
SAULES ENERĢIJA



KAS IR SAULES ENERĢIJA?

• Saules enerģija ir enerģija, kuru Saule izstaro gaismas un siltuma veidā.

https://lv.wikipedia.org/wiki/Ener%C4%A3ija
https://lv.wikipedia.org/wiki/Saule
https://lv.wikipedia.org/wiki/Gaisma
https://lv.wikipedia.org/wiki/Siltums


KĀPĒC SAULES ENERĢIJA IR SVARĪGA?

• Saules enerģija ir ļoti svarīga dzīvības norisēm uz Zemes, piemēram, 
augi fotosintēzē iegūst sev nepieciešamo enerģiju. Tā nosaka arī 
Zemes klimatu. Saules enerģija ir viens no atjaunīgās enerģijas avotiem.

• Tiek uzskatīts ka nākotnē tieši Saules enerģija būs visnozīmīgākā, ko cilvēks 
iegūs no dabas.

• 2004. gadā tikai 0,04% no visas pasaulē iegūtas elektroenerģijas deva saules 
enerģija.

• Viens no elementiem, kas ražo elektroenerģiju no saules enerģijas ir saules 
baterija.

https://lv.wikipedia.org/wiki/Dz%C4%ABv%C4%ABba
https://lv.wikipedia.org/wiki/Zeme
https://lv.wikipedia.org/wiki/Fotosint%C4%93ze
https://lv.wikipedia.org/wiki/Klimats
https://lv.wikipedia.org/wiki/Atjaun%C4%ABg%C4%81_ener%C4%A3ija
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektroener%C4%A3ija&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Saules_baterija


SAULES STAROJUMS EIROPA



SAULES ENERĢIJAS IZMANTOŠANAS PRIEKŠROCĪBAS:

• saules enerģija ir pieejama visur pasaulē, ir neizsmeļama un bezmaksas;

• enerģijas ražošanas procesā nerodas nekādas emisijas un atkritumi;

• nenoplicina dabas resursus;

• izmantojot saules kolektorus, iespējams samazināt karstā ūdens un apkures 
rēķinus;

• iespēja samazināt elektroenerģijas pārvades līniju garumus (tātad, arī 
zudumus);

• energoatkarības samazināšana;

• energoapagādes diversifikācija un drošības palielināšana.



SAULES ENERĢIJAS IZMANTOŠANAS 
IESPĒJAS LATVIJĀ



KĀPĒC PASAULE LĒNĀM PĀRIET UZ 
SAULES ENERĢIJU? 

• https://www.youtube.com/watch?v=899pQFFuZ9E



KO MĒS VARAM SECINĀT? 

• Saules enerģija tiek iegūta no saules un ir viens no pamatiem dzīvībai uz zemes. Katru 
stundu uz zemes uzņemtā saules izstarojuma enerģija ir lielāka par gada laikā kopējo 
enerģijas patēriņu uz zemes. Šobrīd pasaulē apgūtā saules enerģija veido tikai 0,1% 
no kopējā saražotā enerģijas daudzuma.

• Pēdējos gados pieprasījums pēc saules enerģijas izmantošanas ir pieaudzis 
pateicoties energoresursu cenu kāpuma un saules enerģijas iegūšanas iekārtu cenu 
samazinājuma dēļ. Saules enerģijai ir potenciāls kļūt par nozīmīgāko enerģijas avotu.

• Ar katru gadu saules enerģijas sistēmu lietotāju skaits pieaug. Cilvēki izvēlas sev 
piemērotākos risinājumus, lai sagatavotu silto ūdeni vai ražotu elektrību. SIA 
Commodus līdz 2014.gada vasaras sezonai Latvijas teritorijā ir veicis aptuveni 80 
dažādas sarežģītības saules sistēmu montāžas un iekārtu piegādes.



Paldies par uzmanību! 


