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Ko nozīmē ″atjaunojamā″ enerģija?  



Kādi vispār ir enerģijas veidi?
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Ķīmiskā enerģija - tiek glabāta saitēs starp molekulām.
Avoti ir dabasgāze, benzīns, ogles un baterijas. Pat ēdiens,
ko mēs ēdam, tiek uzskatīts par ķīmisko enerģiju.

Elektriskā enerģija - nāk no sīkām lādētām daļiņām, ko
sauc par elektroniem. Zibens spēriens ir viens no
elektriskās enerģijas veidiem.

Gravitācijas enerģija - saistīta ar gravitācijas lauku,
piemēram, to, kas ieskauj Zemi. Ja jūs kādreiz esat
nokritis, jūs esat piedzīvojis gravitācijas enerģijas spēku.
Gravitācijas enerģija ir iemesls, kāpēc braukt ar
velosipēdu lejup ir ātrāk nekā braukt ar velosipēdu
augšup.

Kinētiskā enerģija - viss, kas kustas, izmanto šāda veida
enerģiju. Piemēri: skriešana, riteņbraukšana, kāpšana - pat
velkot ar pirkstu pa viedtālruni! Vēja turbīnas uztver vēja
kinētisko enerģiju un pārveido to mehāniskajā enerģijā.

Mehāniskā enerģija - tiek uzkrāta objektos ar spriedzi. Kad
spriedze tiek atbrīvota, notiek kustība. Saspiesta atspere
satur mehānisko enerģiju, tāpat kā izstiepta gumijas josla.

Kodolenerģija - glabājas sīkos atomos, kas ir neredzami, bet
veido visa Visuma elementus. Kodolenerģija tiek atbrīvota,
kad atomi savienojas kopā (saplūšana) vai sadalās
(šķelšanās). Kodolsintēzes reakcija saulē nodrošina siltumu
un gaismu, savukārt kodolspēkstacijās atomu šķelšanās
reakcija rada pietiekami daudz enerģijas, lai darbinātu lielu
pilsētu un valstu elektroapgādi.

Saules starojuma enerģija - enerģija, kas nāk no gaismas 
kustības.

Skaņas enerģija - rodas, kad objektam liek vibrēt, radot
skaņu. Jūsu balss un mūzikas instrumenti izmanto
skaņas enerģiju.

Siltuma enerģija - radīta no kustīgām molekulām. Piemēram, 
enerģija, kas nāk no degšanas procesa, ir siltumenerģija.



• Vai zinājāt, ka enerģija var pārveidoties no
viena veida citā?

• Viens enerģijas veids var tikt izmantots, lai
iegūtu otru veidu!

• Piemērs. Kad dodamies skriet, mēs
izmantojam ķīmisko enerģiju, ko mūsu
ķermenis ir uzglabājis, lai radītu kustību
jeb kinētisko enerģiju. Kinētiskā enerģija
pārvēršas siltumā tevī un paveiktajā ceļā.
Jūsu kājas atsitas pret zemi gravitācijas
enerģijas ietekmē. Un tas ir tikai viens
piemērs! Vai varat iedomāties vēl citu?

Vai zinājāt?
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• Atjaunojamā enerģija tiek iegūta
no resursiem, kuri dabā būtībā
pastāv nepārtraukti vai
atkārtojas, piemēram, vēja,
ūdens un saules enerģija.

• Atjaunojamo enerģiju bieži
sabiedrībā sauc arī par "tīro
enerģiju" vai "zaļo enerģiju", jo
tās iegūšana nerada tiešu
ietekmi uz vidi un nepiesārņo
gaisu vai ūdeni.

BET, kas ir ″atjaunojamā″ enerģija?
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• Saskaņā ar Latvijas Enerģētikas
likumu: Atjaunojamie energoresursi
- vēja, saules, ģeotermālā, viļņu,
paisuma-bēguma, ūdens enerģija,
atkritumu poligonu un notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu gāzes un
biogāze, biomasa [bioloģiski
noārdāmā frakcija produktos,
rūpniecības un sadzīves atkritumos,
lauksaimniecības (ieskaitot augu un
dzīvnieku izcelsmes vielas), kā arī
mežsaimniecības un līdzīgu nozaru
ražošanas atlikumos].

″Atjaunojamā″ enerģija likumdošanā
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Latvijas vietējā ″atjaunojamā″ enerģija

6

Vēja 

enerģija

Saules 

enerģija

Ģeotermālā

enerģija    

Biomasas

enerģija



• Atjaunojamie enerģijas avoti ir mums visapkārt. Tas ir vējš, kas pūš, spīdošā
saule, plūstošais ūdens un pat augošais mežs. Mēs katru dienu mijiedarbojamies
ar atjaunojamās enerģijas avotiem. Padziļinātāk, apskatīsim LATVENERGO
piemēru:

No kurienes nāk ″atjaunojamā″ enerģija?
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Liepājas enerģijaŪdens enerģija • 100% ″atjaunojamā″ 
enerģija

• kopā 1 558 MW 
elektriskās enerģijas 
jauda

• 3 stacijas uz Daugavas 
upes  - Pļaviņu, Rīgas un 
Ķeguma HES 

• 1 stacija uz Aiviekstes 
upes (1.5 MW)

• ģenerācija atkarīga no ūdens līmeņa Daugavas upē

• elektroenerģijas un 
siltuma ražošanas stacija

• kopā 6 MW elektriskās 
enerģijas jauda un 
180MW siltuma 
enerģijas jauda

• stacijā darbībai galvenokārt izmanto ″atjaunojamo″ 
resursu - šķeldu



No kurienes nāk ″atjaunojamā″ enerģija?
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Saules enerģijaVēja enerģija

• 100% ″atjaunojamā″ enerģija
• Ainažu vēja elektrostacija 1 MW 
• izveidots kopuzņēmums ar LVM 
• līdz 2030.gadam plānots izbūvēt 800 

MW elektriskās enerģijas jaudu

• 100% ″atjaunojamā″ enerģija
• lielākā saules elektrostacija 1.5 MW ar jaudu  

Lietuvā
• 1 500 mājsaimniecības visā Baltijā un 

biznesa klienti ar uzstādīto 1.2 MW jaudu ir 
izvēlējušies Elektrum solārais produktu



Enerģijas veidu pārveidošanas secība
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Kurināmā sadedzināšana

Kodolu dalīšanas reakcijas

Termodinamiskie procesi 

iekšdedzes dzinējos un gāzes turbīnās

Termodinamiskie procesi 

tvaika katlos un tvaika turbīnās

Mehāniskās enerģijas 

pārveidošana 

elektriskā enerģijā 

ģeneratorā

Degvielas šūnas



Enerģijas 
izmantošanas 
efektivitātes 
salīdzinājums:
transporta 
piemērs
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Kāpēc mums vajag ″atjaunojamo″ enerģiju? 
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• CO2 līmenis pārsniedzis 407 ppm, kas pēdējo 
70 gadu laikā ir palielinājies par 90 ppm

• Globālā sasilšana ~1,1°C pēdējo 200 gadu laikā
• Okeāna paskābināšanās
• Jūras līmeņa celšanās ~3,2mm katru gadu
• Ledus masas samazināšanās
• Arktikas ledus samazināšanās par 13% katrā 

desmitgadē

″Atjaunojamā″ enerģija ir ļoti svarīga klimata pārmaiņu mazināšanai



• Atšķirībā no dabasgāzes un oglēm mēs tik
viegli nevaram uzkrāt vēja un saules enerģiju,
ko izmantot, kad mums tas ir nepieciešams. Ja
vējš nepūš vai saule slēpjas aiz mākoņiem,
dažkārt jauda visiem nepietiek.

• Vēl viens iemesls, kāpēc pasaulē plaši izmanto
fosilo kurināmo, piemēram, ogles un
dabasgāzi, ir tāpēc, ka šie resursi bieži vien ir
lētāki (tiesa šobrīd tie ir ļoti sadārdzinājušies).

• Elektrības ražošana no vēja vai saules prasa
papildus resursus un izaicinājumus, kur
saražoto elektroenerģiju uzkrāt.

Kāpēc mēs visu laiku neizmantojam 
″atjaunojamo″ enerģiju?
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Dabasgāzes enerģija

• 2 elektroenerģijas un siltuma ražošanas stacijas
• kopā 1 039 MW elektriskās enerģijas jauda un 1 617 

MW siltuma enerģijas jauda
• Kā kurināmo izmanto dabasgāzi
• Vienas no modernākajām stacijām Austrumeiropā



″Fizmix eksperiments″ jauniešu aptauja
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Dilemma starp ″neizdevīga ″, ″bojā 

ainavu″ un Latvijas enerģētiskas 

neatkarību

100 no 500 jauniešiem nepareizi 

norāda atjaunojamos resursus

1.

2.



VARBŪT JUMS IR IDEJAS, KĀ 
LATVENERGO UZLABOT JAUNIEŠU  
ZINĀŠANAS?

PIEDALIETIES HAKATONĀ!
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