no paša sākuma, jo mācīšanās braucot (jeb pārmācīšanās) ir 
mazāk efektīva. 3.daļa sniedz informāciju par skolas mobilitātes plānu un tā ieviešanu skolā.  
Šāda plāna ieviešana skolā nozīmē divas lietas: autoru panākumi mērķu sasniegšanā, kā arī šādu 
paradumu apguve ietekmēs vides aizsardzību un personīgo veselību. 
 
 
 
.2.1.2  Īss “Celtniecības rokasgrāmatas” apskats 
Rokasgrāmatā tiek apskatīti jautājumi, kas saistīti ar celtnēm un to enerģijas patēriņu. Nodaļas ir 
sakārtotas tādā secībā, lai vispirms apskatītu pašu celtni, tās konstruktīvos elementus, arī ēku 
apkuri, ventilāciju un gaisa kondicionēšanu, elektroierīču izmantošanu un apgaismojumu. Lai arī 
nodaļu secība ir svarīga, jo katra nākamā nodaļa papildina iepriekšējo informāciju, taču 
vajadzības gadījumā var apskatīt tikai interesējošās nodaļas. Katrā nodaļā tiek apskatīta noteikta 
tēma, kas sīkāk tiek analizēta apakšnodaļās. 
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Nodaļās apskatītās tēmas: 
 

 Ievads 
 Vispārīgs, īss pārskats par ēkām, to enerģijas vajadzībām un patēriņu. 

 

 Ēku konstruktīvie elementi (pamatzināšanas) 
 Ievads par ēku norobežojošo konstrukciju nozīmi – robeža starp ārējo un iekšējo vidi; 
 Siltuma pārneses principu skaidrojums un to pielietojums ēkās – jēdziens “ēkas 

siltumizolācija”; 
 Ēku konstruktīvo elementu un enerģijas patēriņa saistības skaidrojums; 
 Īss pārskats par celtniecības materiāliem, konstrukcijas un siltumizolācijas materiāliem 

–logi (pamatzināšanas, ne-tehniskā novirziena izglītības programmām); 
 Bioklimatisko ēku projektēšana- tiek apskatīta „brīvās” enerģijas, īpaši saules gaismas 

izmantošana: 
Ievads (= pamatzināšanas); 
Apakšnodaļa 2.3.1. Pasīvie saules enerģijas uztveršanas elementi (padziļināta 

satura informācija); 
 Ieteikumi un padomi ēku izmantošanai (pamatzināšanas), padomi, kā taupīt enerģiju 

celtnēs vienkārši un efektīvi; 
 Uzdevums un jautājumi (pamatzināšanas), jēdzienu skaidrojums, internetsaites un 

svarīgākās informācijas kopsavilkums. 
 

 Klimata aizsardzība (gan pamata, gan padziļināta satura informācija). Šī nodaļa ir sadalīta 
divās apakšnodaļās, kas apskata apkures un gaisa dzesēšanas jautājumus gan pamata, gan 
padziļinātā līmenī. 

 Apkure (pamata un padziļinātais līmenis) 
Iekšējais mikroklimats un komforts- šī nodaļa ir ievads jautājumos par apkuri un 

sniedz atbildes uz jautājumiem: kāpēc un kā apkurināt ēkas atbilstoši to 
izmantotāju vajadzībām (pamatzināšanas); 

Īss pārskats par apkures sistēmām (pamatzināšanas); 
Īss pārskats par enerģijas avotiem apkurei (pamata un padziļinātais līmenis); 
Siltuma sūkņi- iepazīšanās ar šo mūsdienās populāro siltuma avotu; 
Saules enerģija- šī nodaļa apskata, kādas ir iespējas aktīvi izmantot enerģiju no 

saules (pamata un  padziļinātais līmenis); 
Apkures elementi– ievads (pamatzināšanas) + uzskaitījums un dažādu apkures 
elementu salīdzinājums (zināšanu padziļināšana). 

 Atdzesēšana- gaisa kondicionēšana (pamata un padziļinātais līmenis) 
Temperatūras komforta jēdziena definīcija; 
Gaisa kondicionēšanas principu skaidrojums, gaisa kondicionēšanas sistēmu 

energoefektivitāte un enerģijas patēriņš (padziļinātais līmenis); 
Ieteikumi un padomi, kā pareizi izmantot gaisa kondicionēšanas iekārtas 

(pamatzināšanas); 
Uzdevums un jautājumi (pamatzināšanas), internetsaites un svarīgākās 
informācijas kopsavilkums. 

 

 Karstā ūdens ieguve mājokļos (pamata un padziļinātais līmenis) 
 Nodaļa sniedz pārskatu par cilvēka vidējo karstā ūdens patēriņu (pamatzināšanas); 
 Pārskats par karstā ūdens ieguves veidiem, īss ūdens sildīšanas ierīču raksturojums 

(zināšanu padziļināšana); 
 Ieteikumi un padomi ūdens sildīšanas ierīču izmantošanai, lai samazinātu ūdens 

patēriņu un izmaksas (pamatzināšanas), padomi, kā vienkārši un efektīvi taupīt enerģiju 
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izmantojot ūdens sildīšanas ierīces; 
 Īss pārskats par saules enerģijas ūdens sildītājiem; 

Uzdevums un jautājumi (pamatzināšanas), internetsaites un svarīgākās informācijas 
kopsavilkums. 

 

 Apgaismojums (pamatzināšanas) 
 Dienas gaisma un mākslīgais apgaismojums-ievadinformācija; 
 Pārskats par mākslīgā apgaismojuma avotiem; 
 Ieteikumi un padomi enerģijas patēriņa samazināšanai apgaismojumam; 
 Uzdevums un jautājumi (pamatzināšanas), internetsaites un svarīgākās informācijas 

kopsavilkums. 
 

 Elektroierīces un elektroniskā aparatūra (pamatzināšanas) 
 Ievērībai! DVD diskā ir spēle, kurā var mainīt elektroierīces un analizēt to 

energoefektivitāti dzīvoklī. Tā palīdz izprast šajā nodaļā apskatītos jautājumus. 
 Šī nodaļa apskata visizplatītākās, mājokļos izmantojamās elektroierīces un to enerģijas 

patēriņu ; 
 Tā iepazīstina skolēnus ar energoefektivitātes uzlīmi un kādu informāciju tā sniedz; 
 Tā parāda, kā vienkārši aprēķināt elektroenerģijas patēriņu mājsaimniecībā un kādu 

informāciju sniedz elektrības rēķins (pamatinformācija); 
 Ieteikumi un padomi, kā izmantot dažādas elektroierīces un samazināt elektrības 

patēriņu (pamatinformācija); 
o Uzdevums un jautājumi (pamatzināšanas), internetsaites un svarīgākās informācijas 
kopsavilkums. 

 

 Saules baterijas (pamatzināšanas un padziļināta satura zināšanas) 
 Ievads- elektrības ražošana no saules (pamatzināšanas); 
 Padziļināta informācija par saules enerģijas ražošanu – cik daudz enerģijas var saražot 

saules baterija (padziļinātais līmenis); 
 Uzdevums un jautājumi (pamatzināšanas), internetsaites un svarīgākās informācijas 

kopsavilkums. 
 

 Uzdevums - Enerģijas patēriņa energovadība - Dzīvojamās ēkas vai skolas energoaudits 

 Šī nodaļa sniedz detalizētu paraugu, kā izveidot energoaudita plānu un kā to veikt 
(pamata līmenis); 

 Auditu var veikt “papīra” variantā vai izmantojot datoru- tabulas un aprēķina lapas ir 
pieejamas grāmatā, Excel formātā IUSES mājas lapā un DVD formātā). 

 
 
2.1.3  Īss “Industrijas rokasgrāmatas” apskats 
Rokasgrāmata „Energoefektivitāte rūpniecībā” sniedz informāciju par enerģijas izmantošanu 
rūpniecībā un apskata problēmas, kas saistītas ar liela apjoma enerģijas patēriņu. 
Rokasgrāmatā iekļauta bagātīga tehniska rakstura informācija, kas papildināta ar attēliem un 
grafikiem, kā arī padomi, svarīgi fakti, aktivitātes, uzdevumi un eksperimenti, lai interaktīvā 
veidā izpētītu, kā efektīvi izmantot enerģiju. 
1.nodaļa satur vispārēju informāciju par enerģiju. Šajā nodaļā skolēni apgūst termina ”enerģija” 
nozīmi un saprot, kā rodas enerģija un kādas ir galvenās ar to saistītās problēmas. Otrs šīs 
nodaļas svarīgs mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar veidiem, kā enerģija tiek mērīta un kā to var 
pārveidot citās formās. Skolēniem jāizprot, ar cik lielu enerģijas apjomu viņi darbojās ikdienas 
dzīvē. Pirmajā nodaļā ir ietverta pamata informācija un nodaļas saturs ir viegli saprotams visu 
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izglītības programmu skolēniem. 
2.nodaļa sniedz pārskatu par dažādiem enerģijas avotiem un izskaidro atšķirību starp 
neatjaunojamajiem un atjaunojamajiem enerģijas resursiem. Galvenais mērķis ir sīki izklāstīt 
problēmas, kas saistītas ar fosilo kurināmo un citiem neatjaunojamajiem enerģijas resursiem. 
Šajā nodaļā iekļauta arī papildus informācija par enerģijas piegādi kopumā un aprakstīts, kā tiek 
attīstīta atjaunojamo enerģijas avotu izmantošana.  
3.nodaļa skaidro, kā enerģija tiek izmantota lielos apjomos rūpniecisko procesu nodrošināšanai. 
Šīs nodaļas pirmajā daļā tiek apskatīta enerģijas pārveidošana un kā dažādi enerģijas resursi tiek 
padarīti pieejami. Šeit tiek skaidrots kādi enerģijas nesēji tiek izmantoti rūpniecībā un kādas 
tehnoloģijas palīdz samazināt enerģijas zudumus pārvēršanas procesā. Lai skaidrotu enerģijas 
pārvēršanas iespējas, ieteicams izmantot „Instrumentu komplektu eksperimentiem”, kas ir 
izstrādāts šī projekta ietvaros.   
3.nodaļas otrajā apakšnodaļā tiek skaidrota enerģijas gala izmantošana rūpniecībā. Šī nodaļa ir 
domāta tehniskajām skolām, jo satur detalizētu informāciju, kā padarīt dažādus procesa posmus 
efektīvākus. Pēc šīs nodaļas apguves, būtu vēlams doties mācību ekskursijā uz tuvāko rūpnīcu.  
4.nodaļa skaidro energovadību un parāda, kā organizatoriski uzlabojumi var kļūt par svarīgu 
līdzekli, lai uzlabotu energoefektivitāti un taupītu enerģiju. Informāciju par energovadību var 
viegli iekļaut stundās ekonomikas novirziena skolās, jo grāmatā tiek sniegta ekonomikas procesu 
analīze. Informācija par enerģijas patēriņa pārraudzību var izmantot arī skolās projektu nedēļās, 
veidojot enerģijas taupīšanas plānu.  
Pēdējā šis rokasgrāmatas nodaļa pēta celulozes un papīra ražošanu, kā piemēru, kurā notiek liela 
apjoma ražošanas procesi ar milzīgu enerģijas patēriņu. Papīra ražošana tika izvēlēta, jo skolēni 
var vieglāk izprast šo tēmu, tā kā ikdienas dzīvē skolā viņi papīru patērē. Šis piemērs satur 
sarežģīta satura informāciju par ražošanas procesu, kuru var izmantot tehniskā novirziena skolās.  
Šīs nodaļas noslēgumā ir iekļauts apjomīgs uzdevums, kas saistīts ar papīra taisīšanas procesiem. 
Skolēni paši var pagatavot papīru un viegli noteikt kurā procesa posmā, tiek patērēts visvairāk 
enerģijas. Papīra taisīšanas process ir sīki aprakstīts un ilustrēts ar attēliem, kā arī paver iespēju 
veikt vienkāršus enerģijas patēriņa aprēķinus dažādos procesa posmos.  
 
 
 
 
 
2.2 Instrumentu komplekts eksperimentiem 
Instrumenti vienkāršu eksperimentu veikšanai ir veidoti ar mērķi, lai skolotājiem un skolēniem 
būtu iespējams tiešā un interaktīvā veidā gūt pieredzi jautājumos, kas saistīti ar energoefektivi-
tāti, atjaunojamo energoresursu izmantošanu un enerģijas taupīšanas paradumu veidošanu. Patei-
coties instrumentu komplektam, interaktīvajiem materiāliem un rokasgrāmatām, lietotāji var 
veikt vairākus ar enerģiju saistītus eksperimentus. Šo uzdevumu mērķis ir identificēt vairākus 
jautājumus (piemēram, termālās enerģijas dispersija vai enerģijas patēriņš) un veikt vairākus tes-
tus, lai pilnībā izprastu dažu mūsu ikdienas paradumu sekas.  
Instrumentu komplektu eksperimetiem var vienkārši integrēt fizikas vai dabaszinību stundās, 
piemēram, dodot arī skolēniem iespēju integrēt viņu idejas eksperimentiem. 
Dažu eksperimentu apraksti un nepieciešamo materiālu saraksts atrodams mājas lapā: 
www.iuses.eu. 
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Materiāli, kas ievietoti instrumentu kastē 

Eksperimentu saraksts 
 
 

Tālāk aprakstītie eksperimenti palīdzēs jums pārbaudīt, aprakstīt un saprast dažus alternatīvās 
enerģijas principus: 
 

EKSPERIMENTS Nr 1. KASTES IZVEIDOŠANA 
Nepieciešamie materiāli: Siltumizolācijas (Stiferite) paneļi (6), 
Komplektā nav iekļauts: abpusēji līmējošā līmlente, šķēres(1). 
Izveidojiet kasti, izmantojot sešus siltumizolācijas paneļus; sastipriniet tos ar līmlenti. Ievērojiet: 
vienam panelim jābūt izņemamam, pārējos salīmējiet kopā. 
 

EKSPERIMENTS Nr. 2: LEDUS KUŠANA 
Nepieciešamie materiāli: kaste, kas izveidota no siltumizolācijas materiāla (Stiferite), 
Komplektā nav iekļauts: neliels šķīvis, 2 vienāda izmēra ledus gabali, taimeris (1). 
Vienu no ledus gabaliem uzlieciet uz šķīvja un ievietojiet kastē. Aiztaisiet kasti ar izņemamo 

Skaits Priekšmets Tehniskie rādītāji Piezīmes 

6 Siltumizolācijas materiāla 
paneļi 

Siltumizolācijas materiāls, 
kuru izmanto celtniecībā 
(Stiferite) 

Šī materiāla vietā var 
izmantot polisterola kasti 

1 Saules panelis 1,5 W, 6 V I e s p ē j a m s  n o p i r k t 
internetā 

1 LED Krāsa: sarkana I e s p ē j a m s  n o p i r k t 
internetā 

1 Kvēlspuldze ar E10 bāzi 4,8 V; 0,3 A I e s p ē j a m s  n o p i r k t 
internetā 

4 Krokodīļspailes ar apvalku Elektrības ķēdes mērīšanai I e s p ē j a m s  n o p i r k t 
internetā 

2 Elektrības vadi   I e s p ē j a m s  n o p i r k t 
internetā 

1 Digitālais termometrs -40 to +200 °C I e s p ē j a m s  n o p i r k t 
internetā 

1 Energometrs 230 V, 50 Hz, 16 A, 3680W I e s p ē j a m s  n o p i r k t 
internetā 

1 Vējdzirnavas Saules darbināms modelis I e s p ē j a m s  n o p i r k t 
internetā 

1 Kaste Kartona kaste   

1 DVD   Materiālu, kas iekļauts 
DVD  var lejuplādēt arī 
projekta mājas lapā: 
(www.iuses.eu) 
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paneli un uzņemiet laiku, kādā ledus gabals izkūst. Paņemiet otru ledus gabalu un atkārtojiet 
eksperimentu, ievietojot ledus gabalu kastē, to atstājot vaļā. Ko var secināt šī eksperimenta 
rezultātā? 
 

EKSPERIMENT S Nr. 3: SPULDZES IEDEGŠANA BEZ TIEŠA PIESLĒGUMA 
ELEKTRĪBAI 
Nepieciešamie materiāli:  saules panelis (1), kvēlspuldze ar E10 bāzi (1), LED (1), elektrības 
vadi (2), krokodīļspailes (4); 
Komplektā nav iekļauts: mākslīgās gaismas avots. 
Pievienojiet saules paneli spuldzēm (katru reizi citai), izmantojot elektrības vadus un 
krokodīlspailes. Uzlādējiet saules paneli ar mākslīgās gaismas palīdzību, tad izmēģiniet ar 
dabīgās gaismas avotu (sauli). Pārliecinieties, ka spuldze, kas savienota ar saules paneli, iedegas. 
Ja spuldze neiedegas, iespējamie iemesli var būt: nav kontakta starp spuldzi un vadiem; 
nepietiekams gaismas daudzums, lai uzlādētu saules paneli; bojātas spuldzes. 
 

EKSPERIMENTS Nr.  4: SILTUMIZOLĀCIJA (I) 
Nepieciešamie materiāli: Stiferite kaste, kvēlspuldze ar E10 bāzi (1), elektrības vadi (2), 
krokodīļspailes (4), digitālais termometrs (1); 
Komplektā nav iekļauts: 4.5 V baterija (1), papīra loksne (1), pildspalva (1), taimeris (1). 
Savienojiet kvēlspuldzi ar 4.5 V bateriju ar elektrības vadu palīdzību un ievietojiet to kastē. 
Aiztaisiet kasti ar izņemamo paneli un tajā izveidojiet nelielu caurumu digitālam  termometram 
ar smailo galu. Ievietojiet kastē termometru tā, lai varētu nolasīt temperatūras mērījumus. Uz 
papīra lapas fiksējiet sākotnējo temperatūru kastē. Tad pēc noteikta laika perioda (vismaz 15 
min.) nolasiet temperatūras rādījumus atkal.  Atkārtojiet šo pašu eksperimentu ar vaļēju kasti. Ko 
Jūs varat secināt? Kas jādara, lai iegūtu krasākas temperatūras izmaiņas? 
 

EKSPERIMENTS Nr. 5: SILTUMIZOLĀCIJA (II) 
Nepieciešamie materiāli: Stiferite kaste, LED (1), elektrības vadi (2), krokodīlspailes (4), 
digitālais termometrs (1); 
Komplektā nav iekļauts: 4.5 V baterija (1), papīra loksne (1), pildspalva (1), taimeris (1). 
Atkārtojiet iepriekšējo eksperimentu, kvēlspuldzes vietā izmantojot LED spuldzi. Izmēriet 
temperatūru tāpat kā iepriekšējā eksperimentā (pēc tāda paša laika intervāla) un salīdziniet 
rezultātus. Kādas atšķirības novērojāt un kāpēc? 
 

EKSPERIMENTS Nr. 6: SAULES PANELIS UN SILTUMSPĒJA (I) 
Nepieciešamie materiāli: saules panelis (1), LED (1), elektrības vadi (2), krokodīļspailes (4); 
Komplektā nav iekļauts: kvēlspuldze (vismaz 60 W). 
Kā jau Jūs novērojāt eksperimentā Nr 6, kvēlspuldze sasilda vidi. Vai termoenerģija, kuru tā 
izdala var ieslēgt LED lampu? Pārbaudiet to, izmantojot kvēlspuldzi kā gaismas avotu: 
novietojiet to tuvu saules panelim, kas savienots ar LED spuldzi un pārbaudiet, vai tā iedegsies 
vai, nē. 
 

EKSPERIMENTS Nr. 7: SAULES PANELIS UN SILTUMSPĒJA (II) 
Nepieciešamie materiāli: saules panelis (1), LED (1), elektrības vadi (2), krokodīlspailes (4); 
Komplektā nav iekļauts: neona lampa 
Atkārtojiet eksperimentu Nr 6, kvēlspuldzes vietā izmantojot neona lampu. Vai LED spuldze, 
kas ir savienota ar saules paneli iedegās? Vai ir vairāk vai mazāk termālās dispersijas vidē? 
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EKSPERIMENTS Nr. 8: SAULES PANELIS UN SILTUMSPĒJA (III) 
Nepieciešamie materiāli: saules panelis (1), LED (1), elektrības vadi (2), krokodīļspailes (4); 
Komplektā nav iekļauts: zema enerģijas patēriņa spuldze (ar tādu pašu jaudu kā 60 W 
kvēlspuldze) 
Atkārtojiet eksperimentu Nr 6, kvēlspuldzes vietā izmantojot zema enerģijas patēriņa spuldzi. 
Vai LED spuldze, kas ir savienota ar saules paneli, iedegās? Vai ir vairāk vai mazāk termālās 
dispersijas vidē? 
 

EKSPERIMENTS Nr. 9: SAULES PANELIS UN SAULES GAISMA 
Nepieciešamie materiāli: saules panelis (1), kvēlspuldze ar E 10 bāzi (1), elektrības vadi (2),  
krokodīļspailes (4); 
Vienā no iepriekšējiem eksperimentiem Jūs novērojāt, ka saules panelis, saņemot saules gaismu, 
to pārvērš elektroenerģijā. Tagad izejiet ārā un novietojiet saules paneli saulē, tad grieziet to, vai 
kvēlspuldze, kas savienota ar saules paneli, iedegās? Ko var secināt no šī eksperimenta? 
 

EKSPERIMENTS Nr.  10: DAŽĀDI MATERIĀLI, VIENĀDA TEMPERATŪRA? 
Nepieciešamie materiāli: kaste, kas izveidota no termoizolācijas materiāla (Stiferite), 
Komplektā nav iekļauts: abpusēji līmējošā līmlente, kartona paneļi, neilons vai kāds cits 
materiāls 
Izmantojiet paneļus un  izveidojiet vismaz divas dažādu materiālu kastes ( piemēram, kartona vai 
neilona). Tad atkārtojiet iepriekšējos eksperimentus. Kādas ir atšķirības iegūtajos rezultātos? 
 

EKSPERIMENTS Nr. 11: SILTUMIZOLĀCIJA (III) 
Nepieciešamie materiāli: kaste, kas izveidota no termoizolācijas materiāla (Stiferite), 
iepriekšējos eksperimentos izmantotie materiāli 
Komplektā nav iekļauts: kancelejas nazis (1) 
Izgrieziet logu un durvis kastes pretējās pusēs, līdzīgi kā tas ir mājai. Kādus rezultātus Jūs 
iegūsiet atkārtojot iepriekšējos eksperimentus, ja durvis vai logs (vai abi divi) ir vaļā? 
 

EKSPERIMENTS Nr. 12: ENERĢIJAS PATĒRIŅA MĒRĪŠANA 
Nepieciešamie materiāli: energometrs (1), uzdevums, kas iekļauts DVD. 
Komplektā nav iekļauts: elektroierīces 
Izmantojot energometru, izmēriet dažādu elektroierīču enerģijas patēriņu. Aprēķiniet enerģijas 
kopējo patēriņu dažādos apstākļos, situācijās (skolā, mājās, utt.),  izmantojot EXCEL veidni, kas 
ir iekļauta DVD. 
 

EKSPERIMENTS Nr. 13: SAULES UN VĒJA ENERĢIJA  
Nepieciešamie materiāli: saules enerģijas darbināmas vējdzirnavas  
Pēc klātpievienotās instrukcijas izveidojiet vējdzirnavas, pārbaudiet to darbību un apspriediet ar 
klasesbiedriem jautājumu par enerģijas pārveidošanu un enerģijas taupīšanu. 
 
 
2.3 Multivides CD 
Skolotājiem un skolēniem ir pieejami arī interaktīvi materiāli CD, kas izstrādāti, lai atbilstu di-
vām prasībām: pirmkārt, lai sniegtu uzskatāmu priekšstatu par galvenajiem jēdzieniem, kas 
aprakstīti trijās skolēna rokasgrāmatās. Otrkārt, lai piesasitītu skolēnu uzmanību, parādot enerģi-
jas taupīšanas jautājumus interaktīvā, modernā veidā. Interaktīvie materiāli arī var motivēt skolē-
nus turpināt pētīt jautājumus, kas saistīti ar enerģiju un parādīt, kā tie var mainīt skolēnu dzīves 
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veidu, iekļaujot energoefektīvus pasākumus.  
Papildus animācijas materiāliem, CD ir iekļauti arī interaktīvi uzdevumi, kas ļaus skolēniem pār-
baudīt savas zināšanas, ko viņi ir apguvuši. CD ir iekļautas arī trīs skolēna rokasgrāmatas, skolo-
tāja rokasgrāmata un metodiskie norādījumi instrumentu komplekta izmantošanai eksperimentu 
veikšanai. Tos var izmantot gan stundās, gan skolēnu patstāvīgajā darbā.  
Animācijas, kas iekļautas CD, sastāv no trīs sadaļām: māja, transports un rūpniecība. Katra sa-
daļa tika izstrādātapamatojoties uz kritērijiem, kurus var īsi noformulēt trīs vārdos: “Telpa, notei-
kumi, uzvedība”.  
Sadaļā “Māja”, skolēni ar peles palīdzību var virzīties pa virtuālo māju (telpu) un izvēlēties 
dažādas elektroierīces, tās ieslēgt vai izslēgt, kā tas ierasts viņu ikdienas dzīvē un izmēgināt 
dažādus enerģijas patēriņa veidus un paradumus. Darbojoties ar elektroierīcēm, tiek parādīti arī 
Noteikumi (tehniskā un zinātniskā informācija par ierīču energopatēriņu). Tādējādi skolēni var 
salīdzināt, kāds efekts ir viņu paradumu un uzvedības maiņai, izmatojot ieteikumus un iegūtos 
rezultātus, skolēni var veikt tālākos aprēķinus.    
Transporta sadaļā ir divas apakšsadaļas: pirmā veltīta dažādiem transporta veidiem un otrā- videi 
draudzīgai un drošai braukšanai. Šajā gadījumā Noteikumi un Paradumi tiek skaidroti, balstoties 
uz šādiem kritērijiem: no vienas puses, izmēģinot dažādus transporta veidus dažādoos ceļojuma 
maršrutos var parādīt energoefektivitāti un CO2 emisiju. Skolotājiem ieteicams izlasīt meto-
diskos ieteikumus, lai pareizi izprastu kalkulatora rezultātus. No otras puses, otrās apakšsadaļas 
mērķis ir sniegt skolēniem dažus vienkāršus drošas, videi draudzīgas braukšanas noteikumus. Šo 
apakšsadaļu var arī izmantot darbā ar studentiem, kas jau paši brauc ar mašīnu, kā arī to var iz-
mantot kā mačību materiālu skolēnu vecākiem. Padomi ir sniegti arī skolēna rokasgrāmatā par 
ilgtspējīga transporta attīstību.     
Trešā sadaļa, kas ir saistīta ar rūpniecību, tika veidota stāstījuma veidā, lai sniegtu  skolotājiem 
jaunu, vienkāršu un interaktīvu līdzekli, lai sniegtu dziļas zināšanas par augsto enerģijas patēriņu 
rūpnīcā interaktīvā veidā. Papīra ražošanas process tika izvēlēts, jo katrs skolēns ir saistīts ar 
papīra izmantošanu un šis process ir arī aprakstīts skolēna rokasgrāmatā par energoefektivitāti 
rūpniecībā, gan teorētiski, gan praktiskajā uzdevumā par papīra taisīšanu mājās.            

 

2.4  Prezentāciju materiāli 
Prezentācijas materiāli (PP prezentācijas) ir pieejami projekta IUSES mājas lapā un tos var iz-
mantot skolotāji, prezentējot rokasgrāmatās iekļautās tēmas. 
Prezentācijās ietvertas galvenās, rokasgrāmatās apskatītās tēmas un skolotāji var viegli pielāgpt 
tās savām vajadzībām.  
Skolēniem jāievēro, ka prezentāciju materiāli nevar aizvietot skolēna rokasgrāmatas!  
 
 
2.5  Mācīšanas novirzieni 
IUSES mācību materiālu var izmantot dažādu veidu skolas, kas atšķiras ar dažādiem mācīšanas 
modeļiem. Turklāt to iespējams izmantot dažādiem zināšanu līmeņiem: skolēniem bez 
priekšzināšanām un skolēniem ar priekšzināšanām. Ievada kurss ir paredzēts 8 stundām, tajā ir 
ietverti eksperimenti, uzdevumi un saprātīgas enerģijas lietošanas īss pamatkurss. 
Padziļinātais kurss skolēniem ar priekšzināšanām paredzēts 20 stundām un tajā izklāstīta plašāka 
un sarežģītāka viela.   
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10. attēls: Mācīšanas novirzieni 

 

Humanitārais, tehniskais un ekonomiskais novirzieni tiks raksturoti sīkāk. Dažādas skolas var 
pielāgoties piedāvātajam modelim. 
 
 
 
2.5.1  Humanitārais novirziens 
Humanitārais novirziens domāts mācīt mācību vielu no ne pārāk tehniska skatu punkta. 
Humanitārā novirziena galvenie elementi atrodami Transporta rokasgrāmatā (sabiedriskais 
transports, preču transportēšana u.c.) un Būvniecības rokasgrāmatā. Rūpniecības rokasgrāmata 
informē par enerģiju un enerģijas ražošanu. Humanitārā novirziena metodika paredz stundās 
galvenokārt izmantot diskusijas, grupu darbu, studentu prezentācijas, eksperimentus u.c. 
Rokasgrāmatas ir tulkojumi no angļu valodas un tās var izmantot svešvalodu stundās.  
 

 
11. attēls: Humanitārā novirziena īpatsvars trīs rokasgrāmatās 
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Ievada kurss (tikai 1. līmenim!) 
Transporta rokasgrāmata 
 Visiem 1. līmeņiem  
Transporta joma ir tā joma, ar kuru skolēni saskaras ikdienā visu savu dzīvi, tādēļ skolēniem ir 
priekšstats par transporta jautājumiem un viņi var iesaistīties diskusijās un aktivitātēs. Skolēniem 
jāuzzina par transporta ietekmi uz vidi, nākotnes tendencēm transporta sektorā un kā ar 
paradumu maiņa var ietaupīt enerģiju.  
 
Būvniecības rokasgrāmata 
 2. nodaļa. Ēku konstruktīvie elementi  

 5. nodaļa.Apgaismojums 

 6. nodaļa. Elektroierīces un elektroniskā aparatūra  
Mācoties 2. nodaļu skolēni uzzinās par siltuma plūsmu ēkas iekšpusē un kā var izvairīties no 
nevajadzīgiem enerģijas zudumiem ar pareizas siltumizolācijas palīdzību. Lai praktiski 
izmēģinātu siltumizolācijas teorētiskos aspektus, jāizmanto siltumizolācijas eksperimenti.  
Būvniecības rokasgrāmatas 5+6. nodaļas apraksta apgaismes un elektroniskās aparatūras 
efektīvu lietošanu ikdienā. Enerģijas taupīšana mājās lielā mērā var notikt uz elektroierīču 
lietošanas rēķina un to var parādīt ar dažiem vienkāršiem eksperimentiem. 
 
Rūpniecības rokasgrāmata 
 1. nodaļa Ievadkurss enerģijā 

 2. nodaļa Enerģijas avoti 
1+2. nodaļa no Rūpniecības rokasgrāmatas kalpo par pamatu enerģijas pamatjēdzienu un ar to 
saistīto problēmu apgūšanai. Jautājumus var izmantot diskusiju uzsākšanai.  
 
 
Padziļināts kurss (ieskaitot 2. līmeņa informāciju!) 
Transporta rokasgrāmata 
 Visiem 1. un 2. līmeņiem  
Kā jau iepriekš minēts, skolēniem ir zināms priekšstats par transporta jomu. Humanitārajā 
padziļinātajā novirzienā skolēni intensīvāk apgūst ar transportu saistīto problemātiku un daudz 
strādā individuāli. Piemēram, Skolas Mobilitātes plāns paredzēts individuālam darbam, turklāt 
dod iespēju sagaidīt sava darba rezultātus.  
 
Būvniecības rokasgrāmata 
 1. nodaļa Ievads 

 2. nodaļa Ēku konstruktīvie elementi  

 3. nodaļa Klimata aizsardzība (Gaisa kondicionēšana) 

 5. nodaļa Apgaismojums 

 6. nodaļa Elektroierīces un elektroniskā aparatūra  
Skolēns iegūst sīkāku informāciju par ēkas energotaupības pasākumiem un par to, kā paradumu 
maiņa var tieši ietekmēt enerģijas un arī naudas taupīšanu. Eksperimentiem  paredzētā 
instrumentu komplektā ietvertas dažādas aktivitātes dažādu energoefektīvu pasākumu un fizisku 
parādību izmēģināšanai. 
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Rūpniecības rokasgrāmata 
 1. nodaļa Ievadkurss enerģijā 

 2. nodaļa Enerģijas avoti 

 4. nodaļa Energovadība 
Rūpniecības rokasgrāmatā atrodama informācija par enerģijas lietošanas problemātiku, kā arī 
idejas diskusiju uzsākšanai. Grāmatā atrodamos jautājumus par alternatīvajiem enerģijas avotiem 
un neatjaunojamo enerģijas avotu lietošanas perspektīvām var izmantot kā tēmatiku grupu darbā, 
klases diskusijās vai referātos. Nodaļa par energovadību apskata energotaupības pasākumu 
visaptverošu ieviešanu un sistemātisku kontroli energoefektivitātes veicināšanai.  

 
 

2.5.2  Tehniskais novirziens 
Visas trīs rokasgrāmatas apskata daudz dažādas tehniskas dabas parādības, kas it sevišķi 
noderīgas mācību iestādēm, kas specializējas inženierzinātnēs un tehnoloģijās. Tehniskas dabas 
informācija vairāk atrodama Rūpniecības un Būvniecības rokasgrāmatās, bet arī Transporta 
rokasgrāmatā ir ne mazums ar tehnoloģijām saistītas informācijas. Tieši mācību iestādēs ar 
tehnisku ievirzi ir svarīgi darboties ar grāmatās ietvertajiem eksperimentiem un uzdevumiem. 
Rūpniecības un Būvniecības rokasgrāmatas, kopā ar Instrumentu komplektu, eksperimentiem 
piedāvā plašu praktisku aktivitāšu klāstu, kas izmantojams mācību nolūkiem.  
 

 
12. attēls: Trīs mācību grāmatu īpatsvars tehniska novirziena mācīšanas metodei.  

 
Ievada kurss (tikai 1. līmenim!) 
Rūpniecības rokasgrāmata 
 1. nodaļa Ievadkurss enerģijā 

 2. nodaļa Enerģijas avoti 

 3. nodaļa Enerģijas pārveidošana un izmantošana rūpniecībā 

 4. nodaļa Energovadība  
Divās pirmajās nodaļās skolēniem vajadzētu izmantot informāciju par vispārīgiem enerģijas 
jautājumiem un enerģijas ražošanas perspektīvām. Skolēniem vajadzētu veidot izpratni par 
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enerģijas pamatjēdzieniem un problēmām, kas saistītas ar liela mēroga enerģijas patēriņu. 
Rūpniecības rokasgrāmatā sniegtie piemēri ilustrē, kā uzņēmumā var palielināt energoefektivitāti 
un samazināt enerģijas zaudējumus, ieviešot sistemātisku pieeju šo jautājumu risināšanā, 
piemēram energovadības sistēmu. 
Būvniecības rokasgrāmata 
 2. nodaļa Ēku konstruktīvie elementi 

 3. nodaļa Klimata aizsardzība (Gaisa kondicionēšana) 

 5. nodaļa Apgaismojums 

 6. nodaļa Elektroierīces un elektroniskā aparatūra  
2. nodaļas ietvaros skolēni iegūst pamatinformāciju par siltuma plūsmu ēkas iekšpusē un par to, 
kā pareiza siltumizolācija samazina enerģijas zudumus. Lai praktiski izmēģinātu siltumizolācijas 
teorētiskos atziņas, jāizmanto siltumizolācijas eksperimenti.  
3. nodaļa apraksta gaisa kondicionēšanas sistēmu un pareiza mikroklimata izveidošanas 
principus ēkā. Studenti iegūst izpratni par sildīšanas un atdzesēšanas tehnoloģijām, kā arī to 
pareizu izmantošanu energoefektivitātes veicināšanā.  
Būvniecības rokasgrāmatas 5+6. nodaļas apraksta apgaismes un elektroniskās aparatūras 
efektīvu lietošanu ikdienā. Enerģijas taupīšana mājās lielā mērā var notikt uz elektroierīču 
lietošanas rēķina, un to var parādīt ar dažiem vienkāršiem eksperimentiem. 
 

Transporta rokasgrāmata 
 2. nodaļa Tradicionālās un alternatīvās degvielas 
Mācoties no transporta rokasgrāmatas 2. nodaļas, skolēniem vajadzētu iegūt vispārēju ieskatu par 
degvielas lietošanu transporta sektorā un iegūt izpratni par tradicionālo un alternatīvo degvielu 
izmantošanas problemātiku.  
 
Padziļināts kurss (ieskaitot 2. līmeņa informāciju!) 
Rūpniecības rokasgrāmata 
 1. nodaļa  Ievadkurss enerģijā 

 2. nodaļa  Enerģijas avoti 

 3. nodaļa  Enerģijas pārveidošana un izmantošana rūpniecībā 

 4. nodaļa  Energovadība 

 5. nodaļa  Situācijas izpēte papīra ražošanas rūpniecībā 
Divās pirmajās nodaļās skolēniem vajadzētu izmantot informāciju par vispārīgiem enerģijas 
jautājumiem un enerģijas ražošanas perspektīvām. Skolēniem vajadzētu veidot izpratni par 
enerģijas pamatjēdzieniem un problēmām, kas saistītas ar liela mēroga enerģijas patēriņu. 
Rūpniecības rokasgrāmatā sniegtie piemēri ilustrē, kā uzņēmumā var palielināt energoefektivitāti 
un samazināt enerģijas zudumus, ieviešot sistemātisku pieeju šo jautājumu risināšanai, piemēram 
energovadības sistēmu. Mācoties nodaļu par efektīvu enerģijas izmantošanu papīra fabrikā, 
skolēni iegūst izpratni par to, kā rūpniecībā tiek izstrādāti līdz sīkumam pārdomāti enerģijas 
taupīšanas pasākumi. Piedaloties praktiskajā papīra gatavošanas eksperimentā, skolēni iegūst 
izpratni par ražošanas procesa posmiem un šiem posmiem nepieciešamo enerģijas patēriņu, kā 
arī par iespējām taupīt enerģiju visā ražošanas procesā.    
 

Būvniecības rokasgrāmata 
 1. nodaļa  Ievads 

 2. nodaļa Ēku konstruktīvie elementi. 

 3. nodaļa Klimata aizsardzība (Gaisa kondicionēšana) pēc izvēles 
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 4. nodaļa Karstā ūdens ieguve mājokļos 

 6. nodaļa Elektroierīces un elektroniskā aparatūra 

 7. nodaļa Enerģijas patēriņa energovadība 
1. nodaļa sniedz ieskatu par dažādiem ēku veidiem un to pielietošanas iespējām. 2. nodaļas 
ietvaros skolēni iegūst pamatinformāciju par siltuma plūsmu ēkas iekšpusē un par to, kā pareiza 
siltumizolācija samazina enerģijas zudumus. Lai praktiski izmēģinātu siltumizolācijas teorētiskos 
aspektus, jāizmanto siltumizolācijas eksperimenti.  
3. nodaļa apraksta gaisa kondicionēšanas sistēmu un pareiza mikroklimata izveidošanas 
principus ēkā. Studenti iegūst izpratni par sildīšanas un atdzesēšanas tehnoloģijām, kā arī to 
pareizu izmantošanu energoefektivitātes veicināšanā.  
Būvniecības rokasgrāmatas 5+6. nodaļas apraksta apgaismes un elektroniskās aparatūras 
efektīvu lietošanu ikdienā. Enerģijas taupīšana mājās lielā mērā var notikt uz elektroierīču 
lietošanas rēķina, un to var parādīt ar dažiem vienkāršiem eksperimentiem, kas ietverti 
eksperimentiem paredzētā Instrumentu komplektā. 

 

Transporta rokasgrāmata 
 2. nodaļa Tradicionālās un alternatīvās degvielas 

 3. nodaļa Alternatīvie transporta veidi 
Mācoties no transporta rokasgrāmatas 2. nodaļas, skolēniem vajadzētu iegūt vispārēju priekšstatu 
par degvielas lietošanu transporta sektorā un izpratni par tradicionālo un alternatīvo degvielu 
izmantošanas problemātiku. 3. nodaļā studenti mācās par dažādiem alternatīviem transporta 
veidiem un transporta jomas perspektīvām.  
 
 
2.5.3  Ekonomikas novirziens 
Lai IUSES mācību līdzekli izmantotu Ekonomikas novirziena skolās, uzmanība  vairāk 
jākoncentrē uz enerģijas sektora ekonomiskajiem un vadības aspektiem. Skolēniem veidojas 
izpratne par energoefektivitāti no ekonomikas jautājumu viedokļa, pētot, kā var efektīvi taupīt 
līdzekļus un resursus. Ekonomiska pieeja vairāk jūtama Transporta un Rūpniecības 
rokasgrāmatās, kurās iekļauti ekonomiska un saimnieciska rakstura vingrinājumi, uzdevumi un 
aprēķini. 

 
13. att. Trīs rokasgrāmatu īpatsvars Ekonomikas novirzienā.   
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Ievada kurss (tikai 1. līmenim!) 
Rūpniecības rokasgrāmata 
 1. nodaļa Ievadkurss enerģijā 

 2. nodaļa Enerģijas avoti 

 4. nodaļa Energovadība 
Rūpniecības rokasgrāmatas nodaļas veido pamatzināšanas IUSES mācību līdzekļa Ekonomikas 
novirzienam. Pirmajās divās nodaļās skolēni apgūst enerģijas jēdziena pamatus un uzzina, kā var 
taupīt enerģiju gan lielās rūpnīcās, gan parastās skolās, ieviešot energovadības sistēmu.  
 
Būvniecības rokasgrāmata 
 1. nodaļa Ievads 

 2. nodaļa Ēku konstruktīvie elementi 

 5. nodaļa Apgaismojums 

 6. nodaļa Elektroierīces un elektroniskā aparatūra  
1. nodaļa sniedz ieskatu par dažādiem ēku veidiem un to pielietošanas iespējām. 2. nodaļas 
ietvaros skolēni iegūst pamatinformāciju par siltuma plūsmu ēkas iekšpusē un par to, kā pareiza 
siltumizolācija samazina enerģijas zudumus. Lai praktiski izmēģinātu siltumizolācijas teorētiskos 
aspektus, jāizmanto siltumizolācijas eksperimenti.  
3. nodaļa apraksta gaisa kondicionēšanas sistēmu un pareiza mikroklimata izveidošanas 
principus ēkā. Studenti iegūst izpratni par sildīšanas un atdzesēšanas tehnoloģijām, kā arī to 
pareizu izmantošanu energoefektivitātes veicināšanā.  
Būvniecības rokasgrāmatas 5+6. nodaļas apraksta apgaismes un elektroniskās aparatūras 
efektīvu lietošanu ikdienā. Enerģijas taupīšana mājās lielā mērā var notikt uz elektroierīču 
lietošanas rēķina, un to var parādīt ar dažiem vienkāršiem eksperimentiem, kas ietverti 
eksperimentiem paredzētā Instrumentu komplektā. 

 
Transporta rokasgrāmata 
1. nodaļa Transports un statistika 
3. nodaļa Alternatīvie transporta veidi 
4.3. nodaļa Skolas Mobilitātes / transporta plāns 
Transports ir tā joma, ar kuru skolēni saskaras ikdienā visu savu dzīvi, tādēļ skolēniem ir 
priekšstats par transporta jautājumiem un viņi var iesaistīties diskusijās un aktivitātēs. Skolēniem 
jāuzzina par transporta ietekmi uz vidi, nākotnes tendencēm transporta sektorā un kā paradumu 
maiņa var ietaupīt enerģiju. 3. nodaļā studenti mācās par dažādiem alternatīviem transporta 
veidiem un transporta jomas perspektīvām. Skolas Mobilitātes plāns paredzēts skolēnu 
individuālajam darbam, kuru veicot viņi paši varēs novērtēt iegūtos rezultātus.  
 
 
Padziļināts kurss (ieskaitot 2. līmeņa informāciju!) 
Rūpniecības rokasgrāmata 
 1. nodaļa  Ievadkurss enerģijā 

 2. nodaļa  Enerģijas avoti 

 4. nodaļa  Energovadība 

 5. nodaļa  Situācijas izpēte papīra ražošanas rūpniecībā 
Rūpniecības rokasgrāmatas nodaļas veido pamatzināšanas IUSES mācību līdzekļa Ekonomikas 
novirzienam. Pirmajās divās nodaļās skolēni apgūst enerģijas jēdziena pamatus un uzzina, kā var 
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taupīt enerģiju gan lielās rūpnīcās, gan parastās skolās, ieviešot energovadības sistēmu. 
Piedaloties praktiskajā papīra gatavošanas eksperimentā, skolēni iegūst izpratni par ražošanas 
procesa posmiem un šiem posmiem nepieciešamo enerģijas patēriņu, kā arī par iespējām taupīt 
enerģiju visā ražošanas procesā.    
 
Būvniecības rokasgrāmata 
 1. nodaļa  Ievads 

 2. nodaļa Ēku konstruktīvie elementi 

 5. nodaļa Apgaismojums 

 6. nodaļa Elektroierīces un elektroniskā aparatūra  
1. nodaļa sniedz ieskatu par dažādiem ēku veidiem un to pielietošanas iespējām. 2. nodaļas 
ietvaros skolēni iegūst pamatinformāciju par siltuma plūsmu ēkas iekšpusē un par to, kā pareiza 
siltumizolācija samazina enerģijas zudumus. Lai praktiski izmēģinātu siltumizolācijas teorētiskos 
aspektus, jāizmanto siltumizolācijas eksperimenti.  
3. nodaļa apraksta gaisa kondicionēšanas sistēmu un pareiza mikroklimata izveidošanas 
principus ēkā. Studenti iegūst izpratni par sildīšanas un atdzesēšanas tehnoloģijām, kā arī to 
pareizu izmantošanu energoefektivitātes veicināšanā.  
Būvniecības rokasgrāmatas 5+6. nodaļas apraksta apgaismes un elektroniskās aparatūras 
efektīvu lietošanu ikdienā. Enerģijas taupīšana mājās lielā mērā var notikt uz elektroierīču 
lietošanas rēķina, un to var parādīt ar dažiem vienkāršiem eksperimentiem, kas ietverti 
eksperimentiem paredzētā Instrumentu komplektā. 

 
Transporta rokasgrāmata 
 1. nodaļa  Transports un statistika 

 3. nodaļa  Alternatīvie transporta veidi 

 4. nodaļa  Transporta ilgtdzīvotspējas aspekti   
Transports ir tā joma, ar kuru skolēni saskaras ikdienā visu savu dzīvi, tādēļ skolēniem ir 
priekšstats par transporta jautājumiem un viņi var iesaistīties diskusijās un aktivitātēs. Skolēniem 
jāuzzina par transporta ietekmi uz vidi, nākotnes tendencēm transporta sektorā un kā paradumu 
maiņa var ietaupīt enerģiju. 3. nodaļā studenti mācās par dažādiem alternatīviem transporta 
veidiem un transporta jomas perspektīvām. Skolas Mobilitātes plāns paredzēts skolēnu 
individuālajam darbam, kuru veicot viņi paši varēs novērtēt iegūtos rezultātus.  
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3. nodaļa  Enerģijas taupības plāns 
 
Ar „Enerģijas taupības plānu” saprot metodi, 
ar kuras palīdzību skolu veido par enerģijai 
draudzīgu vidi, vienlaicīgi telpās radot 
atbilstošu temperatūru un klimatu. 
Praktiski “Enerģijas taupības plāns” ir 
programma, kas izstrādāta energovadības 
principa sistemātiskai īstenošanas skolā. 
Šī programma sastādīta tā, lai enerģijas 
(elektroenerģijas un kurināmā) izmantošana 
tiktu organizēta pareizi un efektīvi, rosinot 
gan skolēnus, gan direktoru/i, gan skolotājus 
un pārējo personālu ar izpratni attiekties pret 
enerģijas saglabāšanu un tās efektīvu 
izmantošanu skolas telpās. 
Tātad “Enerģijas taupības plāns” sastāv no 
vairākiem ne pārāk grūti izpildāmiem 
punktiem: 
1. Ievēl atbildīgos par “Enerģijas taupības plānu”, kurus varētu nosaukt par „Energovadības 

grupu”. 
2. Veic energoauditu. 
3. Programmai nosaka mērķus vai uzdevumus vai abus. 
4. Sastāda pasākumu plānu mērķu sasniegšanai. 
5. Izpilda pasākumu plānu. 
6. Kontrolē un novērtē paveikto. 
Ikviena skola var pielāgoties šim modelim, ņemot vērā vietējos apstākļus, kontekstu un 
vajadzības. 
Vairāk informācijas par uzņēmumos un ražošanas sfērā izmantoto “Energovadības plānu” var 
atrast  rokasgrāmatas „Enerģijas izmantošana rūpniecībā ”4. nodaļā.  
 
1. solis 
Ievēl atbildīgos par “Enerģijas taupības plānu” (izveido Energovadības grupu).   
“Energovadības grupā” varētu būt pārstāvēti visi klašu skolēni, kā arī pieaugušie – skolas 
darbinieki. Dalībnieku skaits un veids, kādā tiek izveidota grupa nav tik svarīgi, galvenais ir 
grupas dalībnieku izpratne un pārliecība par sava uzdevuma nopietnību. 
Laba sadarbība un komandas darbs nosaka “Enerģijas taupības plāna” veiksmīgu īstenošanu, 
sevišķi sākuma stadijā; svarīga ir arī pēc iespējas lielāka dalībnieku iesaistīšanās grupas darbā. 
Īsumā energovadības grupai būtu šādi uzdevumi: uzņemties atbildību par visu darba procesu, 
izplatīt nepieciešamo informāciju skolā, izvēlēties pareizās metodes un pasākumus, noorganizēt 
šos pasākumus, periodiski noturēt grupas sanāksmes, lai pilnveidotu darbu un kontrolētu  
programmas. 
 
2. solis 
Audits (ieskaitot pārskatu par enerģijas izmantošanu ) 
Energoaudits ir viena no galvenajām efektīvas enenergotaupības programmas sastāvdaļām. 

1. solis 
Ievēl energova-

dības grupu 

5. solis  
Izpilda pa-

sākuma 

4. solis  
Sastāda 

pasākumu 

 3. solis 
Nosaka 

mērķus un 

2. solis  
Veic Ener-
go-auditu 

Kontrolē un 
novērtē pa-
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Audita laikā novērtē enerģijas patēriņa daudzumu telpās un noskaidro enerģijas taupīšanas 
potenciālu. Tomēr audits, kā tāds, enerģiju netaupa. To var uzskatīt par sākuma posmu, kura 
laikā izpēta telpām nepieciešamā enerģijas patēriņa vājos punktus, tad šo informāciju izmanto kā 
pamatu taupīšanas pasākumu izstrādāšanai un ieviešanai.     
Katrs pats var veikt vienkāršu auditu, bet var pieaicināt profesionālus speciālistus detalizētas 
pārbaudes veikšanai. Vienkāršs audits sastāv no sekojoša plāna: 

 Noskaidro enerģijas patēriņa skaitļus 

 Noskaidro enerģijas patēriņa avotus 

 Sastāda enerģijas patēriņa pārskatu, kurā iekļauj arī novēršamos trūkumus 
 
Iesākumā nepieciešamie dati 
 Enerģijas patēriņa dati par pēdējo gadu: ir nepieciešami elektrības rēķini par pēdējiem 12 

mēnešiem vai arī elektroapgādes nodrošinātāja piestādītā rēķina izraksts par pēdējiem 12 
mēnešiem. 

 Izmantojamās enerģijas veids: dabas gāze, elektroenerģija, dīzeļdegviela, propāns. 

 Skolas telpu platība. 

 Objektā ikdienā esošo cilvēku skaits (studenti un personāls). 
 

Dati par patēriņu 

Izvēlas atbilstošu kurināmā veidu un mērvienības 
 

Sakarības starp šiem datiem sniegs nepieciešamo informāciju par patēriņu: enerģijas patēriņu 
dienā vai gadā uz vienu kvadrātmetru un vienu cilvēku (kWh/m²/cilvēks), kā arī izraisītās 
emisijas (izmantojiet informāciju par emisijas faktoru no uzdevuma Būvniecības rokasgrāmatā). 
Kurināmā patēriņa aprēķinam pārveidojiet masas vienību kWh (izmantojiet uzdevumu 
Būvniecības rokasgrāmatā) un aizpildiet sekojošu tabulu.  
 
 

 1. gads  2. gads 

Cilvēku skaits

Skolas telpu platība (m²)

 1. gads 2. gads

kWh 

Kurināmā  patēriņš apkurei*

Dabas gāze         (m³, kWh)

Propāns / butāns   (m³, kWh, kg)
Sašķ idrinātā gāze          (litres, kg)
Petroleja          (kg, litres, kWh)
Koksne un cita biomasa kg

Akmeņogles kg

Enerģijas piegādes pakalpojumi Patēriņš

Elektroenerģijas patēriņš
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Enerģijas patēriņa avoti 
Nākošais solis ir katra sīkākā enerģijas patērētāja uzskaite skolas telpās (gan izmantota, gan 
neizmantota). 
Veicot šo uzskaiti, iesakām izmantot Būvniecības rokasgrāmatā atrodamā uzdevuma pirmo, otro 
un trešo posmu, kur sniegts detalizēts pasākumu izklāsts, kas palīdzēs veikt nepieciešamos 
mērījumus un aprēķinus. 
Tālāk seko veicamo pasākumu īss uzskaitījums (papildus informāciju un veidni meklē 
Būvniecības rokasgrāmatas uzdevumā). 
 Izveido detalizētu enerģijas patērētāju ierīču un aparatūras sarakstu. Tas jāveic, izmantojot 

divus galvenos kritērijus (izmantot dotās tabulas): 
 pārbaude notiek, apsekojot visas telpas (sporta zāli, ēdnīcu, mājturības klases 

virtuvi, tualetes, dušas, atpūtas telpas u.c.) un/vai 
 pārbaude notiek pēc enerģijas patērētāja veida (elektroierīces, elektroniskā 

aparatūra, apgaismojums u.c.). 
 Sadala ierīces un aprīkojumu pēc to enerģijas avota: elektroenerģija vai kurināmā veids 

(dabas gāze, deggāze, akmeņogles, koksne). 
 Izveido detalizētu visu elektroierīču un elektroniskās aparatūras sarakstu, katram 

patērētājam pievieno enerģijas patēriņu (W) un novērtē, cik ilgu laiku tas tiek darbināts 
(laika periods ieslēgtā režīmā). Elektroenerģijas patēriņu iegūst, sareizinot katra aparāta 
jaudu ar laika periodu ieslēgtā režīmā stundās. Izlietotā enerģija ir vienāda ar (kWh) = 
jauda (kW) ´ laiks (stundas). 

 Nobeigumā aprēķina elektroenerģijas patēriņu, sareizinot patēriņu ar cenu uz vienu 
elektroenerģijas vienību (pēc elektrības rēķina datiem). Izmaksas (€) = €/kWh ´ kWh 

 Lai noteiktu kurināmā patēriņu, ērtāk ir izpētīt elektrības rēķinus, un aprēķināt, kura joma 
un ierīce patērē vairāk kurināmā. 

 
Energovadības pārskats (ēkas inspicēšana) 
Energovadības plāna izstrādāšanas un telpu audita laikā var palikt neievēroti nepareizi ierīču 
lietošanas gadījumi, kuri var izraisīt ievērojumus enerģijas zudumus. Tādēļ nākošais etaps ir 
enerģijas zudumu iemeslu un enerģijas taupīšanas iespēju noskaidrošana. Šim nolūkam sastāda 
ierīču, aprīkojuma un ēkas konstruktīvo elementu (logi un durvis) u.c. energovadības pārskatu. 
Šis etaps var būt gan kā papildinājums iepriekšējiem pasākumiem, gan kā alternatīvs pasākums 
tajā gadījumā, ja netiek veikta detalizēta pārbaude, bet tādā gadījumā audits kļūst vienkāršāks un 
ātrāks. 
Nākošajā lapā dotais energoaudita uzskaites saraksts var kalpot kā piemērs skolas inspekcijas 
sarakstam un tas balstās uz izplatītām enerģijas taupīšanas metodēm, galvenokārt akcentējot 
uzvedības aspektu. Sarakstā uzskaitītos pasākumus var papildināt pēc vajadzības (Excel 
programmatūras veidne ir pievienota). 

Patēriņš gadā:

Elektroenerģija uz vienu cilvēku

Elektroenerģija uz 1 m2:

Kurināmais uz vienu cilvēku:

Kurināmais uz 1 m2:

Patēriņš kopā:

.......... kgCO2 eq/person

EMISIJAS

..... kWh/person

..... MWh

Enerģijas patēriņš

Rezumējums 

........... kg CO2 eq/m2

........ t CO2 eq

.......... t CO2 eq/m2

.......  t CO2 eq

..... kWh/m2

..... kWh/person

..... kWh/m2
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Energoaudita uzskaites saraksts 

    Pielietošanas stadija   

  

Standarts 

N
av 

S
āk 

P
ielieto 

P
laši p

ielieto 
Komentāri 

  Apgaismojums un ierīces           
1 Ja ir pietiekošs dienas gaismas apgaismojums vai, ja 

telpās neviens neatrodas, visam apgaismojumam jābūt 
izslēgtam. 

X       Kāds dažreiz izslēdz 
elektrību, bet tas 
nenotiek regulāri. 

2 Vai apgaismojums ir izslēgts, kad koplietošanas telpās 
(koridors, tualete u.c.) neviena nav? 

X         

3 Kad datora monitorus nelieto, tie ir vai nu izslēgti, vai 
atrodas guļošā režīmā. 

  X     Datora monitori bieži 
paliek ieslēgti, kad tos 
nelieto vai atrodas 
guļošā režīmā. 

4 Kad datora perifēriskās ierīces (printeri, skeneri u.c.) 
nelieto, tām jābūt izslēgtām. 

X       Tā nav. 

5 Visām āra gaismām dienas laikā jābūt izslēgtām.   X     Ne vienmēr. Bieži 
gaismas ir ieslēgtas 
dienas laikā.  

6 Visām āra gaismām naktī jābūt izslēgtām. X       Tā nav. 

7 Pārnēsajamos sildītājus drīkst izmantot tikai 
neparedzētos gadījumos un jābūt direktora atļaujai. 

  X     Pārnēsājamie sildītāji 
palikuši vairs tikai dažās 
telpās. 

8 Nelielu “bāra” tipa ledusskapju lietošana ir aizliegta, tos 
drīkst lietot tikai galējas nepieciešamības gadījumā. 

X       Mūsu skola ir ļoti plaša, 
tādēļ kopīga 
ledusskapja 
izmantošana ir 
sarežģīta. 

9 Jāpērk visenergoefektīvākās ierīces un aprīkojums 
(piem., ar visaugstāko Energoefektivitātes marķējumu). 

  X     Dažām ierīcēm 
(datoriem) ir 
Energotaupības 
augstākais marķējums, 
tomēr apzināti 
energoefektīvas ierīces 
pirktas netiek. 

1
0 

Tiek ievērota pārskatāma ierīču un aparatūras uzskaites 
programma, lai nebūtu vairāk ierīču un aparātu nekā 
nepieciešams un taupītu elektroenerģiju. (piemēram, 
nevajadzīgu ledusskapju izslēgšana un/vai nelietošana, 
printeru skaita samazināšana darba vietā). 

X       Nav nekādas ierīču un 
aparatūras uzskaites 
programma. 

1
1 

Vai iegādāti apgaismojuma kontroles aparāti, 
piemēram, apgaismojuma jaudas stabilizatori- (gaismas 
jūtīgi sensori) vai automātiskie slēdži, kas ieslēdzas, ja 
kāds ir telpā, vai vienkārši taimeri. 

  X     Tikai tualetēs ir 
apgaismojuma jaudas 
stabilizatori. 

1
2 

Darbojas apgaismojuma tehniskās apkopes 
programma. 
  

X       Nē, tādas prakses nav. 
Tikai apkopējas dažreiz 
iztīra spuldzes. 

1
3 

Vai sienu un griestu krāsa ir atbilstoša gaismas 
atstarošanai? 

    X     
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Kā jau iepriekš minēts, tabulā nav uzskaitīti visi iespējamie pasākumi, katra skola var papildināt 
nepieciešamo pasākumu sarakstu atkarībā no savām vajadzībām.  

 
 

1
4 

Kvēlspuldžu vietā ir ierīkotas luminiscentās spuldzes.   X     Tikai dažās telpās. 

  Apkure un dzesēšana           
1  Skolas dienas nobeigumā logi ir aizvērti un aizkari 

aizvilkti. 
  X     Daži logus un aizkarus 

aizver dienas 
nobeigumā, bet tas 
nenotiek regulāri. Tas 
atkarīgs no skolas 
atbildīgā darbinieka. 

2 Ventiļi pie logiem un palodzēm nav aizsprostoti.   X     Dažās klasēs ir. 

3 
Durvis ēkas ārpusē neatrodas atvērtas ilgāk nekā 
vajadzētu. 

X       Durvis ir atvērtas ilgāk 
nekā vajadzētu un ne 
tikai, kad pa tām nāk 
iekšā un iet ārā skolēni. 

4 
Sporta zāles telpās durvis tiek turētas aizvērtas. X         

5 Ierīces un aparāti tiek regulāri pārbaudīti un problēmas 
tiek savlaicīgi risinātas. 

    X   Tiek regulāri pārbaudīti. 
Arī darbinieki un skolēni 
savlaicīgi ziņo par 
problēmām. 

6 Vai siltā ūdens krāni nepil?     X   Piloši krāni tiek 
savlaicīgi salaboti. 

7 Vai griestiem nodrošināta siltumizolācija? (jautājums X       Nē, nekur nav 

8 Vai apkures un dzesēšanas iekārtas ir aizsegtas ar 
aizkariem, mēbelēm, segām, u.c.? 

      X Jā, šāda prakse ir 
vērojama gandrīz visur. 

9 Vai auduma žalūzijas u.c. žalūzijas tiek lietotas? X       Nē, pārmaiņas arī 
netiek  plānotas. 

1
0 

Vai apkures katli ir pārbaudīti un labi izolēti? 
  

      X Jā, katli ir jauni un  ar 
siltumizolāciju  labi 

1  Vai ventilatori ir izslēgti, ja tos nelieto? (sporta zāle,           

1
2 

Vai karstā telpā tiek atvērti logi vai regulēti radiatori? 
  

  
  

X 
  

  
  

  
  

Ne vienmēr; logi ir bieži 
atvērti un radiatori ir 
karsti. 

1 Vai durvīs lietots efektīvs blīvējums?   X       

  Vispārēja izpratne un energovadība           
1 Vai skolas ēkā  izvietoti plakāti, kas izskaidro 

energotaupības svarīgumu (piemēram, “Izslēdz 
gaismu!” vai “Aizver durvis, tas mazina siltuma 

X       Nē, bet ir ieplānots. 

2 Vai skolēni tiek iesaistīti dažādos pasākumos   X       

3 Vai ir izveidota kāda ar energotaupību saistīta skolēnu 
pašpārvaldes organizācija (piem., Elektroenerģijas 
taupības vai Vides aizsardzības grupa), kas informē 

X         

  ... Sarakstu var turpināt pēc vajadzības ...           
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3. solis 
Mērķa un uzdevumu noteikšana 
Vispirms enerģijas taupīšanas programmai skolā jāizvirza galvenais mērķis kopumā, tam 
jāpakārto mazāki mērķi, tad jānosaka uzdevumi to sasniegšanai. Mērķiem un uzdevumiem jābūt 
konkrētiem, reāliem un izpildāmiem. Izstrādātie uzdevumi katra mērķa sasniegšanai kļūst par 
atskaites punktu programmas izpildē: 
Programmas mērķi: 
a. Līdz noteiktā perioda beigām samazināt skolas ēku enerģijas patēriņu vismaz par ____% 
(salīdzinājumā ar iepriekšējā perioda elektrības izmaksām) un saglabāt šo līmeni vēl trīs 
turpmākos gadus. 
Var arī par pamatu salīdzinājumam izmantot, piemēram, 20XX. gada enerģijas patēriņu. Citā 
variantā par pamata rādītāju izmanto vidējo pēdējo gadu enerģijas patēriņu. 
Izvirzītā mērķa sasniegšanai nosaka sekojošus uzdevumus: 
a. Nomainīt vismaz  __% kvēlspuldzes ar kompaktām luminiscentām spuldzēm gada pirmajā 
ceturksnī. 
Samazināt  laika daudzumu, kurā visā skolā ir iedegts apgaismojums par  __%. 
Uzdevumiem ir jāatbilst pasākumu plāna aktivitātēm, par ko iet runa nākošajā solī. 
 
4. solis 
Prioritāšu noteikšana un enerģijas taupīšanas pasākumu plāna sastādīšana  
Energoaudita un skolas telpu inspicēšanas rezultāti atklāj tos objektus, kurus lietojot tiek tērēts 
pārāk daudz enerģijas. Pēc nepilnību noskaidrošanas, pasākumu plānam nosaka prioritātes un 
tām atbilstošus uzdevumus, kas arī veido “ENERĢIJAS TAUPĪBAS PASĀKUMU PLĀNA” 
punktus. 
Citiem vārdiem, tiek sastādīts pasākumu plāns energoefektivitātes pilnveidošanai un enerģijas 
saglabāšanai skolā, un tā izpilde var sākties. 
Zemāk dotā veidne kalpos par paraugu skolas „ENERĢIJAS TAUPĪBAS PASĀKUMU 
PLĀNAM” (Vairāk informācijas par pasākumiem enerģijas taupīšanā atrodas Būvniecības 
rokasgrāmatas uzdevumā 6. posmā).    
Taupīšanas pasākumi ierakstāmi 2. stabiņā „Pasākumi”, kas veicami inspekcijas laikā atklāto 
trūkumu novēršanai; iesakām lietot to pašu numerāciju, kas lietota „Energoaudita datu lapā”. 
Izpildāmais mērķis vai nepieciešamais uzlabojums jāraksta pirmajā stabiņā. 
Padarītos darbus ieraksta trešajā stabiņā. 
Stabiņš ar uzrakstu “Resursi” paredzēts iesaistīto cilvēku, nepieciešamo materiālu un plānoto 
izmaksu uzskaitījumam. 
Stabiņš “Laika periods” norāda pasākuma sākumu un beigu datumu. 
Pēdējā stabiņā “Rezultāti” fiksēti iegūtie rezultāti noteiktā laika periodā. 
Jāatceras, ka plāns nav statisks documents. Novērojumu, novērtējuma un aprēķinu rezultātā 
plānā parādīsies arvien jauna informācija, kas atspoguļos mainīgos rezultātus, panākumus vai 
neveiksmes . 
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Pasākumu plānu var arī 
sastādīt pēc citas metodes. Nepieciešamos pasākumus un uzdevumus var iedalīt pēc veicamā 
termiņa kā tas redzams piemērā tālāk. 

Enerģijas taupības pasākumu plāns: Laika līnija  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. solis 
Pasākumu plāna izpilde 
Lai sasniegtu enerģijas taupības mērķus, ir nepārtraukti jāstrādā pie pasākumu plāna izpildes. 
Plāna veiksmīgā izpildē svarīga loma ir visa skolas kolektīva iesaistīšanā. 
Lai nodrošinātu visas skolas kolektīva plašu iesaistīšanos, pareizi jāpielieto komunikācijas 
stratēģijas. (skat. nodaļu “Komunikācijas plāns”). 
Dažas idejas veiksmīgai pasākumu plāna izpildei: 
 Izveido “Energovadības grupu”, kas pārstāvētu skolas kolektīva dažādus līmeņus. 

 Izpratnes veidošanai, sastāda enerģijas „pareizas” lietošanas mācību programmu un 
periodiski organizē skolas darbinieku apmācību. 

 Skolotāji  iegādājas izglītojošus materiālus par enerģijas taupīšanu un sasaista enerģijas 
taupīšanas problemātiku ar sava priekšmeta vielu. 

Izvietot plakātus, kas aicina gaiteņos izslēgt gaismu. 
Sagādāt laboratorijām pagarinātājus ar slēdzi “ieslēgts / izslēgts”. 
Ieviest 10% atjaunojamās enerģijas avotus. 
Veikt visu apkures un dzesēšanas iekārtu pārbaudi 
Izvietot plakātus, kas aicina neatstāt bez vajadzības vaļā durvis un logus. 
Aizblīvēt durvis un logus 
Iegādāties skolotājiem izglītojošus materiālus par enerģijas taupīšanu un aicina viņus 
sasaistīt enerģijas taupīšanas problemātiku ar sava priekšmeta vielu 
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 Taupīgai enerģijas lietošanai skolas telpās,  sastāda ikdienā lietojamu sarakstu datorklasēs, 
klašu telpās, sporta zālē, koplietošanas telpās u.c. 

 Izstrādā sarakstu taupīgai enerģijas lietošanai visiem skolas personāla līmeņiem 
(administrācijai, skolotājiem, un tehniskajiem darbiniekiem). 

 Nodibina balvas pasniegšanas tradīciju par enerģijas taupīšanas pasākumu, piemēram, 
„zaļā” dzīves stila, videi draudzīgas uzvedības u.c. ievērošana. 

 
6. solis 
Paveiktā kontrole un novērtēšana 
Nobeigumā nepieciešams izstrādāt kontroles sistēmu, kas uzraudzītu plāna izpildi konkrētā laika 
periodā. 
Tā palīdzēs energovadības grupai sekot plāna izpildei, izvērtējot katra pasākuma pozitīvos un 
negatīvos aspektus. 
Ja pieņem, ka “Enerģijas taupīšanas plāns” ir ciklveida process, tad kontrole un vērtēšana dod 
iespēju laicīgi ievērot iespējamās problēmas un atklāt grūtību cēloņus, kas savukārt palīdz 
savlaicīgi pievērsties neizpildītajiem punktiem vai ieviest plānā korekcijas. 
Ir ļoti svarīgi saprast, ka kontrolei un novērtēšanai jābūt vienkāršai un efektīvai. 
Kontroles sistēma pamatojas uz mērķiem, pazīmēm un laika termiņiem, kā tas noteikts 
“Pasākumu plānā”, un uz sekojošām metodēm, piemēram: 

 Novērojumu pieraksti (dienasgrāmata) 

 Atskaites par padarīto (arī izdevumiem, ja ir tāda informācija) 

 Sanāksmes 

 Plāna analīze un izpildīto pasākumu novērtējums 

 Informācijas izmantošana 
Novērojumu pieraksti (dienasgrāmata)  
Paveikto pasākumu kontroles biežums jānosaka “Pasākuma plāna” pēdējā stabiņā. 
Labs palīgs informācijas pierakstiem ir dienasgrāmatas vešana. Dienasgrāmatas formāts dotu 
iespēju pierakstīt negaidītas idejas, pēkšņas domas u.c. 
Atskaites par padarīto  
Atskaites ietver informāciju par paveiktajiem pasākumiem. Tiem jābūt īsiem un kodolīgiem. 
Energovadības grupas biedriem jāvienojas par to regularitāti. (parasti atskaites sniedz vienreiz 
ceturksnī). 
Tālāk dots paraugs, kuru var pēc vēlēšanās pievienot “Enerģijas taupības pasākumu plānam” 
turpinājumā pēdējam stabiņam. (Ir pieejama veidne Excel formātā). 
 
Sanāksmes 
Sanāksmes ir nepieciešamas ideju radīšanai, ierosinājumiem, un pasākumu organizēšanai. 
Sanāksmes izmanto: 
 Informēšanai par izpildītajiem pasākumiem starp atskaitēm, pārbaudēm un ierosinājumiem 

darbības pilnveidošanai vai 
 Atskaites ziņojumam, un visas energovadības grupas vienotas darbības organizēšanai, lai 

uzlabotu esošo situāciju; 
Energovadības grupas dalībnieki vienojas par sanāksmju biežumu. Vēlams sanāksmes saistīt ar 
atskaitē paredzēto laika periodu. 
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Plāna un sasniegto rezultātu novērtējums.  
Katru pasākumu var novērtēt pēc 5 ballu sistēmas. Iegūtais rezultāts radītu priekšstatu par 
izdarīto, vājajiem punktiem, neveiksmēm. 
Beidzot: izmanto informāciju!   
Lai kontrole būtu efektīva, iegūto informāciju pielieto sekojoši: 

 Izmaina plānoto pasākumu izpildes termiņus. 

 Pielāgo plānotās finanses u. c. vajadzības 

 Pilnveido plānošanu un lēmumu pieņemšanu. 

 Atklāj nākotnē darāmos darbus. 

 Iesaista pārējos skolas kolektīva dalībniekus un veicina sadarbību. 

 Informē skolas kolektīvu par padarīto un nākotnes plāniem. 
Skolas kolektīvu periodiski informē par paveikto un energovadības programmas rezultātiem; par 
to, kas paveikts un kā skolas kolektīva biedri paši var iesaistīties enerģijas rēķinu samazināšanā. 
Vajadzības gadījumā lietot informāciju (skat. nodaļu par komunikācijas plānu).   
 
 
 
 
 
 

Atskaite par izpildītajiem pasākumiem (paraugs)

Biežums: 

Datums: 

Izpilde Resultāti
Finansu 

dati Novērtē jums

Izmaksas 
(LVL)

Piezīmes

a)Skolēni uzdevum u 
saņēmuši                           
b)Plakāti un uzlīm es ir 
izvietotas  visās  klasēs  

Apmēram 70% 
apgaismojuma tiek izslēgts

100

30% ne vienmēr izslēgtā 
apgaismojuma izskaidro 

ar iesaistīto skolēnu 
nepietiekamo skaitu

Šo darbu nesen uzsāka 500
Pasākuma izpildi uzsāks 

...

Ir noblīvētas 10 no 15 durvīm 
un 40  no 75 logiem  

350
Darbu pabeigs viena 

mēneša laikā

................ ........................ ......... .....................
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4 Komunikācijas plāns 
 
 
Tie skolotāji, kas kopā ar skolēniem ir īstenojuši enerģijas taupības programmu, apzinās, cik 
lielu darbu tas prasa. Ja energovadības grupa neinformē pārējo skolas kolektīvu par sevi un 
padarīto darbu (kā tas aprakstīts iepriekšējā nodaļā), tas paliek nemanīts un ātri aizmirstas. Tāpēc 
ir nepieciešams publiskot informāciju par grupas darbu.   
Būtu lietderīgi izmantot šādas sabiedrisko attiecību teorijas atziņas skolas kolektīva 
informēšanai:   
 Grupā jāveido apziņa, ka paveicamais darbs ir svarīgs un pelna atzinību;  

 Jāveido sava atpazīstamība skolā; 

 Pilsētā vai rajonā jāveido tēlu par aktīvu jaunatni; 

 Citas skolas jāinformē par pozitīvu piemēru ; 

 Jānodibina labas attiecības ar svarīgiem cilvēkiem, kas varētu kļūt par atbalstītājiem 
nākotnē; 

 Jāveido sadarbība ar citām skolām; 

 Jāorganizē piekļuve potenciālajiem sponsoriem un donoriem.  
Par skolas aktivitātēm var informēt dažādi: 
 Organizējot pasākumu pilsētai vai rajonam; 

 Preses konference; 

 Intervija vietējā masu informācijas līdzeklī (TV, radio, laikrakstā); 

 Savas mājas lapas izveidošana; 

 Reklāmas lapiņu, t-kreklu, nozīmīšu izdalīšana. 
No nosauktajām aktivitātēm tikai pirmo punktu izskatīsim grāmatā. Parasti organizēšana attiecas 
uz vienas dienas ilgu pasākumu kā “skolas diena”, “enerģijas diena”, “atvērto durvju diena”, kur 
uzaicina vietējās sabiedrības pārstāvjus, lai viņiem prezentētu skolas pēdējos sasniegumus. 
Ja salīdzina augstāk minētās aktivitātes, pasākumi, kas veltīti vietējai sabiedrībai, ir 
visatbilstošākie, jo tos ir viegli īstenot un tie ir samērā efektīvi. Pasākuma organizēšana būtu 
jāuzdod energovadības grupai, arī skolas telpas ir pietiekami atbilstošas, un ir iespējams pat 
izdrukāt un sakopēt reklāmas lapiņas u.c. Atbildīgais par pasākumu var noorganizēt skolēnus, 
kas izdomās un sagatavos reklāmas lapiņas, izceps cepumus, sagatavos videoierakstus vai 
fotogrāfijas. Kopīgiem spēkiem skolēni un skolotāji var noorganizēt interesantu pasākumu ar 
nelielām izmaksām. 
Šadi pasākumi arī piesaista masu informācijas līdzekļu uzmanību, kuri izvairās intervēt 
garlaicīgus ekspertu komentārus, bet dod priekšroku jaunu cilvēku aktivitātēm, kuri var 
nodrošināt ar atraktīviem video un foto materiāliem. 
 
 
4.1 Kā noorganizēt interesantu pasākumu? 
Skolas pasākumu organizēšana pa soļiem: 
1. solis Organizētāju grupas izveide  
Grupā noteikti jābūt tiem skolēniem, kas nodarbojās ar enerģijas taupības kontroli. Tāpat grupā 
jāiekļauj skolēni ar organizatoriskām spējām un zināšanām žurnālistikā.  
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2. solis: Pasākuma plānošana 
Enerģijas taupīšana skolā ir nopietna tēma. Programmas īstenošanas laikā noteikti uzkrājušās 
tabulas un grafiki, kā arī uzdevumu risinājumi un paskaidrojumi. Tie noteikti radīs lielu interesi 
tajos sabiedrības pārstāvjos un ekspertos, kas nodarbojas ar enerģijas jautājumiem. No otras 
puses, šie jautājumi var likties diezgan vienmuļi tiem cilvēkiem, kas nav saistīti ar šo jomu. 
Jāpadomā, kā enerģijas jautājumu skaidrošanu var padarīt atraktīvu un aizraujošu. Pēdējā laikā, 
piemēram, angļu valodā parādījies jaunvārds “ecotainment”, šī jaunvārda latvisks variants būtu 
“ekoizklaide”.  

Dažas idejas pasākuma organizēšanai, sekojot “ekoizklaides” principiem: 
 Izvēlieties kādu dzīvnieciņu par pasākuma talismanu un uzzīmējiet viņu. 

 Noorganizējiet skolā spēli “Meklēsim enerģiju”. To dara šādi: sagatavo lielas bultas un 
plakātus, kas ilustrē enerģijas izmantošanas veidus jūsu skolā. Bultas kalpo par norādēm 
enerģijas avotu meklēšanā. 

 Pasākuma laikā  skolas mūzikas grupa spēlē “eko” mūziku 
 

Piezīme: Angļu valodas vārds ''Ecotainment'' ir saliktenis, kas sastāv no diviem vārdiem 
“ecology” (ekoloģija) un “entertainment” (izklaide). To lieto, lai apzīmētu ekoloģijas 
(un arī energoefektivitātes) priekšmeta mācīšanu atraktīvā un izklaidējošā veidā.    

Situācijas izpēte 
Energoefektivitāte Klīva skolā Lielbritānijā 
 
 

 

Klīva skola pieteica dalību YEP! (Young Energy People!) projektā 2008. gada 
septembrī. “Severnas-Vai enerģētikas aģentūra” uzaicināja 10. un 12. klases 
skolēnus pieteikties Skolas Energovadības Grupā (SEVG). Ieinteresētie 
skolēni aizpildīja anketas un tika pieņemti darbā dažādos amatos, sākot no 
enerģijas lietošanas konsultanta līdz projekta vadītājam. Grupā no sākuma 
iesaistījās piecpadsmit skolēni, taču ne visi skolēni vēlējās aktīvi darboties un 
drīz pienāca brīdis, ka grupā palika tikai pieci skolēni. Taču šie pieci skolēni 
izrādījās īsti entuziasti un viņi skolā ieviesa efektīvu energoefektivitātes 
ievērošanas kampaņu, un ne tikai iesaistīja citus jauniešus savā grupā, bet arī 
izveidoja “Enerģijas spiegu” grupu no 7. klases skolēniem.  
Skolā SEVG oficiālā ziņojumā izklāstīja par Enerģijas izlietošanas analīzies 
rezultātiem un tika sniegti ieteikumi enerģiojas samazinašanā. Tad no 
ieteikumiem izdalīja bez naudas līdzekļiem veicamos uzlabojumus.Pēc 
enerģijas taupīšanas mērķu izvirzīšanas, izstrādāja enerģijas taupīšanas 
politiku.Tā kā bija skaidrs, ka skola tik vienkārši neiesaistīsies programmā, 
grupas dalībnieki savu redzējumu izklāstīja ziņojumā, kurā bija redzams, cik 
vienkāršā veidā var panākt enerģijas patēriņa samazinājumu. Ziņojumā tika 
ietverts grupas pasākumu plāns. Ziņojumu iesniedza direktora vietniekam, 
saimniecības daļas personālam un skolas pārvaldniekam. Tad notika kopējā 
visu ieinteresēto pušu sapulce. Skolas vadības pārstāvji bija patīkami pārsteigti 
par skolēnu attieksmi, par problēmas pareizo izpratni, par spēju saskatīt 
atšķirīgo un, kas bija vissvarīgāk, par potenciālu naudas ietaupīšanai.   
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Tad grupas pārstāvji informēja skolotājus par plāniem un veicamajiem 
pasākumiem. Skolēni bija sagatavojuši skolotājiem ieteikumus par veicamiem 
pasākumiem enerģijas taupīšanai klases telpās. Bija izveidota kontroles 
sistēma enerģijas taupīgai lietošanai klasēs, kā arī katras klases telpas 
vērtēšanas sistēmas kritēriji. Vērtēšana tika veikta vienreiz divās nedēļās.   
Grupas aktīvistiem bija skaidrs, ka veiksmīgai programmas izpildei 
nepieciešami jauni dalībnieki. Nolēma iesaistīt 7. klasi, jo šī vecuma bērni ir 
dedzīgi un viņi varētu kļūt par galvenajiem programmas īstenotājiem 10. un 
12. klašu skolēnu vietā. Tika uzrakstītas uzaicinājuma vēstules tiem bērniem, 
kas izrādīja interesi par piedalīšanos projektā. Tad radās ideja nosaukt 7. 
klases skolēnus par spiegiem. Tika noorganizēta īsa apmācība un katram 
dalībniekam piešķīra noteiktas klases telpas, kurās tie kontrolēs enerģijas 
taupīšanu. “Spiegi” kontrolēja klases un regulāri aizpildīja vērtējuma tabulas, 
informējot gan skolotājus, gan skolēnus par vērtējuma skaitļiem. Tika 
padomāts arī par balvām, kuras pasniegt labākajiem skolotājiem un skolēniem.     
Visu pasākumu profesionāla sagatavošana padarīja Enerģijas Taupības 
programmu populāru, skolēni mudināja skolotājus ievērot taupības režīmu, 
skolas darbinieki ar entuziasmu sacentās savā starpā. Skolotāju savlaicīgā 
iesaistīšana, grupas izstrādātie ierosinājumi taupīgai enerģijas lietošanai, kā arī 
7. klašu iesaistīšana deva ļoti pozitīvus rezultātus.  
Grupas sanāksmes notika vienu reizi nedēļā. Kaut arī grupai bija piestiprināts 
viens skolotājs, skolēni visus pasākumus kontrolēja paši. Kaut arī patstāvība 
prasa laika un darba ieguldījumu, skolēniem bija zināma neatkarība un tas 
radīja prieku par pozitīvajiem rezultātiem. Viens grupas dalībnieks vienreiz 
mēnesī pierakstīja enerģijas patēriņa mērījumus un šos skaitļus ierakstīja 
„Enerģijas taupības” dienasgrāmatā, tādejādi sekojot enerģijas patēriņam, 
izmaksām un oglekļa dioksīda emisijām. Tādā veidā gan grupa, gan skola 
varēja vērtēt enerģijas taupības programmas izpildi.    

Situācijas izpēte 
Zema oglekļa dioksīda sabiedrības aģenti 
 
2009.gada martā Slovēnijā E-Forums uzsāka projektu 
“Nulle CO2: zema oglekļa dioksīda sabiedrības aģenti”, 
kurā piedalījās 10 vidusskolas no visas Slovēnijas. 
Projekta mērķis bija apmācīt nelielu grupiņu skolēnu no 
katras skolas, lai organizētu kampaņu, kas aicinātu uz 
oglekļa dioksīda mazināšanu. 
Projekts Dienvidslovēnijā sākās jūlijā - ar 5 dienu semināru atlasītiem 
aģentiem. Dalībniekus sadalīja trīs grupās. Pirmā grupa ieguva zināšanas par 
saules bateriju uzstādīšanu, to pievienošanu skaļruņiem un izmantošanu 
elektrisko mūzikas instrumentu barošanai (saules baterijas ģenerē 
elektroenerģiju, kas baro elektriskos mūzikas instrumentus), kā arī ieteikumus 
izskaidrošanas darba veikšanai starp jauniešiem, vecākiem un  vietējo 
sabiedrību par saules enerģijas izmantošanu.  
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3. solis: Pienākumu sadale 
Pasākumu veiksmīgai organizēšanai nepieciešams sadalīt pienākumus: 
 Iecelt skolēnus, kas atbild par pasākuma popularizēšanu (mērķis ir iesaistīt pēc iespējas 

vairāk cilvēku); 
 Iecelt scenārija un tekstu rakstītājus; 

 Atrast māksliniekus; 

 Sameklēt skolēnus, kas saplānos pasākumu un koordinēs pasākuma organizācijas darbus; 

 Uzaicināt fotogrāfus; 

 Atlasīt cilvēkus, kas rūpēsies par tehniskajiem jautājumiem. 
 
4. solis: Izmaksu aprēķins 
Izmaksu aprēķinam jābūt ļoti vienkāršam. Jāmēģina izmantot viss, ko var dabūt par velti. 
Jāizmanto skolas tehnika, aprīkojums, skolēnu iespējas un sadarbība ar vecākiem. 
 
5. solis: Sabiedrības informēšana 
Plānojot pasākumu, rūpīgi jāpārdomā, kādi sabiedrības pārstāvji tiks ielūgti un kādā veidā. 

Ielūgumus varētu izsūtīt arī vecākiem. Bērni  varētu arī viņus vienkārši informēt, uzrakstot 
mazas vēstulītes (1/2 A4 formāts). Ielūgumus jāizsūta laicīgi, lai cilvēki varētu ieplānot šo 
pasākumu savā dienaskārtībā. 
Nepieciešams uzaicināt arī plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus. 
 

6. solis: Pasākuma norises laiks un vieta  
Pasākuma norises laiks un vieta ir atkarīga no paša pasākuma un tam paredzētās auditorijas. Ja 
aicināti tikai vecāki, noslēguma pasākumu var pieskaņot vecāku sapulcei. Pasākumu labāk ir 
organizēt vienlaicīgi ar vecāku sapulci, nevis noteikt atsevišķu dienu, kad vecākiem nākt uz 
skolu. 

Otrā grupa apguva zināšanas par plašsaziņas līdzekļu izmantošanu 
informācijas izplatīšanā (laikraksti, TV, radio, internets, informācijas 
apmaiņas portāli, blogi utt.), sastādīja vietējo saziņas līdzekļu sarakstu, un 
uzrakstīja viņiem ielūgumus uz nometnes noslēguma pasākumu. Trešā grupa 
bija mākslinieki, kuri izveidoja scenāriju nometnes noslēguma pasākumam un 
izveidoja visus reklāmas materiālus (brošūras, plakātus un ielūgumus). 
Noslēguma pasākums tika organizēts kā praktisks piemērs līdzīga rakstura 
pasākumu organizēšanai. Faktiski nometnes viss mācību dabs tika virzīts tā, lai 
noslēguma pasākums rezumētu nometnē apgūto. Turklāt nometnes dalībnieki 
praksē apguva grupas darba prasmes. 
Nometnes dalībnieku uzdevums ir 2009. gada rudenī organizēt līdzīgus 
pasākumus savās skolās. Jau nometnē viņi uzrakstīja scenāriju šiem 
pasākumiem un sadalīja pienākumus. Būs arī konkurss par labāko pasākumu 
skolās.  

Piezīme: Ielūgumā jābūt informācijai par organizatoriem, pasākuma vietu, mērķi un 
veidu. Labi būtu, ja ielūgumu publicētu vietējā laikrakstā, būtu izvietoti plakāti, 
reklāma un tā izskanētu radio, TV..)  
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Apsvērumi ir līdzīgi arī gadījumā, ja pasākums ir domāts visai vietējai sabiedrībai. Tad to var 
pieskaņot gadatirgum, svētkiem, izklaides pasākumiem, vai, piemēram, kādā sestdienā organizēt 
vietējā lielveikalā, kur sapulcējas daudz cilvēku. 

 
7. solis: Pasākuma programma 
Programmu sastāda iepriekš un tajā ietver izpildītājus, saturu, laiku, nepieciešamo tehniku un 
interjera priekšmetus. Jāņem vērā, ka katram numuram jāparedz papildus laiks. 
Ja pasākums notiek brīvā dabā, lietus gadījumā jābūt paredzētam plānam “B”. Ir vērts padomāt 
par alternatīvu zem jumta, piemēram, telti. Alternatīva varianta gadījumā programma varētu būt 
īsāka, taču ielūgumā vajadzētu informēt par iespējamām izmaiņām. 
 
8. solis: Ievērojami ļaudis 
Jāpārdomā arī tāds jautājums kā ievērojamu personu uzaicināšana. Ja iespējams uzaicināt 
slavenu vai pazīstamu personu, ielūgumu jānosūta vismaz mēnesi iepriekš. Tad vienu nedēļu 
iepriekš vajadzētu sazvanīt šo ievērojamo cilvēku un precizēt viņa/viņas iespējamo dalību. 
 
9. solis: Oficiālas atļaujas 
Jābūt visām nepieciešamajām oficiālajām atļaujām. 
 
10: Interjera priekšmeti un aprīkojums 
Pasākuma norisei ir nepieciešami interjera priekšmeti un aprīkojums. Krēsli, galdi, soli, 
projektori, audio un video iekārtas. Ja skolā nav pieejami nepieciešamie priekšmeti, tos var 
aizņemties no citas skolas. Ja aprīkojums būs vajadzīgs pastāvīgi, to var arī iegādāties. 
 
11. solis: Materiāli 
Visi nepieciešamie materiāli jāsagatavo iepriekš. Ieteicams materiālus sagatavot vienotā stilā. Šis 
darbs jāuztic skolēnam ar mākslinieka talantu. 
 
 

Situācijas izpēte 
 
Slovēnijā ES FEEDU projekta “Nulle CO2: zema oglekļa dioksīda sabiedrības 
aģenti”, kurā piedalījās 10 skolas, noslēgumā E-Forums organizēja konferenci. 
Konference notika Tehnoloģiju muzejā „Bistra” Vrhnikas pilsētā, kad tur 
notika Klimata Padomes sesija. 
Noslēguma pasākuma vienlaicīgai norisei ar citu ievērojamu notikumu bija 
daudz pozitīvu momentu. Skolas piesaistīja plašsaziņas līdzekļu uzmanību, jo 
Sesijā piedalījās Vides ministrs. Skolēni un skolotāji saņēma atzinību par 
padarīto darbu un sajuta savu svarīgumu. Tā kā sesijas norise tika atspoguļota 
medijos, arī skolēni tika iemūžināti stāvot pie stendiem un prezentējot sava 
projekta rezultātus tādos pašos T-kreklos. Ministrs ar Klimata Padomes 
locekļiem apskatīju skolēnu darbus, apstājās un parunājās. Skolēni bija 
sajūsmā.. 
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12. solis: Potenciālo neveiksmju saraksts 
Jāuzskaita iespējamās neveiksmes: 

 Nestrādā tehnika; 

 Svarīgs runātājs atceļ savu piedalīšanos īsi pirms pasākuma, vai nokavē savu uzstāšanos, jo 
nevar atrast mašīnai stāvvietu; 

 Pēkšņa laika apstākļu maiņa; 

 Grupas dalībnieks nav izpildījis savu pienākumu kā tas bija norunāts; 

 Skatītāju skaits ir ārkārtīgi mazs. 
Daudzas no augstāk minētajām neveiksmēm var paredzēt un savlaicīgi sagatavot alternatīvus 
variantus. Tādu negadījumu risināšanai ieceļ atbildīgo un par to jādomā iepriekš. 

 

Ir pilnīgi iespējams, ka skatītāji tās kļūdas, kuras organizatori uzskatīs par nepieļaujamām, nebūs 
nemaz pamanījuši. Tāpēc vienmēr jāsmaida un jābūt labā garastāvoklī. 
 

Pēc pasākuma: 
 

Kad pasākums ir aiz muguras, ir laiks atvilkt elpu un pārdomāt notikušo. Ja pasākums ir izdevies 
un ir piedalījušies daudz cilvēku, organizatori ir apmierināti. Skatītāji ir ieguvuši jaunu 
informāciju, kā ari plašsaziņas līdzekļu atsauksmes ir pozitīvas. Ir vēlme turpināt darbu pie 
enerģijas taupības programmas pilnveidošanas skolā. Ja pasākums, tieši otrādi, nav izdevies, 
organizatori jūtas vīlušies. 
 

Tomēr, jebkurā gadījumā, viss vēl nav beidzies. Ir jānovērtē paveiktais, jāizanalizē kļūdas, 
jāsakārto materiāli, jānosūta pateicības vēstules. Arī darbam pēc pasākuma ir nozīme tālāko 
sadarbības plānu veidošanā.  
 
13. solis: Pasākuma analīze 
Skolas pasākumu organizēšana (ārpus mācību programmas) ne tikai pozitīvi ietekmē vietējo 
sabiedrību, bet arī ir labs stimuls energovadības grupas tālākam darbam. Organizējot darbu, 
grupas dalībnieki ir daudz guvuši. Daži psihologi uzskata, ka svarīgāka par veiksmīga pasākuma 
noorganizēšanu  ir grupas izaugsme. 
Lai izanalizētu pasākuma norises pozitīvos un negatīvos aspektus, vienu nedēļu pēc noslēguma 
pasākuma noteikti jāorganizē grupas sanāksme. 

Katrs grupas dalībnieks var pierakstīt savus priekšlikumus, pasākumu organizēšanas uzlabošanai. 
Tos var izmantot turpmāko pasākumu veidošanai. 
 
 
 

Piezīme: Neveiksmīgas situācijas jāuztver mierīgi, bez panikas. Pēc pasākuma 
vajadzētu izanalizēt negadījumus iemeslus un atbildīgo rīcību. 

Piezīme: Novērtējums nav jāuztver kā kritika vai pārmetums, bet gan kā iespēja 
pārrunāt, ko varēja izdarīt labāk. 
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14. solis: Pateicības vēstules 
Pateicības vēstules jāaizsūta visiem cilvēkiem, kas ar savu darbu deva ieguldījumu pasākuma 
veiksmīgai norisei. Personīgās pateicības vēstules ir jāuzraksta, lai organizatori konkrēti 
pateiktos vēstules adresātam par personīgo ieguldījumu. 
 
15 solis: Precizē savu CV 
Organizējot tādus pasākumus, skolēni gūst papildus zināšanas (neformālas) un pieredzi, kas var 
noderēt turpmākajā darba dzīvē. 
 

Slovēnijā eksistē informatīvs indekss “NEFIX”, kas satur neformālu informāciju un ir domāts 
jauniešiem no 14 gadiem. Jaunieši tur var ievietot jebkuru informāciju par pasākumiem ārpus 
skolas programmas. 
Vairāk informācijas par “Nefix” atrodas: http://www.mladinski-ceh.si un: http://
enefiks.talentiran.si/ 
 
 
4.2 Paveiktā darba prezentēšana 
Enerģijas patēriņa kontrole ir nopietns un ilgstošs pētījums, kas fiksē skaitļus par ēkas enerģijas 
patēriņu. Šie dati ir svarīgi ne tikai skolas vadībai, bet varētu ieinteresēt arī cilvēkus, kas risina 
pilsētas vai rajona enerģētikas apgādes jautājumus. Gatavojot atskaites ziņojumu par paveikto, 
jāņem vērā iespējamo klausītāju intereses un jāsagatavo izsmeļoša prezentācija, papildinot to ar 
diagrammām, tabulām. 
Atskaites ziņojums var piesaistīt arī žurnālistu interesi, jo sevišķi, ja viņi vēlas publicēt garāku 
rakstu par enerģijas problemātiku un pasākumiem, kas veikti šajā sakarā vietējā skolā. Žurnālisti 
ir cilvēki, kas ir atvērti jaunai informācijai, jo viņi raksta rakstus par dažādām tēmām un ikdienā 
satiek dažādus cilvēkus, tomēr viņu zināšanas par specifiskām tēmām nav tik dziļas. 
Plašākai auditorijai der arī īsi informatīvi ziņojumi. Vienkāršas A4 formāta daudzkrāsainas, 
divkrāsainas vai melnbaltas brošūras ir efektīvs un lēts veids informācijas pasniegšanai. 
 
Kādu informāciju iekļaut īsā brošūrā? 
1. lpp: 

 Skolas nosaukums un emblēma; 

 Projekta moto; 

 Skolas fotoattēls vai fotogrāfija, kas iemūžina skolēnus darbā; 

 Īss projekta apraksts (50 vārdi). 
 

2.lpp: 
 Energovadības grupas sastāvs (fotoattēli ar skolēniem un skolotājiem, viņu vārdi un īss 

raksturojums); 
 Neliels skaidrojums par klimata izmaiņām; 

 Populāra cilvēka citāts par klimata izmaiņu ietekmi un racionālu enerģijas 
izmantošanu; 

 

3.lpp: 
 Enerģijas patēriņa pārbaužu rezultāti (apmēram 150 vārdi, diagrammas, tabulas); 

 Fotogrāfija ar parakstu (apmēram 10 vārdi). 
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4.lpp: 
 Skolas enerģijas taupības pasākumu plāns (virsraksts un 80 vārdi); 

 Aicinājums sabiedrībai piedalīties (aktivitāšu uzskaitījums, ko ļaudis varētu darīt); 

 Tava adrese, telefona numurs iespējamiem jautājumiem; 

 Interneta saite; 
 
 
Kādai vajadzētu būt brošūrai: 
 Tekstam nevajadzētu būt garlaicīgam. Mēs vēlamies, lai cilvēki tiešām brošūru lasītu; 

 Informācijai jābūt svarīgai un par tēmu; 

 Nevajag lietot vispārīgas frāzes. Tikai fakti un piemēri (“situāciju izpēte”); 

 Nekvalitatīvas brošūras nav pieļaujamas, jo tās metīs ēnu uz visu projektu. Nevajag 
izmantot dārgu papīru, jo var rasties iespaids, ka projekta nauda nav saprātīgi tērēta. 
Brošūras drukāšana uz papīra, kam ir kāda saistība ar vides aizsardzību būtu vislabākais 
variants. 

 
 
 
 

4.3  Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem 
Organizatoru ieguldītā darba pozitīvo iespaidu varētu veicināt projekta atspoguļošana presē 
(raksts laikrakstā, intervija radio, TV). Tomēr jāņem vēra, ka žurnālisti katru dienu saņem lielu 
daudzumu informācijas, un viņi būs jāpārliecina par raksta ievietošanu laikrakstā. 
Plašsaziņas līdzekļos ievietotā informācija būtu jāpapildina ar interesantām fotogrāfijām. Skolas 
pasākumi ar jauniešu iesaistīšanos varētu ieinteresēt presi, sevišķi, ja šos pasākumus apmeklē 
populāri cilvēki. 
 
Plašsaziņas līdzekļu adreses 
Projekta organizatoru rīcībā jābūt plašsaziņas pārstāvju vārdiem ar viņu darba devēju 
nosaukumiem, e-pasta adresēm, telefona un faksa numuriem. 
Plašsaziņas darboņu adresu kolekcionēšana nav vienas dienas darbs. Jaunu kontaktu reģistrēšana 
un vecās informācijas precizēšana jāveic katru dienu. Ja šāda saraksta nav, tad tas steidzīgi 
jāizveido. Vietējie plašsaziņas līdzekļi labprāt atspoguļo skolas pasākumus. 
 
Ielūgums plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem 
Zurnālistus var aicināt ar e-pasta starpniecību. E-pasta vēstulē jāuzrāda pasākuma nosaukums, un 
īss pasākuma apraksts jānosūta pielikumā.   
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Vēlams pirms nosūtīšanas ielūgumu iedot izlasīt kādam, kas nav tieši saistīts ar projektu, lai šis 
cilvēks ielūgumam dotu savu vērtējumu.  
 
Atbildīgie par žurnālistiem pasākumā  
Par plašsaziņas līdzekļiem atbildīgie skolēni (viņus var saukt arī par sabiedrisko attiecību [SA] 
speciālistiem) sagaida žurnālistus, un pasākumā pavada ar viņiem kopā laiku, skaidrojot 
pasākuma mērķus un aktivitātes. Vajadzētu reģistrēt arī pasākuma dalībniekus. Žurnālisti saņem 
iepriekš sagatavotu mapīti ar presei sagatavotu materiālu (preses relīzi), projekta brošūru, 
atskaites ziņojumu, skolas reklāmas bukletu u.c. 
 
Preses relīze 
SA speciālistiem jābūt gataviem uzklausīt visdažādākos jautājumus, arī par neērtām tēmām. 
Parasti šos cilvēkus jau iepriekš apmāca atbildēt uz jautājumiem. Pasākuma laikā SA speciālisti 
kopā ar atbildīgo skolotāju, skolas direktoru, ja iespējams arī pilsētas mēru un dažiem ekspertiem 
(ja arī viņi ir projekta dalībnieki) var pārstāvēt sabiedrības viedokli. 
Noslēguma pasākuma izvērtēšanas periods 
 
Rakstu vākšana, TV raidījumi par pasākumu 
Pasākuma organizatori uzmanīgi seko skolas vārda pieminēšanai plašsaziņas līdzekļos projekta 
sakarā. Tiek vākti visi raksti un audio un video ieraksti.  Uzmanība jāpievērš žurnāliem, kuros 
kāds raksts var parādīties pat mēnesi pēc noslēguma pasākuma. Pieminēšana presē raksturo 
projekta publicitāti. Informācija presē atktlāj, kādi projekta aspekti liekas žurnālistiem interesanti 
un par kuriem vajadzētu informēt plašāku publiku. Izveidotajā projekta interneta mājas lapā 
informācija pastāvīgi jāatjauno un sabiedrība jāinformē par energovadības grupas darbu.   
. 
Preses kontaktu saraksta precizēšana 
Pasākuma dalībnieku saraksts var kalpot par pamatu jaunu kontaktu veidošanai. Ļoti iespējams, 
ka žurnālisti vēlēsies turpināt sadarbību. 
 

Piezīme: Ielūgums  žurnālistiem jāizsūta vismaz trīs dienas pirms pasākuma. Dienu 
pirms pasākuma vajadzētu pārliecināties vai žurnālists varēs ierasties. 
 

10 padomi ielūguma rakstīšanai žurnālistiem: 
1. Ielūgums nav garāks par 1 lappusi (1500 burti); 
2. Virsraksts ir atraktīvs; 
3. Pirmā rindkopā atrodas visa galvenā informācija: kas, kur, kad, kāpēc; 
4. Jāuzrāda kontaktpersona (vārds, uzvārds, telefons, e-pasta adrese); 
5. Ielūgums jāraksta uz skolas veidlapas; 
6. Teikumiem jābūt īsiem un kodolīgiem (max. 15 vārdi); 
7. Jābūt norādei, ka varēs fotografēt; 
8. Jāizvairās no organizatoriem pierastā žargona (labāk skan “6 skolēni” nevis “6 

enerģijas patēriņa detektīvi”); 
9. Saīsinājumi ir jāizskaidro (kad tos lieto pirmo reizi); 
10. Ir jau izveidota mājas lapa, pasākumu, to mērķu un skolas aktīvistu grupas 

aprakstīšanai; 
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Preses relīzes paraugs 
Skolas emblēma 

 
Vidusskola vides aizsardzībai               Tel: 01 123 4567 
Green house 1          Fakss: 01 123 4568 
1000 Ljubljana         E-pasts:info@hs-environmental-protection.si 
        http://www.hs-environmental-protection.si  
Kontaktpersona: Mega Watt mega.watt@hs-environmental-protection.si (041 123 456)  

Tūlītējai publicēšanai 
 

SOLĀRĀS ENERĢIJAS ŠOVS 
Vidusskolas skolēnu projekta “Vidusskola vides aizsardzībai” dalībnieki 2009. gada 22. 
septembrī gatavojas piedalīties “Diena bez automašīnas” pasākumos ar “Saules gaismas šovu”. 
Šova mērķis ir brīdināt par neizbēgamajām klimata izmaiņām un demonstrēt nelielas saules 
baterijas darbību, kas ir viens no veidiem, kā izmantot atjaunojamās enerģija avotus.  Šova 
veidotāji ir piedalījušies Slovēnijas E-foruma projekta “Nulle CO2: zema oglekļa dioksīda 
sabiedrības aģenti” ietvaros organizētajā vasaras nometnē. Nometnes darbā piedalījās 48 skolēni 
no astoņām skolām. Nometnes dalībnieki ieguva zināšanas par saules bateriju izmantošanu, 
darbu ar plašsaziņas līdzekļiem, brošūru, plakātu izgatavošanu un interneta mājas lapu 
veidošanu. Turklāt dalībnieki apguva prasmes strādāt grupā. 
Pasākums notiks „Vidusskolas vides aizsardzībai” mašīnu stāvvietā 13.00 un turpināsies līdz 
apmēram 15.00. Skolēni demonstrēs nelielas saules baterijas izmantošanu elektroenerģijas 
ražošanai, kura būs nepieciešama skolas muzikālās grupas „Solārā gaisma” skaļruņu 
darbināšanai. Mūzikas grupa sāks priekšnesumu 13.30, kad būs piemērots brīdis labu fotoattēlu 
uzņemšanai. 
 Papildus informācija http://www.hs-environmental-protection.si  
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4.4 Pēdējā sagatavošanās pasākumam 
Tātad gatavošanās pasākumam sākas vienu vai divas dienas iepriekš. Organizatori ir jau 
sagatavojuši plānu, kā arī sadalījuši pienākumus un pārbaudījuši vai viss ir sagatavots. Zemāk , 
ka piemērs, ir dots paveicamo darbu kontrolsaraksts. Paveiktie uzdevumi ir atķeksējami. 
Sarakstu pēc vajadzības var papildināt. 
 
Saraksts 

 
 

  Uzdevumu sadale 

  Vai visi ir iepazinušies ar saviem uzdevumiem? 

  Vai viss pasākumam nepieciešamais ir sagādāts? 

  Žurnālisti 

  Vai ir pazvanīts žurnālistiem un viņi apstiprināja savu dalību? 

  Vai ir sagatavotss pietiekams skaits mapītes ar informatīvajiem materiāliem žurnālistiem? 

  Vai dalībnieku saraksts ir sastādīts? 

  Vai SA speciālisti ir sagatavojuši atbildes un skaidrojumus iespējamajiem jautājumiem? 

  Aprīkojums un loģistika 

  Vai kontaktpersonas var izskaidrot skolas atrašanās vietu un kā tur nokļūt? 

  Vai vajadzīgais aprīkojums ir pārbaudīts un darbojas (dators, projektors?) 

  Ja pasākums notiek skolas ēkā, vai norādes un bultas ir novietotas redzamās vietās? 
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