


Energoefektivitāte skolā 
Rīgas Stila un Modes profesionālā vidusskola 



Skolas energokomanda 



Skolas pieredze saistībā ar  enerģijas 

taupīšanu, atbildīgu attieksmi pret vidi u.c. 

 Skola ir nesen nosiltināta no ārpuses 

 Skolā ir atjaunota ventilācija 

 Skolā ir PVC logi ar dubultu un trīskāršu stiklojumu 

 



Līdz šim paveiktais 

 Veicām uztveres apsekojumu 

 Veicām kritisko apsekojumu 

 Esam iesākuši pildīt moduļos dotos uzdevumus un testus 

 Un esam iesākuši analītisko apsekojumu 



Izaicinājumi 

 Pētījuma e-platformā un aptaujas anketās ir nepreciziātes tulkojumā. 

 Pētījumam tika dots ļoti īss laiks, lai varētu visu izpildīt 

 Kā arī dažas no dotajām saitēm nebija pieejamas 



Ieguvumi 

 Iemācījāmies strādāt komandā. 

 Iemācījāmies komunicēt ar skolotājiem, kuri mums nebija zināmi, jo nebija 

mums pasnieguši mācību stundas. 

 Iepazinām skolu, jo bija iespēja apmeklēt telpas, kurās ikdienā neatrodamies, 

piemēram, siltummezglu. 

 Labāk varam izprast, ko nozīmē tik lielas skolas uzturēšana, piemēram, 

aprēķinot patēriņu elektroenerģijai. 

 



Secinājumi  

 Katrā kabinetā varētu uzstādīt elektroierīču taimerus, lai samazinātu elektrības 
patēriņu telpās un vairāk tiktu izmantota dabiskā dienasgaisma. Nelietot mākslīgo 
apgaismojumu, ja ir pietiekoši gaišs. 

 Visos gaiteņos varētu uzstādīt taimergaismas, kas taupa diezgan daudz enerģiju, jo 
nav ieslēgtas visu laiku, bet tikai tad, kad ir nepieciešams. 

 Būtu nepieciešams izslēgt gaismu, ja telpā neviens nav. 

 Būtu nepieciešams izmantot eko apgaismojumu. 

 Būtu nepieciešams atbrīvot dabīgā apgaismojuma avotus no šķēršļiem. 

 Sapratām, ka taimergaismas ir labākas par parastajām slēdžu gaismām un vēl 
daudzas citas lietas, kas mums varētu palīdzēt nākotnē. 

 Neatstāt iespraustas kontaktdakšas rozetē bez vajadzības. 

 Vairāk vēdināt telpas dabīgi, nevis izmantojot ventilācijas sistēmu. 

 



Secinājumi 

 Uzzinājām, cik svarīgi ir ievērot visas prasības, piemēram, kārtīgi izvēdināt 

telpu, tā lai audzēkņi ienākot šajās telpās nejustos ļoti noguruši jau pēc 

pirmās mācību stundas, lai nerastos nogurums un galvas sāpes no nevēdinātām 

telpām. 

 Dažos projekta moduļos iegūtie dati ir ļoti aptuveni, jo, piemēram, skolā tiek 

izmantoti datori, frizieru aprīkojums, jaudīgas šujmašīnas un foto studijas 

gaismas iekārtas ar dažādu jaudu, līdz ar to patērētais elektroenerģijas 

patēriņš atšķirās 

 







DAĻĒJS ANALĪTISKAIS APSEKOJUMS - 

ENERGOEFEKTIVITĀTES ANALĪZES REZULTĀTI  






