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Te ma 

ENERĢĒTIKA UN KLIMATS -                                    
IKDIENAS PERSPEKTĪVA  

Enerģ e tika ir l oti nozī mī ģa tautsaimniecī bas nozare, kas ietekme  citu nozaru attī stī bu - nereti bez 

enerģ e tikas citas nozares nav spe jī ģas attī stī ties. Enerģ e tikas nozares uzplaukums un ru pniecī bas 

revolu cija pasaule  sa ka s 19.ģs. beiģa s, kad tika ieģu ta nafta, dabasģa ze, oģles no kura m raz oja       

elektroenerģ iju. Tas arī  bija ģalvenais iemesls, ka de l  pasaules ekonomika milzu tempa  vare ja ka pina t 

daz a du prec u raz os anu, kas neizbe ģami radī ja ietekmi arī  uz vidi, izraisot strauja kas klimata           

pa rmain as.  

Par to, ka klimats maina s un, ka cilve ka darbī ba ir ta , kas s ī s izmain as krietni paa trina, vairs neviens 

mu sdiena s nes auba s. Cilvē ka darbī bas rēzulta ta  vēidojas milzī gi daudzumi siltumnīcēfēkta gāzu 

(SEG) – ta s ir ģan dabiska s, ģan cilve ka darbī bas rezulta ta  radus a s atmosfe ras ģa zveida sasta vdal as, 

kas absorbe  saules siltumu un nel auj tam nokl u t atpakal  atmosfe ra .  

Zina tnieki ve sta, ka laika posma  no 1861.ģada lī dz 2005.ģadam Zēmēs gada vidē ja  tēmpēratu ra ir  

paaugstinājusiēs par 0,60 (+-0,20) C turklāt šis pieauģums ir noticis ģalvenokārt laika posmā 

no 1910.-1945.ģadam un no 1976.ģada lī dz pat mu sdiena m. Klimata pa rmain u raksturs ne tikai         

saista ms ar temperatu ras paauģstina s anos, bet arī  ar izmain a m nokris n u daudzuma , klimata ka       

siste mas stabilita te , ekstrema lo laikapsta kl u biez uma  un citu raksturojos u parametru izmain a s. 

Mūsdienās ikdiena nav iedomājama bez elektroenerģijas un siltumenerģijas – to patērējam 

mājās, darbā  gan atpūtā, gan arī to izmanto ražojot preces un pakalpojumus, ko               

izmantojam.  

Klimata pārmaiņu raksturs 

Enērģijas rēsursu iēdalījums 

Par galveno siltumnīcefekta gāzi tiek uzskatīts CO2 jeb oglekļa       

dioksīds, bet SEG ir arī CH4 – metāns, N2O (slāpekļa (I) oksīds) un    

F-gāzes (SF6 (sēra heksafluorīds), PFC (perfluorogļūdeņraži), HFC 

(fluorogļūdeņraži), kā arī netiešās SEG – tvana gāze CO un sēra      

dioksīds SO2. Šo gāzu emisijas veidojas galvenokārt fosilo              

energoresursu degšanas procesā. Galvenais SEG emisiju avots ir tieši 

enerģētikas sektorā, kas rodas, dedzinot fosilos enerģijas resursus 

(CO2), kā arī metāna gāze, kura rodas naftas pārstrādes procesā,    

lauksaimniecības ražošanas procesā, kā arī dabasgāzes cauruļvada vai 

krātuves noplūdēs.  

Enerģijas ieguvē izmanto dažādus resursus, kur resursa izcelsme nosaka kāda ir enerģētikas ietekme uz  

vidi, klimatu un ekonomiku. Protams, nav mazsvarīgs arī veids, kā enerģētikas resursu iegūst, cik efektīvi 

to pārvērš enerģijā un cik efektīvi to patērē gala patērētājs. 

 



Fosiliē jēb nēatjaunojamiē (oģles, naftas produkti, ģa ze,                
deģsla neklis, ku dra, u.c.)  

To izmantos anas rezulta ta  atmosfe ra  nona k siltumnī cefekta 
ģa zes (SEG), kas bu tiski ietekme  klimata pa rmain as. Fosilie 
resursi ir arī  ierobez oti to izmantos ana , jo tie daba  vai nu     
neatjauno savas rezerves vai arī  tas notiek l oti le ni, pieme ram, 
ku dra. 

Atjaunīgiē (hidroenerģ iju, bioenerģ iju, ģ eoterma lo, saules un ve ja        

enerģ iju, vil n u, paisuma–be ģuma enerģ iju) 

S ie enerģoresursi tiek uzskatī ti par klimatam neitra liem        
resursiem. 

Ta s izmantos ana neietekme  ģloba la s klimata pa rmain as. 

Kodolēnērģija 

Klimata pārmaiņas kā globāls procēss ar ambiciozu mērķi 

Globa la  lī menī  siltumenerģ ijas un elektroenerģ ijas raz os anai ir liels 

ī patsvars kope ja  SEG emisiju veidos ana s apjoma  – ēnērģētika vēido 

cēturto daļu no kopējām SEG ēmisijām pasaulē. Tieši              

elektroenerģ ija, ko ikdiena  pate re jam visvaira k, rada 68% no         

kope ja m enerģ ijas sektora emisija m, tai seko kombine ta  elektrī bas 

un siltuma raz os ana jeb koģ enera cija, kas veido ap 14%.  

Ta  ka  pasaule  cilve ka darbī bas rezulta ta  radī to SEG emisiju ietekme 

uz klimatu ir milzī ģa, valstis ir vienojus a s s o ietekmi mazina t, jo s aja  

procesa  svarī ģi apzina ties, ka klimata pa rmain as ir ģloba ls process, 

un ta de l  ja risina ģloba li, tac u katrai valstij vai reģ ionam vajadzī ģs 

savs pla ns, ka  sasnieģt kope jo me rk i, un ikvienas valsts un indivī da 

rī cī ba spe j s ī s ietekmes mazina t! 

 

Elēktroēnērģija 68% 

Siltumēnērģija 5% 
 

Koģēnērācija 14% 

Citas ēnērģētikas no-
zarēs 12% 

2015.ģada  Parī ze  notika Apvienoto Na ciju Orģaniza cijas (ANO) Vispa re ja s konvencijas par klimata 

pa rmain a m 21. konference, kura  tika pana kta visaptveros a, ambicioza un universa la vienos ana s ar 

me rk i samazina t siltumnī cefekta ģa zu emisiju daudzumu un nodros ina t, lai ģloba la  temperatu ra 

nepaauģstina tos vaira k par 20C, salīdzinot ar pirms industriāla laikmeta vidējo temperatūru, 

cens oties to noturē t 1,50C. Vienošanās paredz, ka emisijām ir jāsasniedz savs auģstākais 

punkts pe c iespe jas a tra k, atzī stot, ka jaunattī stī bas valstis savas emisijas ka du laiku var audze t. S is 

me rk is ir ambiciozs, jo lī dz s im emisijas ir auģus as, un 2015. ģada  ta s ir sasnieģus as lī dz s im   

auģsta ko lī meni. Kops  1880. ģada ģloba la  vide ja  atmosfe ras temperatu ra ce lusies par 10C. ANO     

pe tī jumi liecina, ka tas jau izraisī jis pasaule  neatģriezeniskas pa rmain as, pieme ram, Grenlandes   

leda ju kus anu un koral l u rifu boja eju. I pas as baz as par temperatu ras ka pumu izju t Klusa  okea na  

salu valstu iedzī vota ji, kuru apdzī vota s teritorijas var noģrimt okea na u den os.  



Lai mazinātu CO2 emisiju nonākšanu atmosfērā un apturētu klimata pārmaiņas ir trīs 

iespējami risinājumi: 

Paauģstinot esos o tehnoloģ iju enerģoefektivita ti vai nomainī t veca s ar    

jauna m - enerģoefektī va m un inovatī va m tehnoloģ ija m. Enerģoefektivita tes 

principu var arī  attiecina t uz visu enerģ ijas siste mu: jau ieģu stot enerģore-

sursu un no ta  raz ojot enerģ iju, pa rvadot siltuma vai elektroenerģ iju lī dz 

pate re ta jam, visbeidzot nodros inot efektī vi enerģ ijas ģala pate rin u.  

Enērgoēfēktivitātēs uzlabošana.  
Bu tiska loma ir arī  e ku 
enerģoefektivita tei, jo 
e ku sektors veido      

septī to dal u no kope ja m 
SEG emisija m pasaule .  

Ta , pieme ram oģl u, dabasģa zes vai naftas vieta  izmantojot saules, ve ja vai 

biomasas enerģ iju. Tas ne tikai palī dze s valstī m kl u t ekonomiski                

stabila ka m, neatkarī ģa ka m no enerģ ijas importa, bet arī  mazina s ietekmi uz 

klimata pa rmain a m. 

Aizstājot fosilo energoresursu izmantošanu ar atjaunīgo. 
Izmantojot viete jos   

resursus tiek veicina ta 
viete ja  ekonomika un 

darbaspe ks. 

Zina tne nepa rtraukti attī sta s un pieda va  arvien jaunus risina jumus ka  pate re t maza k resursu un ka  

izmantot pavisam jaunus enerģoresursus, kas bu tu klimatam draudzī ģa ki. Ka  vienu no ta diem var 

mine t CO2 notvers ana un uzģlaba s ana, ka  rezulta ta  CO2 nevis nona k atmosfe ra , bet ir izejviela      

tautsaimniecī ba  nepiecies amu produktu raz os anai.  

Izmantot inovācijas klimata tēhnoloģijā.  

Laiks rīcībai. To var izdarīt ikviēns! 

Iēspējamiē risinājumi 

Dari tā:  

Vienme r apsver iespe ju labot esos o ierī ci pirms pe rc jaunu un iepazī sties ar enerģo-

efektivita tes mark e jumu konkre tai precei, lai zina tu cik enerģ ijas ta  pate re s. Ja    

iespe jams, pa rbaudi ka das ir iespe jas s o preci utilize t pe c tam, kad ta  bu s               

nokalpojusi, ta , lai ta  videi nodarī tu pe c iespe jas maza ku kaite jumu.  

Dēr zināt: 

Iēgādājotiēs ēlēktroiērīcēs der zināt, ka Āzijā ražotās tehnoloģi-

jas izmanto akmen oģles, kas ir ģalvenais klimata pa rmain u ce lonis 

s aja  reģ iona . Ta pat ierī ce s un to piederumos ve l joproja m tiek          

izmantotas kaitī ģas un toksiskas vielas, ī pas i PVC datoru un              

televizoru kabel os.  



Der zināt: Elektroenerģijas obligātais iepirkums (OIK) ir valsts noteikts atbalsta mehānisms            

elektroenerģijas ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo no atjaunojamiem energoresursiem (biomasa, biogāze, 

vējš,  saule) vai koģenerācijas stacijās, galvenokārt TEC1, TEC2 u.c. stacijās, kur enerģijas ražošanā izmanto         

dabasgāzi. Turklāt sabiedrībā radies maldīgs priekšstats, ka OIK ir tikai „zaļās enerģijas” atbalsts, kamēr    

patiesībā tā ir dabasgāzes enerģētika, kas 2016./2017.gadā saņēmusi pat 2/3 atbalsta.  

Dēr zināt 

Pēdējo 5 gadu laikā saulēs ēnērģijas tēhnoloģiju cēnas ir kritušās par aptuvēni 80%. 

Saules enerģ ija ir l oti dros s enerģ ijas avots no investī ciju viedokl a, jo pa rskata ma  na kotne  

netiek proģnoze ta ta s izzus ana, un s is enerģ ijas veids kl u s par ģalveno enerģ ijas avotu,     

pateicoties ta s potencia lam un prieks rocī ba m. Bu tiski, ka saules baterija m vai  saules         

kolektoriem praktiski nav neka du uzture s anas un apkalpos anas izmaksu. 

Dari tā 

Sava  pas valdī ba , ī pas uma  vai ma joklī  izve lies un atbalsti atjaunī ģa s enerģ ijas raz os anas veidu. Saules 

panel us var izmantot elektroenerģ ijas raz os anai, bet saules kolektorus – silta  u dens un e kas apsildes 

nodros ina s anai. 

Dēr zināt: 

Var sekot lī dzi ne tikai prec u enerģoefektivita tes ra dī ta jiem, bet arī  tam, 

cik enerģ ijas pate re  tava ma jsaimniecī ba.  

Dari  tā: 

Ieģa da jies un uzsta di elektrī bas pate rin a me rī ta ju. Ta  ir ierī ce, ar kuras palī dzī bu 

var noskaidrot, cik enerģ ijas ierī ces pate re  stunda , diena ,   me nesī  vai ģada . S a di var 

‘nok ert enerģ ijas zaģl us’ un noskaidrot, kuras ierī ces pate re  enerģ iju arī  standby 

rez ī ma .  

Dari tā 

Sava  pas valdī ba , ī pas uma  vai ma joklī  izve lies un atbalsti atjaunī ģa s enerģ ijas raz os anas veidu. Ve ja 

enerģ ija ir dros a, un ta  neietekme  cilve ka veselī bu. Doma jot par ainavisko ietekmi, atceries, ka ve ja 

enerģ ija padara mu s neatkarī ģa kus no ģa zes importa un veicina viete jo ekonomiku. 

Dēr zināt 

Ve ja enerģ ija s obrī d ir kl uvusi par le ta ko enerģ iju starp alternatī vajiem enerģ ijas avotiem. 

Ve ja turbī nu ekonomiskais izdevī ģums ir l oti atkarī ģs no ve ja stipruma vieta , kur ir            

uzsta dī ta ve ja turbī na, ka  arī  no turbī nu skaita. Mu sdiena s no ve ja turbī nas ieģu ta  1 kW  

ve rtī ba  Eiropa  ir aptuveni ta da pati, ka  no jaunas elektrostacijas ar oģl u dedzina s anu. Vaira -

ki pe tī jumu rezulta ti l auj proģnoze t, ka ve ja enerģ ijas pas izmaksas turpina s samazina ties. 

Dari tā 

Pate re  atbildī ģi. Izve lies elektronikas ieka rtas ar auģstu enerģoefektivita tes ra dī ta ju,          

nomaini neilģtspe jī ģa s spuldzes uz zema enerģ ijas pate rin a vai LED spuldze m, ka  arī  apsver 

iespe ju siltina t ma jokli. 

Dēr zināt 

Viszal a ka  enerģ ija ir ta , kas nav saraz ota.  



Ja šī tēma tēvi iēintērēsēja, pasi vēl šo: 

Zaļais cēļvēdis - padomi vieģli uztverama  veida  par te ma m enerģoefektivita te e ka s,         

elektropreces u.c. 

http://www.zalabriviba.lv/dzivesveids/zala-briviba-izdod-atjaunotu-un-papildinatu-zalo-celvedi/ 

Padomi mājoklim: www.elektrum.lv – ta  ir virtua la tu re, kura  apkopoti daudzveidī ģi     

enerģoefektivita tes padomi ma joklim, kas draudzī ģi ģan dabai, ģan macin am. Ta  sniedz        

iespe ju ne vien izzina t vienka rs us pan e mienus elektroenerģ ijas pate rin a samazina s anai, bet 

arī  izprast visu telpu – no ģaiten a lī dz pat ģul amistabas – nozī mi ma joklī .  

https://www.elektrum.lv/lv/majai/enerģoefektivitate/padomi-majoklim/ 

http://www.zalabriviba.lv/dzivesveids/zala-briviba-izdod-atjaunotu-un-papildinatu-zalo-celvedi/
http://www.electrum.lv
https://www.elektrum.lv/lv/majai/energoefektivitate/padomi-majoklim/

