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Gatvių apšvietimo įrangos ir šviesoforų ES žaliųjų viešųjų pirkimų kriterijai 
 
 
Žalieji viešieji pirkimai (ŽVP) yra savanoriškai taikoma priemonė. Šiame dokumente pateikti gatvių apšvietimo ir šviesoforų gaminių grupei parengti ŽVP 
kriterijai. Pridedamame techniniame informaciniame pranešime išsamiai aprašomos šių kriterijų pasirinkimo priežastys ir pateikiamos nuorodos, kaip susirasti 
daugiau informacijos. 
 
Pateikiami du kiekvienos gaminių ir (arba) paslaugų grupės kriterijų rinkiniai: 

• pagrindiniai kriterijai yra tie, kuriuos gali naudoti bet kuri perkančioji organizacija visose valstybėse narėse, ir jie yra susiję su svarbiausiu poveikiu 
aplinkai. Jie parengti taip, kad juos taikant reikėtų kuo mažiau papildomo tikrinimo arba papildomų išlaidų;  

• išsamius kriterijus renkasi tie, kas ketina pirkti geriausius gaminius rinkoje. Taikant šiuos kriterijus gali reikėti papildomo tikrinimo arba nedaug 
papildomų sąnaudų, palyginti su kitais tokias pačias funkcijas turinčiais gaminiais. 

 
 
1. Apibrėžtis ir taikymo sritis 
 
Šie ES ŽVP kriterijai taikomi gatvių apšvietimo ir šviesoforų įrenginiams. Šie reikalavimai netaikomi stulpams, montavimo laikikliams ar kitos rūšies 
atramoms ir būtiniems tvirtinimo laikikliams (žr. Statybos ŽVP). 
 
1.1. Gatvių apšvietimas 
 
Taikant šiuos ES ŽVP kriterijus gatvės apšvietimas apibrėžiamas taip: 
 

„Stacionarioji apšvietimo įranga, skirta užtikrinti gerą lauke esančių viešųjų eismo zonų matomumą naudotojams tamsiuoju paros metu bei eismo 
saugumą, eismo srautus ir visuomenės saugumą“1.  

 
Ši apibrėžtis parengta remiantis standartu EN 13201 ir neaprėpia tunelių apšvietimo, privačių automobilių stovėjimo aikštelių apšvietimo, komercinio ar 
pramoninio lauko apšvietimo, sporto aikštynų ar apšvietimo prožektoriais (pvz., paminklų, pastatų ar medžių). Apibrėžtis apima funkcinį pėsčiųjų ir dviračių 
takų, taip pat važiuojamosios kelio dalies apšvietimą. 
 
Organizuojant viešuosius pirkimus daugiausiai įsigyjama pakaitinių lempų, todėl šiuose ŽVP techniniuose reikalavimuose aptariant pakaitinių lempų kriterijus 
nagrinėjamos tik didelio intensyvumo išlydžio lempos. Lempų veiksmingumo kriterijuose daugiausiai dėmesio skiriama didžiaslėgėms natrio lempoms ir 

                                                 
1 Energiją vartojančių 9 grupės (gatvių apšvietimo) gaminių tyrimas, VITO, 2007 m. sausio mėn., žr. http://www.eup4light.net. 

http://www.eup4light.net/
http://www.eup4light.net/
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metalų halogenų lempoms. Šių abiejų tipų lempos naudojamos gatvių apšvietimo įrangoje, tačiau jų paskirtis nevienoda, nes kiekviena jų turi savų privalumų. 
Pvz., metalų halogenų lempos labiau tinka ryškiai baltai šviesai, pvz., centrinėse miesto gatvėse, kai šviesa perteikia tikrąsias apšviestų objektų spalvas, o 
geltonos spalvos šviesą skleidžiančios didžiaslėgės natrio lempos tinkamesnės bendrajam gatvių apšvietimui, nes šios spalvos šviesa mažiau traukia 
vabzdžius, todėl reikia mažiau techninės priežiūros arba valymo darbų. Be to, jų ilgas eksploatavimas, t. y. 3–6 metai2. 
 
Techniniame informaciniame pranešime išsamiau paaiškinta, kodėl šiuose kriterijuose dėmesys visų pirma skiriamas didelio intensyvumo išlydžio lempoms; 
trumpai šias priežastis galima apibūdinti taip: 

• atlikus 9 grupės (gatvių apšvietimo) gaminių ekologinio projektavimo tyrimą3 nustatyta, kad gatvių pašvietimui dažniausiai naudojamos didelio 
intensyvumo išlydžio lempos, ir šiai išvadai pritaria pagrindinė lempų prekybos organizacija4;  

• kompaktinės liuminescencinės lempos naudojamos tik tuose keliuose, kuriuose nustatytas mažas važiavimo greitis; jos visiškai netinkamos naudoti 
keliuose, kuriuose leidžiama važiuoti vidutiniu ar dideliu greičiu. Mažo važiavimo greičio keliuose naudojamų lempų parduodama mažiau (13 proc.), 
palyginti su didelio intensyvumo išlydžio lempomis (87 proc.)5; 

• priimant pirkimo sprendimą būtina atsižvelgti į kelio kategoriją, nes tos pačios kategorijos kelio apšvietimas skirtingų tipų lempomis daro reikšmingą 
poveikį aplinkai6; 

• kompaktinės liuminescencinės lempos dažniausiai naudojamos namų arba įstaigų apšvietimui, todėl jos priskiriamos prie kitos gaminių grupės nei 
gatvių apšvietimas ir šviesoforai; 

• nors šviesos diodai vis dažniau naudojami gatvių apšvietimui, tačiau atsarginių lempų reikia mažiau; iš dalies todėl, kad šviesos diodų įrenginių 
apskritai yra mažiau ir kad šviesos diodų eksploatavimas ilgesnis.  

 
Šviestuvams ir apšvietimo sistemoms taikomi kriterijai apima visų tipų lempas, įskaitant kompaktines liuminescencines lempas, šviesios diodų lempas ir 
didelio intensyvumo išlydžio  lempas. Projektuojant naują apšvietimo sistemą, taikomas sisteminis metodas, pagrįstas didžiausio energijos vartojimo 
efektyvumo rodikliu. Jis nustatomas vidutinę sistemos galią dalinant iš apšviestino ploto ir kelio paviršiaus būtinojo skaisčio (standarte EN 13201-1 nurodytos 
klasės ME arba MEW) arba horizontaliosios būtinosios apšvietos (standarte EN 13201-1 nurodytos klasės CE arba D). Techniniame informaciniame 
pranešime pateikiama daugiau informacijos apie galios tankio kriterijus ir jų rengimo metodus. 
 
Išsamiems kriterijams pasiūlytos griežtesnės energijos vartojimo efektyvumo ribos. Ir pagrindinių, ir išsamių kriterijų atvejais tolesnis energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklių mažinimas yra sutarties sudarymo kriterijų dalykas.  
 

                                                 
2 Europos lempų gamintojų federacija „Apšvietimas ir energijos taupymas“ (angl. Saving Energy through Lighting). Žr. 
http://buybright.elcfed.org/uploads/fmanager/saving_energy_through_lighting_jc.pdf.  
3 Energiją vartojančių 9 grupės (gatvių apšvietimo) gaminių tyrimas, VITO, 2007 m. sausio mėn., žr. http://www.eup4light.net. 
4 http://www.elcfed.org/documents/-56-finelc_road_map_11_07.pdf 
5 Energiją vartojančių 9 grupės (gatvių apšvietimo) gaminių tyrimas, VITO, 2007 m. sausio mėn., žr. http://www.eup4light.net. 
6 Energiją vartojančių 9 grupės (gatvių apšvietimo) gaminių tyrimas, VITO, 2007 m. sausio mėn., žr. http://www.eup4light.net. 

http://www.eup4light.net/
http://www.elcfed.org/documents/-56-finelc_road_map_11_07.pdf
http://www.eup4light.net/
http://www.eup4light.net/
http://www.eup4light.net/
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Sutaupyti energijos galima reguliuojant šviesos srautą, todėl į sutarties sudarymo kriterijus taip pat įtrauktas  apšvietimo, kurio šviesos srautą galima 
reguliuoti, dalies kriterijus. Svarbu užtikrinti, kad apšvietimo valdymo įtaisai būtų užsakyti tokie, kad jie veiktų tinkamai ir kad techninės priežiūros 
darbuotojai galėtų juos sureguliuoti. Todėl į sutarties vykdymo straipsnius siūloma įtraukti apšvietimo sistemos atidavimo eksploatuoti straipsnį. Kitas 
sutarties vykdymo kriterijus susijęs su informacijos teikimu, kad techninės priežiūros darbuotojai galėtų sureguliuoti įrangą. 
 
Kai apšvietimo sistema keičiama nauja sistema, susikaupia atliekų. Pagal sutarties vykdymo straipsnį montuotojai turi naudoti atitinkamus pakeistų apšvietimo 
sistemų surinkimo ir jų pateikimo grąžinamajam perdirbimui metodus pagal elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyvos nuostatas. 
 
1.2. Šviesoforai 
 
Šioje ataskaitoje šviesoforai apibrėžiami taip:  
 

„Raudonos, geltonos ir žalios spalvos šviesos signalai, kurių stiklo skritulių skersmenys yra 200 mm ir 300 mm. Kilnojamieji signaliniai žiburiai 
nepriskiriami.“ 

 
Pagal standartą EN 12368:2006 „Eismo reguliavimo įranga. Šviesoforai“. 
 
 
2. Svarbiausias poveikis aplinkai 
 
Svarbiausias gatvių apšvietimo ir šviesoforų poveikis aplinkai – naudojimo etape suvartojama energija ir susijęs išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekis. Aplinką taip pat gali veikti tam tikros naudojamos chemines medžiagos, pvz., gyvsidabris, ir šviesinė tarša, priklausoma nuo apšvietimo įrengimo 
vietos. Todėl pagrindiniai kriterijai pirmiausiai siejami su suvartojamos energijos kiekiu, ypač gatvių apšvietimo lempų ir balastinių įtaisų veiksmingumu, taip 
pat su skatinimu naudoti šviesos diodų šviesoforus. Nustačius lempų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus būtų sumažintas bendras jose naudojamo 
gyvsidabrio kiekis. Išsamūs kriterijai aprėpia kitus energijos vartojimo ir šviestuvų konstrukcijos aspektus bei juos susieja su būtinais energijos vartojimo 
efektyvumo kriterijais. 
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Svarbiausias poveikis aplinkai  ŽVP metodas 
• Suvartojamos energijos kiekis visuose etapuose, visų 

pirma, gatvių apšvietimo įrangos ir šviesoforų 
naudojimo etape.  

• Didelis suvartojamos energijos kiekis, kai 
šviesoforuose veikia kaitinamosios lempos. 

• Gamtos išteklių ir medžiagų naudojimas bei 
(pavojingų ir nepavojingų) atliekų kaupimas. 

• Aplinkos oro, dirvožemio ir vandens teršimo 
galimybė, kai naudojamos pavojingos cheminės 
medžiagos, pvz., gyvsidabris. 

• Gatvių apšvietimo skleidžiama šviesinė tarša. 
 

 • Didelio veiksmingumo lempų pirkimas. 
• Veiksmingų balastinių įtaisų pirkimas. 
• Mažai energijos, palyginti su skleidžiama šviesa, suvartojančių 

apšvietimo sistemų pirkimo skatinimas. 
• Šviesos diodų naudojimo šviesoforuose skatinimas. 
• Jei įmanoma, šviesos srautui reguliuoti pritaikytų balastinių įtaisų 

naudojimo skatinimas. 
• Pirmenybės teikimas lempoms, kuriose yra mažiau gyvsidabrio. 
• Skatinimas naudoti šviestuvus, kuriuose apribojamas virš 

horizontalės skleidžiamas šviesos srautas7. 

Atkreipiame dėmesį, kad poveikio būdų išvardijimo tvarka nebūtinai atitinka poveikio svarbą. 
Išsami informacija apie gatvių apšvietimo ir šviesoforų gaminių grupę, įskaitant informaciją apie susijusius teisės aktus ir kitus šaltinius, pateikta techniniame 
informaciniame pranešime. 
 
 
3. Gatvių apšvietimo įrangos ir šviesoforų ES ŽVP kriterijai 
 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 
3.1. Gatvių apšvietimo įrangos ES ŽVP kriterijai 

DALYKAS DALYKAS 
Didelio veiksmingumo apšvietimo įrangos (lempų, balastinių įtaisų, 
šviestuvų) pirkimas 

Didelio veiksmingumo apšvietimo įrangos (lempų, balastinių įtaisų, šviestuvų) 
pirkimas 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

                                                 
7 Žr. CELMA leidinį nepageidaujamos šviesos klausimais (angl. Guide on Obtrusive Light) http://www.celma.org/archives/temp/First_edition_Celma_Guide_on_obtrusive_light.pdf 

http://www.celma.org/archives/temp/First_edition_Celma_Guide_on_obtrusive_light.pdf
http://www.celma.org/archives/temp/First_edition_Celma_Guide_on_obtrusive_light.pdf
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1. Didžiaslėgių natrio lempų (spalvos perteikimo rodiklis Ra < 60) 
šviesinis veiksmingumas yra bent: 
 

Nominalioji lempos  Vardinis 
galia (W)  (skaidriosios / neskaidrios) lempos 
  veiksmingumas (lm/W) 

W ≤ 45 ≥ 62 ≥ 60 
45 < W ≤ 55 ≥ 80 ≥ 70 
55 < W ≤ 75 ≥ 91 ≥ 82 
75 < W ≤ 105 ≥ 105 ≥ 95 
105 < W ≤ 155 ≥ 114 ≥ 107 
155 < W ≤ 255 ≥ 125 ≥ 120 
255 < W ≥ 138 ≥ 133 

 
Minėtus reikalavimus atitinkančias lempas leidžiama pirkti naudojamoms 
gatvių apšvietimo sistemoms, jeigu eksploatuojamoje sistemoje galima 
montuoti šiuos standartus atitinkančias lempas. Į visas naujas sistemas 
įtraukiama minėtus techninius reikalavimus atitinkančių lempų armatūra. 
Didžiaslėgėms natrio lempoms, kuriose naudojami didžiaslėgiai balastiniai 
gyvsidabrio įtaisai, daroma išimtis. 
 
Patikrinimas. Konkurso dalyvis pateikia lempos techninius reikalavimus 
arba rašytinę deklaraciją, kuria įrodoma atitiktis šiam kriterijui. 

1. Didžiaslėgių natrio lempų (spalvos perteikimo rodiklis Ra < 60) šviesinis 
veiksmingumas yra bent:  
 

Nominalioji lempos  Vardinis 
galia (W)  (skaidriosios / neskaidrios) lempos 
  veiksmingumas (lm/W) 

W ≤ 45 ≥ 65 ≥ 62 
45 < W ≤ 55 ≥ 82 ≥ 72 
55 < W ≤ 75 ≥ 93 ≥ 83 
75 < W ≤ 105 ≥ 107 ≥ 96 
105 < W ≤ 155 ≥ 117 ≥ 110 
155 < W ≤ 255 ≥ 130 ≥ 121 
255 < W ≥ 140 ≥ 136 

 
Minėtus reikalavimus atitinkančias lempas leidžiama pirkti naudojamoms 
gatvių apšvietimo sistemoms, jeigu eksploatuojamoje sistemoje galima 
montuoti šiuos standartus atitinkančias lempas. Į visas naujas sistemas 
įtraukiama minėtus techninius reikalavimus atitinkančių lempų armatūra. 
Didžiaslėgėms natrio lempoms, kuriose naudojami didžiaslėgiai balastiniai 
gyvsidabrio įtaisai, daroma išimtis. 
 
Patikrinimas. Konkurso dalyvis pateikia lempos techninius reikalavimus arba 
rašytinę deklaraciją, kuria įrodoma atitiktis šiam kriterijui. 

 
2. Metalų halogenų lempų (spalvos perteikimo rodiklis Ra < 80) šviesinis 

veiksmingumas yra bent:  
 

Nominalioji lempos  Vardinis 
galia (W)  (skaidriosios / neskaidrios) lempos  
  veiksmingumas (lm/W) 

W ≤ 55 ≥ 85 ≥ 80 
55 < W ≤ 75 ≥ 100 ≥ 85 
75 < W ≤ 105 ≥ 105 ≥ 90 

2. Metalų halogenų lempų (spalvos perteikimo rodiklis Ra < 80) šviesinis 
veiksmingumas yra bent:  
 

Nominalioji lempos Vardinis 
galia (W) (skaidriosios / neskaidrios) lempos  
 veiksmingumas (lm/W) 

W ≤ 55 ≥ 95 ≥ 85 
55 < W ≤ 75 ≥ 105 ≥ 90 
75 < W ≤ 105 ≥ 115 ≥ 95 
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105 < W ≤ 155 ≥ 110 ≥ 95 
155 < W ≤ 255 ≥ 100 ≥ 92 
255 < W ≥ 92 ≥ 100 

 
Minėtus reikalavimus atitinkančias lempas leidžiama pirkti naudojamoms 
gatvių apšvietimo sistemoms, jeigu eksploatuojamoje sistemoje galima 
montuoti šiuos standartus atitinkančias lempas. Į visas naujas sistemas 
įtraukiama minėtus techninius reikalavimus atitinkančių lempų armatūra. 
 
Patikrinimas. Konkurso dalyvis pateikia lempos techninius reikalavimus 
arba rašytinę deklaraciją, kuria įrodoma atitiktis šiam kriterijui.  
 

105 < W ≤ 155 ≥ 118 ≥ 98 
155 < W ≤ 255 ≥ 105 ≥ 100 
255 < W ≥ 110 ≥ 105 

 
Minėtus reikalavimus atitinkančias lempas leidžiama pirkti naudojamoms 
gatvių apšvietimo sistemoms, jeigu eksploatuojamoje sistemoje galima 
montuoti šiuos standartus atitinkančias lempas. Į visas naujas sistemas 
įtraukiama minėtus techninius reikalavimus atitinkančių lempų armatūra. 
 
Patikrinimas. Konkurso dalyvis pateikia lempos techninius reikalavimus 
arba rašytinę deklaraciją, kuria įrodoma atitiktis šiam kriterijui. 
 

3. Metalų halogenų lempų (spalvos perteikimo rodiklis Ra ≥ 80) šviesinis 
veiksmingumas yra bent:  
 

Nominalioji lempos Vardinis 
galia (W) (skaidriosios / neskaidrios) lempos  
 veiksmingumas (lm/W) 

W ≤ 55 ≥ 85 ≥ 65 
55 < W ≤ 75 ≥ 94 ≥ 70 
75 < W ≤ 105 ≥ 95 ≥ 75 
105 < W ≤ 155 ≥ 96 ≥ 75 
155 < W ≤ 255 ≥ 97 ≥ 80 
255 < W ≥ 98 ≥ 80 

 
Minėtus reikalavimus atitinkančias lempas leidžiama pirkti naudojamoms 
gatvių apšvietimo sistemoms, jeigu eksploatuojamoje sistemoje galima 
montuoti šiuos standartus atitinkančias lempas. Į visas naujas sistemas 
įtraukiama minėtus techninius reikalavimus atitinkančių lempų armatūra. 
 
Patikrinimas. Konkurso dalyvis pateikia lempos techninius reikalavimus 
arba rašytinę deklaraciją, kuria įrodoma atitiktis šiam kriterijui. 
 

3. Metalų halogenų lempų (spalvos perteikimo rodiklis Ra ≥ 80) šviesinis 
veiksmingumas yra bent:  
 

Nominalioji lempos Vardinis 
galia (W) (skaidriosios / neskaidrios) lempos  
 veiksmingumas (lm/W) 

W ≤ 55 ≥ 90 ≥ 70 
55 < W ≤ 75 ≥ 100 ≥ 75 
75 < W ≤ 105 ≥ 101 ≥ 80 
105 < W ≤ 155 ≥ 102 ≥ 80 
155 < W ≤ 255 ≥ 103 ≥ 85 
255 < W ≥ 104 ≥ 85 

 
Minėtus reikalavimus atitinkančias lempas leidžiama pirkti naudojamoms 
gatvių apšvietimo sistemoms, jeigu eksploatuojamoje sistemoje galima 
montuoti šiuos standartus atitinkančias lempas. Į visas naujas sistemas 
įtraukiama minėtus techninius reikalavimus atitinkančių lempų armatūra. 
 
Patikrinimas. Konkurso dalyvis pateikia lempos techninius reikalavimus 
arba rašytinę deklaraciją, kuria įrodoma atitiktis šiam kriterijui. 
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4. Didelio intensyvumo išlydžio lempų balastinių įtaisų veiksmingumas ne 
mažesnis kaip: 
 

Nominalioji lempos Mažiausias  
galia (W) balastinio įtaiso veiksmingumas
 (ηbalast), proc. 

W < 30 70 
30 < W ≤ 75 80 
75 < W ≤ 105 82 
105 < W ≤ 405 86 
W > 405 91 

 
Čia 
• balastinio įtaiso veiksmingumas (ηballast) – lempos galios (balastinio įtaiso 

išėjimo galios) ir lempos ir balastinio įtaiso grandinės įėjimo galios 
santykis, kai galimi jutikliai, tinklo jungtys ir kitos pagalbinės apkrovos 
išjungtos. 

 
Universalios galios balastiniai įtaisai turi atitikti kiekvienos galios, kuria jie 
veikia, reikalavimus. 
 
Patikrinimas. Konkurso dalyvis pateikia balastinio įtaiso techninius 
reikalavimus arba rašytinę deklaraciją, kuria įrodoma atitiktis šiam kriterijui. 
Matavimo metodas nustatytas (rengiamame) standarte IEC/EN 62442-2. 

4. Didelio intensyvumo išlydžio lempų balastinių įtaisų veiksmingumas8 ne 
mažesnis kaip: 

 
Nominalioji lempos Mažiausias  
galia (W) balastinio įtaiso veiksmingumas
 (ηbalast), proc. 

W ≤ 30 80 
30 < W ≤ 75 87 
75 < W ≤ 105 89 
105 < W ≤ 405 91 
W > 405 93 

 
Čia 
• balastinio įtaiso veiksmingumas (ηballast) – lempos galios (balastinio įtaiso 

išėjimo galios) ir lempos ir balastinio įtaiso grandinės įėjimo galios 
santykis, kai galimi jutikliai, tinklo jungtys ir kitos pagalbinės apkrovos 
išjungtos. 

 
Universalios galios balastiniai įtaisai turi atitikti kiekvienos galios, kuria jie 
veikia, reikalavimus. 
 
Patikrinimas. Konkurso dalyvis pateikia balastinio įtaiso techninius 
reikalavimus arba rašytinę deklaraciją, kuria įrodoma atitiktis šiam kriterijui. 
Matavimo metodas nustatytas (rengiamame) standarte IEC/EN 62442-2. 
 

5. Apšvietimo įrangos pakavimo reikalavimai 
 
Jeigu naudojamos kartoninės dėžės, jų sudėtyje turi būti 80 proc. perdirbtos 
žaliavos, gautos iš vartotojų panaudotų gaminių.  
 
 

5. Apšvietimo įrangos pakavimo reikalavimai 
 
Sluoksniniai ir kompoziciniai plastikai nenaudojami. Jeigu naudojamos 
kartoninės dėžės, jų sudėtyje turi būti 80 proc. perdirbtos žaliavos, gautos iš 
vartotojų panaudotų gaminių. Jeigu naudojamos plastikinės medžiagos, jų 
sudėtyje turi būti 50 proc. perdirbtos žaliavos, gautos iš vartotojų panaudotų 

                                                 
8 Šios vertės grindžiamos ekologinio projektavimo trečio etapo reikalavimais, kurie įsigalios po aštuonerių metų nuo Paslaugų sektoriuje naudojamos apšvietimo įrangos ekologinio projektavimo 
reglamento priėmimo, t. y. 2017 m. balandžio mėn. 
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Patikrinimas. I tipo ekologiniu ženklu paženklinti gaminiai laikomi 
atitinkančiais reikalavimus, jeigu šis ekologinis ženklas atitinka pirmiau 
išvardytus reikalavimus. Taip pat leidžiama pateikti kitas tinkamas įrodymo 
priemones, pvz., rašytinius gamintojo parengtus įrodymus, kad laikomasi 
minėto straipsnio reikalavimų. 

gaminių. 
 
Patikrinimas. I tipo ekologiniu ženklu paženklinti gaminiai laikomi 
atitinkančiais reikalavimus, jeigu šis ekologinis ženklas atitinka pirmiau 
išvardytus reikalavimus. Taip pat leidžiama pateikti kitas tinkamas įrodymo 
priemones, pvz., rašytinius gamintojo parengtus įrodymus, kad laikomasi 
minėto straipsnio reikalavimų. 
 

 6. Kompaktinių liuminescencinių lempų balastiniai įtaisai yra elektroniniai. 
 
Patikrinimas. Konkurso dalyvis pateikia balastinio įtaiso techninius 
reikalavimus arba rašytinę deklaraciją, kuria įrodoma atitiktis šiam kriterijui. 
 

 7. Didžiaslėgių natrio lempų (DNL) ir metalų halogenų lempų (MHL) 
šviesos srauto išlaikymo faktorius (LŠSIF) ir negendamumo faktorius 
(LNF) yra: 

 
Lempos tipas Lempos veikimo trukmė LŠSIF LNF 
MHL 12 000 (W ≤ 405) ≥ 0,80 ≥ 0,90 
DNL 12 000 (W ≤ 75) ≥ 0,80 ≥ 0,90 
DNL 16 000 (75 < W ≤ 605) ≥ 0,85 ≥ 0,90 

 
Šviesos srauto išlaikymo faktorius (ŠSIF) – tam tikru veikimo momentu 
lempos spinduliuojamo šviesos srauto ir pradinio šviesos srauto santykis. 
 
Lempos negendamumo faktorius (LNF) – viso lempų skaičiaus dalis, 
atitinkanti tam tikru momentu vis dar veikiančių lempų, kurios iki tol švietė 
nustatytomis sąlygomis ir buvo junginėjamos tam tikru dažnumu, skaičių.  
 
Šviesos srautas yra iš spinduliuotės srauto (spinduliuotės galios) 
apskaičiuojamas dydis, kai spinduliavimas vertinamas atsižvelgiant į 
žmogaus akies spektrinį jautrumą. W yra lempos galia (vatais). 
 
Patikrinimas. Konkurso dalyvis pateikia lempos techninius reikalavimus 
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arba rašytinę deklaraciją, kuria įrodoma atitiktis šiam kriterijui.  
 

 8. Šviestuvai turi optinę sistemą, kurios apsaugos laipsnis yra toks: 

a. IP65, jeigu jie skirti ME1–ME6 ir MEW1–MEW6 klasių keliams, 
b. IP54, jeigu jie skirti CE0–CE5, S1–S6, ES, EV ir A klasių keliams.  

 
Patikrinimas. Konkurso dalyvis pateikia šviestuvo techninius reikalavimus 
arba rašytinę deklaraciją, kuria įrodoma atitiktis šiam kriterijui.  Kelio klasės 
pagal standartą EN 13201-1. 

 
SUTARTIES SUDARYMO KRITERIJAI SUTARTIES SUDARYMO KRITERIJAI 
1. Papildomi taškai skiriami lempoms, atitinkančioms šias lempos šviesos 

srauto išlaikymo faktoriaus (LŠSIF) ir lempos negendamumo faktoriaus 
(LNF) vertes: 
 

Lempos veikimo 
trukmė 2 000 4 000 8 000 16 000 
LŠSIF 0,98 0,97 0,95 0,92 
LNF 0,99 0,98 0,95 0,92 

 
Patikrinimas. Konkurso dalyvis pateikia lempos techninius reikalavimus 
arba rašytinę deklaraciją, kuria įrodoma atitiktis šiam kriterijui. 

1. Papildomi taškai skiriami esamos armatūros pakaitinėms lempoms, 
atitinkančioms šias lempos šviesos srauto išlaikymo faktoriaus (LŠSIF) 
ir lempos negendamumo faktoriaus (LNF) vertes: 
 

Lempos veikimo 
trukmė 2 000 4 000 8 000 16 000 
LŠSIF 0,98 0,97 0,95 0,92 
LNF 0,99 0,98 0,95 0,92 

 
Patikrinimas. Konkurso dalyvis pateikia lempos techninius reikalavimus 
arba rašytinę deklaraciją, kuria įrodoma atitiktis šiam kriterijui. 
 

2. Papildomi taškai skiriami didelio intensyvumo išlydžio lempoms, 
kuriose gyvsidabrio nedaugiau nei nustatyta lentelėje (čia W – lempos 
galia (vatais)): 
 

Lempos tipas Gyvsidabrio kiekis (mg/lempoje) 
DNL (W ≤ 155) 25 
DNL (155 < W ≤ 405) 30 
DNL (W > 405) 40 
MHL (W ≤ 95) 5 
MHL (95 < W ≤ 245) 15 

2. Papildomi taškai skiriami didelio intensyvumo išlydžio lempoms, 
kuriose gyvsidabrio nedaugiau nei nustatyta lentelėje (čia W – lempos 
galia (vatais)): 
 

Lempos tipas Gyvsidabrio kiekis (mg/lempoje) 
DNL (W ≤ 155) 20 
DNL (155 < W ≤ 405) 25 
DNL (W > 405) 35 
MHL (W ≤ 95) 2 
MHL (95 < W ≤ 245) 9 
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MHL (W > 245) 30 
 

Patikrinimas. Pagal Ekologinio projektavimo direktyvą (2009/125/EB) ir 
Komisijos reglamento (EB) Nr. 245/2009 III priedą gyvsidabrio kiekis turi 
būti nurodomas informacijoje apie gaminį; ši informacija pateikiama laisvai 
prieinamose svetainėse ir bet kokia kita forma, kuri laikoma priimtina. 
Tikrinant gali būti prašoma pateikti pakuotės schemos kopiją ir nuorodą į  
konkurso dalyvio svetainę, kurioje nurodytas gyvsidabrio kiekis lempose. 
 

MHL (W > 245) 27 
 

Patikrinimas. Pagal Ekologinio projektavimo direktyvą (2009/125/EB) ir 
Komisijos reglamento (EB) Nr. 245/2009 III priedą gyvsidabrio kiekis turi 
būti nurodomas informacijoje apie gaminį; ši informacija pateikiama laisvai 
prieinamose svetainėse ir bet kokia kita forma, kuri laikoma priimtina. 
Tikrinant gali būti prašoma pateikti pakuotės schemos kopiją ir nuorodą į  
konkurso dalyvio svetainę, kurioje nurodytas gyvsidabrio kiekis lempose. 
 

3. Papildomi taškai skiriami už didelio intensyvumo išlydžio lempų 
balastinius įtaisus, kurių mažiausias veiksmingumas yra: 

 
Nominalioji lempos Mažiausias  
galia (W) balastinio įtaiso veiksmingumas (ηballast), 
 proc. 

W ≤ 100 85 
100 < W 92 

 
Čia 
• balastinio įtaiso veiksmingumas (ηballast) – lempos galios (balastinio įtaiso 

išėjimo galios) ir lempos ir balastinio įtaiso grandinės įėjimo galios 
santykis, kai galimi jutikliai, tinklo jungtys ir kitos pagalbinės apkrovos 
išjungtos. 

 
Universalios galios balastiniai įtaisai turi atitikti kiekvienos galios, kuria jie 
veikia, reikalavimus. 
 
Patikrinimas. Konkurso dalyvis pateikia balastinio įtaiso techninius 
reikalavimus arba rašytinę deklaraciją, kuria įrodoma atitiktis šiam kriterijui. 
Matavimo metodas nustatytas (rengiamame) standarte IEC/EN 62442-2. 
Taip pat leidžiama naudoti lygiaverčius matavimo metodus. 
 

3. Papildomi taškai skiriami už didelio intensyvumo išlydžio lempų 
balastinius įtaisus, kurių mažiausias veiksmingumas yra: 

 
Nominalioji lempos Mažiausias  
galia (W) balastinio įtaiso veiksmingumas (ηballast), 
 proc. 

W ≤ 100 90 
100 < W 94 

 
Čia 
• balastinio įtaiso veiksmingumas (ηballast) – lempos galios (balastinio įtaiso 

išėjimo galios) ir lempos ir balastinio įtaiso grandinės įėjimo galios 
santykis, kai galimi jutikliai, tinklo jungtys ir kitos pagalbinės apkrovos 
išjungtos. 

 
Universalios galios balastiniai įtaisai turi atitikti kiekvienos galios, kuria jie 
veikia, reikalavimus. 
 
Patikrinimas. Konkurso dalyvis pateikia balastinio įtaiso techninius 
reikalavimus arba rašytinę deklaraciją, kuria įrodoma atitiktis šiam kriterijui. 
Matavimo metodas nustatytas (rengiamame) standarte IEC/EN 62442-2. 
Taip pat leidžiama naudoti lygiaverčius matavimo metodus. 

 
4. Jeigu nustatoma, kad metalų halogenų lempos yra tinkamiausio tipo 

lempos, papildomi taškai skiriami toms lempoms, kurios atitinka susijusį 
4. Papildomi taškai skiriami, jeigu šviestuvai yra tinkami sistemoms, 

turinčioms tam tikras šviesos srauto reguliavimo ir valdymo sistemas, 
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išsamų šviesinio veiksmingumo kriterijų. 
 
Patikrinimas. Konkurso dalyvis pateikia lempos techninius reikalavimus 
arba rašytinę deklaraciją, kuria įrodoma atitiktis šiam kriterijui. 
 

kurios leidžia reguliuoti šviesos srautą atsižvelgiant į dienos šviesos 
kiekį, eismo ir oro sąlygas, kompensuoti laikui bėgant atsirandančius 
nuo paviršiaus atspindėtos šviesos kiekio pokyčius bei pradinį didesnį 
įrangos šviesos našumą dėl lempos šviesos srauto išlaikymo faktoriaus. 

 
Patikrinimas. Konkurso dalyvis pateikia šviestuvo techninius reikalavimus 
arba rašytinę deklaraciją, kuria įrodoma atitiktis šiam kriterijui. 
 

 
 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 
3.2. Gatvių apšvietimo įrangos projektavimo ES ŽVP kriterijai 

DALYKAS DALYKAS 
Naujų apšvietimo sistemų projektavimas arba eksploatuojamos apšvietimo 
sistemos atnaujinimas atsižvelgiant į efektyvų išteklių ir energijos vartojimą 
 

Naujų apšvietimo sistemų projektavimas arba eksploatuojamos apšvietimo 
sistemos atnaujinimas atsižvelgiant į efektyvų išteklių ir energijos vartojimą 
 

PASIRINKIMO KRITERIJAI PASIRINKIMO KRITERIJAI 
Jeigu projektuojama nauja apšvietimo sistema, konkurso dalyvis turi įrodyti, 
kad projektavimą atliks darbuotojai, turintys ne trumpesnę kaip trejų metų 
apšvietimo sistemų projektavimo patirtį, ir (arba) įgiję tinkamą profesinę 
apšvietimo inžinerijos kvalifikaciją arba esantys apšvietimo projektavimo 
profesinės organizacijos nariais. 
 
Patikrinimas. Konkurso dalyvis pateikia už projektą atsakingų asmenų 
sąrašą, įskaitant vadovaujančius darbuotojus; nurodomas išsilavinimas ir 
profesinė kvalifikacija bei atitinkama patirtis. Be to, reikėtų įtraukti 
subrangovų įdarbinamus asmenis, jeigu dėl atliktino darbo ketinama sudaryti 
subrangos sutartis. Konkurso dalyvis taip pat pateikia savo per paskutinius 
trejus metus suprojektuotų apšvietimo sistemų sąrašą. 
 

Jeigu projektuojama nauja apšvietimo sistema, konkurso dalyvis turi įrodyti, 
kad projektavimą atliks darbuotojai, turintys ne trumpesnę kaip trejų metų 
apšvietimo sistemų projektavimo patirtį, ir (arba) įgiję tinkamą profesinę 
apšvietimo inžinerijos kvalifikaciją arba esantys apšvietimo projektavimo 
profesinės organizacijos nariais. 
 
Patikrinimas. Konkurso dalyvis pateikia už projektą atsakingų asmenų 
sąrašą, įskaitant vadovaujančius darbuotojus; nurodomas išsilavinimas ir 
profesinė kvalifikacija bei atitinkama patirtis. Be to, reikėtų įtraukti 
subrangovų įdarbinamus asmenis, jeigu dėl atliktino darbo ketinama sudaryti 
subrangos sutartis. Konkurso dalyvis taip pat pateikia savo per paskutinius 
trejus metus suprojektuotų apšvietimo sistemų sąrašą. 
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TECHNINIAI REIKALAVIMAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI 
1. Jeigu nauja apšvietimo sistema naudojama eismo maršrute (standarte 

EN 13201-1 nurodytos klasės ME arba MEW), didžiausio energijos 
vartojimo efektyvumo rodiklio, nustatyto vidutinę sistemos galią 
padalinus iš kelio paviršiaus būtinojo skaisčio ir apšviestino ploto, vertė 
neviršija šių verčių: 

 
Lempos galia (W) Didžiausio 
 energijos vartojimo efektyvumo 
 rodiklis (W/cd/m2·m2) 

W ≤ 55 0,974 

55 < W ≤ 155 0,824 

155 < W 0,674 
 
Patikrinimas. Apšvietimo sistemos projektuotojo apskaičiuota apšvietimo 
sistemos, įskaitant lempas, balastinius įtaisus, jutiklius ir valdymo įtaisus,  
bendra ir vidutinė suvartota galia, padalyta iš būtinojo kelio paviršiaus 
skaisčio ir bendro apšviestino ploto (įskaitant važiuojamąją kelio dalį ir, 
jeigu reikia, pėsčiųjų takelį). Jeigu šviesos srautą galima reguliuoti, vidutinė 
sistemos galia yra galios, kurią sistema vidutiniškai suvartojo per kintamo 
vartojimo laikotarpius, vidurkis. Apšvietimo projektuotojas taip pat turėtų 
įrodyti, kad apšvietimas atitinka susijusius eksploatacinius parametrus, 
nustatytus standartu EN 13201, lygiaverčiais nacionaliniais standartais arba 
geriausios patirties vadovuose, arba tokius viešojo sektoriaus institucijų 
nustatytus parametrus. Atsižvelgiant į kelio tipą ir jam taikomus 
reikalavimus, pastarieji gali aprėpti skaistį, tolygumą, akinimo reguliavimą 
ir aplinkinių zonų apšvietimą. Viešojo sektoriaus institucija gali leisti taikyti 
didesnes gatvių apšvietimo įrangos energijos vartojimo efektyvumo vertes, 
jeigu galioja konkretūs apribojimai, pvz., neįprastas montavimo aukštis ar 
stulpų statymo vietos, arba tuo atveju, kai pageidaujama, kad gatvių 
apšvietimas būtų puošybinis (dekoratyvus), arba kai nustatyti neįprastai 
griežti perteklinės šviesos reikalavimai arba dideli spalvos perteikimo 
reikalavimai. Tam tikrais atvejais galima leisti taikyti didžiausio energijos 
vartojimo efektyvumo rodiklį, kuris būtų iki dviejų kartų didesnis nurodytąjį 

1. Jeigu nauja apšvietimo sistema naudojama eismo maršrute (standarte 
EN 13201-1 nurodytos klasės ME arba MEW), didžiausio energijos 
vartojimo efektyvumo rodiklio, nustatyto vidutinę sistemos galią 
padalinus iš  kelio paviršiaus būtinojo skaisčio ir apšviestino ploto, vertė 
neviršija šių verčių: 

 
Lempos galia (W) Didžiausio 
 energijos vartojimo efektyvumo 
 rodiklis (W/cd/m2·m2) 

W ≤ 55 0,824 

55 < W ≤ 155 0,674 

155 < W 0,524 
 
Patikrinimas. Apšvietimo sistemos projektuotojo apskaičiuota apšvietimo 
sistemos, įskaitant lempas, balastinius įtaisus, jutiklius ir valdymo įtaisus,  
bendra ir vidutinė suvartota galia, padalyta iš būtinojo kelio paviršiaus 
skaisčio ir bendro apšviestino ploto (įskaitant važiuojamąją kelio dalį ir, 
jeigu reikia, pėsčiųjų takelį). Jeigu šviesos srautą galima reguliuoti, vidutinė 
sistemos galia yra galios, kurią sistema vidutiniškai suvartojo per kintamo 
vartojimo laikotarpius, vidurkis. Apšvietimo projektuotojas taip pat turėtų 
įrodyti, kad apšvietimas atitinka susijusius eksploatacinius parametrus, 
nustatytus standartu EN 13201, lygiaverčiais nacionaliniais standartais arba 
geriausios patirties vadovuose, arba tokius viešojo sektoriaus institucijų 
nustatytus parametrus. Atsižvelgiant į kelio tipą ir jam taikomus 
reikalavimus, pastarieji gali aprėpti skaistį, tolygumą, akinimo reguliavimą 
ir aplinkinių zonų apšvietimą. Viešojo sektoriaus institucija gali leisti taikyti 
didesnes gatvių apšvietimo įrangos energijos vartojimo efektyvumo vertes, 
jeigu galioja konkretūs apribojimai, pvz., neįprastas montavimo aukštis ar 
stulpų statymo vietos, arba tuo atveju, kai pageidaujama, kad gatvių 
apšvietimas būtų puošybinis (dekoratyvus), arba kai nustatyti neįprastai 
griežti perteklinės šviesos reikalavimai arba dideli spalvos perteikimo 
reikalavimai. Tam tikrais atvejais galima leisti taikyti didžiausio energijos 
vartojimo efektyvumo rodiklį, kuris būtų iki dviejų kartų didesnis nurodytąjį 
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pirmiau. pirmiau. 
 

2. Jeigu nauja apšvietimo sistema rengiama susidūrimo pavojaus zonai, 
pvz., kelių sankryžai, gatvei, kurioje yra daug parduotuvių, gyvenamojo 
rajono keliui, takui arba dviračių takui (standarte EN 13201-1  nurodytos 
klasės CE arba S), didžiausio energijos vartojimo efektyvumo rodiklio, 
gauto vidutinę sistemos padalinus iš būtinosios horizontaliosios 
apšvietos ir apšviestino ploto, vertė neviršija šių verčių: 

 
Būtina apšvieta (lux) Didžiausio 
 energijos vartojimo efektyvumo 
 rodiklis (W/lux·m2) 

E ≤ 15 lux 0,054 

E > 15 lux 0,044 
 
Patikrinimas. Apšvietimo projektuotojo apskaičiuota apšvietimo sistemos, 
įskaitant lempas, balastinius įtaisus, jutiklius ir valdymo įtaisus, bendra 
suvartota galia, padalyta iš būtinosios horizontaliosios apšvietos ir bendro 
apšviestino ploto. Jeigu šviesos srautą galima reguliuoti, vidutinė sistemos 
galia yra galios, kurią sistema vidutiniškai suvartojo per kintamo vartojimo 
laikotarpius, vidurkis. Apšvietimo projektuotojas taip pat turėtų įrodyti, kad 
apšvietimas atitinka susijusius eksploatacinius parametrus, nustatytus 
standartu EN 13201, lygiaverčiais nacionaliniais standartais arba geriausios 
patirties vadovuose, arba tokius viešojo sektoriaus institucijų nustatytus 
parametrus. Atsižvelgiant į kelio tipą ir jam taikomus reikalavimus, į 
parametrus gali būti įtraukiama apšvieta ir tolygumas. Viešojo sektoriaus 
institucija gali leisti taikyti didesnes energijos vartojimo efektyvumo vertes, 
jeigu yra konkrečių apribojimų, pvz., neįprastas montavimo aukštis ar stulpų 
statymo vietos, arba tuo atveju, kai pageidaujama, kad gatvių apšvietimas 
būtų puošybinis (dekoratyvus), arba kai nustatyti neįprastai griežti 
perteklinės šviesos reikalavimai arba dideli spalvos perteikimo reikalavimai. 
Tam tikrais atvejais galima leisti taikyti didžiausio energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklį, kuris būtų iki dviejų kartų didesnis nurodytąjį pirmiau. 
 

2. Jeigu nauja apšvietimo sistema rengiama susidūrimo pavojaus zonai, 
pvz., kelių sankryžai, gatvei, kurioje yra daug parduotuvių, gyvenamojo 
rajono keliui, takui arba dviračių takui (standarte EN 13201-1  nurodytos 
klasės CE arba S), didžiausio energijos vartojimo efektyvumo rodiklio, 
gauto vidutinę sistemos padalinus iš būtinosios horizontaliosios 
apšvietos ir apšviestino ploto, vertė neviršija šių verčių: 

 
Būtina apšvieta (lux) Didžiausio 
 energijos vartojimo efektyvumo 
 rodiklis (W/lux·m2) 

E ≤ 15 lux 0,044 

E > 15 lux 0,034 
 
Patikrinimas. Apšvietimo projektuotojo apskaičiuota apšvietimo sistemos, 
įskaitant lempas, balastinius įtaisus, jutiklius ir valdymo įtaisus, bendra 
suvartota galia, padalyta iš būtinosios horizontaliosios apšvietos ir bendro 
apšviestino ploto. Jeigu šviesos srautą galima reguliuoti, vidutinė sistemos 
galia yra galios, kurią sistema vidutiniškai suvartojo per kintamo vartojimo 
laikotarpius, vidurkis. Apšvietimo projektuotojas taip pat turėtų įrodyti, kad 
apšvietimas atitinka susijusius eksploatacinius parametrus, nustatytus 
standartu EN 13201, lygiaverčiais nacionaliniais standartais arba geriausios 
patirties vadovuose, arba tokius viešojo sektoriaus institucijų nustatytus 
parametrus. Atsižvelgiant į kelio tipą ir jam taikomus reikalavimus, į 
parametrus gali būti įtraukiama apšvieta ir tolygumas. Viešojo sektoriaus 
institucija gali leisti taikyti didesnes energijos vartojimo efektyvumo vertes, 
jeigu yra konkrečių apribojimų, pvz., neįprastas montavimo aukštis ar stulpų 
statymo vietos, arba tuo atveju, kai pageidaujama, kad gatvių apšvietimas 
būtų puošybinis (dekoratyvus), arba kai nustatyti neįprastai griežti 
perteklinės šviesos reikalavimai arba dideli spalvos perteikimo reikalavimai. 
Tam tikrais atvejais galima leisti taikyti didžiausio energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklį, kuris būtų iki dviejų kartų didesnis nurodytąjį pirmiau. 
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 3. Šviestuvai projektuojami ir montuojami siekiant užtikrinti, kad 
šviestuvo virš horizontalės skleidžiamas šviesos srautas neviršytų 
lentelėje nustatytos vertės, tačiau nemažinant bendrojo sistemos 
energijos vartojimo efektyvumo, kuriuo remiantis suprojektuota sistema. 

 
 
 
 
Kelių apšvietimo Didžiausias gatvės apšvietimo 
klasės  šviestuvų  virš horizontalės 
 skleidžiamas šviesos srautas 
 
 Funkcinis (*) Patogumo (*) 

ME1 3 proc. - 
ME2 3 proc. - 
ME3 3 proc. - 
ME4 5 proc. - 
ME5 10 proc. - 
ME6 10 proc. - 
CE0 3 proc. 10 proc. 
CE1 3 proc. 15 proc. 
CE2 3 proc. 15 proc. 
CE3 3 proc. 15 proc. 
CE4 5 proc. 20 proc. 
CE5 10 proc. 20 proc. 
S1 3 proc. 15 proc. 
S2 5 proc. 20 proc. 
S3 10 proc. 20 proc. 
S4 - 25 proc. 
S5 - 25 proc. 
S6 - 25 proc. 
S7 - 25 proc. 

  
Patikrinimas. Konkurso dalyvis pateikia šviestuvo techninius reikalavimus 
arba rašytinę deklaraciją, kuria įrodoma atitiktis šiam kriterijui. Taip pat turi 
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būti priimami bet kokie kiti įrodymai. 
 

SUTARTIES SUDARYMO KRITERIJAI SUTARTIES SUDARYMO KRITERIJAI 
1. Jeigu tiekiama nauja apšvietimo sistema, papildomi taškai skiriami, jei 

energijos vartojimo efektyvumo rodiklių vertė yra mažesnė už 90 proc. 
vertės, nurodytos atitinkamoje pagrindinių 1 ir 2 kriterijų lentelėje. 

 
Patikrinimas. Skaičiavimas atliekamas, kaip nurodyta pirmiau susijusio 
kriterijaus skiltyje. 

1. Jeigu tiekiama nauja apšvietimo sistema, papildomi taškai skiriami, jei 
energijos vartojimo efektyvumo rodiklių vertė yra mažesnė už 90 proc. 
vertės, nurodytos atitinkamoje išsamių 1 ir 2 kriterijų lentelėje. 

 
Patikrinimas. Skaičiavimas atliekamas, kaip nurodyta pirmiau susijusio 
kriterijaus skiltyje. 
 

2. Jeigu šviesos srauto reguliavimas būtinas ir (arba) jeigu jis būtų 
naudingas, papildomi taškai skiriami atsižvelgiant į reguliuojamo 
šviesos srauto procentinę dalį, palyginti su lempos galia. 

 
Pastaba. Šviesos srauto reguliavimo balastinių įtaisų naudojimas priklauso 
nuo vietos ir kitų veiksnių, pvz., aplinkos šviesos lygių.  

 
Patikrinimas. Konkurso dalyvis pateikia balastinio įtaiso techninius 
reikalavimus arba rašytinę deklaraciją, kuria įrodoma atitiktis šiam kriterijui. 
 

2. Jeigu šviesos srauto reguliavimas būtinas ir (arba) jeigu jis būtų 
naudingas, papildomi taškai skiriami atsižvelgiant į reguliuojamo 
šviesos srauto procentinę dalį, palyginti su lempos galia. 

 
Pastaba. Šviesos srauto reguliavimo balastinių įtaisų naudojimas priklauso 
nuo vietos ir kitų veiksnių, pvz., aplinkos šviesos lygių.  

 
Patikrinimas. Konkurso dalyvis pateikia balastinio įtaiso techninius 
reikalavimus arba rašytinę deklaraciją, kuria įrodoma atitiktis šiam kriterijui. 
 

 3. Už šviestuvus papildomi taškai skiriami proporcingai tam, kiek virš 
horizontalės skleidžiamas šviesos srautas sumažinamas labiau nei 
nustatyta 3 išsamaus kriterijaus standartuose, tačiau nemažinant 
bendrojo sistemos energijos vartojimo efektyvumo, kuriuo remiantis 
suprojektuota sistema. 

 
Patikrinimas. Konkurso dalyvis pateikia šviestuvo techninius reikalavimus 
arba rašytinę deklaraciją, kuria įrodoma atitiktis šiam kriterijui.  
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Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 
3.3. Gatvių apšvietimo įrangos montavimo ES ŽVP kriterijai 

DALYKAS DALYKAS 
Naujų apšvietimo sistemų montavimas arba eksploatuojamos apšvietimo 
sistemos atnaujinimas atsižvelgiant į efektyvų išteklių ir energijos vartojimą 
 

Naujų apšvietimo sistemų montavimas arba eksploatuojamos apšvietimo 
sistemos atnaujinimas atsižvelgiant į efektyvų išteklių ir energijos vartojimą 
 

PASIRINKIMO KRITERIJAI PASIRINKIMO KRITERIJAI 
Jeigu montuojama nauja ar atnaujinta apšvietimo sistema, konkurso dalyvis 
turi įrodyti, kad montavimą atliks darbuotojai, turintys ne trumpesnę kaip 
trejų metų apšvietimo sistemų montavimo patirtį ir (arba) įgiję tinkamą 
profesinę elektros darbų ar statybos paslaugų teikimo kvalifikaciją arba 
esantys apšvietimo srities profesinės organizacijos nariais. 
 
Patikrinimas. Konkurso dalyvis pateikia už projektą atsakingų asmenų 
sąrašą, įskaitant vadovaujančius darbuotojus; nurodomas išsilavinimas ir 
profesinė kvalifikacija bei atitinkama patirtis. Be to, reikėtų įtraukti 
subrangovų įdarbinamus asmenis, jeigu dėl atliktino darbo ketinama sudaryti 
subrangos sutartis. Konkurso dalyvis taip pat pateikia savo per paskutinius 
trejus metus sumontuotų apšvietimo sistemų sąrašą. 
 

Jeigu montuojama nauja ar atnaujinta apšvietimo sistema, konkurso dalyvis 
turi įrodyti, kad montavimą atliks darbuotojai, turintys ne trumpesnę kaip 
trejų metų apšvietimo sistemų montavimo patirtį ir (arba) įgiję tinkamą 
profesinę elektros darbų ar statybos paslaugų teikimo kvalifikaciją arba 
esantys apšvietimo srities profesinės organizacijos nariais. 
 
Patikrinimas. Konkurso dalyvis pateikia už projektą atsakingų asmenų 
sąrašą, įskaitant vadovaujančius darbuotojus; nurodomas išsilavinimas ir 
profesinė kvalifikacija bei atitinkama patirtis. Be to, reikėtų įtraukti 
subrangovų įdarbinamus asmenis, jeigu dėl atliktino darbo ketinama sudaryti 
subrangos sutartis. Konkurso dalyvis taip pat pateikia savo per paskutinius 
trejus metus sumontuotų apšvietimo sistemų sąrašą. 
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TECHNINIAI REIKALAVIMAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI 
1. Konkurso dalyvis pateikia šiuos naujų apšvietimo sistemų montavimo 

arba apšvietimo sistemų atnaujinimo duomenis: 
• šviestuvų išmontavimo instrukcijas; 
• lempų pakeitimo instrukcijas ir informaciją, kurias lempas galima 

naudoti šviestuvuose, nemažinant nustatyto energijos vartojimo 
efektyvumo; 

• apšvietimo įrangos valdymo įtaisų naudojimo ir techninės priežiūros 
instrukcijas; 

• su dienos šviesa susijusių valdymo įtaisų pakartotinio kalibravimo ir 
reguliavimo instrukcijas;  

• laikrodinių jungiklių instrukcijas, kaip nustatyti išjungimo laiką, ir 
rekomendacijas, kaip geriausia atlikti šią operaciją pagal 
vizualiuosius poreikius, bet nedidinant suvartojamos energijos 
kiekio. 

 
Patikrinimas. Patvirtinimas, kad perkančiajai organizacijai bus pateiktos 
rašytinės instrukcijos. 
 

1. Konkurso dalyvis pateikia šiuos naujų apšvietimo sistemų montavimo 
arba apšvietimo sistemų atnaujinimo duomenis: 
• šviestuvų išmontavimo instrukcijas; 
• lempų pakeitimo instrukcijas ir informaciją, kurias lempas galima 

naudoti šviestuvuose, nemažinant nustatyto energijos vartojimo 
efektyvumo; 

• apšvietimo įrangos valdymo įtaisų naudojimo ir techninės priežiūros 
instrukcijas; 

• su dienos šviesa susijusių valdymo įtaisų pakartotinio kalibravimo ir 
reguliavimo instrukcijas;  

• laikrodinių jungiklių instrukcijas, kaip nustatyti išjungimo laiką, ir 
rekomendacijas, kaip geriausia atlikti šią operaciją pagal 
vizualiuosius poreikius, bet nedidinant suvartojamos energijos 
kiekio. 

 
Patikrinimas. Patvirtinimas, kad perkančiajai organizacijai bus pateiktos 
rašytinės instrukcijos. 

SUTARTIES VYKDYMO STRAIPSNIAI SUTARTIES VYKDYMO STRAIPSNIAI 
1. Konkurso dalyvis užtikrina, kad naujos arba atnaujintos apšvietimo 

sistemos ir jų valdymo įtaisai veiktų tinkamai ir nevartotų energijos 
daugiau negu būtina.  
• Su dienos šviesa susiję valdymo įtaisai turi būti kalibruojami 

siekiant užtikrinti, kad jie išjungtų apšvietimo įrangą, kai dienos 
šviesos pakanka. 

• Laikrodiniai jungikliai nustatomi taip, kad išjungimo laikas būtų 
tinkamas pagal vizualiuosius poreikius, bet nebūtų pernelyg 
didinamas energijos vartojimas. 

 
Jeigu atidavus eksploatuoti sistemą paaiškėja, kad apšvietimo valdymo 
įtaisai neatitinka visų minėtų reikalavimų, konkurso dalyvis sureguliuoja ir 
(arba) pakartotinai kalibruoja valdymo įtaisus, kad jie atitiktų šiuos 
reikalavimus. 

1. Konkurso dalyvis užtikrina, kad naujos arba atnaujintos apšvietimo 
sistemos ir jų valdymo įtaisai veiktų tinkamai ir nevartotų energijos 
daugiau negu būtina.  
• Su dienos šviesa susiję valdymo įtaisai turi būti kalibruojami 

siekiant užtikrinti, kad jie išjungtų apšvietimo įrangą, kai dienos 
šviesos pakanka. 

• Laikrodiniai jungikliai nustatomi taip, kad išjungimo laikas būtų 
tinkamas pagal vizualiuosius poreikius, bet nebūtų pernelyg 
didinamas energijos vartojimas. 

 
Jeigu atidavus eksploatuoti sistemą paaiškėja, kad apšvietimo valdymo 
įtaisai neatitinka visų minėtų reikalavimų, konkurso dalyvis sureguliuoja ir 
(arba) pakartotinai kalibruoja valdymo įtaisus, kad jie atitiktų šiuos 
reikalavimus. 
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Patikrinimas. Konkurso dalyvio deklaracija, kad atliktas reikiamas 
reguliavimas ir kalibravimas. 
 

 
Patikrinimas. Konkurso dalyvio deklaracija, kad atliktas reikiamas 
reguliavimas ir kalibravimas. 

2. Konkurso dalyvis užtikrina, kad apšvietimo įranga (įskaitant lempas, 
šviestuvus ir šios įrangos valdymo įtaisus) būtų sumontuota taip, kaip 
nurodyta pradiniame projekte. 

 
Patikrinimas. Apšvietimo įrangos montavimo tvarkaraštis su pridėtomis 
gamintojo sąskaitomis faktūromis arba važtaraščiais ir patvirtinimas, kad 
įranga yra tokia, kaip iš pradžių nurodyta.  
 
Pastaba. Šiuo sutarties vykdymo straipsniu siekiama užtikrinti, kad 
montuojant nebūtų naudojami prastesni apšvietimo gaminių pakaitalai. Jeigu 
pakaitalai būtini, nes iš pradžių nurodytų gaminių neįmanoma gauti, 
konkurso dalyvis pateikia keitimo tvarkaraštį ir apskaičiavimą, kuriuo 
įrodoma, kad sumontavus pakaitinius gaminus įranga atitiks pirmesniame 
3.2 skirsnyje išvardytus atitinkamus apšvietimo sistemos projektavimo 
kriterijus. 
 

2. Konkurso dalyvis užtikrina, kad apšvietimo įranga (įskaitant lempas, 
šviestuvus ir šios įrangos valdymo įtaisus) būtų sumontuota taip, kaip 
nurodyta pradiniame projekte. 

 
Patikrinimas. Apšvietimo įrangos montavimo tvarkaraštis su pridėtomis 
gamintojo sąskaitomis faktūromis arba važtaraščiais ir patvirtinimas, kad 
įranga yra tokia, kaip iš pradžių nurodyta.  
 
Pastaba. Šiuo sutarties vykdymo straipsniu siekiama užtikrinti, kad 
montuojant nebūtų naudojami prastesni apšvietimo gaminių pakaitalai. Jeigu 
pakaitalai būtini, nes iš pradžių nurodytų gaminių neįmanoma gauti, 
konkurso dalyvis pateikia keitimo tvarkaraštį ir apskaičiavimą, kuriuo 
įrodoma, kad sumontavus pakaitinius gaminus įranga atitiks pirmesniame 
3.2 skirsnyje išvardytus atitinkamus apšvietimo sistemos projektavimo 
kriterijus. 

3. Konkurso dalyvis įgyvendina atitinkamas aplinkos apsaugos priemones, 
kad sumažintų naujos arba atnaujinamos apšvietimo sistemos 
montavimo atliekų kiekį ir šias atliekas atiduotų grąžinamajam 
perdirbimui. Visos panaudotos lempos ir šviestuvai bei apšvietimo 
įrangos valdymo įtaisai turi būti rūšiuojami ir atiduodami grąžinamajam 
perdirbimui pagal Elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyvą. 

 
Patikrinimas. Konkurso dalyvis pateikia rašytinį patvirtinimą, kuriame 
paaiškina, kaip atliekos rūšiuojamos, atiduodamos grąžinamajam 
perdirbimui arba perdirbamos.  
 

3. Konkurso dalyvis įgyvendina atitinkamas aplinkos apsaugos priemones, 
kad sumažintų naujos arba atnaujinamos apšvietimo sistemos 
montavimo atliekų kiekį ir šias atliekas atiduotų grąžinamajam 
perdirbimui. Visos panaudotos lempos ir šviestuvai bei apšvietimo 
įrangos valdymo įtaisai turi būti rūšiuojami ir atiduodami grąžinamajam 
perdirbimui pagal Elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyvą. 

 
Patikrinimas. Konkurso dalyvis pateikia rašytinį patvirtinimą, kuriame 
paaiškina, kaip atliekos rūšiuojamos, atiduodamos grąžinamajam 
perdirbimui arba perdirbamos.  
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Paaiškinimai 
 

Perkančioji organizacija atsižvelgia į vietines aplinkybes (kelio tipą, naudojimą, vidutines klimato sąlygas) ir nevienodą gatvių apšvietimo technologijos 
prieinamumą rinkoje, kad pagal nustatytą poreikį pasirinktų geriausią turimą technologiją. Jeigu įmanoma, be šiame gaminio aprašyme nustatytų ŽVP 
kriterijų, perkančioji organizacija taip pat turėtų įvertinti tai, kad naujos gatvių apšvietimo sistemos bus eksploatuojamos ganėtinai ilgą laikotarpį, todėl vertėtų 
svarstyti, ar atsižvelgiant į konkrečius nustatytus poreikius įsigyti geriausią turimą technologiją. 
 
Visų pirma tam tikrose vietose gali tekti reguliuoti šviesinę taršą, pvz., kaimo vietovėse arba prie gyvenamųjų pastatų. Perkančioji organizacija gali pageidauti 
nurodyti mažesnį virš horizontalės skleidžiamą šviesos srautą negu nustatytasis toliau nurodytuose kriterijuose ir taikyti papildomus reikalavimus, kuriais 
apribojama perteklinė šviesa prie gyvenamųjų pastatų. Rekomendacijos šiais klausimais pateiktos nacionaliniuose standartuose ir Tarptautinės apšvietimo 
komisijos (angl. International Commission on Illumination, CIE) Techninėje ataskaitoje CIE–1509. 
 
Perkančioji organizacija turėtų svarstyti tik tas lempas, kurios atitinka būtinuosius kriterijų reikalavimus. Jeigu įmanoma, neturėtų būti perkamos didžiaslėgės 
gyvsidabrio lempos, nes 2015 m. jų bus palaipsniui atsisakyta. Jeigu nustatoma, kad numatytam naudojimui tinka metalų halogenų lempos ir didžiaslėgių 
natrio lempų pakaitalai, perkančioji organizacija turėtų užtikrinti, kad būtų pasirenkama geriausia turima technologija. Be kitų dalykų, tinka, pavyzdžiui, 
šviesos diodai. Šviesos diodai išsiskiria keliais galimais pranašumais, pvz., taupo energiją, todėl atitinkamai į aplinką išmetama mažiau šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, sutrumpėja investuotų lėšų grąžinimo trukmė, eksploatuojami jie išlaiko ryškumą; be to, jiems reikia mažiau techninės priežiūros, nes 
lempos eksploatavimas ilgesnis. Tačiau šviesos diodų naudojimas turėtų būti svarstomas kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes ir 
reikalavimus, kad būtų užtikrinamas tinkamas jų naudojimas. 
 
Lempoms, kurių aukšti spalvų perteikimo rodikliai, pvz., didžiaslėgėms natrio lempoms (spalvų perteikimo rodiklis Ra ≥ 60) ir metalų halogenų lempoms 
(spalvų perteikimo rodiklis Ra ≥ 80), nustatyti kitokie ŽVP kriterijai. Lempų, kurių aukštas spalvų perteikimo rodiklis, skleidžiamos šviesos spalva atrodo 
įprastesnė, palyginti su dienos šviesos lempų ar lempų su volframiniu kaitinimo siūleliu skleidžiamos šviesos spalva. Apskritai šių lempų energijos vartojimo 
efektyvumas mažesnis, todėl jas pirkti derėtų, jeigu galima nustatyti konkrečias šio pasirinkimo priežastis, pavyzdžiui, gausiai žmonių lankoma parduotuvių 
gatvė. Antraip, pvz., pasirinkus baltos šviesos lempas su geru spalvos perteikimo rodikliu (pvz., metalų halogenų lempas, kurių spalvos perteikimo rodiklis yra 
60 ≤ Ra < 80) būtų galima užtikrinti mažesnę apšvietą ir, vadinasi, taupyti energiją. 
 
Sutarties sudarymo kriterijai. Pranešime apie sutartį ir konkurso dokumentuose perkančiosios organizacijos turi nurodyti, kiek papildomų taškų numatoma 
skirti už kiekvieną sutarties sudarymo kriterijų. Aplinkosauginiams kriterijams apskritai turėtų būti skiriama ne mažiau kaip 15 proc. viso galimo taškų 
skaičiaus. 
 
Jeigu keičiamos liuminescencinės lempos, perkančiajai organizacijai rekomenduojama užtikrinti, kad jos būtų pakeistos efektyviausiai energiją vartojančiais 
modeliais.  
                                                 
9 CIE techninė ataskaita 150. Lauko apšvietimo įrenginių skleidžiamo nepageidaujamo šviesos srauto poveikio ribojimo vadovas. CIE, Viena, 2003. 
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Pastaba. Didelio intensyvumo išlydžio lempų balastinių įtaisų veiksmingumo matavimo standartai yra rengiami, todėl jie bus taikomi Reglamento (EB) 
Nr. 245/2009 trečiame etape. 
 
 
Sąnaudų klausimai 
 
Perkant didelio intensyvumo išlydžio lempas būtina apsvarstyti ne tik pradines lempų sąnaudas, bet ir lempos veiksmingumą. Nors didžiaslėgės gyvsidabrio 
lempos gali atrodyti pigesnės, reikia pažymėti, kad šių lempų mažesnis šviesinis veiksmingumas, todėl joms reikės daugiau galios (vatais), kad užtikrintų tokį 
patį šviesos srautą kaip didžiaslėgė natrio lempa ar metalų halogenų lempa. 
 
Pakeitus didžiaslėges gyvsidabrio lempas būtų sutaupoma energijos ir, vadinasi, sutaupoma sąnaudų, nes didžiaslėgėms natrio lempoms ir metalų halogenų 
lempoms reikia mažiau galios (vatais) negu didžiaslėgėms gyvsidabrio lempoms, kad užtikrintų tokį patį šviesos srautą. Tačiau ši nauda susijusi su kitais 
veiksniais, pvz., ar tinka tie patys lizdai ir ar pasikeis šviesos srauto pasiskirstymas, o tada savo ruožtu tektų kitais būdais keisti gatvės apšvietimo sistemą, 
pvz., naudoti kitokį šviestuvą ir (arba) balastinį įtaisą. Atsižvelgiant vien tik į pakeitimą, tikėtina, kad keičiant visą įrenginį, t. y. lempą, balastinį įtaisą ir 
šviestuvą, gerokai pailgėtų lėšų susigrąžinimo laikotarpis, tarkim, šis laikotarpis būtų ilgesnis nei 10 metų10.  
 
Todėl siekiant užtikrinti, kad naudojant gatvių apšvietimo įrangą būtų sutaupoma kuo daugiau energijos ir tam skiriamos pagrįstos kapitalo sąnaudos, 
perkančioji organizacija, nagrinėdama sąnaudų klausimus, turėtų atsižvelgti į šiuos ŽVP kriterijus, geriausią naujų apšvietimo sistemų armatūrą ir 
eksploatuojamų sistemų atnaujinimą, pvz., balastinių įtaisų modernizavimą. Suprantama, jeigu armatūra yra tinkama, turėtų būti naudojamos veiksmingesnės 
lempos atsižvelgiant į vietą ir konkrečius šviesos naudojimo reikalavimus. 
 
Kai kurios perkančiosios organizacijos nematuoja gatvių apšvietimo įrangos suvartojamos elektros energijos kiekio ir elektros energijos sąnaudas apskaičiuoja 
pagal naudojamų įrenginių skaičių ir jų vardinę galią, kuri dauginama iš naudojimo valandų skaičiaus. Jeigu gatvių apšvietimo įranga yra modernizuojama 
siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą, perkančioji organizacija paprastai turėtų iš naujo derėtis dėl mokesčių už elektros energiją. 
 
Pasirinkus tinkamą gatvių apšvietimo sistemos projektą gali pavykti sumažinti sąnaudas, t. y. jeigu būtų padidinamas atstumas tarp gatvės apšvietimo žibintų 
ir sumažinama lempos galia. Tačiau šias priemones privaloma suderinti su reikalavimais, pvz., vietiniais sveikatos ir saugos reikalavimais, susijusiais su 
atstumo nustatymu ir apšvietimo reikmėmis  konkrečiais naudojimo atvejais.  
 
Be to, naudojant ilgesnio eksploatavimo ir geresnio šviesos srauto išlaikymo lempas reikėtų mažiau techninės priežiūros, t. y. būtų sumažinamos sąnaudos. Be 
to, būtų sumažinamas netiesioginis poveikis, daromas atliekant techninę priežiūrą ir keitimą, pvz., transporto priemonių išmetami teršalai ir susijęs poveikis, 

                                                 
10 Politikos santrauka. „Gatvių apšvietimo įrangos ir šviesoforų energijos vartojimo efektyvumo didinimas“, DEFRA, 2008 m. liepos mėn. Žr. 
http://www.mtprog.com/spm/files/download/byname/file/2006-07-10%20Policy_Brief_street_lighting%20fin.pdf. 

http://www.mtprog.com/spm/files/download/byname/file/2006-07-10 Policy_Brief_street_lighting fin.pdf
http://www.mtprog.com/spm/files/download/byname/file/2006-07-10 Policy_Brief_street_lighting fin.pdf
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kai tenka gaminti ir skirstyti daugiau komponentų, visų pirma lempų. Išsami gatvių apšvietimo sistemos gyvavimo ciklo sąnaudų analizė pateikta Energiją 
vartojančių 9 grupės (gatvių apšvietimo) gaminių tyrime11. 
 
Pabrėžtina, kad yra šiek tiek informacijos ir duomenų, susijusių su  gatvių apšvietimo sąnaudų klausimais. 
 
 

                                                 
11 Energiją vartojančių 9 grupės (gatvių apšvietimo) gaminių tyrimas, VITO, 2007 m. sausio mėn., http://www.eup4light.net. 

http://www.eup4light.net/
http://www.eup4light.net/
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Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 
3.4. Šviesoforų ES ŽVP kriterijai 

DALYKAS DALYKAS 
Efektyviai energiją vartojančių šviesoforų pirkimas 
 

Efektyviai energiją vartojančių šviesoforų pirkimas 
 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI 
1. Jeigu perkančiosios organizacijos montuoja naujus ar modernizuoja 

senus šviesoforus, signalų modulių suvartojamos elektros energijos 
kiekis neviršija šių verčių:  

 
Modulio tipas Veikimo galia (esant 25 ºC temperatūrai) 
300 mm raudonos spalvos skritulys  10 
200 mm raudonos spalvos skritulys  8 
300 mm raudonos spalvos rodyklė  9 
  
300 mm geltonos spalvos skritulys  10 
200 mm geltonos spalvos skritulys  8 
300 mm geltonos spalvos rodyklė  9 
  
300 mm žalios spalvos skritulys  12 
200 mm žalios spalvos skritulys  9 
300 mm žalios spalvos rodyklė  9 

 
Lentelėje nurodytas galios vertes turi atitikti pavienis modulis, o ne visas 
šviesoforas. Į šiuos kiekius yra įtrauktas lempos galios grandinės galios 
poreikis. 
 
Patikrinimas. Konkurso dalyvis pateikia šviesoforo pavienių modulių 
techninius reikalavimus ar rašytinę deklaraciją, kuria įrodoma atitiktis šiam 
kriterijui. 

1.  Jeigu perkančiosios organizacijos montuoja naujus ar modernizuoja 
senus šviesoforus, į konkurso dokumentus jos turi įtraukti šiuos 
būtinuosius reikalavimus:  

 
Modulio tipas Veikimo galia (esant 25 ºC temperatūrai) 
300mm raudonos spalvos skritulys  8 
200mm raudonos spalvos skritulys  7,5 
300 mm raudonos spalvos rodyklė  7 
  
300mm geltonos spalvos skritulys  9 
200mm geltonos spalvos skritulys  8 
300 mm geltonos spalvos rodyklė  7 
  
300mm žalios spalvos skritulys  9,5 
200mm žalios spalvos skritulys  8 
300 mm žalios spalvos rodyklė  7 

 
Lentelėje nurodytas galios vertes turi atitikti pavienis modulis, o ne visas 
šviesoforas. Į šiuos kiekius yra įtrauktas lempos galios grandinės galios 
poreikis. 
 
Patikrinimas. Konkurso dalyvis pateikia šviesoforo pavienių modulių 
techninius reikalavimus ar rašytinę deklaraciją, kuria įrodoma atitiktis šiam 
kriterijui. 
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2. Perkant šviesoforus taikomi pakuotės reikalavimai 
 
Jeigu naudojamos kartoninės dėžės, jų sudėtyje turi būti 80 proc. perdirbtos 
žaliavos, gautos iš vartotojų panaudotų gaminių.  
 
Patikrinimas. I tipo ekologiniu ženklu paženklinti gaminiai laikomi 
atitinkančiais reikalavimus, jeigu šis ekologinis ženklas atitinka pirmiau 
išvardytus reikalavimus. Taip pat leidžiama pateikti kitas tinkamas įrodymo 
priemones, pvz., rašytinius gamintojo parengtus įrodymus, kad laikomasi 
minėto straipsnio reikalavimų. 
 

2. Perkant šviesoforus taikomi pakuotės reikalavimai 
 
Sluoksniniai ir kompoziciniai plastikai nenaudojami. Jeigu naudojamos 
kartoninės dėžės, jų sudėtyje turi būti 80 proc. perdirbtos žaliavos, gautos iš 
vartotojų panaudotų gaminių. Jeigu naudojamos plastikinės medžiagos, jų 
sudėtyje turi būti 50 proc. perdirbtos žaliavos, gautos iš vartotojų panaudotų 
gaminių. 
 
Patikrinimas. I tipo ekologiniu ženklu paženklinti gaminiai laikomi 
atitinkančiais reikalavimus, jeigu šis ekologinis ženklas atitinka pirmiau 
išvardytus reikalavimus. Taip pat leidžiama pateikti kitas tinkamas įrodymo 
priemones, pvz., rašytinius gamintojo parengtus įrodymus, kad laikomasi 
minėto straipsnio reikalavimų. 
 

 
 
Paaiškinimai 

 
Perkančioji organizacija savo konkurso dokumentuose turėtų nurodyti, kuris įrenginys ir (arba) įrenginio dalis turėtų atitikti kriterijus. Nustatytus galios 
reikalavimus šiuo metu atitinka šviesos diodų lempos. 
 
I tipo arba ISO 14024 standarto ekologinius ženklus pagrindžiančius kriterijus nustato nepriklausoma institucija ir jie yra stebimi taikant sertifikavimo ir 
audito procesus. Šie kriterijai yra labai skaidrus, patikimas ir nepriklausomas informacijos šaltinis. Ženklai turi atitikti šias sąlygas:  

• su ženklu siejami reikalavimai grindžiami moksliniais įrodymais;  
• priimant ekologinius ženklus dalyvauja visos suinteresuotosios šalys, pvz., valstybės institucijos, vartotojai, gamintojai, platintojai ir aplinkos 

apsaugos organizacijos;  
• jie prieinami visoms suinteresuotosioms šalims. 

 
Vykdant viešąjį pirkimą perkančiosios organizacijos gali reikalauti laikytis su tam tikrais ekologiniais ženklais siejamų reikalavimų, o ekologinį ženklą galima 
naudoti kaip vieną iš atitikties įrodymų. Tačiau joms neleidžiama prašyti, kad gaminys būtų paženklintas ekologiniu ženklu. Be to, perkančiosios organizacijos 
gali naudoti tik tuos ekologinio ženklo kriterijus, kurie susiję su gaminio arba pačios paslaugos charakteristikomis arba gamybos procesu, tačiau ne su 
bendrovės valdymu apskritai susijusius kriterijus. 
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Jeigu tikrinant atitiktį kriterijui galima naudoti kitas atitinkamas įrodymo priemones, tokios priemonės galėtų būti gamintojo techninė dokumentacija, 
pripažintos institucijos bandymo ataskaitą arba kitas atitinkamas įrodymas. Perkančioji organizacija kiekvienu konkrečiu atveju turi įsitikinti, atsižvelgdama į 
techninius ir (arba) teisinius dalykus, ar pateiktą įrodymą galima laikyti tinkamu. 
 
 
Sąnaudų klausimai 
   
Įsigydama šviesoforus perkančioji organizacija turi apsvarstyti kelis sąnaudų klausimus. 
 
Kaina, kurią tenka mokėti už šviesos diodų šviesoforus, ilgą laiką stabdė šių tipų šviesoforų diegimą, tačiau tam tikros šalys, pvz., JAV ir Vokietija, 
įgyvendino keitimo programas, kad šviesoforai būtų keičiami tokiais šviesoforais, kuriuose naudojami šviesos diodai.  
 
Įprastas (kaitinamųjų lempų) raudonos, geltonos ir žalios spalvos signalų šviesoforas šiuo metu kainuoja12 apie 187,5 EUR, palyginti su daugiau kaip 
750 EUR, kuriuos tektų sumokėti už lygiavertį šviesos diodų modelį, tačiau šviesos diodų šviesoforų kainos sparčiai mažėja. Todėl nors su šviesos diodais 
susijusios pradinės sąnaudos yra didesnės, tačiau bendrosios eksploatavimo laikotarpio sąnaudos yra mažesnės, nes suvartojama mažiau energijos ir techninei 
priežiūrai reikia gerokai mažiau sąnaudų13. Pasirinkus kitą konstrukciją, šviesos diodus galima naudoti su įprastais šviesoforų valdikliais ir pakeitimo sąnaudas 
sumažinti iki 250–375 EUR vienam šviesoforui14. 
 
Nors šviesos diodų šviesoforų montavimo pradinės kapitalo sąnaudos yra didesnės nei pasirinkus įprastus (kaitinamųjų lempų) šviesoforus, tačiau paaiškėjo, 
kad lėšų grąžinimo trukmė sumontavus šviesos diodų šviesoforus yra ganėtinai trumpa, nes mokama mažiau už elektros energiją ir sumažėja techninės 
priežiūros sąnaudos, žr. toliau pateiktą pavyzdį. Naudos gaunama dar daugiau, jeigu energijos kainos nuolat didėja kaip pastaraisiais keleriais metais. 
 
Freiburgo miestas Vokietijoje yra pavyzdys, pagal kurį Europoje įprasti šviesoforai keičiami šviesos diodų šviesoforais. 2006 m. Freiburge buvo pakeisti 53 
šviesoforai; sumažėjus techninės priežiūros sąnaudoms ir suvartojant 350 000 kilovatais mažiau elektros energijos (į aplinką neišmetama 240 t CO2), per 
metus planuojama sutaupyti 155 000 EUR. Šį projektą numatoma finansuoti 15 metų, o kasmetinė 140 000 EUR įmoka yra mažesnė už bendrą per metus 
sutaupomą sumą15. 
 
Pvz., JAV, Kalifornijos energetikos komisija suskaičiavo, kad tuo atveju, jei miestas šviesoforus visose sankryžose pakeistų šviesos diodų šviesoforais, 
suvartojamos energijos kiekis sumažėtų 70 proc., todėl lėšos sugrįžtų per 3–5 metus. 2001 m. Portlende (Oregono valstijoje) visos raudonos ir žalios šviesos 

                                                 
12 Kaina svarais sterlingų perskaičiuota eurais taikant valiutų keitimo kursą 1,25 EUR ir 1 svarą sterlingų). 
13 http://www.reuk.co.uk/UK-Traffic-Lights-57000-Tonnes-Of-CO2.htm 
14 Iniciatyvų serija Quick Hits, Jungtinė Karalystės Energetikos tyrimų centras, 2006 m. gruodžio mėn., žr. http://www.ukerc.ac.uk/Downloads/PDF/06/0612_Traffic_Signals_QH.pdf. 
15 http://w1.siemens.com/innovation/en/news_events/innovationnews/innovationnews_articles/lighting/smart_financing_for_new_traffic_signals.htm 

http://www.reuk.co.uk/UK-Traffic-Lights-57000-Tonnes-Of-CO2.htm
http://www.ukerc.ac.uk/Downloads/PDF/06/0612_Traffic_Signals_QH.pdf
http://w1.siemens.com/innovation/en/news_events/innovationnews/innovationnews_articles/lighting/smart_financing_for_new_traffic_signals.htm
http://w1.siemens.com/innovation/en/news_events/innovationnews/innovationnews_articles/lighting/smart_financing_for_new_traffic_signals.htm
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kaitinamosios šviesoforų lempos buvo pakeistos šviesos diodais Sutaupius energijos ir techninės priežiūros sąnaudų (400 000 USD12, maždaug 
284 000 EUR16), lėšos grįžo greičiau kaip per trejus metus. 

                                                 
16 Sutaupyta suma JAV doleriais perskaičiuota eurais taikant valiutų keitimo kursą 0,71 EUR už 1 USD. 


