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Ledusskapī iestati +5° temperatūru, 
bet saldētavā -18°! Katrs lieki paze-
minātais grāds ledusskapja elektro-
enerģijas patēriņu palielina par 5%.

Mājokļa apgaismē izvēlies LED 
spuldzes! Tās patērē par 70—90% 
mazāk elektroenerģijas nekā kvēl-
spuldzes vai halogēnspuldzes.

Beidzot darbu ar datoru, izslēdz 
to pilnībā, neatstāj miega režīmā! 
Citādi portatīvais dators turpinās 
patērēt elektroenerģiju.

K
limata pārmaiņas un to ierobežoša-
na ir aktuāls jautājums jau kādu lai-
ku, bet — vai iepriekš esi dzirdējis par 
Zemes resursu pārtēriņa dienu? Tā ir 
diena, kad planētas iedzīvotāju patē-
rētais dabas resursu daudzums pār-
sniedz apjomu, ko Zeme spēj atjau-
not gada laikā. 2020. gadā tā tika sa-

sniegta 22. augustā. Ja nebūtu pandēmijas, tā būtu pie-
nākusi vēl agrāk..

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu planētas nākotni, gadā 
vajadzētu pietikt ar vienas planētas resursiem, bet šo-
brīd mūsu vajadzību apmierināšanai jau ir nepiecieša-
mas 1,6 planētas Zeme. Pēdējā reize, kad iedzīvotājiem 
pietika ar vienu Zemi, bija 1970. gadā. Tālāk, attīstoties 
industrializācijai un rūpniecībai, resursu patēriņš sāka 
pieaugt aizvien straujāk.

Ja planētas resursus turpināsim patērēt tikpat nemai-
nīgi kā līdz šim, klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzvei-
dības samazināšanās un ekstremāli laika apstākļi kļūs 
par nozīmīgu globālo risku. To apstiprina arī Pasaules 
Ekonomikas forums, kas katru gadu izvērtē dominējo-
šos riskus. Bet Eiropas Parlaments 2019. gada nogalē 
izsludināja ārkārtas stāvokli klimata un vides jomā.

Bieži izskan viedoklis, ka mūs taču tas neskar. 
Taču klimata pārmaiņas tiešā veidā varam novē-
rot arī Latvijā. Piemēram, mainoties ziemām, ir 
samazinājies sniega segas biezums. Novērojam 
arī ekstremālus, iepriekš neraksturīgus laika ap-
stākļus, sugu migrāciju, jūras krasta eroziju un 
citas sekas, kas nākotnē aizvien vairāk ietekmēs 
mūsu ikdienu.

Energoefektivitāte jeb pārdomāta elektroener-
ģijas un siltumenerģijas izmantošana ir viena no 
iespējām vides piesārņojuma samazināšanai. Tā 
dažkārt pat neprasa milzu ieguldījumus, tikai sa-
vas attieksmes un ikdienas rīcības maiņu. Pie-
mēram, izejot no telpas, izslēgt apgaismojumu, 
izvēlēties zemāku veļas mazgāšanas temperatū-
ru, regulāri veikt elektroierīču apkopi. Šie ir ti-
kai daži no energoefektīva dzīvesveida princi-
piem. Turklāt energoefektivitāte sniedz arī fi-
nansiālo ieguvumu — samazinot enerģijas pa-
tēriņu, mazāk par to arī jāmaksā.

Aicinu atklāt energoefektīva un videi 
draudzīga dzīvesveida ieguvumus, atbildīgi 
un pārdomāti patērējot mūsu planētas kopē-
jos resursus! l
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Savlaicīgi iztīri putekļu sūcēja pu-
tekļu savākšanas konteineru vai 
maisiņu, lai nodrošinātu maksimā-
lo darbības efektivitāti un optimālu 
elektroenerģijas patēriņu!

Trauku mašīnā mazgājot viegli ne-
tīrus traukus, izvēlies zemāku maz-
gāšanas temperatūru un īsāku maz-
gāšanas programmu!

Iegādājoties jaunas elektroierīces, 
izvēlies ierīces ar augstāko energo-
efektivitātes klasi, piemēram, A+++!

Gatavojot tēju vai kafiju, elektriska-
jā tējkannā lej tikai nepieciešamo 
ūdens daudzumu! Vārot vienu krū-
zi ūdens, elektroenerģijas patēriņš 
ir trīs četras reizes mazāks, nekā 
vārot pilnu tējkannu.

Atceries izslēgt televizoru, kad to 
neskaties! Ja tomēr vēlies klausīties 
mūziku, izvēlies Bluetooth skandas 
vai radio — neliels radio patērē 20 
reižu mazāk elektrības nekā televi-
zors ar 50 collu ekrānu.

Elektriskā tilpuma ūdens sildītāja 
jeb boilera ūdens uzsildīšanas tem-
peratūru iestati robežās no 55 līdz 
59°! Pārsniedzot šo temperatūru, 
sildelements straujāk apkaļķojas, 
tādējādi palielinot elektroenerģijas 
patēriņu ūdens uzsildīšanai.

Mazgājot veļu, iespēju robežās izvē-
lies zemāku mazgāšanas tempera-
tūru! Salīdzinot ar mazgāšanu 60° 
temperatūrā, mazgāšanai 40 grā-
dos ir par 25% mazāks elektroener-
ģijas patēriņš, bet 30 grādos — pat 
par 45% mazāks.


