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• Mūsdienās izmantotie enerģijas avoti:

– nafta 37,9%, 

– ogles 30%, 

– gāze 20%, 

– ūdens enerģija 6,8%; 

– kodolenerģija 5,3%.



Izmantojamie enerģijas avoti



Saules enerģija
• Aktīva saules enerģijas 

izmantošana ēku siltuma un arī 
elektroenerģijas apgādes 
vajadzībām pasaulē aizsākās 
apmēram pirms 35 gadiem –
aizvadītā gadsimta 70.-to gadu 
sākumā.

• Elektrības ražošanai tiek 
izmantota saules gaisma, nevis 
siltums, tāpēc, neatkarīgi no gaisa 
temperatūras, saules baterijas 
pilda savas funkcijas pat Latvijas 
aukstākajos ziemas mēnešos.

• Latvijā saulainu stundu ir vairāk, 
nekā Berlīnē, Stokholmā, Oslo vai 
Kopenhāgenā, kur saules 
baterijas tiek izmantotas jau ļoti 
sen un plašā skaitā.



Vēja enerģija
• Modernie vēja ģeneratori ar 

zemāku un vidēju jaudu ir spējīgi 
efektīvi strādāt rajonos ar tādu 
vidēju gada vēja ātrumu, kas 
nepārsniedz 3.5 metrus sekundē. 

• Izmantojot tos var ne tikai 
nodrošināt elektroenerģijas 
piegādi tīklā, bet arī risināt citas 
energoapgādes problēmas.

• Tieši tāpēc vēja ģeneratori kļūst 
aizvien populārāki to māju 
īpašnieku vidū, kas ir izvietoti 
attālumā no centralizētas 
energopiegādes tīkliem. Un ja pat 
Jūs esat pieslēgts centralizētai 
elektroapgādes sistēmai, vēja 
enerģijas izmantošana ļaus 
nozīmīgi samazināt ģimenes 
budžeta tēriņus un būs videi 
draudzīga. 



Ģeotermiskā enerģija
• Ģeotermisko enerģiju  iegūst no 

gaisa avotiem un siltumsūkņiem.

• Ģeotermisko enerģiju var 
izmantot gaisa un ūdens 
siltumam mājā. 

• Siltumsūkņus var vienkārši lietot 
un  viegli uzstādīt.

• Tās ir alternatīvas iespējas 
tradicionālai apkurei un 
dzesēšanas sistēmām. Ar tām var 
samazināt elektrības un gāzes 
rēķinus. 

• Ģeotermisko enerģiju var 
izmantot komerciālās vai 
rūpnieciskās ēkās.



Ūdens enerģija

• Ūdeni var uzsildīt ar saules enerģiju, 
vienkārši atstājot trauku saulē. 
Vairumā gadījumu, kad ūdens uzkarst
tā siltums silda apkārtējo vidi, lai tā 
būtu silta, bet ne karsta. 

• Karstais ūdens ir otrais lielākais 
enerģijas patērētājs. Enerģijas cenas 
turpinās pieaugt. 

• Elektrības rēķinu izmaksas ir 
pietiekamas, lai segtu būvniecības 
izmaksas ūdens sildītājam uz saules 
enerģijas bāzes.
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Viļņu enerģija
• Ja 1 m augsts un 25 m garš vilnis triecas pret 

krastu, tad atbrīvojas aptuveni 120 000 džoulu 
potenciālās enerģijas. Ja to pārvērstu 
elektriskajā enerģijā, tās pietiktu galda lampas 
spuldzes kvēlošanai aptuveni vienu stundu. 

• Viļņu jauda 5 km garas krastmalas posmā ir 
aptuveni 10 miljardi džoulu vienā stundā jeb 
2,5 megavati. Tas būtu pietiekami 500 māju 
apgādāšanai ar elektroenerģiju.

• Elektroenerģiju var ražot, izmantojot okeāna 
viļņu kustības enerģiju. Ūdens neplūst līdz ar 
vilni, tas kustas tikai augšup un lejup. Šo 
kustību izmanto ģeneratoru darbināšanai. 

• Vēl viens veids, kā izmantot okeāna enerģiju, ir 
uzplūdu jaudas ģeneratoru darbināšana. 
Viļņu enerģijas izmantošana ir uzkrāta tikai 
tagad, ir uzbūvēti daži eksperimentāli 
ģeneratori. Dažus ģeneratorus paredzēts 
novietot piekrastē, bet citus - jūras dzīlēs, kur 
viļņu enerģija ir daudz spēcīgāka.



Elektrība no 
biomasas

• Biomasas enerģiju iegūst no 

organiskām vielām, piemēram, 

koksnes un lauksaimniecības 

atkritumiem. 

• Daudzās valstīs ir uzbūvētas 

biomasas elektrostacijas. Tās 

nerada lielu gaisa 

piesārņojumu un parasti 

neietekmē globālo sasilšanu.
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Atomenerģētika
• Pagājušā gadsimta sešdesmitajos, 

septiņdesmitajos gados atomenerģija raisīja 
sajūsmu, bet astoņdesmito beigās, pēc 
Černobiļas, - bailes un daudzviet - noliegumu. 

• Tagad sāk runāt par atomenerģijas "renesansi“.

• Atdzimšanas iemesli ir vienkārši - enerģijas 
patēriņš pasaulē aug un jau 2050.gadā, pēc 
prognozēm, tas varētu dubultoties. 

• Naftas un gāzes cenas turpina augt,  šo resursu 
krājumi pasaulē samazinās, liekot zinātniekiem 
rēķināt, pēc cik gadu desmitiem tas vai cits 
resurss uz zemes būs ja ne izzudis, tad 
enerģijas ražošanai plašos apjomos 
nepietiekams. Arī piesārņojums rada arvien 
paliekošākas problēmas. 

• Atomelektrostacijas (AES), kas var nodrošināt 
lielus elektrības ražošanas apjomus tikpat kā 
neradot CO2 piesārņojumu. Tiek strādāts pie 
tehnoloģiju pilnveidošanas. 



Kā izmantot plūdmaiņu enerģiju
• Pirmo reizi izmantoja Spānijas, 

Francijas un Anglijas krastos pirms 
vairāk nekā 900 gadiem. 

• Paisuma laikā tika piepildīti ūdens 
uzkrāšanās dīķī. 

• Iestājoties bēgumam, ūdens plūda no 
dīķiem uz jūru, griežot ūdensratus. 

• Modernākas plūdmaiņu izmantošanas 
metodes ir dambju vai aizsprostu būvē 
pāri upes grīvai. Grīvai jābūt platai un 
ar tādu sašaurinājumu, lai izveidotos 
liela augstumu starpība starp augstāko 
un zemāko ūdens līmenī. Jūras ūdens 
plūst caur turbīnām gan paisuma, gan 
bēguma laikā, ražojot elektrību 
aptuveni desmit stundas diennaktī.



Enerģijas ekonomija



Enerģijas ražošana caur ūdeni ar 
HES palīdzību

 Hidroelektrostacija -
elektrostacija, kur par 
enerģijas avotu izmanto 
ūdens  plūsmas enerģiju. 

 Parasti hidroelektrostacijas 
ceļ uz upēm, uzbūvējot arī 
dambi un izveidojot 
ūdenskrātuvi.

 HES jābūt nodrošinātai ar 
ūdeni visu gadu, kā arī upes 
krastiem jābūt stāviem.



Saules enerģija  Vidēji Latvijā ir 1900 saulainas stundas gadā.

 Saules kolektora izmantošanai vajag vismaz
1000 stundas gadā.

 Latvijā vidēji iespējams iegūt 400-700kWh
no 1 m2 gadā.

 Mūsu klimatiskajos apstākļos saules
kolektorus visizdevīgāk izmantot karstā
ūdens sagatavošanai.

 Vasarā Jums pilnīgi pietiks ar saules
kolektoru, lai nodrošinātu karstā ūdens
patēriņu.

 Kolektori silda ūdeni ne tikai tiešos saules
staros, bet arī apmākušās dienās.

 Saules kolektorus var uzstādīt praktiski uz
jebkuras ēkas jumta, sienas vai uz zemes, ko
apspīd saule.

 Saules kolektora atmaksāšanās laiks ir no 3-
10 gadiem. Paredzētais kalpošanas laiks 35
un vairāk gadi.



Vēja dzinējs

 No seniem laikiem cilvēks 
izmantoja vēja enerģiju 
kuģniecībā.

 Sākot ar 13.gs. vēja dzinēji 
plaši tika pielietoti R-Eiropā, 
sevišķi Holandē, Dānijā un 
Anglijā, ūdens pacelšanai, 
graudu malšanai un dažādu 
mehānismu iedarbināšanai. 

 20. gs. sākumā krievu 
zinātnieks N.Žukovskis 
izstrādāja ātrgaitas vēja 
dzinēja teoriju.



 Pirmie divi vēja ģeneratori 
Latvijā tika uzstādīti 
1995.g. Ainažos. 

 Kopš 1999.g. vēja 
ģenerators ir arī Užavā, 
bet 2002.g. Grobiņās tika 
izveidots vēja ģeneratoru 
parks, kur ir uzstādīti 33 
vēja ģeneratori.

 Pašlaik vēja ģeneratori 
apgādā ar elektrību 
nelielas apdzīvotas vietas.



PALDIES PAR UZMANĪBU!


