
ENERĢIJAS 
MONITORINGA 
PLATFORMA 
 
EKODOMA 

14/11/2018 



Platformas mērķis 

Energopārvaldes instruments 

Veidots pilsētām un pašvaldībām 

Apkopot, analizēt un salīdzināt enerģijas 
patēriņa datus par 

Siltumenerģiju 

Elektroenerģiju 

Degvielas/resursu patēriņu 

 



EMP sastāvdaļas  

EMP sastāv no 4 moduļiem: 
Pašvaldības ēkas – ēkas ar atsevišķu siltumenerģijas 
un elektroenerģijas uzskaiti 

Publiskais apgaismojums – apgaismojuma posmi ar 
atsevišķu elektroenerģijas uzskaiti 

Pašvaldības transports – iestādes, pie kurām ir 
piesaistīti konkrēti transportlīdzekļu veidi ar atsevišķu 
degvielas uzskaiti 

Sabiedriskais transports – maršruti ar atsevišķu 
degvielas uzskaiti 

 

 



Lietotāju grupas 

1. grupa – SIA «EKODOMA» (EMP administrators) 

2. grupa – partnervalsts pārstāvis (projekta partneris) 

3. grupa – pašvaldības pārstāvis (1. līmeņa pašvaldības 
pārstāvis, energopārvaldnieks) 

4. grupa – atbildīgais par konkrētu sfēru, objektu vai 
objektiem (2. līmeņa pašvaldības pārstāvis, ēkas 
pārvaldnieks, atbildīgais par iestādes transportu u.tml.) 

Grupu skaits nākotnē iespējams tiks papildināts, 
izveidotas citas grupas, piem., novērotāji u.c. 



Reģistrēšanās 

EMP ir pieejama tikai reģistrētiem lietotājiem 

Lietotājus var reģistrēt tikai tad, ja ir izveidots 
attiecīgās pašvaldības vai pilsētas konts 

Pēc tam tiek izveidots pašvaldības pārstāvja 
konts, kas ir piesaistīts attiecīgajai pašvaldībai 
vai pilsētai 



Sākuma logs 



Konta aktivizēšana 

Uz norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta 
vēstule ar pagaidu parole 

Parole ir derīga tikai 2 stundas 



Konta aktivizēšana 

Pēc aktivizēšanas 
uzreiz tiek piedāvāts 
nomainīt paroli uz 
jaunu 



Publiskā apgaismojuma modulis 

Veidots pašvaldības publiskā apgaismojuma 
posmu elektroenerģijas patēriņa pārvaldībai 

Salīdzināt dažādu posmu elektroenerģijas 
patēriņa datus pašvaldības ietvaros un ārpus tās 

Aprēķināt apgaismojuma efektivitāti, balstoties uz 
enerģijas patēriņu un gaismekļu veidiem 

Aprēķināt izmaksas par elektroenerģiju 

Aprēķināt EPS novirzi 



Posma pievienošana 
1. līmeņa pašv. lietotājs 

Izvēlas publiskā apgaismojuma moduli 



Posma pievienošana 

Lai pievienotu posmu, 
klikšķina šeit 



Posma pievienošana 

Ievada posma nosaukumu 

Ievada posma garumu 

Ievada vidējo ielas platumu 



Posma pievienošana 

Izvēlas gaismekļu veidus 

Iespējams izvēlēties 
vairākus gaismekļu 
veidus vienam posmam 



Posma pievienošana 

Ievada katra veida 
gaismekļu skaitu 

Lauks piezīmēm 

Saglabā posmu 



Posma pievienošana 

Klikšķina šeit, lai eksportētu failu 



Posma pievienošana 

Izvēlas laika periodu 



Posma pievienošana 

Lejupielādē excel failu 



Posma pievienošana 

Eksportētajā failā aizpilda datus par apgaismojuma 
posmu un tā elektroenerģijas patēriņu 



Posma pievienošana 

Aizpildot datus par posmu 
Katram posmam jāizveido unikāls nosaukums 

Aizpilda datus Elektroenerģijas patēriņa un Darbības stundu 
lapās 

Nedrīkst izmantot šādus simbolus: 

: \ / ? * [ ] 
 Dienas patēriņš 

Nakts 
patēriņš 



Aizpilda datus par posmu elektroenerģijas patēriņu 

Lapas izkārtojums jāatstāj nemainīgs, nedrīkst sapludināt šūnas! 

Jaunus objektus pievieno pēc parauga vienkārši rakstot datus tālāk uz leju 

Nosaukumi jāpievieno gan enerģijas gan darbības stundu lapās 

Elektroenerģijas patēriņa dati jāpievieno enerģijas mērvienībās – kWh 

Pievieno tik daudz objektu, cik nepieciešams 

Tehniskie dati jāpievieno platformā 

Posma pievienošana 



Posma pievienošana 

Klikšķina šeit, lai importētu datus 



Posma pievienošana 

Importē excel failu 



Posma pievienošana 

Jaunie objekti parādās sarakstā 



Posmu pārvalde 
1. līmeņa pašv. lietotājs 

Posmus var kārtot pēc dažādiem kritērijiem 

Klikšķina šeit, lai meklētu 



Posmu pārvalde 

Meklēt var pēc nosaukuma 



Posmu pārvalde 

Enerģijas patēriņa datus iespējams 
ievadīt no posmu pārskata loga 

Klikšķina šeit, lai 
ievadītu datus 



Posmu pārvalde 

Ievada patēriņa 
datus  



Posmu pārvalde 

Līdzko dati ir ievadīti, tiek 
aprēķināta EPS novirze 



Tarifu ievade 

Klikšķina šeit, 
lai ievadītu 
tarifus 

Tiek atvērts logs ikmēneša 
datu ievadei 

Var atvērt arī datu arhīvu 



Tarifu ievade 

Izvēlas gadu 

Klikšķina šeit, lai 
rediģētu datus 

Tiek atvērts ikmēneša 
tarifu datu arhīvs 



Tarifu ievade 

Saglabā/atmet ievadīto 

Ievada datus 



Posma lapa 
1. līmeņa pašv. lietotājs 

Ja posms izveidots platformā, 
tad info dati nav jārediģē 



Posma lapa 

Ja posms importēts no excel faila, tad 
informatīvie dati jāpievieno manuāli 

Klikšķina šeit, lai 
rediģētu datus 



Posma lapa 

Rediģē datus 

Saglabā/atmet izmaiņas 



Posma lapa 

Klikšķina šeit, lai rediģētu datus 

No excel importētiem posmiem nepieciešams 
rediģēt arī informatīvos arhīva datus, lai pareizi tiktu 
attēloti grafiki un strādātu patēriņa kalkulators 



Posma lapa 

Saglabā/atmet izmaiņas 

Pievieno datus 



Posma lapa 

Tos var 
ievadīt šeit 

Ikona rāda, ka nav ievadīti 
dati par pagājušo mēnesi 

Īpatnējais enerģijas patēriņš 
Datus par pēdējiem 3 mēnešiem var rediģēt šeit 



Posma lapa 

Klikšķina šeit, lai 
rediģētu piezīmes 

Klikšķinot šeit var apskatīt 
enerģijas datu arhīvu 



Posma lapa 

Tiek parādīti vēsturiskie dati 



Posma lapa 

Vēsturiskos enerģijas patēriņa datus var labot šeit 



Posma lapa 

Izvēlas gadu 

Klikšķina šeit, lai 
rediģētu datus 

Tiek atvērts datu arhīvs 



Posma lapa 

Rediģē datus 

Saglabā/atmet izmaiņas 



Posma lapa 

Dzēst objektu 



Posma lapa 



Publiskais apgaismojums 
2. līmeņa pašv. lietotājs 

Izvēlas publiskā apgaismojuma moduli 

2. līmeņa pašvaldības lietotājs var piekļūt tikai 
piešķirtajiem pašvaldības moduļiem 



Publiskais apgaismojums 

2. līmeņa pašvaldības lietotājs nevar pievienot jaunus posmus, 
bet var eksportēt/importēt datus, ja ir piešķirta iespēja to darīt 

Sarakstā parādās tikai tie objekti, 
kuriem piešķirta piekļuve 



Publiskais apgaismojums 

Ja nav ievadīti dati par pagājušo mēnesi, 
tad objektam neparādās EPS novirze 

Klikšķina šeit, lai ievadītu datus 



Publiskais apgaismojums 

Ievada datus logā 



Publiskais apgaismojums 

2. līmeņa pašvaldības lietotāji 
nevar rediģēt posma informāciju Ikona norāda, ka nav ievadīti 

dati par pagājušo mēnesi 

Datus ievada šeit 

Īpatnējais enerģijas patēriņš 



Publiskais apgaismojums 

2. līmeņa pašvaldības lietotājs 
var rediģēt datus tikai par 
iepriekšējiem 3 mēnešiem 

Klikšķinot šeit, var 
apskatīt arhīva datus 

Klikšķina šeit, lai 
apskatītu datu arhīvu 



Publiskais apgaismojums 

Tiek parādīti vēsturiskie dati, 
taču tos nevar rediģēt 



Publiskais apgaismojums – grafiki 



Publiskais apgaismojums – grafiki 



Publiskais apgaismojums – grafiki 



Publiskais apgaismojums – grafiki 



Publiskais apgaismojums – grafiki 



Sabiedriskā transporta modulis 

Apkopot un pārvaldīt sabiedriskā transporta maršrutu 
degvielas/enerģijas patēriņa datus 

Salīdzināt sabiedriskā transporta degvielas/enerģijas 
patēriņa datus pašvaldības ietvaros un ārpus tās 

Automātiski aprēķināt transporta efektivitāti, balstoties 
uz degvielas/enerģijas patēriņu un pārvadāto pasažieru 
skaitu 

Apkopot izmaksas par degvielu/enerģiju 

Aprēķināt EPS novirzi 



Sabiedriskā transporta modulis 
1. līmeņa pašv. lietotājs 

Izvēlas sabiedriskā transporta moduli 



Sabiedriskais transports 

Lai pievienotu jaunu 
maršrutu, klikšķina šeit 



Sabiedriskais transports 

Izvēlas transportlīdzekļu 
veidu 

Ievada maršruta nosaukumu 



Sabiedriskais transports 

Izvēlas degvielas veidu 



Sabiedriskais transports 

Ievada vidējo maršrutā 
izmantoto 
transportlīdzekļu skaitu 

Ievada pieturvietu skaitu 

Saglabā maršrutu 

Ievada maršruta garumu 

Lauks piezīmēm 



Sabiedriskais transports 

Klikšķina šeit, lai 
eksportētu datus 



Sabiedriskais transports 

Izvēlas laika periodu 



Sabiedriskais transports 

Lejupielādē excel failu 



Sabiedriskais transports 

Aizpilda datus par sabiedrisko transportu failā 

Jāuzmanās no paslēptajām šūnām! 



Aizpilda datus par 
maršrutu 

Katram maršrutam 
jāizvēlas unikāls 
nosaukums 

Nedrīkst izmantot šādus 
simbolus: 

: \ / ? * [ ] 
Jāuzmanās no paslēptajām 

šūnām! 

 

Sabiedriskais transports 



Sabiedriskais transports 
Katrā maršrutā jaaizpilda dati tikai par attiecīgo degvielas veidu! 

Piemēram, ja attiecīgajā maršrutā tiek izmantoti tikai 
dīzeļdegvielas autobusi, tad aizpilda datus par dīzeļdegvielu 



Sabiedriskais transports 

Dati jāpievieno attiecīgajās mērvienības 



Sabiedriskais transports 

Lapas izkārtojums jāatstāj nemainīgs – nedrīkst sapludināt 
šunas, jaunus maršrutus ieteicam pievienot kopējot paraugu! 

 

Informatīvie dati šajā gadījumā jārediģē arī platformā 

 

Vai arī visus maršrutus sākotnēji izveido platformā un pēc tam 
pievieno vēsturiskos datus 

 

 



Sabiedriskais transports 

Klikšķina šeit, lai 
importētu datus 



Sabiedriskais transports 

Importē excel failu 



Sabiedriskais transports 

Jaunie objekti parādās sarakstā 


