
Ir vieglāk saprast, ko nozīmē 
zaļi ēst vai šķirot atkritumus 
zaļākai dzīvei, bet kāpēc vaja-
dzētu taupīt elektrību? Kā tieši 
enerģijas patērēšana ietekmē 
vidi un dara tai pāri? Dzīvi bez 
televizora, datora, veļas mazgā-
jamās mašīnas, gludekļa, matu 
žāvētāja, galu galā arī bez apsil-
dīta mājokļa, izgaismotām ielām 
un naktslampiņas pie gultas mēs 
nespējam iedomāties. Nemaz 
nerunājot par telefonu, kas mūs-
dienās nomirst, ja vismaz reizi 
diennaktī nav ticis pie elektrības. 

Kāpēc jātaupa enerģija?
Zaļa domāšana pati par sevi 

nozīmē taupīšanu – mazāku 

patērēšanu. Ja runājam par klei-
tām skapī, skaidrs, ka jāpērk 
mazāk, lai nevairotu atkritumus, 
bet vai tas ir vienīgais iemesls? 
Izrādās, nav gan. Kleitu ražošana, 
kas mūsdienās vairs sen nenotiek 
kā Skroderdienās Silmačos, bet 
gan milzīgos šūšanas cehos Ķīnā, 
Vjetnamā vai Bangladešā, patērē 
daudz enerģijas – elektrības, kas 
darbina šujmašīnas. Protams, 
daudz vairāk enerģijas vajag, lai 
saražotu automobili, nevis kleitu. 
Un vēl vairāk – lielu džipu, nevis 
ekonomisku mašīnu.

Izrādās, enerģijas taupīšana 
ir visa zaļā dzīvesveida pamatu 
pamats – uz tā balstās gan vi-
des politika, gan starptautiski 

lēmumi, likumi un noteikumi. 
Kāpēc tā? Gluži vienkārši: lai 
saražotu enerģiju, vistiešākajā 
veidā tiek kaitēts videi – tiek tē-
rēti neatjaunojami dabas resursi, 
piesārņots gaiss, kā arī veicinā-
tas pārmaiņas klimatā. Diemžēl 
mūsdienās, lai labi dzīvotu, mēs 
arvien vairāk un vairāk izvēla-
mies komfortu, nedomājot par 
to, kas tiek upurēts, lai mēs pie 
šā komforta tiktu. Mājoklis un 
ikdienas sadzīve visvairāk pie-
sārņo vidi. Tomēr nepietiek vien 
ar pašu apņemšanos. Arī valsts, 
pašvaldība un uzņēmēji var būt 
tie, kas palīdz vai – gluži pretē-
ji – nepalīdz iedzīvotājiem ievē-
rot zaļu dzīvesveidu.

«Piemēram, Skandināvijā 
vide ir sakārtotāka, cilvēkiem ar 
zaļo domāšanu ir viegli izdarīt 
savas izvēles,» skaidro Latvijas 
Dabas fonda vadītājs Ģirts 
Strazdiņš. «Savukārt Latvijā, ja 
gribi dzīvot zaļi, daudz vairāk ir 
jāpēta pašam. Protams, ja būs 
pieprasījums, arī piedāvājums 
būs plašāks. Vislabākais veids, 
kā ietekmēt lietas pasaulē, ir 
iepērkoties nobalsot ar savu 
maciņu. Piemēram, jau otro 
gadu ir iespēja iegādāties zaļo 
elektroenerģiju, bet vai cilvēki 
pietiekami labi zina, ko tas nozī-
mē? Tas nozīmē, ka enerģija tiek 
ražota gan no atjaunojamiem 
resursiem, gan arī pēc iespējas 

Lai slavēta 
elektrība!

Kad pirms dažiem gadiem apkārt virmoja runas par pasaules galu, mūsu mājā stipru 
vēja brāzmu dēļ bija pazudusi elektrība. Atceros, kā sēdējām sveču gaismā un spriedām: 
ak tad tā izskatīsies tas pasaules gals – vienkārši pazudīs elektrība! Jo bez elektrības 
mājās apstājas viss…

IEVA apņēmusies uzsākt jaunu, skaistu un zaļāku dzīvi. 
Vai tas ir reāli un cik tas ir ērti, vienkārši, lēti vai dārgi, 

soli pa solim atklājam vairāku rakstu sērijā IEVĀ. dzīvot zaļāk! 
apņemos

Teksts tīna sidoroviča

Konsultē JĀNIS BRIZGA, 
biedrības Zaļā brīvība vadī-
tājs, un ĢIRTS STRAZDIŅŠ, 
Latvijas Dabas fonda vadītājs. 
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nodarot mazāku kaitējumu da-
bai. Nav noslēpums, ka mazie 
upju hesi sagandē upes dabisko 
ekosistēmu, bet vēja ģeneratori 
tiek uzstādīti putnu migrācijas 
ceļos vai sikspārņu uzturēšanās 
tuvumā. Šāda saimniekošana 
dara nopietnu kaitējumu videi, 
un, lai to novērstu, var izvēlēties 
elektrības piegādātājus, kas ar 
ekoloģisko sertifikātu apliecina, 
ka iegūst enerģiju videi saudzī-
gi.» Kāds skeptiski teiks: bet 
kā tad lai ticu, ka tā elektrība 
tiešām ir zaļāka un tāpēc par 
to vairāk jāmaksā? Ir jāuzticas 
marķējumam, cita varianta nav, 
jo visi taču nevaram kļūt par 
zinātniekiem un pētniekiem, lai 
paši pārliecinātos par katra elek-
trības kilovata izcelsmi un ceļu 
līdz mūsu mājoklim.

Kas ir atjaunojamā 
enerģija?

Mūsdienās grūti iedomāties 
dzīvi, pavisam atsakoties no 
enerģijas patēriņa. Tas tiešām 
šķiet neiespējami. Tāpēc katra m, 

kas vēlas darīt to atbildīgi, jāiz-
vēlas kāds no zaļā enerģijas 
patēriņa principiem. Viens no 
tiem – visā pasaulē populārs – ir 
izmantot atjaunojamos resursus, 
kurus iegūst no tām dabas bagā-
tību krātuvēm, kas tikpat dabiski 
atjaunojas vai uzrodas, vai kādu 
citu iemeslu dēļ nepazūd, ir mū-
žīgi. Piemēram, galvenais atjau-
nojamās enerģijas avots ir saule. 
Tā spīdējusi miljardiem gadu 
pirms mums, un neviens nešau-
bās, ka spīdēs arī turpmāk. 

Zināmākie saules enerģijas 
tālāk padevēji ir saules bate-
rijas, saules kolektori jeb pa-
neļi siltuma iegūšanai, kā arī 

saules termoelektrostacijas. Ja 
Latvijas saule tik karsti nesilda, 
vai mums atjaunojamie resursi 
nespīd? Protams, spīd. Netieši 
saules enerģiju izmanto arī vēja 
ģeneratoros un hidroelektro-
stacijās, kas pie mums ir lielā-
kā cieņā, tomēr, kā jau minēja 
dabas eksperts Ģirts Strazdiņš, 
fakts pats par sevi, ka enerģija 
iegūta no atjaunojamiem resur-
siem, nenozīmē, ka tā ir videi 
saudzīga. 

Vai atceries stāstu, kas iesāka 
cīņu par Latvijas neatkarības at-
gūšanu? Toreiz žurnālists Dainis 
Īvāns centās pievērst uzmanību 
tam, ka, būvējot vēl vienu HES 

Kā taupīt enerģiju?*

1. Pārliecinies, vai apkures caurules, kas iet cauri neapsil-
dītām telpām (piemēram, pagrabam), ir siltinātas. Ja ne, 

to vajadzētu izdarīt. Aprunājies par to ar ēkas saimnieku!

2. Daudzu ledusskapju elektrības patēriņa izmaksas gadu 
laikā būtiski var pārsniegt to iegādes cenu. Tātad nepērc 

tādu, kas būtu zemāks par A klasi. Arī A klases ietvaros ir ievēroja-
mas patēriņa atšķirības, tādēļ vispirms salīdzini un tad pērc. Savu 
veco ledusskapi vajadzētu nodot atkritumu šķirošanas laukumā. 

3. Ledusskapim patīk vēsums. Blakus plītij, trauku maz-
gājamai mašīnai vai radiatoram tam nav ko meklēt. 

Siltums, ko šīs iekārtas izstaro, ledusskapim ir ar pūlēm jāatdze-
sē. Rūpējies, lai gaiss ledusskapja aizmugurē var labi cirkulēt, 
un noregulē temperatūru uz 6 grādiem. 

4. Profesionālie pavāri izmanto gāzes plītis, jo ar tām tem-
peratūru var regulēt daudz precīzāk. Tās rada arī daudz 

mazāku ietekmi uz klimatu. Ja dzīvoklim ir gāzes pieslēgums, ir 
vērts pāriet no elektriskās uz gāzes plīti. 

5. Uzliec katlam vāciņu – tik vienkārši vārot varam ietaupīt 
līdz pat 25% enerģijas. Vēl vairāk enerģijas ietaupīsi, ja 

vārīsi iespējami mazā ūdens daudzumā. Katlam būtu jāatro-
das tieši uz riņķa un jābūt ne lielākam, ne mazākam par to. 
Elektriskās plīts riņķus droši vari izslēgt jau agrāk, jo tie silda 
arī labu brīdi pēc tam. Lietojot spiediena katlus un elektriskās 
ūdens kannas, ietaupīsi vēl vairāk enerģijas. 

6. Izmanto visu veļas mazgājamās mašīnas tilpumu. Daudzas 
no tām mazāka veļas daudzuma mazgāšanai patērē tikpat 

daudz ūdens un elektrības kā pilnas. Videi saudzīgi ir mazgāt pilnu 
veļas mašīnu – ar to nevar sacensties pat taupības režīms. 

7. Veļas vārīšanas vietā pilnīgi pietiek ar 40 grādiem. Tā ie-
taupi līdz pat 50% enerģijas, saudzē vidi un savu apģērbu. 

Arī mērcēšana lielākajā daļā gadījumu nav nepieciešama, tā vari 
ietaupīt gan laiku, gan elektrību un samazināt arī Co2 emisijas.

8. Viszaļāk ir veļu žāvēt laukā uz auklas. Bet, ja nevari 
atteikties no veļas žāvētāja, pērkot noteikti ņem vērā 

enerģijas patēriņu. Elektriskie kondensācijas žāvētāji patērē 
vairāk enerģijas nekā gaisa cirkulācijas žāvētāji, taču videi 
vissaudzīgākie ir ar gāzi darbināmie veļas žāvētāji. 

9. Lietojot LED spuldzes, vari ievērojami ietaupīt elektrību. 
Salīdzinājumā ar parastajām spuldzēm vienādā apgais-

mojumā tās patērē līdz pat 80% mazāk enerģijas. Nomaini 
spuldzes, kuras ikdienā dedzini visvairāk, ar LED spuldzēm. 
Elektropreču veikalos var izvēlēties dažādu formu un krāsu spul-
dzes. Arī šeit ir vērts uzmest aci marķējumam – iespēju robežās 
pērc A klases preci.

10. 10% patērētās enerģijas aiziet ūdens sildīšanai. Lai 
pār muguru tomēr nedabūtu aukstu dušu, labāk 

izmantot ekonomisku dušas uzgali. Pārliecināts klimata saudzē-
tājs iet dušā, nevis katru dienu plunčājas vannā. Ar ūdeni vispār 
ir jāapietas taupīgi, jo arī tā iegūšana un apstrāde attīrīšanas 
iekārtās prasa daudz enerģijas.

* Informācijas avots: žurnāls Vides Vēstis 

Enerģijas taupīšana  
ir visa zaļā dzīvesveida 

pamatu pamats.

Kas ir atjaunojamā 
enerģija?
Atjaunojamā enerģija nozī-
mē visus spēka un enerģijas 
avotus, kas vienmēr ir pie-
ejami un neizsmeļami.
l Saules enerģija – saules 
paneļi uztver saules gaismu, 
lai no tās ražotu enerģiju 
(siltums un elektrība).
l vēja enerģija – vēja spēks 
tiek pārvērsts elektrībā ar 
vēja ģeneratoru.
l Bioenerģija – enerģija, 
ko rada bioloģiskie procesi 
(augi un augu atvasinātie 
materiāli, to sauc arī par 
biomasas enerģiju) un 
ko siltumā un elektrībā 
pārveido speciāli projektētas 
spēkstacijas.
l Hidroenerģija – tekošo 
ūdeņu spēks tiek pārvērsts 
elektrībā ar ūdens turbīnām.
l Ģeotermālā enerģija – 
enerģija, kas ir pieejama 
zemes dziļākajos slāņos un 
kas tiek iegūta kā siltums.

Elektrība visvairāk tiek tērēta, ja gaismu (vai jebkuru elektris-
ko ierīci) ieslēdz un izslēdz. Runājot par apgaismojumu, tas 
nozīmē: ja reiz lampa iedegta, labāk to neslēgt lieku reizi iekšā 
un ārā. Tāpēc ekonomiski un energoefektīvi mājoklī izvietot un 
ieslēgt vairākas mazas lampiņas, kas rudens un ziemas periodā 
ir iedegtas lielāko diennakts daļu, tādējādi dodot gaismu jau 
agrās pievakarēs un rīta cēlienos.

Zini!
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uz Daugavas, tiks izpostīta da-
biskā ainava. Tātad pati par sevi 
hidroelektrostacija ir atjaunoja-
mo resursu izmantošana, bet, ja 
izvērtē, kādu postu dabai noda-
rītu tās būvniecība, labāk izvēlē-
ties ko citu. 

Līdz ar lietu un vēju var iz-
mantot arī jūras viļņu, ūdens 
temperatūru starpības doto, kā 
arī atjaunojamās biomasas (kok-
sne, salmi, biodegviela) enerģiju. 
Pie šiem enerģijas avotiem pie-
skaitāma arī plūdmaiņu enerģija, 
kas ir Mēness gravitācijas ener-
ģija, kā arī ģeotermālā enerģija – 
Zemes dzīļu dabiskais siltums, 
ko izmanto zemes siltuma sūk-
ņos, lai apsildītu arī privātmājas 
Latvijā.

Mājoklis – lielākais 
enerģijas patērētājs

Tātad viss, kas sastopams 
modernā mājoklī ērtai dzīvei, 
pats par sevi nav diez cik zaļš, 
tomēr, kā jau minējuši vairāki 
sarunbiedri, zaļā dzīvesveida 
eksperti, – mērķis nav nonākt 
nulles punktā, kad neviens neko 
neizmanto, nelieto un nevalkā, 
bet gan līdzsvarot mūsu patē-
riņu ar iespēju atgūt iztērēto. 
«Lietojot veco, netiek patērēta 
enerģija, lai saražotu jauno,» 
skaidro biedrības Zaļā brīvība 
vadītājs Jānis Brizga. «Diemžēl 
jaunā sadzīves tehnika, auto-
mašīnas un citas ierīces kļūst 
arvien sarežģītākas un grūtāk 
remontējamas. Man bija pie-
redze ar tējkannu, kuras mik-
roshēma bija tik sarežģīta, ka 
labot to būtu ļoti dārgi. Esmu 
pamanījis arī, ka detaļas kon-
krētam modelim pēc dažiem 
gadiem vairs netiek ražotas. 
Šobrīd tiek apspriests ieviest 
izmaiņas likumā, ka jānodro-
šina nevis garantijas remonts 
bez maksas, bet gan iespēja to 
vispār saremontēt. Eiropieši ar 
ķīniešiem nekad nevarēs konku-
rēt par saražotā cenu, bet varam 
attīstīt remontēšanu.» Tātad 

Slepenie elektrības patērētāji!
Lai gan televizoru izslēdz ar pulti, tas tik un tā patērē elektrību, 
turklāt vēl ne pa jokam – apmēram 70 kilovatstundu gada laikā. 
Arī mūzikas centri, printeri, halogēnās lampas un mobilo tele-
fonu lādētāji bieži vien patērē elektrību pat tad, kad tie netiek 
izmantoti, bet ir pieslēgti strāvai. Slepenos elektrības patērētājus 
var atpazīt pēc degošām stand-by lampiņām, detaļām, kas, lai 
gan it kā izslēgtas, tomēr ir siltas vai sīc. To ir viegli novērst ar 
pagarinātājiem un kontaktiem, kurus var ieslēgt un izslēgt. 

Zini!

Kā tērējam enerģiju?
• 2015. gada nogalē 23,7% pasaulē patērētās enerģijas ieguva 
no atjaunojamiem enerģijas avotiem, turklāt 2% – sadedzinot 
biomasu, piemēram, malku, bet 16% patērētās enerģijas bija 
hidroenerģija. Latvijā trešo daļu enerģijas iegūst no atjauno-
jamiem resursiem, galvenokārt izmantojot hidroenerģiju un 
biomasas (koksnes) enerģiju.
• Co2 emisijas, ko gada laikā rada viena nenosiltināta trīssekciju 
desmitstāvu māja, var sakraut vienā dzelzceļa kravas vagonā 
un vēl kādas 10 tonnas paliks pāri. Vienā vagonā var iekraut 
65 tonnas.
• 40% pasaules enerģijas patērē ēkās. Gada laikā viena nenosil-
tināta desmitstāvu daudzdzīvokļu māja rada par 25 tonnām  
Co2 izmešu vairāk nekā nosiltināta.

Politika
Ratificējot Kioto protokolu un ieviešot Enerģijas efektivitātes 
darbības plānu, Eiropas Savienība uzņēmusies ievērojami sama-
zināt gan enerģijas patēriņu, gan arī tās Co2 izmešus. Viens no 
galvenajiem mērķiem bija līdz 2020. gadam samazināt enerģi-
jas patēriņu par 20%. Lai to īstenotu, nepieciešama atbilstīga 
politiskā nostāja un sabiedrībai jāmaina sava attieksme.

Kāpēc LED spuldze ir 
zaļāka par ekonomisko 
spuldzi?
Tā patērē mazāk elektrības 
(mazāk vatu) par to pašu 
gaismas daudzumu, turklāt 
nesatur dzīvsudrabu.

Jautājums

pirmais solis – nevis izmest, bet 
mēģināt salabot!

Lielajām sadzīves iekārtām 
ir Eiropas Savienības izstrādāts 
energoefektivitātes marķējums. 
Līdzās tehniskajām īpašībām 
tas vērtē arī iekārtas enerģijas 
patēriņu – no A (zems patē-
riņš) līdz G (augsts patēriņš). 
Šo marķējumu atradīsi uz veļas 
mazgājamām mašīnām, veļas 
žāvētājiem, trauku mazgāja-
mām mašīnām, ledusskapjiem, 
saldētavām, spuldzēm un citām 
iekārtām. Pērkot pietiek paska-
tīties uz marķējumu, lai zinātu, 
vai iekārta ir ekonomiska.

Lai darītu kaut ko klimata 
labā, būtiski ir gan paša mājokļa 
celtniecībā izmantotie materiāli 
un metodes, gan arī apkures sis-
tēma, lai pēc iespējas mazinātu 
savu ietekmi uz klimatu. Starp 
citu, enerģiju taupošās 
ēkās enerģijas patē-
riņu var samazināt 
pat par 80% no 
vidējā patēriņa! 
Neatkarīgi no 
tā – īrē vai arī 
dzīvo paša čet-
rās sienās –, ir 
iespējams tau-
pīt enerģiju. 

Ja apkure ir ie-
slēgta uz pilnu klapi, 
lai gan mājās visu dienu 
neviena nav, tu rīkojies ne gluži 
zaļi. Ieteicams ieviest elektro-
niskos termostata ventiļus – 
tos attiecīgi noregulējot, pa 
dienu istabas temperatūra būs 
zemāka, bet, kad ģimene iera-
dīsies mājās, tā atkal tiks pa-
augstināta. Turklāt šos ventiļus ir 
salīdzinoši viegli iebūvēt. Bet, lai 
aizkavētu siltuma zudumus plā-
nās sienās, var izmantot īpašas 
siltumizolācijas plāksnes vai foli-
jas. Tās ievieto, piemēram, starp 
radiatoru un sienu. Savukārt tie, 
kas virina logu, kamēr apkure ir 
ieslēgta, apsilda arī ielu. Labāk 
vēdināt ātri un pamatīgi – vairā-
kas reizes dienā logu plaši atvērt 
uz dažām minūtēm.

Pārdomāta enerģijas lietoša-
na, taupīšana un atjaunojamo 
resursu izmantošana samazina 
globālo sasilšanu, atkarību no 
citu enerģiju (neatjaunojamu) 
avotiem un fosilajām degvie-
lām, kā arī ietaupa naudu, liekot 
mums izmantot mazāk un iegūt 
vairāk. Ja apņemies dzīvot za-
ļāk, ir vērts pacensties!

Ņem vērā!
Svarīgi atcerēties neno-

zaudēt spuldžu iesaiņojumu 
un čeku, jo tikai tad to varēs 

izmantot garantijas remontam, 
tāpēc ieteikums ir pirkt spuldzes 
vairumā, lai vieglāk atcerēties, 

kad spuldzes iegādātas un 
kur noglabāts čeks!

Labākais veids, kā 
ietekmēt lietas pasaulē,  

ir nobalsot ar savu maciņu.
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Tā kā nu jau gandrīz desmit 
gadu ar ģimeni dzīvojam mazpil-
sētas savrupmājā, ne reizi vien 
esmu piedzīvojusi to, ka pazūd 
elektrība vai nu pēc stiprām 
vētrām, vai lietusgāzēm, vai kad 
lūst apsnigušie koku zari, pār-
raujot elektrības vadus. Tagad 
gan tas notiek krietni retāk 
nekā manā bērnībā un parasti 
elektrības padeve tiek steidzami 
atjaunota, bet katrā šādā reizē 
varam atkal un atkal apzināties 
un aizdomāties par to, cik ļoti 
esam atkarīgi no elektrības un 
tērējām to daudz vairāk, nekā 
daba spēj atjaunot un saražot.  

Ēka
Tā kā māju esam cēluši paši, 
nevis iegādājušies vai mantoju-
ši, turklāt tas notika salīdzinoši 
nesen, jau ēkas projektā mans 
vīrs, kas pats ir projekta autors, 
iedzīvināja zaļās idejas. Zinu, 
ka šobrīd par enerģiju, ko mēs, 
pieci cilvēki, saņemam, lai ērti 
dzīvotu 150 kvadrātmetru ēkā, 
maksājam gandrīz trīs reizes 
mazāk, nekā dzīvojot senāk 
celtās mājās, kur netika domāts 
par siltuma zudumu un citām 
enerģiju taupošām gudrībām.
PluSI. Pirmkārt, mājas būvnie-
cības nolūkā neesam nocirtuši 
nevienu koku, bet gan ēkas 
platums pielāgots priedei, kas 
aug ļoti tuvu viesistabas logam. 
otrkārt, ēkas dienvidu fasādes 
logi pirmajā stāvā aizņem visu 
sienu, lai pēc iespējas izmanto-
tu saules enerģiju. Vislabāk šo 
enerģijas jaudu jūtam ziemā, 
kad saulainās dienās, kaut 
arī āra temperatūra ir zema, 
telpas nav nepieciešams tik 
ļoti apsildīt. Treškārt, ēkas 
apkure balstās uz regulējamu 
sistēmu, kas pati ieslēdzas, kad 
ārā kļūst vēsāks, un atslēdzas, 
kad sasniegusi mūsu ieregu-
lēto temperatūru. Tas attiecas 
gan uz ūdens, gan telpu gaisa 
temperatūru. Papildu siltuma 
avots pirmajā stāvā ir kamīns, 
lai drēgnos vasaras vakaros 
nevajadzētu ieslēgt visas ēkas 
apkuri, bet siltumu un komfortu 
nodrošinātu ar dažām mal-
kas pagalēm vai izmantotiem 
papīriem, kas labi deg, bet nav 
nododami makulatūrā. 

MīNuSI. Diemžēl ēka netiek 
sildīta ar atjaunojamiem resur-
siem, bet gan gāzi. Toreiz, kad 
tapa mūsu māja, tā šķita ērtākā 
izvēle, bet tagad droši vien 
apsvērtu iespējas ierīkot zemes 
siltuma sūkni.

Dzīvojamā 
istaba
Lielākie enerģijas 
patērētāji istabā, 
kurā visa ģimene 
aizvadām visvairāk 
laika, ir televizors 
un apgaismojums – 
viena griestu lampa un 
viena stāvlampa. Dzīvojamā 
zona ir apvienota ar ēdamzo-
nu, bet ir nodalīta no virtuves 
ar nelielu sienu, kas ļauj cauri 
plūst gaismai. Tātad arī virtuves 
gaisma tiek istabā. Gandrīz 
visās lampās mums ir ener-
goefektīvās spuldzes, kas nav 
nomainītas vien tajās lampās, 
kur tās bija nepieciešamas ma-
zākas. Tās salīdzinoši lētāk nekā 
citos veikalos iegādājāmies Ikea. 
Ja būtu mana teikšana, televizo-
ru ieslēgtu, lai noskatītos ziņas, 
kādu konkrētu filmu vai seriālu, 
taču mani bērni darbdienās 
pēc skolas steidz noskatīties 
visas nokavētās multfilmas un 
pārāk daudz laika aizvada pie 
ieslēgta televizora. Cenšamies 
to neatstāt stand-by režīmā, par 
ko liecina sarkanā podziņa, kas 
turpina degt zem ekrāna,  
ja palikusi ieslēgta. 

Darbistaba
Tā kā vīrs lielu dienas daļu strā-
dā mājas birojā, dators un prin-
teris ir viņa darba instrumenti, 
bez kuriem neiztikt. Reizēm 
pie šā datora sev interesējošo 
informāciju meklē arī bērni, 
un te jāatzīst: kopš ir iegādāts 
jaunāks dators, kas strādā un 
reaģē ātri, ietaupās ne tikai 
laiks, bet arī elektrības patēriņš, 
jo visu nepieciešamo var ātrāk 
izdarīt un nav vajadzības turēt 
datoru ieslēgtu visu dienu.

Virtuve
Diemžēl joprojām neesam 
iegādājušies trauku mazgāja-
mo mašīnu, kas ļautu ietaupīt 
elektrības patēriņu. Apzinos, ka, 

izlietnē mazgājot 
un tecinot ūdeni, to 

patērēju vairāk, nekā 
vajadzētu. Savukārt ledusska-
pis mums ticis mantojumā no 
radinieces, kas bija iegādājusies 
jaunu, bet šis – vecais – vēl 
gluži labi kalpoja. Tātad neesam 
samaksājuši un veicinājuši jauna 
ledusskapja ražošanā izman-
toto enerģiju, taču pieļauju, ka 
ikdienā jaunāki modeļi patērētu 
mazāk enerģijas.
Apzināti viszaļākais pirkums 
mūsu virtuvē ir indukcijas plīts, 
kas gan nav viszaļākā izvēle, 
jo videi vissaudzīgākā ir gāzes 
plīts, bet atšķirībā no elektriskās 
indukcijas plīts riņķi ātrāk sasilst 
un tūlīt pat izslēdzas, kad uz 
tiem nav uzlikts katls vai panna. 
Plīts ir tik gudra, ka to dara 
pati – izslēdzas bez iejaukšanās.
Dienas gaismas lampas saim-
niekojot ir ne tikai ērtas, jo labi 
apgaismo darba virsmu, bet arī 
videi saudzīgas – ekonomiskas 
un energoefektīvas. 

Vannasistaba
Kad iegādājāmies veļasmašīnu, 
ievērojām gan A++ norādes, 
kas apliecina zemo enerģijas 
patēriņu, gan to, ka veļasmašī-
nas sestais prāts prot nosvērt 
veļu un, ja veļas tvertne nebūs 
pilna, patērēs tikai tik daudz 
ūdens, cik nepieciešams. Tas 

gan neattiecas uz mūsu gana 
lielās ģimenes ieradumiem, jo 
netīrās veļas parasti netrūkst. 
Papildus pieejams ekomaz-
gāšanas režīms, kas izmanto 
mazāk ūdens, lai saudzētu 
dabu. Žāvētāju apzināti neesmu 
iegādājusies, vasarās žāvēju veļu 
balkonā uz auklas, ziemās – tur-
pat istabā uz veļas statīva. Esmu 
centusies veidot savu garderobi 
no drēbēm, kuras nav nepiecie-
šams gludināt, tāpēc gludekli, 
kas ir viens no elektrību visvairāk 
patērējošajiem sadzīves tehnikas 
priekšmetiem, izmantoju ārkārtī-
gi reti. Līdzīgi ar matu žāvēšanu 
ar fēnu – man ir fēns, bet, ja 
vien nav ārkārtīgi nopietna vaja-
dzība, to neizmantoju un vasarā 
vispār nefēnoju matus. 

MATERIāLS TAPIS AR LATVIJAS 
VIDES AIZSARDZĪBAS FoNDA 
FINANSIāLU ATBALSTU

Rakstu sērijā Apņemos  
dzīvot zaļāk žurnāliste  
TĪNA SIDoRoVIČA nākamreiz 
noskaidros, cik pieejami 
un ērti ir videi saudzīgākie 
transporta veidi un kā plānot 
zaļus ceļojumus.

PārbauDītS uZ SaVaS  āDaS
ZaĻIE atraDuMI
• Temperatūras regulators – par tempera-
tūras regulatora ierīkošanu konsultējies ar 
apkures speciālistu! Cena – no 40 eiro.
• leD spuldze – LED spuldzes pieejamas 
dažādās formās, izmēros un dizainos 

un ir viszaļākā izvēle tavai lampai! 
Cenuklubs.lv standartcena ap 

4 eiro, bet akcijas laikā pat no 
1 eiro!
• Naktslampiņa SPOKS – mazā 
naktslampiņa no Ikea ir ar A++ 
sertifikātu un, aprīkota ar LED 
spuldzi, dos vajadzīgo gaismu 

krēslā un tumsā. Šādu lampiņu 
vari turēt bērnistabā vai citās telpās 
tumšajā gada laikā, neizslēdzot visu 
diennakti. Cena – no 15 eiro.

• Galda lampa Jansjö – ērti piestip-
rināma pie galda. Tā arī ir saņēmusi 
A++ sertifikātu, darbojas ar LED 

spuldzi. Cena – no 10 eiro.
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