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ENERĢIJAS MONITORINGA PLATFORMA 



KĀPĒC NEPIECIEŠAMA CENTRALIZĒTA ENERĢIJAS 
PATĒRIŅA DATU UZSKAITE? 

• Nav skaidri noteikts, kas atbildīgs par kopējo 
datu uzskaiti un ietaupījumu 

To, ko tu mēri un uzskaiti, tu vari kontrolēt! 

• Vairums pašvaldības ēku nezin, cik patērē 

• Ja nav datu uzskaite, nevar zināt cik ietaupīt 

* Patēriņu zina tikai ar enerģijas patēriņu nesaistītie, 
piemēram, grāmatveži 



ENERĢIJAS 
MONITORINGA 
PLATFORMA (EMP) 
 

• Pieejama caur internetu 

• Skaidri noteikti lietotāji un atbildīgie, jo 

Energopārvaldība nosaka, ka jānosaka atbildīgie par 
enerģijas patēriņa samazinājumu 



EMP LIETOTĀJI 

← Ēkas atbildīgais 
ievada datus par  
konkrēto ēku 

Par ēku 
atbildīgais 

Par ēku 
atbildīgais 

Par ēku 
atbildīgais 

← Pilna piekļuve 
visām ēkām 

Energopārvaldnieks 

Pašvaldības 
administrācija/augstākā vadība 

← Piekļuve datiem  



ĒRTI UN VIEGLI LIETOT, PĀRSKATĪT UN 
ANALIZĒT DATUS 

• Jāievada skatītāju dati tikai 1x mēnesī 
• Siltuma patēriņš (MWh) 
• Elektroenerģijas patēriņš (kWh) 
• Aukstā ūdens patēriņš (m3) 

 
• Automātiski grafiki un izdrukājamas atskaites 

 



• Enerģijas patēriņš ēkai 
(MWh) atkarībā no āra 
gaisa temperatūras  

• Ikmēneša ēkas īpatnējais siltuma un elektroenerģijas patēriņš ēkā (kWh/m2) 2014. 
g. un salīdzinājums ar iepriekšējo gadu rādītājiem  

VIEGLI PĀRSKATĪT UN ANALIZĒT DATUS 



Enerģijas patēriņa datu 
salīdzinājums starp ēkām 

Var pamanīt enerģijas samazinājuma iespējas 

Dod pamatojumu veikt energoefektivitātes pasākumus 

Zināsiet nākamos investīciju pasākumus 

• Var pamanīt enerģijas 
samazinājuma iespējas 
 

• Dod pamatojumu veikt 
energoefektivitātes 
pasākumus 
 

• Zināsiet nākamos investīciju 
pasākumus 
 

• Atvieglo darbu lēmumu 
pieņēmējiem  

VIEGLI PĀRSKATĪT UN ANALIZĒT DATUS 



IZMANTOJOT ENERĢIJAS MONITORINGA 
PLATFORMU: 

Energopārvaldība ar minimālām investīcijām sniedz 
5 – 10% ietaupījumu  

Samazināsiet 
enerģijas 
patēriņu 

Samazināsiet 
izmaksas 

Varēsiet ieguldīt 
ietaupīto naudu 

citās 
prioritātēs! 



PIEMĒRS 

Pašlaik pašvaldība par siltumu un elektroenerģiju 30 
pašvaldības ēkās tērē vairāk nekā 450 000 EUR gadā 

5% no 450 000 EUR = 22 500 EUR 

10% no 450 000 EUR = 45 000 EUR 

Energopārvaldība ar minimālām investīcijām sniedz 
5 – 10% ietaupījumu  



Vairāk kā 25 gadu pieredze 
energoefektivitātes un 
atjaunojamo energoresursu jomā 

Paldies par uzmanību! 

Milda Pētersone 
E-pasts: milda.petersone@ekodoma.lv 
SIA «Ekodoma»  
Noliktavas iela 3-3 
Rīga  
 


