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3. Padoms 

Enerģijas patēriņš ir cieši saistīts ar

siltumenerģijas patēriņam ir tendence samazināties

kvalitatīvi celtu un siltinātu 

dzīves līmenim, parādās lielāka vēlme atvieglot savu

kā jaunu elektropreču iegāde un izmantošana ikdienājaunu elektropreču iegāde un izmantošana ikdienājaunu elektropreču iegāde un izmantošana ikdienājaunu elektropreču iegāde un izmantošana ikdienā

jaunas elektroiekārtas

samazināt elektroenerģijas patēriņu un līdz ar to arī izm

sakārtoti, sākot ar lielākajiem piramīdas pamatā un mazākajiem piramīdas augšpusē.

 

 

 

 

 

 

 

 

* Materiāls tapis sadarbībā ar ES projektu Eiropas Klimata Kauss: 

Mājsaimniecības elektroiekārtas 

PiedaliesPiedaliesPiedaliesPiedalies konkursā konkursā konkursā konkursā 

par elektroierīču par elektroierīču par elektroierīču par elektroierīču 

izpētiizpētiizpētiizpēti, kas notiek 

otrā izaicinājumā CO2  

samazināšanai 

ietvaros!  

Nomazgājiet logus 

un notīriet lampas!

Izejot no istabas, izslēdziet gaismu, ja tā 

vairs nav nepieciešama,   

Nebarojiet enerģijas vampīru! 

Atceraties atvienot 

elektroierīces no rozetes, ja tās 

vairs neizmantosiet!  

Izvēloties jaunu elektroierīci, 

pievērsiet uzmanību 

energomarķējumam! 

Uzstādiet atbilstošu saldēšanas temperatūru (

katru pazemināto grādu enerģijas patēriņš 

~ 5%! Turklāt tas neuzlabo pārtikas uzglabāšanu. 

lielāks produktu daudzums atradīsies saldētavā, jo 

lielāks būs enerģijas patēriņš. 

bu par šo publikāciju pilnībā uzĦemas tās autori. Sniegtā informācija var nesakrist ar Eiropas 
as viedokli. Ne EACI, ne Eiropas Savienība ir atbildīgas par šajā publikācijā ietvertās 

ku izmantošanu. 

Elektroenerģija 
Enerģijas patēriņš ir cieši saistīts ar mūsu dzīves mūsu dzīves mūsu dzīves mūsu dzīves kvalitātikvalitātikvalitātikvalitāti. Piemēram, pieaugot dzīves līmenim, 

siltumenerģijas patēriņam ir tendence samazināties, jo parādās lielākas iespējas savā īpašuma iegūt 

kvalitatīvi celtu un siltinātu mājokli, savukārt elektroenerģijas patēriņam ir vērojama cita aina

ādās lielāka vēlme atvieglot savu dzīvi un paplašināt izklaides iespējas, kas izpaužas

jaunu elektropreču iegāde un izmantošana ikdienājaunu elektropreču iegāde un izmantošana ikdienājaunu elektropreču iegāde un izmantošana ikdienājaunu elektropreču iegāde un izmantošana ikdienā. Tādā veidā mūsu mājokļos nonāk arvien vairāk 

elektroiekārtas, kuras patērē elektroenerģiju. Tāpēc īpaša uzmanība ir jāpievērš dažādām iespējām

līdz ar to arī izmaksas. Zemāk redzamajā piramīdā patērētāji vidējā mājsaimniecībā ir 

sakārtoti, sākot ar lielākajiem piramīdas pamatā un mazākajiem piramīdas augšpusē.  

* Materiāls tapis sadarbībā ar ES projektu Eiropas Klimata Kauss: http://lv.theclimatecup.eu  
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Mājsaimniecības elektroiekārtas 

Maksimāli izmantojiet dienas gaismu. N

logiem priekšā aizkarus dienas laikā!

logus 

notīriet lampas! 

zvēloties jaunu elektroierīci, 

stādiet atbilstošu saldēšanas temperatūru (-18oC).  Ar 

grādu enerģijas patēriņš pieaug par   

~ 5%! Turklāt tas neuzlabo pārtikas uzglabāšanu. Jo 

lielāks produktu daudzums atradīsies saldētavā, jo 

Uzturiet tīru cepeškrāsns durtiņu 

logu, lai jums nav jāatver durtiņas, 

lai pārbaudītu ēdiena gatavību.

 

Ievietojiet ledusskapī termometru, lai 

noteiktu temperatūru!  Optimālā temperatūra 

ledusskapī ir ap +3oC. Nodrošiniet, ka gaiss 

var brīvi piekļūt ledusskapja aizmugurei, kur 

atrodas kondensatora caurulītes.

iemēram, pieaugot dzīves līmenim, 

, jo parādās lielākas iespējas savā īpašuma iegūt 

savukārt elektroenerģijas patēriņam ir vērojama cita aina. Pieaugot 

dzīvi un paplašināt izklaides iespējas, kas izpaužas, 

mūsu mājokļos nonāk arvien vairāk 

āpēc īpaša uzmanība ir jāpievērš dažādām iespējām 

patērētāji vidējā mājsaimniecībā ir 

 

 

Mājsaimniecības elektroiekārtas 

imāli izmantojiet dienas gaismu. Nevelciet 

logiem priekšā aizkarus dienas laikā! 

Izmantojiet monitoros, datoros 

un telefonos, paredzētās 

enerģijas taupīšanas 

programmas! 

Uzturiet tīru cepeškrāsns durtiņu 

logu, lai jums nav jāatver durtiņas, 

lai pārbaudītu ēdiena gatavību. 

Ievietojiet ledusskapī termometru, lai 

noteiktu temperatūru!  Optimālā temperatūra 

Nodrošiniet, ka gaiss 

var brīvi piekļūt ledusskapja aizmugurei, kur 

atrodas kondensatora caurulītes. 


