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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 



Energopārvaldes sistēmas (EPS) novirze rāda par cik 
procentiem mēneša enerģijas patēriņš ir pieaudzis vai 
samazinājies salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 

Kas ir EPS novirze? 

Šī informācija izriet no ISO 50001 standarta 4.6 
«Pārbaude» punkta 4.6.1 «Uzraudzība, mērījumi un 
analīze» prasībām  



Ēku izveidošana 
1. līmeņa pašv. lietotājs 

Izvēlas ēku moduli 



Ēku izveidošana 

Tiek atvērts ēku saraksts 

Spiež pogu «Pievienot» 



Ēkas izveidošana 

Izvēlas laika periodu, par 
kuru eksportēt datus 



Ēku izveidošana 

Lejupielādē atskaiti 



Ēkas un datus par to vēsturisko enerģijas 
patēriņu iespējams pievienot arī excel failā 

Ēku izveidošana 



Ēku izveidošana 

Aizpilda datus par ēkām 

Katrai ēkai izvēlas unikālu nosaukumu 

Aizpilda datus par enerģijas un resursu patēriņu 
atbilstošajās lapās – Siltums, Elektrība un Aukstais ūdens 

Nedrīkst izmantot šādus simbolus: 

: \ / ? * [ ] 
 



Aizpilda datus par ēku enerģijas un resursu patēriņu 

Lapas izkārtojums jāatstāj nemainīgs, nedrīkst sapludināt šūnas! 

Jaunus objektus pievieno pēc parauga vienkārši rakstot datus tālāk uz leju 

Nosaukumi un platības jāpievieno visās enerģijas un resursu patēriņa lapās 

Dati jāpievieno enerģijas mērvienībās – MWh (nevis kurināmā resursa)! 

Nav nepieciešams pievienot visu datus, piemēram, aukstā ūdens patēriņu 

Pievieno tik daudz objektu, cik nepieciešams 

Ēku izveidošana 



Ēku izveidošana 

Izvēlas importēšanas funkciju 



Ēku izveidošana 

Importē excel failu 



Ēku izveidošana 

Jaunizveidotās ēkas parādās sarakstā 



Ēku pārvaldība 

Ēkas var kārtot pēc dažādiem parametriem 

Vai arī meklēt konkrētu ēku 



Ēku pārvaldība 

Meklē pēc nosaukuma vai adreses 



Ēku pārvaldība 

Enerģijas patēriņa datus 
iespējams ievadīt no 

pārskata loga 



Ēku pārvaldība 

Parādās logs datu ievadei 



Ēku pārvaldība 

Datu ievades logu skaits atkarīgs no 
izvēlētajiem kurināmā resursiem  



Ēku pārvaldība 

Datu ievades logu skaits atkarīgs no 
izvēlētajiem kurināmā resursiem  



Ēku pārvaldība 

Kad ievadīti dati par iepriekšējo 
mēnesi, tiek aprēķināta EPS novirze 



Tarifu ievade 
1. līmeņa pašv. lietotājs 

Datus par tarifiem var ievadīt 
spiežot uz šīs ikonas 



Tarifu ievade 

Logā var ievadīt datus 
par pagājušo mēnesi 



Tarifu ievade 

Vai arī atver datu arhīvu 



Tarifu ievade 

Izvēlas gadu 

Lai ievadītu 
datus, 

klikšķina šeit 



Tarifu ievade 

Ievada nepieciešamos datus 

Saglabā vai atmet 
ievadītos datus 



Ēkas lapa 
1. līmeņa pašv. lietotājs 

Ja ēka izveidota platformā, tad 
informatīvie dati redzami šeit 



Ēkas lapa 

Arī vēsturiskie dati jau 
ir saglabāti sistēmā 



Ēkas lapa 

Ja ēka ir importēta ar excel palīdzību, 
tad dati jāpievieno manuāli Klikšķina šeit, lai rediģētu datus 



Ēkas lapa 
Rediģē nepieciešamos laukus 

Saglabā/atmet izmaiņas 



Ēkas lapa 

Iespējams rediģēt 
pilnīgi visu 



Ēkas lapa 

Saglabā/atmet izmaiņas 

Lai darbotos enerģijas kalkulators un 
grafiki tiktu attēloti pareizi, nepieciešams 
rediģēt arī vēsturiskos datus 



Ēkas lapa 



Ēkas lapa 

Ikona norāda, ka nav ievadīti dati par pagājušo mēnesi 
Datus var ievadīt šajos laukos 



Ēkas lapa 

Pagājušā gada 
īpatnējais enerģijas 
patēriņš 

Pēdējo 3 mēnešu 
datus var rediģēt šeit 

Šeit var apskatīt vecākus datus 



Ēkas lapa 

Tiek parādīti dati par 
iepriekšējiem mēnešiem 



Ēkas lapa 

Vēsturiskos datus var labot šeit 

Piezīmes var rediģēt 
klikšķinot šeit 



Ēkas lapa 

Izvēlas gadu 
Tiek atvērts ikmēneša datu arhīvs 

Klikšķina šeit, lai 
rediģētu datus 



Ēkas lapa 

Ievada vai rediģē datus 

Saglabā/atmet ievadīto 



Ēkas lapa 

Ēkas lapā var arī dzēst objektu 
un drukāt pašu lapu 



Ēkas lapa 



Ēku pārvalde 
2. līmeņa pašv. lietotājs 

2. līmeņa pašvaldības lietotājs var piekļūt tikai piešķirtajiem 
pašvaldības moduļiem, ja izvēlēts tikai viens modulis, tad 

uzreiz tiks atvērts attiecīgā moduļa objektu saraksts 

Izvēlas ēku moduli 



Ēku pārvalde 

2. līmeņa lietotāji nevar pievienot jaunas ēkas vai rediģēt to 
datus, vienīgi pievienot enerģijas patēriņa datus, kā arī 

importēt/eksportēt datus, ja šīs tiesības ir piešķirtas 

Sarakstā redzamas tikai tās 
ēkas, kurām sniegta piekļuve 



Ēku pārvalde 

Ja nav ievadīti dati par iepriekšējo 
mēnesi, tad netiek rādīta EPS novirze 

Klikšķina šeit, lai 
ievadītu datus 



Ēku pārvalde 

Tiek atvērts logs datu ievadei 



Ēku pārvalde 

Ievades lauki ir atkarīgi no apkures veida 



Ēku pārvalde 

Ievades lauki ir atkarīgi no apkures veida 



Ēku pārvalde 

Kad ievadīti dati, tiek aprēķināta EPS novirze 



Ēkas lapa 
2. līmeņa pašvaldības lietotājs 

Datus var ievadīt šajos laukos 

Ja nav ievadīti dati par iepriekšējo 
mēnesi, redzama šī ikona 

Datus par ēku var 
apskatīt, bet ne rediģēt 



Ēkas lapa 

Ja izvēlēta individuālā 
apkure, ievada datus par 

kurināmā patēriņu 



Ēkas lapa 

Īpatnējais 
enerģijas 
patēriņš 

Piezīmes 

2. līmeņa lietotāji var 
rediģēt datus par 
iepriekšējiem 3 mēnešiem 



Ēkas lapa 

Klikšķina šeit, 
lai aplūkotu 
arhīva datus 

Klikšķinot šeit var aplūkot 
vēsturiskos enerģijas patēriņa datus 



Ēkas lapa 

Tiek parādīti dati par 
iepriekšējiem mēnešiem, 

taču tos nevar rediģēt 



Ēkas lapa – grafiki 
Klikšķinot šeit iespējams parādīt/paslēpt atsevišķus datus 

Virzot peli pāri parādās precīza 
informācija par katru datu punktu 



Ēkas lapa – grafiki 
Katrā no grafikiem iespējams izvēlēties dažādas datu kombinācijas, kuras tiek attēlotas 



Ēkas lapa - grafiki 

Izvēlas gadu 

Uz ass redzama katra mēneša EPS novirze 

Arī šajā grafikā 
iespējams 

parādīt/paslēpt 
atsevišķus datus 



Ēkas lapa - grafiki 

Virzot peli pār stabiņiem, 
redzami precīzi dati 



Ēkas lapa – grafiki 



Ēkas lapa – grafiki 



Ēkas lapa – grafiki 

Pēdējā grafikā attēlots salīdzinājums starp pašvaldības ēkām, tiek rādīta informācija 
par 3 ēkām ar zemāku enerģijas patēriņu un 4 ēkām ar augstāku enerģijas patēriņu 


