SISTEMĀTISKA PIEEJA
ENERGORESURSU PĀRVALDĪBAI

ENERĢIJAS
MONITORINGA
PLATFORMA
Energoplānošanas
rīks pašvaldībām
Toms Prodaņuks

SIA «EKODOMA» inženierkonsultatīvs uzņēmums ar 30 gadu pieredzi
energoefektivitātes un ilgtspējīgu energoresursu pārvaldības jomā

,

KĀPĒC
lietot?
KO NEVAR NOMĒRĪT,
TO NEVAR PĀRVALDĪT
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Kā pieteikties?

1. Pašvaldība izveido savu KONTU, nosūtot pieprasījumu
uz platforma@ekodoma.lv

2. Izvēlas pārvaldāmos SEKTORUS:





pašvaldības ēkas
publiskais apgaismojums
pašvaldības transports
sabiedriskais transports

Pašvaldība pati var
noteikt, cik ēkas,
transportlīdzekļus,
apgaismojuma posmus
un maršrutus vēlas
pārvaldīt platformā

3. Nosaka LIETOTĀJUS (atbildīgie
par enerģijas patēriņa datu un
informācijas ievadi platformā)
Neierobežots lietotāju
skaits
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SĀKOTNĒJĀ
DATU IEVADE
VĒSTURISKIE ENERĢIJAS
PATĒRIŅA DATI
PAMATINFORMĀCIJA

Pašvaldība pati var noteikti
vēsturisko laika periodu.

1.

Tiek sagatavots enerģijas datu ievades
«importa fails», lai vēsturiskie dati platformā
tiktu ievadīti ātrā un ērtā veidā

2.

Atkarībā no sektora, ir nepieciešami vismaz šādi sākotnējie dati
par katru objektu:

Pašvaldības ēkas
 Ikmēneša
siltumenerģijas /
kurināmā un
elektroenerģijas
patēriņš
 Ēkas apkurināmā
platība

Publiskais
apgaismojums

 Ikmēneša
elektroenerģijas
patēriņš
 Gaismekļu skaits

Pašvaldības
transports
 Transportlīdzekļa
veids
 Degvielas veids un
patēriņš
 Nobrauktais
attālums
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 Platformā datus var ievadīt gan manuāli, gan automātiski
(elektroenerģijas datu iegāde no AS «Sadales tīkls»)

 Elektroenerģijas, siltumenerģijas un degvielas patēriņa datus platformā
var ievadīt manuāli katram objektam atsevišķi, vai izmantot datu
importa funkciju visiem objektiem vienlaicīgi
Pašvaldības ēkas
 Siltumenerģijas un
elektroenerģijas
patēriņš
 Kurināmā patēriņš
 Aukstā ūdens
patēriņš

Publiskais
apgaismojums
 Elektroenerģijas
patēriņš

Pašvaldības
transports

 Degvielas patēriņš
 Nobrauktais
attālums

Minimālā
IKMĒNEŠA
DATU IEVADE

 Vidējā āra gaisa temperatūra
 Elektroenerģijas un siltumenerģijas tarifi
 Degvielas cenas
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Ikmēneša
ENERĢIJAS
PATĒRIŅA
DATU
ANALĪZE
PIEMĒRS

VIENAS PAŠVALDĪBAS
ĒKAS IETVAROS

 Kurināmā patēriņa dati automātiski
tiek pārrēķināti uz enerģijas
patēriņu
 Tiek noteikts enerģijas patēriņa
izmaiņu apjoms (novirzes,%) no
atsauces enerģijas patēriņa

 Enerģijas patēriņa salīdzinājums ar
citām pašvaldības ēkām.
Līmeņatzīmju lietošana
 Pieejami ikstundas un dienas
elektroenerģijas patēriņa grafiki pie
automātiskas datu ievades

 Kopējā elektroenerģijas un
siltumenerģijas patēriņa izmaiņas.
Īpatnējā enerģijas patēriņš (kWh/m²
gadā) izmaiņas.
 Enerģijas izmaksu apjoms un
sadalījums
 Ikmēneša enerģijas patēriņa datu
analīze atkarībā no āra gaisa
temperatūras
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LIETOTĀJU
PAPILDU
PRIEKŠROCĪBAS,
SALĪDZINOT AR
CITIEM
ENERĢIJAS
MONITORINGA
RĪKIEM

VADĪBAS PĀRSKATA
modulis

ENERGOSACENSĪBU
modulis

Var izveidot visu datu pārskatu
vienā dokumentā. Atbilst ISO
50001 «Energopārvaldības
sistēma» standarta prasībām
«vadības pārskats»

Iespējams salīdzināt enerģijas
patēriņa izmaiņas starp
atsevišķām ēkām. Paredzēts
gadījumā, ja tiek rīkotas enerģijas
taupīšanas sacensības
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Pašvaldības no
Latvijas

Esošie EMP
LIETOTĀJI
LATVIJĀ un CITĀS ES valstīs

Budapeštas XIV rajona
Zugló pašvaldība

Budapeštas XVIII rajona
Nonprofit Zrt. pašvaldība

Budaors pašvaldība

Ungārija
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Cerot uz turpmāku sadarbību!
SIA «EKODOMA»
Sazinieties ar mums, rakstot uz platforma@ekodoma.lv

Vienīgā īpaši veidotā
enerģijas monitoringa
platforma pašvaldībām
ātrākai un ērtākai
energoresursu pārvaldībai

Novērtējot izdevumus pret ieguvumiem,
EMP ir efektīvākais instruments, lai domes
vadība varētu saistoši iesaistīt pašvaldības
darbiniekus un atbildīgos par enerģijas
lietderīgu izmantošanu pašvaldībā
Saldus novada pašvaldība
Energopārvaldnieks

Visi patēriņa dati vienkopus. Var
iegūt vēstures datus pāris minūšu
laikā. Iespējas sekot līdzi ikstundas
patēriņam, tādēļ var novērst
kļūmes, identificēt problēmas un
iespēja ietaupīt pašvaldības budžeta
līdzekļus

Neaizvietojams rīks, lai uzturētu
sertificētu EPS*. Atbalsta daudzu
platformas lietotāju vienlaicīgu
darbu. Vienkārša, pārskatāma un
ērta lietošanai

LIETOTĀJU
atsauksmes
PRIEKŠROCĪBAS un IEGUVUMI

Bauskas novada pašvaldība
Energopārvaldnieks
Tukuma novada pašvaldība
Attīstības nodaļas vecākā projektu vadītāja

* Energopārvaldības sistēma atbilstoši ISO 50001
standartam.

KO VAR PĀRVALDĪT,
TO VAR UZLABOT
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