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Energiari buruzko
baliabideen inbentarioa
Izenburua: Gipuzkoa Argitu Gida
Egilea: Gipuzkoako Foru Aldundia

Hizkuntza: Euskara eta gaztelania Formatua: PDF online
Sinopsia: Etxeko hainbat eremutan aurrezteko eta efizientzia
sustatzeko aholku praktikoak biltzen dituen gida eguneratua da.
Hauek dira eremuak: isolamendua eta berokuntza, ur sanitario
hotza eta beroa, argiztapena, etxetresna elektrikoak, hozte sistema,
garraioa eta energia.

ESTEKA

Izenburua: Energia kontsumoaren

kalkulagailua

Egilea: Gipuzkoako Foru Aldundia
Hizkuntza: Euskara eta gaztelania Formatua: Webgunea
Sinopsia: LKalkulagailu energetikoak zure etxeko energiakontsumoa (elektrikoa eta termikoa) kalkulatzeko aukera emango
dizu, bai eta etxean gehien kontsumitzen duten ekipoak zein diren
jakiteko ere. Halaber, ibilgailu elektrikoarekin egingo zenituzkeen
kontsumoen eta ohiko ibilgailu baten arteko alderaketa bat
erakutsiko dizu. Zure energia-kontsumoen CO2 isuriak ere itzultzen
ditu.

ESTEKA
Izenburua: Energia eguneroko bizitzan:

erabilera eraginkorrerako gida

Egilea: Energiaren Euskal Erakundea

Hizkuntza: Euskara eta gaztelania Formatua: Guía webgunea
Sinopsia: Energiari buruzko informazioa, oro har, eta etxebizitzarako
eta mugitzeko moduari buruzko gomendioak.

ESTEKA
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Energiari buruzko
baliabideen inbentarioa
Izenburua: Energiaren Euskal Erakundea (EEE)
Egilea: Energiaren Euskal Erakundea (EEE)

Hizkuntza: euskara eta gaztelania Formatua: Webgunea
Sinopsia: EEE energia-eraginkortasunarekin eta energia
aurreztearekin, gure energia-iturriak dibertsifikatzearekin eta energia
berriztagarriak sustatzearekin lotutako proiektuak eta ekimenak
garatzeaz arduratzen da.

ESTEKA
Izenburua: Faktura elektrikoa murrizteko eta

etxean aurrezteko gida

Egilea: ECODES eta Aragoiko Gobernua
Hizkuntza: gaztelania Formatua: Web gida
Sinopsia: LGidak informazio erraz eta egiaztatua eskaintzen die
herritarrei, ezartzen errazak diren ohitura, aholku eta neurrien bidez,
gehienak kostu txikikoak, energia aurreztu dezaten etxean eta faktura
elektrikoaren gastua murriztu dezaten; gainera, klima aldaketari
aurre egiteko modu bat da, gai hori baita XXI. mendeko erronka
handiena.

ESTEKA

Izenburua: Energia Jasangarriaren Europako

Astea

Egilea: Europako Batzordea
Hizkuntza: ingelesa Formatua: Webgunea
Sinopsia: Energia Jasangarriaren Europako Asteak Europa osoan
tokiko erakunde publiko eta pribatuek antolatutako jarduera
eta ekitaldi digitalak biltzen ditu, energia garbia eta energiaeraginkortasuna sustatzeko.

ESTEKA
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Energiari buruzko
baliabideen inbentarioa
Izenburua: Global Action Plan
Egilea: Nazio Batuak

Hizkuntza: gaztelania Formatua: Webgunea
Sinopsia: EKINTZA GLOBALEKO PLANA (GLOBAL ACTION PLAN) hainbat
herrialdetan garatzen den ekimena da, CO2 emisioak murriztera eta
Garapen Jasangarriko Helburuak betetzen laguntzera bideratua.
Helburua da 180.000 etxek eguneroko jardueretan dituzten ohiturak
aldatzea, planetan sortzen dugun inpaktua murrizteko eta bizi
garen lekuko bizi-kalitatea hobetzeko. Energia, ur, garraio eta
hondakinetarako jarraibideak eskaintzen dira.

ESTEKA
Izenburua: Energy Saving Trust: Tools and

Calculators

Egilea: Energy Saving Trust
Hizkuntza: ingelesa Formatua: Webgunea
Sinopsia: Energy Saving Trust organizazio independente bat da,
larrialdi klimatikoari aurre egiteko sortua, eta sistema energetiko
adimentsu, deskarbonizatu eta deszentralizatua lotzeko lan egiten
duena. Aholkularitza eta tresnak eskaintzen dizkie banakako,
komunitateko eta gobernuko kontsumitzaileei, kontsumoak
murrizteko eta efizientzia handitzeko xedez.

ESTEKA

Izenburua: Alemaniako Energia Agentzia
Egilea: Alemaniako Gobernua

Hizkuntza: Alemana eta ingelesa Formatua: Webgunea
Sinopsia: Alemania herrialde eraginkorrenetakoa denez energia
aldetik, Energia Agentziak trantsizio energetikoko programa nazional
bat du, eta hor sartzen da etxeko energiaren zatia.

ESTEKA
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Energiari buruzko
baliabideen inbentarioa
Izenburua: Energy Efficiency / Efficacité

énergétique

Egilea: Kanadako Gobernua
Hizkuntza: ingelesa eta frantsesa Formatua: Webgunea
Sinopsia: Webgune eguneratua, energiari dagokionez eraginkorrak
diren etxeei buruzko informazioa (azken nobedadeak…) eta aholku
eta gomendio zehatzak jasotzen dituena.

ESTEKA
Izenburua: Energy’s role in climate change
Egilea: Zelanda Berriko Gobernua

Hizkuntza: ingelesa Formatua: Webgunea
Sinopsia: Energia kontsumoa murrizteko gomendioak eskaintzen
ditu, kosturik gabekoak, kostu txikikoak, eta inbertsioa behar dutenak.
Gainera, atal berezi bat dago istorioak, kasu arrakastatsuak,
informazioa eskaintzen duten sare sozialak, eta abar partekatzeko.

ESTEKA
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Inventario de recursos sobre cambio climático para la ciudadanía de Gipuzkoa

