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Mākslīgais intelekts 
nākamās paaudzes 
enerģētikai 

I-NERGY

Uzsākts:

01/01/2021

Ilgums:

36 mēneši

Vadošais partneris:

Sakaru un datorsistēmu 
institūts (Grieķija)

ES pētniecības un inovāciju pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”

Projekta budžets:

4,999,844.50 €
Finansēšanas līgums:

101016508

ICT-49-2020 Mākslīgā intelekta pieprasījuma platforma



Projekta partneri
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17 partneri no 9 valstīm

Pētniecības un izglītības iestādes, MVU un lieli Informācijas
un komunikācijas tehnoloģiju uzņēmumi ar nozīmīgām
zināšanām par mākslīgā intelekta, informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju, kā arī enerģētikas nozares
lielo datu tēmām.

⚫ elektroenerģijas tīklu operatori;
⚫ enerģijas piegādātāji;
⚫ agregators/enerģētikas kooperatīvs;
⚫ enerģijas tirgus dalībnieki;
⚫ ESKO;
⚫ finansēšanas institūcijas, enerģētikas aģentūra un

politikas veidotāji.



I - NERGY

Mērķis:

Nodrošināt enerģētikas sektora specifikai pielāgotu mākslīgā intelekta risinājumu dizainu un pilotēšanu, 
kapitalizējot inovatīvākos mākslīgā intelekta risinājumus, kā arī IoT (Internet of Things) un datu analīzes 
tehnoloģijas.

Rezultāts:

Projekta ietvaros tiks attīstīti mākslīgā intelekta analīzes rīki integrētai, optimizētai, viedai enerģētikas 
pārvaldībai, pamatojoties uz vienotu datu un informācijas apmaiņu.

Projekta rezultāti Rīgā:

Rīkam tiks izstrādāta funkcija, kas kalpos kā atbalsta instruments daudzīvokļu ēku iedzīvotājiem, publiskā un 
privātā sektora ēku energoefektivitātes projektu finansētājiem, ēku apsaimniekotājiem, u.c. ieinteresētajām 
pusēm novērtētu daudzīvokļu ēkas energoefektivitātes projekta riskus, potenciāli nepieciešamo ieguldījumu 
apmēru un to atdevi, kā arī šādu investīciju ietekmi uz vidi un ēkas energoefektivitāti.



Projekta aktivitātes

PAVEIKTĀS AKTIVITĀTES

1) Rīka lietotāju identificēšana

2) Rīka funkciju definēšana

3) Sasniedzamo rīka lietošanas rādītāju 
definēšana

4) Rīka lietotāju apmierinātības anketas izveide

5) Pilotēku izvēle

6) Vēsturisko datu apkopošana

7) Sensoru uzstādīšana

8) Jauniegūto datu apkopošana

9) Uzsaukums uzņēmumiem I

PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES:

1. Vēsturisko datu apkopošana un analīze

2. Jauniegūto sensoru datu apkopošana un 
analīze

3. Energoauditu datu sistematizēšana un 
analīze (Rīgas domes finansēto 
daudzdzīvokļu ēku energoauditu dati)

4. Rīka funkciju testēšana un precizēšana

5. Uzsaukums uzņēmumiem II



Rīgas pilot projekta uzdevums
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UC 13: Mākslīgais intelekts energoefektivitātes investīciju samazināšanai

Mašīnmācīšanās un mākslīgā intelekta algoritmu pielietošana viedo skaitītāju datu analīzē, lai

labāk prognozētu enerģijas patēriņu, aprēķinātu un pārraudzītu sasniegto enerģijas ietaupījumu daudzīvokļu ēkās.  

Nerenovēta ēka:
• Daudzīvokļu māja Nīcgales ielā 4

Renovētas ēkas: 
• Daudzīvokļu māja Eizensteina ielā 51
• Daudzīvokļu māja Lielvārdes ielā 125
• Daudzīvokļu māja Murjāņu ielā 68

Monitorings tiek veikts ar mērķi iegūt augstas ticamības reāllaika
datus par iekštelpu gaisa kvalitāti un mikroklimatu renovētās un 
nerenovētās daudzdzīvokļu ēkās Rīgā, iegūtos datus korelējot ar šo
ēku siltumenerģijas patēriņu un klimatiskajiem apstākļiem katras ēkas
areālā.



Murjāņu iela 68
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Lielvārdes iela 125
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Eizenšteina iela 51
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Nīcgales iela 4
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Pilot overview –energodati.lv
Jauniegūto datu uzskaite



Jauniegūto datu uzskaite



Uzsaukums uzņēmumiem I

PIETEIKŠANĀS LAIKS NOV 2021- JAN 2022I

MĒRĶGRUPA Mazie un vidējie uzņēmumi, tostarp jaunuzņēmumi

ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS JOMAS

1. Mākslīgā intelekta lietojumprogrammas enerģētikā

2. Datu pārvaldība un datu komercializācija ESKO vai 
energoefektivitātes pakalpojumiem

3. Analītiskās lietojumprogrammas enerģētikā

4. Monitorings, enerģijas patēriņa optimizācija

5. Paredzoša uzturēšana

6. Pieprasījuma prognozes

ATBALSTA PROGRAMMAS ILGUMS 6 mēneši

ATBALSTĪTO PROJEKTU SKAITS - 10

Līdz 50 000 EUR jaunu mākslīgā intelekta (AI) 
algoritmu un pakalpojumu izstrādei enerģētikas 
nozarē 



Rezultāts

Uzvarētāji: 
Vācija (1) 
Spānija (3)
Itālija (3)
Igaunija(1)
Īrija (1)
Zviedrija (1)

Informācija izplatīta:
Biznesa inkubatori visā Latvijā; LIAA,
Universitātes un tematiski atbilstošās fakultātes;
LKT asociācija; lietišķo datorsistēmu, informācijas tehnoloģiju institūti;
studiju un zinātnes centri; mākslīgā intelekta, reāllaika sistēmu, 
modelēšanas un programmatūras,
tehnoloģiju laboratorijas, uzņēmumi u.c. – 90 organizācijas

Pieteikumu 
skaits no 
Latvijas - 5



Thank you!

I-NERGY project has received funding from the 
European Union's Horizon 2020 Research and 

Innovation programme under grant 
agreement No 101016508

www.i-nergy.euI-NERGY Project contact@i-nergy.eu@inergy_h2020

Paldies!
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