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www.powerpoor.eu

✓ www.powerpoor.eu vietnē ir iespēja piekļūt un lietot POWERPOOR 

rīku komplektu: POWER-TARGET, POWER-ACT un POWER-FUND.

✓ Dots īss rīku apraksts

✓ Pirms rīku izmantošanas jāizveido lietotāja konts, kur var saglabāt rīku 

ģenerētos rezultātus

POWERPOOR rīku komplekts

http://www.powerpoor.eu/
https://powerpoor.eu/toolkit


 

Kā atrast POWERPOOR rīkus

www.powerpoor.eu

Meklējiet PowerPoor
mājas lapu:

http://www.powerpoor.eu/


 

VAI rīkiem var piekļūt 
arī caur atsevišķu mājas 
lapu 

http://powerpoor.epu.ntua.gr/powerpoor-toolkit/

Kā atrast POWERPOOR rīkus

http://powerpoor.epu.ntua.gr/powerpoor-toolkit/


 

Reģistrēties / Ienākt

Vai visi lauki ir aizpildīti? 
Spiediet Pierakstīties pogu



 

Reģistrēties / Ienākt

!!!  …Lūdzu Reģistrējieties

Ja esiet jauns POWERPOOR rīku lietotājs

Izvēlieties valodu



 

«Mans konts» sadaļa



 

«Mans konts» sadaļa

Viens un tas pats 
lietotājs var 
pievienot vairākas 
ēkas



 

«Mans konts» sadaļa



 

«Mans konts» sadaļa



 

«Mans konts» sadaļa



  

www.powerpoor.eu

✓ Apzina nabadzīgos iedzīvotājiem enerģētikas jomā, izmantojot uz 

datiem balstītu pieeju, kas atvieglo enerģētiski nabadzīgu iedzīvotāju, 

kopienu vai rajonu identificēšanu.

POWER TARGET rīks



 

POWER TARGET rīka izmantošana
Mans konts



 

VAI rīku komplekta 
mājas lapu

http://powerpoor.epu.ntua.gr/powerpoor-toolkit/

Kā atrast POWERPOOR rīku komplektu

http://powerpoor.epu.ntua.gr/powerpoor-toolkit/


 

POWER TARGET rīka izmantošana



 Power TARGET aptauja
Jāaizpilda 3 daļas

1

2

3



 Power TARGET aptauja
1.daļa- ienākumu informācija

…ja lietotājs ir precējies, jāuzrāda arī dzīvesbiedra ienākumi

1



 

Power TARGET aptauja
2.Daļa – elektrības patēriņš

Lauki, kas atzīmēti ar * jāaizpilda obligāti

! Temperatūra mājās ziemā 

un/vai vasarā

2



 Power TARGET aptauja
3.Sadaļa – siltumenerģijas patēriņš

Vai visas daļas aizpildītas? 
Spiediet IESNIEGT pogu

3



 Power TARGET aptauja
Rezultāti

Ir dota klasifikācija atkarībā no 
enerģijas izmaksu un 
ienākumu attiecības.. 

Sarkans (ļoti augsts)
Oranžs (augsts)
Dzeltens (vidējs)

Zaļš (zems)



  

www.powerpoor.eu

✓ Dod iespēju nabadzīgiem iedzīvotājiem izprast viņu enerģijas 

izmantošanu, ieguvumus, kas saistīti ar energoefektivitātes pasākumu 

īstenošanu un atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju uzstādīšanu

POWER ACT rīks



 

Mans konts sadaļa



 

VAI nokļūstiet caur 
mājas lapu

http://powerpoor.epu.ntua.gr/powerpoor-toolkit/

POWERPOOR rīka atrašana

http://powerpoor.epu.ntua.gr/powerpoor-toolkit/


 

POWER ΑCT rīka izmantošana



 

Power ΑCT aptauja
Jāaizpilda 4 daļas

1

2

3

4



 
Power ACT aptauja
1.sadaļa- Mājokļa informācija

…izvēlies vēlamo ēku vai 
pievieno jaunu..

1

Lauki ar * jāaizpilda obligāti



 
Power ACT aptauja
2.sadaļa– apkure

2

! Siltuma komforta novērtējums

Izejot no kurināmā veida, 
piemēram kg, granulām



 Power ACT aptauja
3.sadaļa– gaisa kondicionēšanas iekārta

3



 Power ACT aptauja
4.sadaļa – elektriskās iekārtas

4

Vai visi lauki ir aizpildīti?
Spiediet IESNIEGT pogu



 
Power ACT aptauja
Rezultāti…

Tiek ieteiktas dažas 
rīcības, izrietoši no 

aprēķinātajiem 
PowerAct punktiem.

Klasifikācija atbilstoši enerģijas 
patēriņa ieradumiem



 
Pēc Power ACT aptaujas
Ko vēl var uzzināt PowerPoor mājas lapā?

Ja ir interese un 
sliktāks PowerAct

rezultāts, var uzzināt 
finansējuma piesaistes 

iespējas caur 
PowerFund rīku.



Šis projekts ir saņēmis ES HORIZON 2020 pētniecības un inovāciju programmas 

atbalstu saskaņā ar Granta līgumu Nr. under grant agreement No 890437
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