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IEPAZĪSTOT  ENERĢIJU 

 

 

KAS IR ENERĢIJA 

 
Enerģija ir mums visapkārt. Kad mēs pastaigājamies mums nepieciešama enerģija, lai mūsu 

ķermenis būtu kustībā. Kad mēs gatavojam ēdienu, mums nepieciešama enerģija, lai 

pārveidotu izejvielas garšīgā maltītē. Katru dienu mēs skatāmies televizoru, klausāmies 

mūziku, lietojam ūdeni, sērfojam internetā un  ieslēdzam gaismu. Mēs patērējam enerģiju, lai 

darītu visas šīs lietas. 

 

ENERĢIJA MĒRĪTA 

 

Enerģija tiek mērīta džoulos (skatiet I.S - Vienību Starptautisko Sistēmu). Jauda (P) tiek 

pielietota, lai aprakstītu ātrumu, pie kura enerģija tiek konvertēta; tā tiek mērīta vatos. Viens 

vats ir vienāds ar 1 džoulu uz sekundi. Tas nozīmē, ka stundā mašīnai ar 1 KW jaudu būtu 

nepieciešami 1h x 1KW = 1 kW vai 3,600,000 džouli ( 3,600 sek x 1,000 W). . 

 

CO2 IZMEŠI 

 
Ogleklis ir ceturtais vispieejamākais elements visumā, un uz zemes tas ir visu dzīvo 

organismu pa matelements. Mūsu ķermenis, piemēram, sastāv no 18% oglekļa. Fosīlie 

kurināmie tādi kā nafta, dabas gāze un ogles tiek veidotas no organismu atliekām, kuras 

atradās apakš zemes virskārtas pirms miljons gadiem.  Ogleklis, ko satur šie kurināmie tiek 

izmantots, lai ražotu enerģiju rūpnieciskai un privātai lietošanai. Ogleklis mijiedarbojās ar 

Ko jūs zināt par 
enerģiju? 
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skābekli un veido oglekļa dioksīdu (CO2). Kad mēs dedzinām fosīlos kurināmos, liels 

daudzums CO2 nonāk atmosfērā. 

CO2 ir viena no zemes primārajām un ievērojamākajām siltumnīcas efekta gāzēm. Šīs gāzes 

palīdz saglabāt enerģijas daļu, ko atbrīvo zemes virskārta no došanās pretī kosmosam. Kā 

rezultātā zemes atmosfēra sasilst. Tas ir zināms kā siltumnīcefekts. CO2 klātbūtne ir vienmēr 

bijusi atmosfērā un ir mūsu klimata pamats, taču cilvēka darbība ir novedusi pie ievērojami 

paaugstinātiem līmeņiem, liekot mūsu klimatam mainīties un pieprasot mums rīkoties un 

izmantot mūsu enerģiju efektīgāk.  

 

TAUPOT UN SAGLABĀJOT  ENERĢIJU 

 

Jūs varat taupīt enerģiju, samazinot savu elektrības un apkures patēriņu. Izdarot 

informētas izvēles attiecībā uz transportu, ūdeni un ēdienu, apsaimniekojot 

atkritumus utt. jūs arī varat netieši taupīt enerģiju. Enerģijas mazāka izlietošana ir 

vienāda ar CO2 izmešu mazāku daudzumu. 

 

Lai uzzinātu vairāk, turpiniet lasīt enerģijas tēmas sadaļu turpmākajos mēnešos.! 

 

AKTIVITĀŠU/DISKUSIJU  TEMATI 

 Centieties formulēt enerģijas definīciju. 

 Izveidojiet sarakstu ar desmit lietām, ko jūs darāt katru dienu un kurām nepieciešama 
enerģija. Vai jūs varat pastāstīt kādu enerģijas formu tās izmanto? 

 Padomājiet par enerģiju, ko izmantoja jūsu vecāki un vecvecāki, kad viņi bija jūsu 
vecumā. Kas  ir mainījies?  Jūs varat arī salīdzināt savu enerģijas patēriņu ar to, ko 
patērē jūsu vienaudzis trešā pasaules valstī. 

 Kādi ir galvenie enerģijas avoti, kurus izmanto enerģijas ražošanai jūsu valstī? 

 Atzīmējiet uz kartes enerģijas avotus un nošķiriet tos starp atjaunojamiem un 
neatjaunojamiem.  

 Iedomājieties pasauli bez enerģijas krājumiem (bez elektrības, bez apkures…). Kā 
jūsu dzīve izmainītos? 

 Kāda ir atšķirība starp enerģijas efektivitāti un enerģijas saglabāšanu? 
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 Paskatieties uz skolas apkures sistēmu un skaitītājiem elekrtībai un gāzei, 

fotogrāfējiet, analizējiet un apspriediet. 

 Izmantojiet U4energy aptauju, lai izvērtētu savu pašreizējo enerģijas izlietošanu skolā 

un mājās. 

 Veiciet auditu savā skolā un atklājiet, kur tiek izšķērdēta enerģija. Kādi ir rezultāti?  

Veiciet līdzīgus auditus mājās un tad apspriediet, kā jūs varējāt izlietot enerģiju labāk  

gan skolā, gan mājās.  

 
 

NODERĪGAS SAITES 

 
Uzmeklējiet Enerģijas resursus savā valodā:  
 

 Bērnu Stūra Enerģijas Izglītības Datubāzē: 

 
 

 Klimata Maiņa: 
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index.htm 
 

 

 U4energy resursu glabātuve: 
www.u4energy.eu 

 

PADOMI & FAKTI 

 
1. Varbūt divu veidu enerģija, potenciālā vai kinētiskā. Potenciālā enerģija ir uzkrātā enerģija, 

kamēr kinētiskā enerģija rodas kustībā. 
 

2. 24 stundu laikā 100 vatu baltkvēles spuldze patērē 2.4 kW h 
 

3. Ogles, nafta un dabas gāze ir fosīlās degvielas, veidotas no kādreiz dzīvajiem organismiem, 
kuri bija apglabāti zem zemes virskārtas pirms miljons gadiem. 

 

4. Pastāv divi dažāda veida enerģijas avoti, atjaunojamie un neatjaunojamie. 
 

5. Vēja, Saules, Biomasas, Hidroenerģijas un Ģeotermiskie avoti ir atjaunojamās enerģijas 
avoti, tiem ir neierobežoti krājumi un tie varbūt papildināmi. 

 

6. Pārtika uzglabā ‘ķīmisko’ enerģiju. Jūsu ķermenis pārveido šo enerģiju citās enerģijas formās 
tādās kā kinētiskā enerģija, kas ļauj jums kustēties, staigāt, skriet un spēlēt! 
  
 
 

http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index.htm

