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1 IEVADS 
 

ES zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) kritēriji ir izstrādāti tāpēc, lai publiskajām iestādēm atvieglotu tādu ražojumu, pakalpojumu un darbu iepirkšanu, 

kuriem ir samazināta ietekme uz vidi. Kritēriju izmantošana ir brīvprātīga. Kritēriji ir formulēti tā, lai atbilstošos gadījumos katra iestāde tos varētu 

(daļēji vai pilnīgi) integrēt savā konkursa dokumentācijā, izdarot minimālus labojumus. Pirms publicēt uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus, 

publiskajām iestādēm tiek ieteikts pārbaudīt to ražojumu, pakalpojumu un darbu piedāvājumu, ko tās plāno iepirkt tirgū, kurā tās darbojas. Ja 

līgumslēdzēja iestāde ir paredzējusi izmantot šajā dokumentā minētos kritērijus, tai jānodrošina atbilstība ES publiskā iepirkuma tiesību aktu prasībām 

(skatīt, piemēram, Direktīvas 2014/24/ES1 42., 43. pantu, 67. panta 2. punktu vai 68. pantu un līdzīgus noteikumus citos ES publiskā iepirkuma tiesību 

aktos). Praktiskas pārdomas par šo jautājumu ir sniegtas arī 2016. gada Rokasgrāmatā par zaļo publisko iepirkumu, kas pieejama 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_lv.pdf. 

Līgumslēdzējām iestādēm būtu arī jāapzinās, ka centrālās valdības iestāžu publiskā iepirkuma veicēju pienākums saskaņā ar Energoefektivitātes 

direktīvas2 6. pantu ir iegādāties tikai tādus ražojumus, kas atbilst energoefektivitātes kritērijiem, kuri noteikti īstenošanas pasākumos, ja uz ražojumu 

attiecas šāds īstenošanas pasākums saskaņā ar Ekodizaina direktīvu3. Attiecībā uz ceļu apgaismi pašlaik ir spēkā Regula (EK) Nr. 245/20094, un to 

vēlāk atcels ar jaunu Komisijas regulu. Pašreizējā priekšlikuma projektā5 nosaka tādas gaismekļu efektivitātes vērtības attiecībā uz LED apgaismojumu 

(120 lm/W), kas nav stingrākas par ES ZPI kritērijos noteiktajām. 

                                                           
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 28.3.2014., 65. lpp.). 
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīva 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ 

Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK (OV L 315, 14.11.2012., 1. lpp.). 
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Direktīva 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem 

(OV L 285, 31.10.2009., 10. lpp.). 
4 2009. gada 18. marta Regula (EK) Nr. 245/2009 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām par luminiscences lampām 

bez iebūvētas droseles, augstas intensitātes gāzizlādes lampām, kā arī šādu lampu ekspluatācijai izmantojamām droselēm un apgaismes iekārtām un par Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvas 2000/55/EK atcelšanu (OV L 76, 24.3.2009., 17. lpp.). 
5 Komisijas regulas projekts, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK nosaka ekodizaina prasības gaismas avotiem un atsevišķiem vadības blokiem 

un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 244/2009, (EK) Nr. 245/2009 un (ES) Nr. 1194/2012. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_lv.pdf
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/?tbtaction=search.detail&Country_ID=EU&num=606&dspLang=en&basdatedeb=&basdatefin=&baspays=&basnotifnum=606&basnotifnum2=&bastypepays=&baskeywords
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/?tbtaction=search.detail&Country_ID=EU&num=606&dspLang=en&basdatedeb=&basdatefin=&baspays=&basnotifnum=606&basnotifnum2=&bastypepays=&baskeywords
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Šajā dokumentā nosaka ES ZPI kritērijus ražojumu grupai “Ceļu apgaisme un luksofori”.  

Vides aspekti, uz kuriem attiecas ES ZPI kritēriji ceļu apgaismei, ir iedalīti trīs plašās sadaļās: enerģijas patēriņš, gaismas piesārņojums un 

ekspluatācijas laiks. Pievienotajā tehniskajā pārskatā un vadlīniju dokumentā ir sīkāk izklāstīts minēto kritēriju atlases loģiskais pamatojums un 

sniegtas norādes par to, kur meklēt papildu informāciju. Luksoforu iepirkums tiek izskatīts atsevišķi, izmantojot kritērijus, kas galvenokārt vērsti uz 

aprites cikla izmaksām.  

Kritērijus veido atlases kritēriji, tehniskās specifikācijas, piešķiršanas kritēriji un līguma izpildes klauzulas. Tos var iedalīt divos līmeņos: 

 pamatkritēriji — izstrādāti tā, lai ZPI būtu viegli piemērot, tie ir vērsti uz galveno(-ajiem) ražojuma ekoloģisko raksturlielumu aspektu(-iem), 

un to mērķis ir minimizēt uzņēmumu administratīvās izmaksas; 

 visaptverošie kritēriji — izstrādāti tā, lai ņemtu vērā vairāk aspektu vai augstākus ekoloģisko raksturlielumu līmeņus, un tie ir paredzēti 

iestādēm, kas vēlas dot lielāku ieguldījumu, lai sasniegtu mērķus vides un inovāciju jomā. 

Frāzi “vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem” izmanto, ja kritēriji abām kategorijām ir identiski. 

Ražojumu grupas ietvaros ceļu apgaismes ierīces var būtiski atšķirties, un tās ātri attīstās. Tāpēc vairākus kritērijus papildina nosacījuma klauzulas, 

kurās noteikti apstākļi, kādos šie kritēriji būtu jāuzskata par pietiekami atbilstošiem iekļaušanai uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus. 

Šajā dokumentā iekļautie kritēriji varētu būt noderīgi visām publiskajām iestādēm, kurām pieder ceļu apgaismes ierīces vai kuras pārvalda šādas ierīces 

un/vai kurām ir nepieciešamība iegādāties jaunas ceļu apgaismes ierīces. Visbeidzot, valsts vai reģionālās plānošanas likumi nosaka, vai ceļam 

jānodrošina apgaisme un, ja tā ir, kāds apgaismes līmenis jāgarantē (skatīt tehniskā pārskata 15. attēlu). Pirms tiek pieņemts lēmums publicēt 

uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus, ir stingri ieteicams, lai publiskā iestāde novērtētu pašreizējās apgaismes ierīces, kas izmantotas infrastruktūras 

ietvaros, un salīdzinātu to tehnisko veiktspēju un izmaksu koeficientus ar tirgū pieejamiem ražojumiem. Ja sākotnējās aprites cikla izmaksas norāda, ka 

iespējami būtiski ietaupījumi enerģijas/uzturēšanas izmaksu ziņā, ir īpaši svarīgi iekļaut ES ZPI kritērijus. Atkarībā no situācijas (piemēram, jauna 

ierīce, pastāvošas ierīces modernizēšana un pārveidošana, ierīces vienkārša modernizēšana, tikai vadības ierīču modernizēšana vai tikai lampu 

nomainīšana pret līdzvērtīgām lampām) dažādu kritēriju nozīmība atšķiras (skatīt tehniskā pārskata 4. attēlu).  
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1.1 Definīcija un darbības joma 
 

Ceļu apgaisme. Šie kritēriji attiecas uz apgaismes ierīču iepirkumu šādās jomās:  

- ceļu apgaisme ar jaunām apgaismes ierīcēm,  

- dažādu gaismekļu modernizēšana pašreizējās apgaismes ierīcēs,  

- dažādu gaismas avotu vai vadības ierīču modernizēšana pašreizējos gaismekļos vai  

- gaismas avotu, lampu vai gaismekļu vienkārša nomaiņa pret līdzvērtīgiem gaismas avotiem, lampām vai gaismekļiem pašreizējās apgaismes 

ierīcēs.  

Saskaņā ar standartu EN 13201-1 termins “ceļu apgaisme” attiecas uz stacionārām apgaismes ierīcēm, kas paredzētas, lai nodrošinātu labu redzamību 

ārā esošo sabiedriskā transporta zonu izmantotājiem tumšajās diennakts stundās ar mērķi atbalstīt satiksmes drošību, satiksmes plūsmu un sabiedrisko 

drošību.  

Tomēr ir konkretizēts, ka definīcijā neietilpst apgaismes ierīces tuneļiem, nodevu iekasēšanas punktiem, kanāliem un slūžām, autostāvvietām, 

komercobjektiem vai rūpnieciskajiem objektiem, sporta objektiem, pieminekļiem un ēku fasādēm. 

Lai atvieglotu šo kritēriju piemērošanu, tiek sniegtas šādas tehniskās definīcijas (sīkāku informāciju un citas tehniskās definīcijas skatīt tehniskajā 

pārskatā): 

gaismekļu efektivitāte: gaismekļa gaismas plūsmas (lūmenos) attiecība pret patērēto jaudu (vatos). 

 

Luksofori: ir ietvertas ceļu satiksmes sarkanās, dzeltenās un zaļās signālgaismas 200 mm un 300 mm lielos apļos saskaņā ar standartu EN 12368. Ir 

konkrēti norādīts, ka pārvietojamas signālgaismas nav iekļautas. 

 

1.2 Vispārīga piezīme par verifikāciju 
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Attiecībā uz dažiem kritērijiem piedāvātie verifikācijas līdzekļi ietver testēšanas datus vai pārskatus. Katram no šiem kritērijam attiecīgā gadījumā ir 

norādītas atbilstīgās testēšanas metodes. Publiskā iestāde lemj par to, vai testēšanas rezultāti būtu jānodrošina pirms līguma piešķiršanas vai pēc tās. 

Kopumā nešķiet, ka visiem pretendentiem būtu jau sākotnēji jāsniedz visi testēšanas rezultāti. Lai samazinātu slogu pretendentiem un publiskajām 

iestādēm, piedāvājumu iesniegšanas laikā par pietiekamu var uzskatīt pašdeklarāciju. Pēc tam turpmāk minētās dažādās iespējas varētu noteikt, vai un 

kad varētu būt nepieciešama testēšana. 

 

a) Iepirkuma procedūras posmā: 

vienreizējas piegādes līgumu gadījumā šie pierādījumi var būt jāsniedz pretendentam, kurš iesniedz ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu. Ja 

pierādījumi ir uzskatāmi par pietiekamiem, līguma slēgšanas tiesības var piešķirt. Ja pierādījumi ir uzskatāmi par nepietiekamiem vai 

neatbilstošiem, tad gadījumā, 

i) ja verifikācijas līdzeklis attiecas uz tehnisku specifikāciju, minēto pierādījumu pieprasa no pretendenta, kura piedāvājums saņēmis 

nākamo augstāko vērtējumu un kuram pēc tam varētu apsvērt piešķirt līguma slēgšanas tiesības; 

ii) ja verifikācijas līdzeklis attiecas uz piešķiršanas kritēriju, piešķirtos papildpunktus dzēš un piedāvājumu sarindojumu pārkārto pēc 

novērtējuma pārrēķināšanas ar visām no tā izrietošajām sekām. 

Testēšanas pārskats apliecina, ka ir testēta paraugmodeļa, nevis līguma ietvaros faktiski piegādāto ražojumu atbilstība noteiktām prasībām. 

Pamatlīgumu gadījumā situācija var būt atšķirīga. Šis scenārijs ir sīkāk aplūkots nākamajā punktā par līguma izpildi un turpmāk tekstā 

sniegtajos papildu skaidrojumos; 

 

b) līguma izpildes laikā: 

testēšanas rezultātus var pieprasīt par vienu vai vairākiem ražojumiem, kas piegādāti saskaņā ar līgumu, — vispārēja priekšstata iegūšanai vai 

gadījumā, ja rodas šaubas par deklarāciju patiesumu. Tas ir īpaši svarīgi tad, ja tiek slēgti pamatlīgumi, kuros nav paredzēts sākotnējs 

pasūtījums. 
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Ieteicams skaidri noteikt līguma izpildes klauzulas. Tajās būtu jānosaka, ka līgumslēdzējai iestādei ir tiesības veikt nejauši izvēlētus 

verifikācijas testus jebkurā brīdī līguma darbības laikā. Ja testēšanas rezultāti liecina, ka piegādātie ražojumi neatbilst kritērijiem, 

līgumslēdzējai iestādei ir tiesības piemērot sankcijas, un tā drīkst izbeigt līgumu. Dažas publiskās iestādes paredz nosacījumus, ka tad, ja 

testēšana liecina, ka ražojums atbilst prasībām, testēšanas izmaksas jāsedz publiskajai iestādei; pretējā gadījumā izmaksas jāsedz piegādātājam. 

Pamatlīgumu gadījumā brīdis, kad jāsniedz pierādījumi, būs atkarīgs no konkrētajiem līguma nosacījumiem: 

i) ja pamatlīgums ir noslēgts ar vienu tirgus dalībnieku un konkrētie piegādājamie ražojumi ir noteikti pamatlīguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanas laikā, un ja vēlāk tiks noteikts tikai tas, cik daudz vienību būs vajadzīgs, apsver tos pašus aspektus, ko vienreizējas 

piegādes līgumu gadījumā, kā aprakstīts iepriekš; 

ii) ja pamatlīguma ietvaros iepriekš atlasa vairākus potenciālos piegādātājus un tad rīko konkursus starp tiem, pretendentiem tikai šajā 

sākotnējā priekšatlases posmā būs jāapliecina savas spējas piegādāt ražojumus, kas atbilst pamatlīguma obligātajām veiktspējas 

prasībām. Uz izrietošajiem līgumiem (vai pasūtījumiem) pēc pieprasījuma, kas tiek piešķirti pēc konkursa starp iepriekš atlasītajiem 

piegādātājiem, attiecas iepriekš a) un b) punktā minētie apsvērumi, ja konkursa ietvaros ir jāapliecina atbilstība papildu prasībām. Ja 

konkurss attiecas tikai uz cenu, ir jāapsver iespēja veikt pārbaudi līguma izpildes posmā. 

Jāņem vērā arī tas, ka saskaņā ar Direktīvas 2014/24/ES 44. panta 2. punktu līgumslēdzējām iestādēm jāpieņem citi atbilstīgi pierādījumi. Tā 

var būt ražotāja tehniskā dokumentācija, ja attiecīgajam ekonomikas dalībniekam nav piekļuves šādiem testēšanas pārskatiem vai nav iespējams 

tos iegūt attiecīgajos termiņos. Šādā gadījumā ekonomikas dalībniekam ir jāapliecina, ka tas nav atbildīgs par piekļuves trūkumu un ka 

būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi, ko tas nodrošinājis, atbilst tehniskajās specifikācijās izklāstītajām prasībām vai kritērijiem, piešķiršanas 

kritērijiem vai līguma izpildes nosacījumiem. Ja ir norāde, ka par testu izpildi ir jāsaņem konkrētas atbilstības novērtēšanas struktūras 

sagatavots sertifikāts / testēšanas pārskats, līgumslēdzējām iestādēm jāpieņem arī citu līdzvērtīgu novērtēšanas struktūru izdoti sertifikāti / 

testēšanas pārskati. 
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GALVENIE IETEKMES UZ VIDI FAKTORI 

 

Pamatojoties uz pieejamiem zinātniskajiem pierādījumiem, galvenie ietekmes uz vidi faktori, ko rada ceļu apgaisme un luksofori to aprites ciklā, ir 

apkopoti turpmāk dotajā tabulā (papildu informāciju skatīt tehniskajā pārskatā). Tajā pašā tabulā ir raksturota arī ES ZPI pieeja attiecībā uz to, ko 

vajadzētu darīt, lai šo ietekmi samazinātu. 

         Galvenie ietekmes uz vidi faktori ceļu apgaismes aprites 

ciklā 

              Piedāvātā ES ZPI ceļu apgaismes pieeja 

 CO2 un citu siltumnīcefekta gāzu emisija saistībā ar 

elektrības patēriņu, kad izmanto ceļu apgaismi. 

 Skābo gāzu emisija saistībā ar elektrības patēriņu, kad 

izmanto ceļu apgaismi. 

 Zvaigžņu redzamības zudums, ko izraisījusi augšupvērstās 

gaismas plūsma no neaizsegtiem gaismekļiem un atspīduma 

no zemes. 

 Nakts sugu uzvedības traucēšana un potenciāli kaitīga 

ietekme uz bioloģisko daudzveidību, jo īpaši zilās gaismas 

dēļ. 

 Vāja resursefektivitāte gadījumos, kad ražojumi vai 

komponenti jāaizstāj pirms norādītā ekspluatācijas laika 

beigām saistībā ar, piemēram, zemākas kvalitātes (un 

lētāku) LED mikroshēmu izmantošanu un remonta grūtībām 

vai sliktu uzstādīšanu. 

 

  Iepirkt gaismekļus, lampas vai gaismas avotus, kas pārsniedz minimālo 

gaismekļu energoefektivitāti. 

 Veicināt tumsināšanas un mērījumu izmantošanu, lai nodrošinātu, ka 

konkrētas apgaismes ierīces enerģijas patēriņu var optimizēt un pārraudzīt 

reāllaikā. 

 Noteikt prasību, ka visiem gaismekļiem jābūt 0,0 % augšupvērstās gaismas 

plūsmas rādītājam, un visaptverošā līmenī nodrošināt, ka 97 % no visas 

gaismas krīt lejupvērstā 75,5° leņķī vertikāli, lai samazinātu nevajadzīgo 

gaismu un atspīdumu. 

 Veicināt obligātu tumsināšanu vietās, kur tas ir nepieciešams, un noteikt 

ierobežojumus zilās gaismas (G rādītāja) īpatsvaram lampu/gaismekļu 

gaismas atdevē. 

 Iepirkt izturīgas un lietošanai derīgas ceļu apgaismes ierīces, kuras ir 

remontējamas un uz kurām attiecas garantija vai paplašinātā garantija. 

 Noteikt obligātās prasības personai, kas atbildīga par apgaismes ierīces 

izņemšanu no ekspluatācijas. 

Ietekmes faktoru secība neatspoguļo to nozīmīgumu. 

Papildu informācija par ceļu apgaismes un luksoforu ietekmi uz vidi ir pieejama tehniskajā pārskatā. 
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2 ES ZPI KRITĒRIJI LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAI PAR PROJEKTĒŠANAS 

PAKALPOJUMIEM, APGAISMES IERĪČU IEPIRKUMAM UN/VAI LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU 

PIEŠĶIRŠANAI PAR CEĻU APGAISMES UZSTĀDĪŠANAS DARBIEM 
 

2.1 Sākotnējais novērtējums par pašreizējo apgaismes infrastruktūru un īpašu mērierīču uzstādīšanu 
 

PRIEKŠMETS 

Dokumenta 3.1. sadaļā minētais kritērijs īpaši attiecas uz pašreizējās ceļu apgaismes infrastruktūras, lampu, palīgierīču un uzturēšanas un elektrības 

patēriņa reģistra novērtējumu un revīziju. 

 

LĪGUMA IZPILDES KLAUZULAS 

1. LIK Sākotnējais novērtējums par pašreizējo apgaismes infrastruktūru un īpašu mērierīču uzstādīšanu  

(Vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem.) 

(Šis līgums būtu jāuzskata par atsevišķu sākotnējo procedūru. Tas nav tieši saistīts ar jebkādiem turpmākiem iepirkumiem attiecībā uz ceļu 

apgaismes ierīču iegādi vai ES ZPI kritērijiem, kas izklāstīti turpmāk šajā dokumentā. Šis sākotnējais novērtējums būtu jāveic tikai tad, ja 

iepirkuma iestāde konstatē, ka ir jāuzlabo zināšanas par pašreizējiem uzstādītajiem ceļu apgaismes objektiem; ja ir nepieciešamība uzstādīt ar 

ceļu apgaismi saistītas elektrības mērierīces vai ja iepirkuma veicējs nolemj neizmantot savu personālu šā novērtējuma veikšanai.) 

Pašreiz uzstādītie ceļu apgaismes objekti, ko iepirkuma veicējs identificējis noteiktā teritorijā, jānovērtē, ņemot vērā šādus aspektus: 

 gaismas punktu kartēšanu un unikālu gaismas punktu identifikācijas numuru piešķiršanu (ja tas jau nav izdarīts); 

 gaismekļu modeli, efektivitāti, augšupvērstās gaismas plūsmas rādītāju un uzstādīšanas gadu (ja informācija ir pieejama); 
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 lampu tehnoloģiju, nominālo jaudu, korelētas krāsas temperatūru (CCT) un uzstādīšanas gadu, 

 tumsināšanas vadības ierīču esību/neesību.  

Viss apgaismes tīkls tiek sadalīts apakšzonās (ja to jau iepriekš nav izdarījusi iepirkuma iestāde), un katru apakšzonu novērtē, lai noteiktu, vai ir 

uzstādīta ceļu apgaismes elektrības patēriņa īpaša mērierīce. 

Gadījumos, kad nav uzstādīta īpaša mērierīce, uzstāda jaunus skaitītājus un, ja nepieciešams, sadales kārbas. 

Kad ir uzstādīta attiecīgā mērierīce, tiek fiksēti dati par elektrības patēriņu saistībā ar ceļu apgaismes darbību katrā noteiktajā apakšzonā. Šo 

informāciju izmanto iepirkuma veicējs kā pamatu jebkādai turpmākai izmaksu un ieguvumu analīzei, kad jāapsver jaunu apgaismes ierīču iepirkums. 
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2.2 Atlases kritēriji (AK) un attiecīgās līguma izpildes klauzulas (LIK) 
 

PRIEKŠMETS 

Kritēriji, kas minēti 3.2. sadaļā, konkrēti attiecas uz sniedzamo pakalpojumu un/vai izpildāmo darbu projektēšanas un/vai uzstādīšanas grupas 

kompetenci un pieredzi. Šie atlases kritēriji var būt pilnīgi vai daļēji piemērojami jebkādiem līgumiem, kas ietver priekšmetu, kurš definēts turpmāk 

3.3. sadaļā (energoefektīvu ceļu apgaismes ierīču iegāde), 3.4. sadaļā (zemu gaismas piesārņojumu radošu ceļu apgaismes ierīču iegāde) un 

3.5. sadaļā (kvalitatīvu un izturīgu ceļu apgaismes ierīču iegāde). 

 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

ATLASES KRITĒRIJI 

1. AK Projektēšanas grupas kompetence 

(Vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem.) 

(Piemēro, ja apgaismes projektēšana ir prasīta iepirkumā.) 

 

Pretendents apliecina, ka projektu pārbaudīs un apstiprinās darbinieki, kuriem ir šāda obligātā pieredze un kvalifikācija: 

 vismaz trīs gadu pieredze apgaismes projektēšanā, elektrisko ķēžu un sadales elektrotīklu izmēru atzīmēšanā;  

 līdzdalība vismaz trīs dažādu āra apgaismes ierīču projektēšanā;  

 sertificēts kompetences līmenis apgaismes projektēšanas programmatūras izmantošanā, lai veiktu jaudas blīvuma rādītāja (PDI) un enerģijas 

gada patēriņa rādītāja aprēķinus (piemēram, European Lighting Expert (Eiropas apgaismes eksperta) sertifikāts);  
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 pieredze apstiprinātas apgaismes aprēķināšanas programmatūras izmantošanā (piemēram, saskaņā ar CIE 171, tabulām, kurās norādīta ceļa 

virsmas atstarošanas spēja, vai citiem atbilstošiem standartiem); 

 atbilstoša profesionālā kvalifikācija apgaismes tehnikas jomā vai dalība profesionālā organizācijā apgaismes projektēšanas jomā.  

Verifikācija. Pretendents iesniedz to personu sarakstu, kas būs atbildīgas par projektu veiksmīga piedāvājuma gadījumā, norādot viņu izglītību un 

profesionālo kvalifikāciju, attiecīgo projektēšanas pieredzi reālos projektos un, ja piemērojams, pieredzi saistībā ar izmantoto apgaismes 

projektēšanas programmatūru un tās nosaukumu. Sarakstā būtu jāietver arī personas, kuras nodarbina apakšuzņēmēji, ja par projektēšanas darbu 

slēdzams apakšlīgums. 

Iepirkuma iestāde pēc saviem ieskatiem var uzskatīt par atbilstošu pieredzi, kas aptver mazāk nekā trīs apgaismes ierīču projektēšanu, ja 

projektēšanas projekta(-u) apjoms ir pietiekami liels (t. i., vismaz 70 % no tā projektēšanas projekta apjoma, uz ko attiecas uzaicinājums iesniegt 

piedāvājumus) un darbības laiks ir pietiekami ilgs (t. i., vismaz trīs gadi). 

2. AK Uzstādīšanas grupas kompetence 

(Vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem.) 

(Piemēro, ja iepirkuma iestādes uzturēšanas darbinieki nav atbildīgi par uzstādīšanu.) 

 

Pretendents apliecina, ka uzstādīšanas darbus plānos, pārbaudīs un apstiprinās darbinieki, kuriem ir šāda obligātā pieredze un kvalifikācija:  

 vismaz trīs gadu atbilstoša pieredze āra apgaismes sistēmu uzstādīšanā; 

 līdzdalība vismaz trīs dažādu uzstādīšanas projektu ierīkošanā; 

 atbilstoša profesionālā kvalifikācija elektrotehnikas jomā un dalība profesionālā organizācijā, kas saistīta ar viņu veikto darbu (piemēram, 

sertificēts apgaismes tehniķis). Būtu jāiesniedz saraksts, kurā iekļautas atbilstošās ierīkotās apgaismes sistēmas un norādīts relatīvais projekta 

apjoms. 
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Verifikācija. 

Pretendents iesniedz to personu sarakstu, kas būs atbildīgas par uzstādīšanas darbiem veiksmīga piedāvājuma gadījumā, norādot viņu izglītību un 

profesionālo kvalifikāciju, informāciju par apmācībām un attiecīgu uzstādīšanas pieredzi reālos projektos. Sarakstā būtu jāietver arī personas, kuras 

nodarbina apakšuzņēmēji, ja par uzstādīšanas darbu slēdzams apakšlīgums.  

Iepirkuma iestāde pēc saviem ieskatiem var uzskatīt par atbilstošu pieredzi, kas aptver mazāk nekā trīs apgaismes uzstādīšanas darbus, ja darbu 

apjoms ir pietiekami liels (t. i., vismaz 70 % no tā projektēšanas projekta apjoma, uz ko attiecas uzaicinājums iesniegt piedāvājumus) un darbības 

laiks ir pietiekami ilgs (t. i., vismaz trīs gadi). 

LĪGUMA IZPILDES KLAUZULAS 

2. LIK Pienācīgi kvalificēti darbinieki līgumā norādīto uzdevumu veikšanai 

(Attiecas uz 1. un 2. AK.) 

(Vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem.) 

 

Veiksmīgais pretendents (darbuzņēmējs) nodrošina, ka darbinieki, kas minēti dokumentos, kuri iesniegti, lai apliecinātu atbilstību 1. un/vai 2. AK, 

patiešām ir iesaistīti līgumā norādītajos darbos. 

Gadījumos, kad projektam sākotnēji norīkotie darbinieki nav pieejami, darbuzņēmējam tas jāpaziņo iepirkuma iestādei un jānodrošina aizstājējs(-i) 

ar līdzvērtīgu vai lielāku pieredzi un kompetenci. 

Pierādījumu par aizstājēju darbinieku kvalifikāciju attiecīgā gadījumā iesniedz tāpat, kā aprakstīts 1. un/vai 2. AK. 
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2.3 Energoefektīvas apgaismes ierīces: tehniskās specifikācijas (TS), piešķiršanas kritēriji (PK) un saistītās līguma 

izpildes klauzulas (LIK) 
 

 

PRIEKŠMETS 

Kritēriji, kas minēti 3.3. sadaļā, ir konkrēti saistīti ar energoefektīvu ceļu apgaismes ierīču iegādi šādām vajadzībām: jaunām apgaismes ierīcēm, 

pašreizējo apgaismes ierīču atjaunošanai, jaunu gaismekļu modernizēšanai pašreizējās apgaismes ierīcēs vai jaunu gaismas avotu vai vadības ierīču 

modernizēšanai pašreizējos gaismekļos. Enerģijas gada patēriņa rādītāja (AECI) kritērijs (4. TS) ietver līguma slēgšanu arī par projektēšanas 

pakalpojumiem. 

 

 

 

 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

1. TS Gaismekļu efektivitāte 

(Piemēro, ja pašreizējā apgaismes ierīcē gaismas avotus vai gaismekļus 

aizstās un netiks veikta pārveidošana. Šie augstie līmeņi nebūtu 

jāpiemēro, ja tiek prasīts arī gaismas avotus novērtēt ar CCT ≤ 2700 K.) 

 

1. TS Gaismekļu efektivitāte 

(Piemēro, ja pašreizējā apgaismes ierīcē gaismas avotus vai 

gaismekļus aizstās un netiks veikta pārveidošana. Šie augstie līmeņi 

nebūtu jāpiemēro, ja tiek prasīts arī gaismas avotus novērtēt ar CCT 

≤ 2700 K.) 
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Uzstādāmo apgaismes ierīču gaismekļu efektivitāte ir augstāka par 

turpmāk norādīto attiecīgo atsauces vērtību. 

 

UIP* gads 
Efektivitāte 

(lm/W) 

2018.–2019. gads 120 

2020.–2021. gads 137 

2022.–2023. gads 155 

 

Verifikācija. 

Pretendents iesniedz standarta fotometrisku datni, kas ir saderīga ar 

parastu gaismas plānošanas programmatūru un ietver tehniskās 

specifikācijas attiecībā uz gaismekļa gaismas atdevi un enerģijas patēriņu, 

kuru mēra, izmantojot uzticamas, precīzas, reproducējamas un modernas 

mērīšanas metodes. Izmantojot metodes, ievēro atbilstošos starptautiskos 

standartus, ja tādi ir. 

 

*Saistībā ar straujo tehnoloģiju attīstību LED apgaismojuma gaismekļu 

efektivitātes jomā tiek ierosināts atsauces vērtības, kas šeit norādītas 

attiecībā uz uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus (UIP), palielināt 

turpmāko sešu gadu laikā, lai tās nekļūtu nederīgas, pirms pienāk ES ZPI 

kritēriju atkārtotas pārskatīšanas termiņš. 

Uzstādāmo apgaismes ierīču gaismekļu efektivitāte ir augstāka par 

turpmāk norādīto attiecīgo atsauces vērtību. 

 

UIP* gads 
Efektivitāte 

(lm/W) 

2018.–2019. gads 130 

2020.–2021. gads 147 

2022.–2023. gads 165 

 

Verifikācija. 

Pretendents iesniedz standarta fotometrisku datni, kas ir saderīga ar 

parastu gaismas plānošanas programmatūru un ietver tehniskās 

specifikācijas attiecībā uz gaismekļa gaismas atdevi un enerģijas 

patēriņu, kuru mēra, izmantojot uzticamas, precīzas, reproducējamas un 

modernas mērīšanas metodes. Izmantojot metodes, ievēro atbilstošos 

starptautiskos standartus, ja tādi ir. 

 

*Saistībā ar straujo tehnoloģiju attīstību LED apgaismojuma gaismekļu 

efektivitātes jomā tiek ierosināts atsauces vērtības, kas šeit norādītas 

attiecībā uz uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus (UIP), palielināt 

turpmāko sešu gadu laikā, lai tās nekļūtu nederīgas, pirms pienāk ES 

ZPI kritēriju atkārtotas pārskatīšanas termiņš. 
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2. TS Tumsināšanas vadības ierīču saderība 

(Piemēro visiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus.) 

(Vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem.) 

 

Apgaismes ierīcei ir jābūt saderīgai ar tumsināšanas vadības ierīcēm, un jātiek nodrošinātai ieprogrammētai gaismas izslēgšanai laikposmos, kad 

ceļu izmantošanas intensitāte naktīs ir zema. 

 

Verifikācija. 

Pretendents izskaidro, kādā veidā piedāvātā apgaismes ierīce ir saderīga ar ieprogrammēto tumsināšanu un gaismas izslēgšanu. Šajā skaidrojumā 

būtu jāietver jebkāda atbilstoša dokumentācija, ko sniedzis tādu gaismas avotu un gaismekļu ražotājs(-i), kuru izmantošanu piedāvā pretendents.  

Gadījumos, kad vadības ierīces nav integrētas gaismeklī, dokumentācijā būtu jānorāda, kādas vadības saskarnes var izmantot tumsināšanai.  

Dokumentācijā būtu arī jānorāda, kādas tumsināšanas metodes ir saderīgas, piemēram: 

 tumsināšana, pamatojoties uz iepriekš iestatītu laikposmu, kad paredzama zema ceļu izmantošanas intensitāte naktīs; 

 sarežģītu apgaismes ierīču sākotnēja tumsināšana ar mērķi kompensēt gaismas plūsmas pakāpenisko samazināšanu; 

 mainīga tumsināšana ar mērķi uzturēt mērķa apgaismojuma pakāpi mainīgos laikapstākļos. 

3. TS Tumsināšanas ierīču obligātā veiktspēja 

(Piemēro visiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, ja vien nav 

skaidrs, ka tumsināšanas vadības ierīces radītu augstākas iegādes 

īpašumā kopējās izmaksas. Iepirkuma veicējiem uzaicinājumā iesniegt 

piedāvājumus būtu skaidri jānosaka vēlamā tumsināšanas ierīču 

veiktspēja.) 

 

3. TS Tumsināšanas ierīču obligātā veiktspēja 

(Piemēro visiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, ja vien nav 

skaidrs, ka tumsināšanas vadības ierīces radītu augstākas iegādes 

īpašumā kopējās izmaksas. Iepirkuma veicējiem uzaicinājumā 

iesniegt piedāvājumus būtu skaidri jānosaka vēlamā tumsināšanas 

ierīču veiktspēja.) 
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Visi gaismas avoti un gaismekļi jāuzstāda ar pilnīgi funkcionālām 

tumsināšanas vadības ierīcēm, kurās var ieprogrammēt vismaz vienu 

iepriekš iestatītu tumsināšanas līmeni līdz vismaz 50 % no maksimālās 

gaismas atdeves. 

 

Verifikācija. 

Pretendents iesniedz izmantošanai piedāvāto gaismas avotu un gaismekļu 

ražotāja(-u) dokumentāciju, kas apliecina, ka tie ir saderīgi ar 

tumsināšanas vadības ierīcēm.  

Dokumentācijā būtu arī jānorāda, kādas tumsināšanas vadības ierīces ir 

iekļautas, piemēram: 

 iepriekš iestatīta tumsināšana vai 

 mainīga tumsināšana, ņemot vērā laikapstākļus vai satiksmes 

intensitāti.  

Dokumentācijā arī skaidri jānorāda gaismas atdeves un enerģijas patēriņa 

jaudas līkne, kā arī maksimāli iespējamais tumsināšanas līmenis un 

jāsniedz norādījumi par to, kā programmēt un pārprogrammēt vadības 

ierīces. 

Visi gaismas avoti un gaismekļi jāuzstāda ar pilnīgi funkcionālām 

tumsināšanas vadības ierīcēm, kurās var ieprogrammēt vismaz divus 

iepriekš iestatītus tumsināšanas līmeņus līdz vismaz 10 % no 

maksimālās gaismas atdeves. 

 

Verifikācija. 

Pretendents iesniedz izmantošanai piedāvāto gaismas avotu un 

gaismekļu ražotāja(-u) dokumentāciju, kas apliecina, ka tie ir saderīgi ar 

tumsināšanas vadības ierīcēm.  

Dokumentācijā būtu arī jānorāda, kādas tumsināšanas vadības ierīces ir 

iekļautas, piemēram: 

 iepriekš iestatīta tumsināšana vai 

 mainīga tumsināšana, ņemot vērā laikapstākļus vai satiksmes 

intensitāti.  

Dokumentācijā arī skaidri jānorāda gaismas atdeves un enerģijas 

patēriņa jaudas līkne, kā arī maksimāli iespējamais tumsināšanas 

līmenis un jāsniedz norādījumi par to, kā programmēt un 

pārprogrammēt vadības ierīces.  

4. TS Enerģijas gada patēriņa rādītājs (AECI) 

(Piemēro, ja projektē jaunu apgaismes ierīci vai nepieciešama pārveidošana saistībā ar pašreizējās apgaismes ierīces atjaunošanu vai jaunu 

gaismekļu modernizēšanu. Iepirkuma veicējiem būtu jāpievērš īpaša uzmanība skaitliskajiem datiem, kurus projektētājs/pretendents iesniedzis 

saistībā ar uzturēšanas koeficientu un gaismas izmantošanu, un jāpārliecinās, ka tie ir reālistiski un pamatojami.) 

(Vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem, lai gan jaudas blīvuma rādītāja (PDI) atsauces vērtības ir augstākas, ja 

piemēro visaptverošo kritēriju pieeju; skatīt I tehnisko pielikumu.) 
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Iepirkuma veicējs nodrošina ceļu plānojuma un apgaismojamo teritoriju tehniskos rasējumus, kā arī apgaismojuma/spilgtuma prasības.  

Attiecībā uz M klases ceļiem iepirkuma veicējs nosaka ceļa virsmas atstarošanas koeficientu, kas pretendentiem būtu jāizmanto spilgtuma 

aprēķināšanā. 

Lai palīdzētu pretendentiem pieņemt pareizus projekta uzturēšanas koeficientus, iepirkuma veicējam būtu jānosaka gaismekļu tīrīšanas biežums. 

Iepirkuma veicējs nosaka, ka vidēja uzturētā apgaismojuma/spilgtuma gadījumā projekta AECI atbilst šādam vienādojumam: 

 

AECIprojekts ≤ PDIatsauces x Em x FD x T x 0,001 

 

Kur  

PDI ir jaudas blīvuma rādītājs, izteikts W.lx-1.m-2 

Em ir maksimālā uzturētā apgaismojuma intensitāte (lx)  

FD ir tumsināšanas koeficients attiecībā uz jebkuru ieprogrammētu tumsināšanu 

T ir darbības laiks (h.gads-1) 

0,001 ir kW apjoms 1 W 

 

PDIatsauces vērtība ir atkarīga no ceļa platuma un gada, kā norādīts I tehniskajā pielikumā. Zemākas PDIatsauces vērtības par I tehniskajā pielikumā 

minētajām ir pamatotas gadījumos, kad ir norādīti arī gaismas avoti ar CCT ≤ 2700 K. 

 

Verifikācija. 

Pretendents norāda, kāda apgaismes programmatūra izmantota PDI vērtības aprēķināšanā, un iekļauj skaidru aprēķinu, kurā redzamas piedāvātā 

projekta gaismekļu efektivitātes, uzturēšanas koeficienta un gaismas izmantošanas koeficienta vērtības. Aprēķina rezultātos jābūt ietvertam 

mērījumu režģim un aprēķinātām apgaismojuma/spilgtuma vērtībām. 

5. TS Mērierīces  

(Piemēro visiem piedāvājumiem, ja vēl nav uzstādīts konkrētās 

5. TS Mērierīces  

(Piemēro visiem piedāvājumiem, ja vēl nav uzstādīts konkrētās 
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apgaismes ierīces skaitītājs.) 

 

Iepirkuma veicējs uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus norāda visas 

īpašās tehniskās prasības mērierīču sistēmai. 

Pretendents iesniedz informāciju par piedāvātajām mērierīcēm un visām 

palīgierīcēm, kas nepieciešamas, lai pārraudzītu elektrības patēriņu tādai 

apgaismes ierīcei, kas atbilst apgaismes ierīcei, kura ir uzaicinājuma 

iesniegt piedāvājumus priekšmets. 

 

Verifikācija.  

Pretendents iesniedz mērierīču un mērījumu sistēmas tehniskās 

specifikācijas un skaidrus norādījumus par šīs sistēmas ekspluatāciju un 

uzturēšanu. Attiecībā uz katru vadības zonu iesniedz kalibrēšanas 

sertifikātu saskaņā ar Mērinstrumentu direktīvu (Direktīvu 2004/22/EK). 

apgaismes ierīces skaitītājs.) 

 

Iepirkuma veicējs uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus norāda visas 

īpašās tehniskās prasības mērierīču sistēmai. 

Pretendents iesniedz informāciju par piedāvātajām mērierīcēm un visām 

palīgierīcēm, kas nepieciešamas, lai pārraudzītu elektrības patēriņu 

tādai apgaismes ierīcei, kas atbilst apgaismes ierīcei, kura ir 

uzaicinājuma iesniegt piedāvājumus priekšmets. 

Mērierīcei jāspēj nepārtraukti reģistrēt datus, kurus vēlāk var manuāli 

vai attālināti lejupielādēt. 

 

Verifikācija.  

Pretendents iesniedz mērierīču un mērījumu sistēmas tehniskās 

specifikācijas un skaidrus norādījumus par šīs sistēmas ekspluatāciju un 

uzturēšanu. Attiecībā uz katru vadības zonu iesniedz kalibrēšanas 

sertifikātu saskaņā ar Mērinstrumentu direktīvu 

(Direktīvu 2004/22/EK). 

6. TS Jaudas koeficients 

(Piemēro, ja iegādājas LED gaismekļus.) 

 

Uzstādāmā gaismekļa jaudas koeficients ir ≥ 0,90. 

 

Verifikācija. 

Pretendents iesniedz deklarāciju par to, ka apgaismes ierīces, kuras tas 

plāno piegādāt, atbilst kritērijam, kā arī ražotāja deklarāciju un saskaņā ar 

6. TS Jaudas koeficients 

(Piemēro, ja iegādājas LED gaismekļus.) 

 

Uzstādāmā gaismekļa jaudas koeficients ir ≥ 0,95. 

 

Verifikācija. 

Pretendents iesniedz deklarāciju par to, ka apgaismes ierīces, kuras tas 

plāno piegādāt, atbilst kritērijam, kā arī ražotāja deklarāciju un saskaņā 
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IEC 61000-3-2 veiktu testu rezultātus. ar IEC 61000-3-2 veiktu testu rezultātus. 

 

 

PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI 

1. PK Uzlabota gaismekļu efektivitāte 

(Attiecas uz 1. TS.) 

(Vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem.) 

 

Punktu skaitu līdz X piešķir pretendentiem, kas spēj nodrošināt gaismas avotus vai gaismekļus, kuri pārsniedz 1. TS noteikto obligāto gaismekļu 

efektivitāti. 

Maksimālais punktu skaits (X) tiks piešķirts piedāvājumam, kurā norādīta augstākā gaismekļu efektivitātes vērtība, un punkti tiks proporcionāli 

piešķirti jebkuriem citiem piedāvājumiem, kuros minētie gaismas avoti vai gaismekļi pārsniedz 1. TS obligātās prasības, taču nesasniedz augstākās 

efektivitātes piedāvājuma vērtību. 

2. PK Uzlabots AECI 

(Attiecas uz 4. TS.) 

(Vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem.) 

 

Punktu skaitu līdz X piešķir pretendentiem, kas spēj nodrošināt projektus, kuri sasniedz zemāku AECI par 4. TS noteikto maksimālo robežvērtību. 

Maksimālais punktu skaits (X) tiks piešķirts piedāvājumam, kurā norādīta zemākā AECI vērtība, un punkti tiks proporcionāli piešķirti jebkuriem 

citiem piedāvājumiem, kuros minētie projekti sasniedz zemāku vērtību par 4. TS maksimālo vērtību, taču nesasniedz zemākā enerģijas patēriņa 

piedāvājuma vērtību. 
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LĪGUMA IZPILDES KLAUZULA 

3. LIK Tumsināšanas vadības ierīce 

(Attiecas uz 2. un 3. TS.) 

(Vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem.) 

  

Ja kāda iemesla dēļ darbuzņēmējs maina gaismas avotus un/vai gaismekļus pret citiem, kas nav noteikti pieņemtajā piedāvājumā, jauniem gaismas 

avotiem un/vai gaismekļiem jāatbilst vismaz šādām prasībām:  

 tikpat saderīgi ar tumsināšanas vadības ierīcēm kā sākotnējie;  

 tāda pati elastība programmējamības ziņā;  

 spēja sasniegt vismaz tādu pašu maksimālo tumsināšanas līmeni; 

 līdzīga jaudas līkne.  

Lai šo jautājumu atrisinātu, ir jāiesniedz jauno gaismas avotu un/vai gaismekļu ražotāja(-u) dokumentācija, ar ko var pamatot jauno gaismekļu 

un/vai gaismas avotu izvēli. 

4. LIK Apgaismes vadības ierīču nodošana ekspluatācijā un pareiza darbība 

(Attiecas uz 2. un 3. TS.) 

(Vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem.) 

Veiksmīgais pretendents (darbuzņēmējs) nodrošina jauno vai atjaunoto apgaismes sistēmu un vadības ierīču pienācīgu darbību.  

 Jebkuras ar dienasgaismu saistītās vadības ierīces kalibrē, lai nodrošinātu, ka tās izslēdz apgaismojumu atbilstošas dienasgaismas laikā. 
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 Jebkurus satiksmes sensorus testē, lai apstiprinātu, ka tie attiecīgā gadījumā uztver transportlīdzekļus, velosipēdus un gājējus. 

 Apliecina, ka jebkuri laika releji, konstantas gaismas atdeves dziņi un tumsināšanas vadības ierīces spēj nodrošināt atbilstību attiecīgajām 

specifikācijām, kuras iepirkuma iestāde noteikusi uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus. 

Ja pēc sistēmas nodošanas ekspluatācijā apgaismes vadības ierīces neatbilst iepriekš minētajām attiecīgajām prasībām, darbuzņēmējs ir atbildīgs par 

vadības ierīču pielāgošanu un/vai pārkalibrēšanu, neprasot iepirkuma iestādei segt papildu izmaksas. 

Darbuzņēmējs iesniedz pārskatu, kurā sīki aprakstīts, kā veikta attiecīgā pielāgošana un kalibrēšana un kā var izmantot iestatījumus. 

 

Piezīme. Lielu inženierkomunikāciju gadījumā jaunā vai atjaunotā ierīce var vienkārši būt saderīga ar pašreizējām vadības sistēmām, kas 

izmantotas plašākam apgaismes tīklam. Šādā situācijā šā līguma izpildes klauzula attiektos arī uz vadības ierīču saderību ar pašreizējo vadības 

sistēmu. 

5. LIK Sākotnēji norādīto apgaismes ierīču nodrošināšana 

(Attiecas uz 1.–6. TS un 1., 2. PK) 

(Vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem.) 

 

Darbuzņēmējs nodrošina, ka apgaismes ierīces (tostarp gaismas avoti, gaismekļi un apgaismes vadības ierīces) tiek uzstādītas tā, kā noteikts 

sākotnējā piedāvājumā.  

Ja darbuzņēmējs maina apgaismes ierīces pret citām, kas nav noteiktas sākotnējā piedāvājumā, jāsniedz rakstiski skaidrojumi par šo maiņu, kā arī 

jebkurai ierīcei, kas aizstāj sākotnējo, jāatbilst sākotnējās apgaismes ierīces tehniskajām specifikācijām (piemēram, gaismekļu efektivitātei, 

tumsināšanas funkcionalitātei, RULO utt.) vai tās jāpārsniedz. 

Jebkurā gadījumā darbuzņēmējs iesniedz reāli uzstādīto apgaismes ierīču grafiku, kā arī ražotāja rēķinus vai pavadzīmes, pievienojot dokumentus 

pielikumā.  

Ja uzstādītas alternatīvas apgaismes ierīces, jāiesniedz jebkādu jaunu gaismas avotu un gaismekļu ražotāja(-u) testēšanas rezultāti un pārskati par 

gaismekļu efektivitāti, kā arī atbilstoša dokumentācija, kurā norādīta jebkuru jauno apgaismes vadības ierīču veiktspēja. 
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 6. LIK Faktiskās energoefektivitātes un apgaismes līmeņa atbilstība 

projektam 

(Ieteicams tikai lielām ierīcēm ar būtisku uzstādītās jaudas apjomu 

ārpus pilsētām.) 

 

Attiecīgā gadījumā iepirkuma veicējs izvēlas piemērotu ceļu apakšzonu 

ārpus pilsētas, kurā gaismekļu izvietojums atbilst jaudas blīvuma 

rādītāja fotometriskam pētījumam attiecībā uz fotometriskajiem 

mērījumiem uz vietas (atbilstoši EN 13032-2) un enerģijas patēriņa 

mērījumiem (atbilstoši EN 13201-5) saskaņotā vienas nedēļas periodā.  

Izvēlētajā apakšzonā apgaismei nedrīkst būtiski traucēt koki, autobusu 

pieturas vai stāvēšanai novietoti transportlīdzekļi, kā arī fona gaisma, 

ko rada reklāmas stendi vai ēkas.  

Attiecībā uz M klases ceļiem, kuriem piemēro ar gaismas spilgtumu 

saistītas prasības, ir pieņemams to vietā sniegt datus par apgaismojumu, 

ja pastāv pamatotas bažas par to, ka reālā ceļa virsmas atstarošanas 

spēja būtiski atšķiras no projektā minētajiem datiem.  

Būtu jāņem vērā parametri, kas ietekmē EN 13201-4 F pielikumā 

minēto apgaismojuma mērījumu nenoteiktību. Ir ieteicams izmantot 

automatizētas apgaismojuma mērījumu sistēmas un vienoties par 
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apgaismojuma un datu punkta pielaidēm pirms projekta (ieteicamais 

apmērs — ±10 %).  

Tajā pašā vienas nedēļas periodā attiecībā uz atbilstošajiem gaismas 

punktiem mēra un/vai aprēķina maksimālo jaudu [W] un enerģijas 

patēriņu [kWh].  

PDI un AECI uz vietas izmērītās vērtības ir ±10 % no projekta AECI 

vērtības un ± 15 % no projekta PDI vērtības. 

Piezīme. PDI un/vai AECI projekta vērtību neatbilstības sekas būtu 

jānosaka uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus. Iespējas varētu būt šādas:  

 labošanas darbi, neprasot iepirkuma veicējam segt papildu 

izmaksas; 

 finansiālas sankcijas proporcionāli neatbilstības līmenim (iespējams, 

saistītas ar paredzamajām papildu elektrības izmaksām noteiktā 

periodā, kas radušās ierīces sliktākas veiktspējas dēļ).  

Ja neatbilstību apstrīd, darbuzņēmējs var atkārtoti veikt mērījumus tajā 

pašā apakšzonā vai, ja var pierādīt, ka apakšzona nebija piemērota 

mērījumu veikšanai, izraudzīties citu apakšzonu. Iepirkuma veicējs nav 

atbildīgs par papildu mērījumu izmaksu slogu. 

Ja veiktspēja ir labāka, nekā prognozēts projektā, var piemērot 

finansiālas prēmijas, ja iepirkuma veicējs izvēlas tās noteikt 

uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus. 

 

  



 

  24   

 

2.4 Zemu gaismas piesārņojumu radošas apgaismes ierīces: tehniskās specifikācijas (TS), piešķiršanas kritēriji (PK) 

un saistītās līguma izpildes klauzulas (LIK) 
 

PRIEKŠMETS 

Kritēriji, kas minēti 3.4. sadaļā, ir konkrēti saistīti ar zemu gaismas piesārņojumu radošu ceļu apgaismes ierīču iegādi šādām vajadzībām: jaunām 

apgaismes ierīcēm, pašreizējo apgaismes ierīču atjaunošanai, jaunu gaismekļu modernizēšanai pašreizējās ierīcēs vai jaunu gaismas avotu vai 

vadības ierīču modernizēšanai pašreizējos gaismekļos. 
 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

7. TS Augšupvērstās gaismas plūsmas rādītājs (RULO) un 

nevajadzīga gaisma 

(Piemēro visiem līgumiem, kuru ietvaros iegādājas jaunus 

gaismekļus.) 

 

Visiem iegādātajiem gaismekļu modeļiem jābūt 0,0 % RULO. 

Ja nepieciešams izmantot celtņa izlieces leņķi ar mērķi optimizēt staba 

sadalījumu vai saistībā ar vietas ierobežojumiem staba novietošanas 

ziņā, 0,0 % RULO uztur pat tad, ja gaismekļa slīpums ir nepieciešamajā 

leņķī. 

Verifikācija. 

Pretendents iesniedz fotometrisku(-as) datni(-es). Tā ietver fotometriskās 

intensitātes tabulu, saskaņā ar kuru aprēķina RULO atbilstīgi EN 13032-

1, EN 13032-2, EN 13032-4 un IEC 62722-1 D pielikumam vai citiem 

7. TS Augšupvērstās gaismas plūsmas rādītājs (RULO) un 

nevajadzīga gaisma 

(Piemēro visiem līgumiem, kuru ietvaros iegādājas jaunus gaismekļus. 

Situācijās, kad atspīdums un nevajadzīga gaisma ir nevēlami, 

iepirkuma veicējiem būtu jāapsver prasības noteikšana attiecībā uz C3 

plūsmas kodiem.) 

 

Visiem iegādātajiem gaismekļu modeļiem jābūt 0,0 % RULO un C3 

plūsmas kodam ≥ 97 saskaņā ar fotometriskajiem datiem. 

Ja nepieciešams izmantot celtņa izlieces leņķi ar mērķi optimizēt staba 

sadalījumu vai saistībā ar vietas ierobežojumiem staba novietošanas 

ziņā, 0,0 % RULO uztur pat tad, ja gaismekļa slīpums ir nepieciešamajā 

leņķī. 

Verifikācija. 
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atbilstošiem starptautiskajiem standartiem.  

Gadījumos, kad gaismekļi nav uzstādīti horizontāli, fotometriskā datne 

apliecina, ka  

— datu maiņas gadījumā, ņemot vērā to pašu slīpuma leņķi, kas tiks 

izmantots attiecībā uz gaismekli, RULO joprojām ir 0,0 %, vai arī 

— gaismeklis ir aprīkots ar papildu aizsargu, kā arī ar aizsargu aprīkotais 

gaismeklis uzrāda 0,0 % RULO, ja tā slīpums sakrīt ar projekta 

uzstādīšanas leņķi. 

 

Pretendents iesniedz fotometrisku(-as) datni(-es). Tā ietver fotometriskās 

intensitātes tabulu, saskaņā ar kuru aprēķina RULO atbilstīgi EN 13032-

1, EN 13032-2, EN 13032-4 un IEC 62722-1 D pielikumam vai citiem 

atbilstošiem starptautiskajiem standartiem.  

Gadījumos, kad gaismekļi nav uzstādīti horizontāli, fotometriskā datne 

apliecina, ka  

— datu maiņas gadījumā, ņemot vērā to pašu slīpuma leņķi, kas tiks 

izmantots attiecībā uz gaismekli, RULO joprojām ir 0,0 % un C3 

plūsmas kods ir ≥ 97 vai arī 

— gaismeklis ir aprīkots ar papildu aizsargu, kā arī ar aizsargu aprīkotais 

gaismeklis uzrāda 0,0 % RULO un C3 plūsmas kodu ≥ 97, ja tā slīpums 

sakrīt ar projekta uzstādīšanas leņķi. 

8. TS Kairinājums 

(CCT vērtība ir tieši saistīta ar cilvēku uztveri, tādēļ tā būtu jānosaka, ja ir bažas par kairinājuma radīšanu cilvēkam.) 

(Vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem.) 

 

Lai samazinātu cilvēkam radīta kairinājuma risku, dzīvojamās zonās gaismas avotu CCT ir ≤ 3000 K un ievieš tumsināšanas vai gaismas izslēgšanas 

programmu*. 

Verifikācija. 

Ja prasīts, pretendents sniedz informāciju par visu nodrošināmo lampu gaismas spektru.  

Pretendents iesniedz CCT mērījumus, kas paziņoti saskaņā ar CIE 15.  

Attiecībā uz tumsināšanu pretendents iesniedz informāciju par piedāvātajām tumsināšanas vadības ierīcēm un tumsināšanas iespēju diapazonu, kas 

vismaz pieļauj tumsināšanu vai gaismas izslēgšanu, pamatojoties uz astronomisko pulksteni.  

*Saskaņā ar iepirkuma veicēja specifikācijām (potenciāli noteiktas 3. TS, ja tā ir iekļauta uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus). 



 

  26   

 

9. TS Ekoloģiskais gaismas piesārņojums un zvaigžņu redzamība 

(G rādītāja vērtība ir tieši saistīta ar zilās gaismas saturu, tādēļ tā būtu 

jānosaka, ja gaismas piesārņojuma ietekme ir traucējoša savvaļas 

dzīvniekiem vai zvaigžņu redzamībai.)  

 

Parkos, dārzos un teritorijās, kuras iepirkuma veicējs uzskata par 

ekoloģiski jutīgām, G rādītājs ir ≥ 1,5*. 

Parkos un dārzos, kas ir atvērti naktī, ievieš tumsināšanas programmu**.  

Parku un dārzu attiecīgajās slēgšanas stundās piemēro gaismas 

izslēgšanas programmu. 

Jebkurās citās ekoloģiski jutīgās teritorijās ievieš tumsināšanas un/vai 

gaismas izslēgšanas programmu**. 

 

Verifikācija. 

Pretendents iesniedz G rādītāja*** mērījumus.  

 

*Ja nav iespējams aprēķināt G rādītāju, orientējošos nolūkos var izmantot 

CCT, ņemot vērā, ka tās izmantošana par zilās gaismas mērvienību nav ideāla. 

G rādītājs ≥ 1,5 parasti (bet ne vienmēr) būtu līdzvērtīgs CCT ≤ 3000 K.  

**Saskaņā ar iepirkuma veicēja specifikācijām (potenciāli noteiktas 3. TS, ja tā 

ir iekļauta uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus). 

***G rādītāju var ātri un viegli aprēķināt, izmantojot tos pašus fotometriskos 

datus, kas izmantoti CCT aprēķināšanā un pieejami Excel izklājlapā šajā 

tīmekļa vietnē: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg 

9. TS Ekoloģiskais gaismas piesārņojums un zvaigžņu redzamība 

(G rādītāja vērtība ir tieši saistīta ar zilās gaismas saturu, tādēļ tā būtu 

jānosaka, ja gaismas piesārņojuma ietekme ir traucējoša savvaļas 

dzīvniekiem vai zvaigžņu redzamībai. Iepirkuma veicējiem būtu 

jāsaprot, ka šai prasībai atbilstoši gaismekļi, visticamāk, neatbildīs 

1. TS attiecībā uz gaismekļu efektivitāti.)  

 

Parkos, dārzos, teritorijās, kuras iepirkuma veicējs uzskata par 

ekoloģiski jutīgām, vai jebkurā teritorijā 30 km rādiusā no pilsētas 

optiskās astronomijas observatorijas vai 100 km rādiusā no nozīmīgas 

optiskās astronomijas observatorijas G rādītājs ir ≥ 2,0*. 

Parkos un dārzos, kas ir atvērti naktī, ievieš tumsināšanas programmu**.  

Parku un dārzu attiecīgajās slēgšanas stundās piemēro gaismas 

izslēgšanas programmu. 

Jebkurās citās ekoloģiski jutīgās teritorijās vai teritorijās noteiktajā 

rādiusā no attiecīgajām optiskajām observatorijām ievieš tumsināšanas 

un/vai gaismas izslēgšanas programmu**. 

 

Verifikācija. 

Pretendents iesniedz G rādītāja*** mērījumus.  

 

*Ja nav iespējams aprēķināt G rādītāju, orientējošos nolūkos var izmantot 

CCT, ņemot vērā, ka tās izmantošana par zilās gaismas mērvienību nav ideāla. 

G rādītājs ≥ 2,0 parasti (bet ne vienmēr) būtu līdzvērtīgs CCT ≤ 2700K.  

**Saskaņā ar iepirkuma veicēja specifikācijām (potenciāli noteiktas 3. TS, ja tā 

ir iekļauta uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus). 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg
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***G rādītāju var ātri un viegli aprēķināt, izmantojot tos pašus fotometriskos 

datus, kas izmantoti CCT aprēķināšanā un pieejami Excel izklājlapā šajā 

tīmekļa vietnē: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg 

 

  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg
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2.5 Kvalitatīvas un izturīgas apgaismes ierīces: tehniskās specifikācijas (TS), piešķiršanas kritēriji (PK) un saistītās 

līguma izpildes klauzulas (LIK) 
 

PRIEKŠMETS 

Kritēriji, kas minēti 3.5. sadaļā, ir konkrēti saistīti ar kvalitatīvu un izturīgu ceļu apgaismes ierīču iegādi šādām vajadzībām: jaunām apgaismes 

ierīcēm, pašreizējo apgaismes ierīču atjaunošanai, jaunu gaismekļu modernizēšanai pašreizējās ierīcēs vai jaunu gaismas avotu vai vadības ierīču 

modernizēšanai pašreizējos gaismekļos. 
 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

10. TS Norādījumu nodrošināšana 

(Piemēro, ja aprīkojums un/vai vadības ierīces konkrētajā apgaismes ierīcē, kas prasīta uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus, atšķiras no parastā 

aprīkojuma, kurš uzstādīts citur plašākā apgaismes tīklā, ko pārvalda iepirkuma veicējs.) 

(Vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem.) 

 

Ja pretendents uzstāda jaunas vai atjaunotas apgaismes sistēmas, iesniedzama šāda informācija: 

 gaismekļu demontāžas norādījumi; 

 norādījumi par to, kā nomainīt gaismas avotus (ja piemērojams) un kuras lampas var izmantot gaismekļos, nesamazinot energoefektivitāti; 

 norādījumi par to, kā vadīt un uzturēt apgaismes vadības ierīces; 

 attiecībā uz vadības ierīcēm, kas saistītas ar dienasgaismu, — norādījumi par to, kā tās pārkalibrēt un pielāgot, kā arī 

 attiecībā uz laika relejiem — norādījumi par to, kā pielāgot izslēgšanas laiku, un ieteikumi par to, kā to vislabāk paveikt, lai izpildītu 

redzamības prasības, pārmērīgi nepaaugstinot enerģijas patēriņu. 
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Verifikācija. 

Pretendents iesniedz deklarāciju par atbilstību šim kritērijam, pievienojot tādu rakstisku norādījumu piemērus, kas tiks sniegti līgumslēdzējai 

iestādei veiksmīga piedāvājuma gadījumā. 
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11. TS Atkritumu reģenerācija 

(Vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem.) 

 

Pretendents īsteno atbilstošus vides pasākumus, lai samazinātu un reģenerētu atkritumus, kas radušies jaunas vai atjaunotas apgaismes sistēmas 

uzstādīšanas laikā.  

Visas atkritumos nododamās lampas, gaismekļus un apgaismes vadības ierīces atdala un nosūta reģenerācijai saskaņā ar EEIA direktīvu6. Jebkādus 

citus atkritumu materiālus, kas, kā paredzams, radīsies un ko var reciklēt, savāc un nogādā attiecīgajos objektos. 

 

Verifikācija.  

Pretendents iesniedz informāciju par pašreizējām atkritumu apsaimniekošanas procedūrām un nosaka piemērotas vietas, uz kurām var nogādāt EEIA 

un citus reciklējamus materiālus, lai tos attiecīgā gadījumā atdalītu, reciklētu un nodrošinātu siltuma atgūšanu.  

12. TS Ražojumu ekspluatācijas laiks, rezerves daļas un garantija  

(Šeit noteiktās robežvērtības piemēro LED gaismas avotiem, lampām un 

gaismekļiem.) 

 

LED gaismas avotu aprēķinātais kalpošanas laiks 25 °C temperatūrā:  

 L96 — 6000 stundu; 

 L70 — 50 000 stundu (prognozēts); 

 C0 — 3000 stundu vai C10 — 6000 stundu; 

 C50 — 50 000 stundu (prognozēts). 

12. TS Ražojumu ekspluatācijas laiks, rezerves daļas un garantija  

(Šeit noteiktās robežvērtības piemēro LED gaismas avotiem, lampām 

un gaismekļiem.) 

 

LED gaismas avotu aprēķinātais kalpošanas laiks 25 °C temperatūrā:  

 L96 — 6000 stundu; 

 L70 — 100 000 stundu (prognozēts); 

 C0 — 3000 stundu vai C10 — 6000 stundu; 

 C50 — 100 000 stundu (prognozēts). 

                                                           
6 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Direktīva 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) (pārstrādāta versija) (OV L 197, 24.7.2012., 

38. lpp.). 
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Uz tādu LED moduļu remontu vai attiecīgu rezerves daļu nodrošināšanu, 

kuriem rodas pēkšņa darbības kļūme, attiecas garantija, kura ilgst piecus 

gadus no uzstādīšanas datuma.  

 

Verifikācija. 

Testēšanas datus par gaismas avotu uzturēto gaismas plūsmu sniedz 

International Laboratory Accreditation Cooperation (Laboratoriju 

akreditācijas starptautiskās sadarbības) akreditēta laboratorija, kas atbilst 

IES LM-80* attiecībā uz faktiskajiem datiem un IES TM-21* attiecībā uz 

prognozētajiem datiem. 

Veiksmīga piedāvājuma gadījumā pretendents iesniedz obligātās piecu 

gadu garantijas eksemplāru parakstīšanai.  

Darbuzņēmējs iesniedz tās garantijas eksemplāru, ko piemēros veiksmīga 

piedāvājuma gadījumā, un nepieciešamo kontaktinformāciju (vismaz 

tālruni un e-pastu), kura izmantojama jebkādu saistītu jautājumu vai 

potenciālu pieprasījumu gadījumā.  

Garantijai jāsedz vismaz izmaksas par bojātu LED moduļu daļu tādu 

remontu vai nomaiņu, kas veikts saprātīgā laikā pēc bojājuma 

paziņošanas (nosaka iepirkuma veicējs uzaicinājumā iesniegt 

piedāvājumus) vai nu tieši, vai ar citu norīkotu pārstāvju palīdzību. 

Rezerves daļām vajadzētu būt tādām pašām kā oriģinālajām daļām, taču, 

ja tas nav iespējams, drīkst izmantot līdzvērtīgas rezerves daļas, kas veic 

tādu pašu funkciju tādā pašā vai augstākā veiktspējas līmenī.  

Garantijai nav jāsedz šādi gadījumi: 

Uz tādu LED moduļu remontu vai attiecīgu rezerves daļu 

nodrošināšanu, kuriem rodas pēkšņa darbības kļūme, attiecas garantija, 

kura ilgst septiņus gadus no uzstādīšanas datuma.  

 

Verifikācija. 

Testēšanas datus par gaismas avotu uzturēto gaismas plūsmu sniedz 

International Laboratory Accreditation Cooperation (Laboratoriju 

akreditācijas starptautiskās sadarbības) akreditēta laboratorija, kas 

atbilst IES LM-80* attiecībā uz faktiskajiem datiem un IES TM-21* 

attiecībā uz prognozētajiem datiem. 

Veiksmīga piedāvājuma gadījumā pretendents iesniedz obligātās 

septiņu gadu garantijas eksemplāru parakstīšanai.  

Darbuzņēmējs iesniedz tās garantijas eksemplāru, ko piemēros 

veiksmīga piedāvājuma gadījumā, un nepieciešamo kontaktinformāciju 

(vismaz tālruni un e-pastu), kura izmantojama jebkādu saistītu 

jautājumu vai potenciālu pieprasījumu gadījumā.  

Garantijai jāsedz vismaz izmaksas par bojātu LED moduļu daļu tādu 

remontu vai nomaiņu, kas veikts saprātīgā laikā pēc bojājuma 

paziņošanas (nosaka iepirkuma veicējs uzaicinājumā iesniegt 

piedāvājumus) vai nu tieši, vai ar citu norīkotu pārstāvju palīdzību. 

Rezerves daļām vajadzētu būt tādām pašām kā oriģinālajām daļām, 

taču, ja tas nav iespējams, drīkst izmantot līdzvērtīgas rezerves daļas, 

kas veic tādu pašu funkciju tādā pašā vai augstākā veiktspējas līmenī.  

Garantijai nav jāsedz šādi gadījumi: 
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a) bojāta darbība vandālisma, negadījumu vai ekstremālu laikapstākļu 

dēļ; 

b) lampas vai gaismekļi, kas būtisku laiku darbojušies nenormālos 

apstākļos (piemēram, izmantoti ar nepareizu līnijas spriegumu), ciktāl 

to var pierādīt darbuzņēmējs. 

*Tiks mainīti uz LM-84 un TM 28, kad šīs versijas publicēs. 

 

a) bojāta darbība vandālisma, negadījumu vai ekstremālu laikapstākļu 

dēļ; 

b) lampas vai gaismekļi, kas būtisku laiku darbojušies nenormālos 

apstākļos (piemēram, izmantoti ar nepareizu līnijas spriegumu), 

ciktāl to var pierādīt darbuzņēmējs. 

*Tiks mainīti uz LM-84 un TM 28, kad šīs versijas publicēs. 

 

13. TS Remontējamība 

(Vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem.) 

 

Pretendents pārliecinās, ka speciālistam iespējami un praktiski ir nodrošināta piekļuve komponentiem (piemēram, gaismas avotiem, lampām, LED 

moduļiem, dziņiem) pēc gaismekļa nodošanas ekspluatācijā. 

Komponentiem jābūt identificējamiem, pieejamiem un izņemamiem, nebojājot komponentu vai gaismekli.  

Komponentu nomaiņu veic uz vietas (t. i., gaismekļa piestiprināšanas augstumā) bez rīkiem (t. i., plug and play) vai ar vienu no šādiem skrūvgriežu 

veidiem: 

— standarta, Pozidriv, Phillips, Torx, sešskaldņu atslēga vai kombinētā uzgriežņu atslēga, 

 

Verifikācija.  

Pretendents nodrošina tehnisku rokasgrāmatu, kas ietver gaismekļa izvērstu diagrammu, kurā norādītas pieejamās un nomaināmās daļas. Jānorāda 

arī daļas, uz kurām attiecas pakalpojumu līgumi garantijas ietvaros. 
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14. TS Aizsardzības klase (IP kods) 

(Vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem.) 

 

M un C klases ceļu gaismekļiem ir optiskā sistēma, kuras aizsardzības klase ir IP65 vai augstāka atkarībā no vietējiem apstākļiem.  

P klases ceļu gaismekļu aizsardzības klase ir IP55 vai augstāka atkarībā no vietējiem apstākļiem. 

 

Verifikācija. 

Pretendents iesniedz tehniskās specifikācijas, apliecinot, ka šis kritērijs ir ievērots saskaņā ar IEC 60598-1 9. punktu. 

 

Piezīme. IEC 60598-1 noteiktie testi attiecībā uz putekļu, cietu objektu un mitruma iedarbību nav identiski IEC 60529 minētajiem testiem gaismekļu tehnisko 

raksturlielumu dēļ. IP vērtību sistēmas skaidrojums ir sniegts standarta J pielikumā. 

15. TS Vadības mehānisma atteiču biežums 

Noteiktais vadības mehānisma atteiču biežums ir mazāks nekā 0,2 % uz 

1000 h, un to sedz vadības mehānisma astoņu gadu garantija. 

 

Verifikācija. 

Pretendents iesniedz deklarāciju par atbilstību iepriekš minētajam atteiču 

biežumam attiecībā uz jebkuru vadības mehānismu, ko tas plāno 

piegādāt. Deklarācija ir pamatota ar attiecīgajām nozares standarta 

testēšanas procedūrām. 

15. TS Vadības mehānisma atteiču biežums 

Noteiktais vadības mehānisma atteiču biežums ir mazāks nekā 0,1 % uz 

1000 h, un to sedz vadības mehānisma 10 gadu garantija. 

 

Verifikācija. 

Pretendents iesniedz deklarāciju par atbilstību iepriekš minētajam 

atteiču biežumam attiecībā uz jebkuru vadības mehānismu, ko tas plāno 

piegādāt. Deklarācija ir pamatota ar attiecīgajām nozares standarta 

testēšanas procedūrām. 
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16. TS LED gaismekļu marķēšana 

(Piemēro, kad uzstāda jaunus LED gaismekļus.) 

(Vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem.) 

 

Gaismekļiem, ko piedāvā uzstādīt pretendents, marķējumā ir vismaz šāda tehniskā informācija: 

 ražotāja nosaukums, kods, sērijas numurs un ražošanas datums; 

 pievadītā jauda; 

 gaismas plūsma 25 °C temperatūrā; 

 augšupvērstās gaismas plūsmas rādītājs; 

 CIE plūsmas kodi; 

 korelētas krāsas temperatūra (CCT); 

 G rādītājs; 

 norāde uz tumsināšanas vadības tehnoloģijām (ja piemērojams). 

Informācija būtu jānorāda uz gaismekļa un, ja iespējams, arī uz tās gaismas staba daļas, kas ir pieejama no zemes. Pretendentam būtu jānorāda, kā 

tieši šī informācija būs attēlota (piemēram, uz etiķetes ar kvadrātkodu, uz etiķetes rakstiski vai uz metāla plāksnes ar iegravējumu). 

 

Verifikācija. 

Pretendentam jāiesniedz tādas etiķetes apraksta paraugs, ko tas piedāvā nodrošināt apgaismes ierīcēm veiksmīga piedāvājuma gadījumā. 
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PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI 

3. PK Paplašinātā garantija 

(Attiecas uz 12. TS.) 

(Vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem.) 

 

Maksimāli X punkti tiks piešķirti pretendentiem, kas ir gatavi nodrošināt sākotnējās garantijas, kuras pārsniedz 12. TS norādītos obligātos garantijas 

periodus un kuru izmaksas jau ir iekļautas piedāvājuma cenā. Punktus piešķir atbilstoši tam, par kādu laikposmu garantija pārsniedz obligātās 

prasības: 

 obligātā prasība + 1 gads: 0,2X punkti; 

 obligātā prasība + 2 gadi: 0,4X punkti; 

 obligātā prasība + 3 gadi: 0,6X punkti; 

 obligātā prasība + 4 gadi: 0,8X punkti; 

 obligātā prasība + 5 vai vairāk gadi: X punkti. 

Pretendenti var arī brīvprātīgi nodrošināt cenas piedāvājumu par paplašināto garantiju, kas nav iekļauta piedāvājuma cenā, lai gan par to nepiešķir 

punktus. Šādos gadījumos maksājums par paplašināto garantiju nebūs jāveic līdz sākotnējās garantijas pēdējam gadam, pēc kura iepirkuma veicējs 

veiks ikgadējus maksājumus veiksmīgajam pretendentam katra paplašinātās garantijas gada sākumā.  

Turklāt iepirkuma veicējam būs iespēja ierosināt vai noraidīt paplašinātas garantijas piedāvājumu līdz sākotnējās garantijas pēdējam gadam; 

paplašinātās garantijas izmaksas veidos sākotnēji piedāvātās izmaksas un inflācija. 

 

 

 

 

 



 

  36   

 

LĪGUMA IZPILDES KLAUZULAS 

7. LIK Apņemšanās īstenot atkritumu reģenerāciju un transportēšanu uz piemērotām vietām 

(Attiecas uz 11. TS.) 

(Vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem.) 

 

Darbuzņēmējs iesniedz grafiku saistībā ar projektā savāktajiem atkritumiem. Turklāt darbuzņēmējs sniedz informāciju par jebkādu šķirošanu, kas 

veikta pirms transportēšanas uz piemērotām vietām, kuras noteiktas sākotnējā piedāvājumā, vai citām piemērotām vietām, kur atkritumus var šķirot, 

apstrādāt, reciklēt un, ja piemērojams, izmantot siltuma atgūšanai. 

Piegādes pierādīšanai iesniedz piegādes rēķinus. 

 

 

8. LIK LED gaismekļu marķēšana 

(Attiecas uz 16. TS.) 

(Vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem.) 

 

Darbuzņēmējs apņemas nodrošināt piegādātajiem gaismekļiem etiķetes, kurās ietverta vismaz 16. TS noteiktā obligātā informācija. 
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3 ES ZPI KRITĒRIJI LUKSOFORU IEGĀDEI 
 

3.1 Tehniskās specifikācijas (TS) un piešķiršanas kritēriji (PK) 
 

PRIEKŠMETS 

Kritēriji, kas minēti 4.1. sadaļā, ir konkrēti saistīti ar apgaismes ierīču iegādi satiksmes regulēšanas vajadzībām un to ekspluatācijas un uzturēšanas 

izmaksām noteiktā periodā.  

 

 

Pamatkritēriji Visaptverošie kritēriji 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

1. TS Aprites cikla izmaksas 

(Vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem.) 

 

Aprites cikla izmaksas aprēķina, pamatojoties uz iepirkuma veicēja noteiktajām specifikācijām, kurām būtu jāietver turpmāk minētais: 

 laikposms (piemēram, astoņi gadi); 

 prasīto luksoforu (piemēram, sarkanie apaļie signāli, dzeltenie apaļie signāli, zaļie apaļie signāli, zaļie bultu signāli, gājēju apstāšanās signāli 

un gājēju kustības sākšanas signāli) uzskaite; 

 katra luksofora signāla vidējais darbības cikls (piemēram, sarkanais signāls — 55 %, dzeltenais signāls — 2 %, zaļais signāls — 43 %), kā 

arī 

 elektroenerģijas likme (piemēram, 0,12 EUR / kWh). 

Pretendentam jāiesniedz šāda informācija, lai pabeigtu aprites cikla izmaksu novērtēšanu: 
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 laikposms, kurā spuldzēm piemēro garantiju pēkšņas darbības kļūmes gadījumos; 

 aprēķinātais lampas ekspluatācijas laiks (t. i., laiks, kad lampas gaismas plūsma, kā paredzēts, samazināsies līdz 70 % no sākotnējās gaismas 

plūsmas); 

 lampu iegādes izmaksas (sākumā un attiecībā uz jebkādu nepieciešamu nomaiņu noteiktajā laikposmā); 

 jebkādu palīgierīču iegādes izmaksas; 

 jebkādu stabu, pamatu un jaunu elektrisko savienojumu iegādes izmaksas, kā arī 

 uzstādīšanas izmaksas (darba stundas reizina ar darba izmaksu likmēm un pieskaita jebkādas izmaksas par pacelšanas ierīcēm utt.).  

Verifikācija. 

Iepirkuma veicējs iesniedz pretendentiem vienotu izklājlapā noformētu aprites cikla izmaksu kalkulatoru, kurā jau ir ievadīta informācija, kas 

pieprasīta iepirkuma veicējam.  

Pretendents iesniedz aizpildītās izklājlapas kopiju, kā arī deklarāciju, kurā apliecina, ka šīs izmaksas ir spēkā vismaz noteiktā periodā, kas aptver 

sākotnējo grafiku, kurš plānots līguma izpildei pēc veiksmīgā pretendenta izraudzīšanās. 
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2. TS Ražojumu ekspluatācijas laiks, rezerves daļas un garantija  

(Šeit noteiktās robežvērtības piemēro LED gaismas avotiem, lampām 

un gaismekļiem.) 

 

LED gaismas avotu aprēķinātais kalpošanas laiks 25 °C temperatūrā:  

 L96 — 6000 stundu; 

 L70 — 50 000 stundu (prognozēts); 

 L0C0 — 3000 stundu vai C10 — 6000 stundu; 

 C50 — 50 000 stundu (prognozēts). 

Uz tādu LED moduļu remontu vai attiecīgu rezerves daļu nodrošināšanu, 

kuriem rodas pēkšņa darbības kļūme, attiecas garantija, kura ilgst piecus 

gadus no uzstādīšanas datuma.  

 

Verifikācija. 

Testēšanu un verifikāciju veic International Laboratory Accreditation 

Cooperation akreditēta laboratorija, kas atbilst IES LM-80* attiecībā uz 

faktiskajiem datiem un IES TM-21* attiecībā uz prognozētajiem datiem. 

Veiksmīga piedāvājuma gadījumā pretendents iesniedz obligātās piecu 

gadu garantijas eksemplāru parakstīšanai.  

Darbuzņēmējs iesniedz tās garantijas eksemplāru, ko piemēros 

veiksmīga piedāvājuma gadījumā, un nepieciešamo kontaktinformāciju 

(vismaz tālruni un e-pastu), kura izmantojama jebkādu saistītu jautājumu 

2. TS Ražojumu ekspluatācijas laiks, rezerves daļas un garantija  

(Šeit noteiktās robežvērtības piemēro LED gaismas avotiem, lampām 

un gaismekļiem.) 

 

LED gaismas avotu aprēķinātais kalpošanas laiks 25 °C temperatūrā:  

 L96 — 6000 stundu;  

 L70 — 100 000 stundu (prognozēts); 

 L0C0 — 3000 stundu vai C10 — 6000 stundu; 

 C50 — 100 000 stundu (prognozēts). 

Uz tādu LED moduļu remontu vai attiecīgu rezerves daļu nodrošināšanu, 

kuriem rodas pēkšņa darbības kļūme, attiecas garantija, kura ilgst 

septiņus gadus no uzstādīšanas datuma. 

 

Verifikācija. 

Testēšanu un verifikāciju veic International Laboratory Accreditation 

Cooperation akreditēta laboratorija, kas atbilst IES LM-80* attiecībā uz 

faktiskajiem datiem un IES TM-21* attiecībā uz prognozētajiem datiem. 

Veiksmīga piedāvājuma gadījumā pretendents iesniedz obligātās septiņu 

gadu garantijas eksemplāru parakstīšanai.  

Darbuzņēmējs iesniedz tās garantijas eksemplāru, ko piemēros 

veiksmīga piedāvājuma gadījumā, un nepieciešamo kontaktinformāciju 

(vismaz tālruni un e-pastu), kura izmantojama jebkādu saistītu jautājumu 
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vai potenciālu pieprasījumu gadījumā.  

Garantijai jāsedz vismaz izmaksas par bojātu LED moduļu daļu tādu 

remontu vai nomaiņu, kas veikts saprātīgā laikā pēc bojājuma 

paziņošanas (nosaka iepirkuma veicējs uzaicinājumā iesniegt 

piedāvājumus) vai nu tieši, vai ar citu norīkotu pārstāvju palīdzību. 

Rezerves daļām vajadzētu būt tādām pašām kā oriģinālajām daļām, taču, 

ja tas nav iespējams, drīkst izmantot ekvivalentas rezerves daļas, kas 

veic tādu pašu funkciju tādā pašā vai augstākā veiktspējas līmenī.  

Garantijai nav jāsedz šādi gadījumi: 

a) bojāta darbība vandālisma, negadījumu vai ekstremālu laikapstākļu 

dēļ; 

b) lampas vai gaismekļi, kas būtisku laiku darbojušies nenormālos 

apstākļos (piemēram, izmantoti ar nepareizu līnijas spriegumu), 

ciktāl to var pierādīt darbuzņēmējs. 

*Tiks mainīti uz LM-84 un TM 28, kad šīs versijas publicēs. 

vai potenciālu pieprasījumu gadījumā.  

Garantijai jāsedz vismaz izmaksas par bojātu LED moduļu daļu tādu 

remontu vai nomaiņu, kas veikts saprātīgā laikā pēc bojājuma 

paziņošanas (nosaka iepirkuma veicējs uzaicinājumā iesniegt 

piedāvājumus) vai nu tieši, vai ar citu norīkotu pārstāvju palīdzību. 

Rezerves daļām vajadzētu būt tādām pašām kā oriģinālajām daļām, taču, 

ja tas nav iespējams, drīkst izmantot ekvivalentas rezerves daļas, kas 

veic tādu pašu funkciju tādā pašā vai augstākā veiktspējas līmenī.  

Garantijai nav jāsedz šādi gadījumi: 

a) bojāta darbība vandālisma, negadījumu vai ekstremālu laikapstākļu 

dēļ; 

b) lampas vai gaismekļi, kas būtisku laiku darbojušies nenormālos 

apstākļos (piemēram, izmantoti ar nepareizu līnijas spriegumu), 

ciktāl to var pierādīt darbuzņēmējs. 

*Tiks mainīti uz LM-84 un TM 28, kad šīs versijas publicēs. 

PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI 

1. PK Zemākās aprites cikla izmaksas 

(Attiecas uz 1. TS.) 

(Vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem.) 

 

Maksimāli X punktus piešķir pretendentam, kura piedāvājumā norādītas zemākās aprites cikla izmaksas.  

Citiem pretendentiem punktus piešķir proporcionāli to norādītajām aprites cikla izmaksām salīdzinājumā ar zemākajām izmaksām, izmantojot šādu 

formulu: 
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𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 𝑎𝑤𝑎𝑟𝑑𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 𝐴 =  𝑋 𝑥 
𝑙𝑜𝑤𝑒𝑠𝑡 𝐿𝐶𝐶 𝑜𝑓 𝑎𝑙𝑙 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠

𝐿𝐶𝐶 𝑜𝑓 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 𝐴
 

 

Verifikācija. 

Kad saņemti visi piedāvājumi, iepirkuma veicējs var noteikt, kurā piedāvājumā minētas zemākās aprites cikla izmaksas, un izmantot to, lai noteiktu, 

cik punktu būtu jāpiešķir katram piedāvājumam. 

2. PK Paplašinātā garantija 

(Attiecas uz 2. TS.) 

(Vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem.) 

 

Maksimāli X punkti tiks piešķirti pretendentiem, kas ir gatavi nodrošināt sākotnējās garantijas, kuras pārsniedz 2. TS norādītos obligātos garantijas 

periodus un kuru izmaksas jau ir iekļautas piedāvājuma cenā. Punktus piešķir atbilstoši tam, par kādu laikposmu garantija pārsniedz obligātās 

prasības: 

 obligātā prasība + 1 gads: 0,2X punkti; 

 obligātā prasība + 2 gadi: 0,4X punkti; 

 obligātā prasība + 3 gadi: 0,6X punkti; 

 obligātā prasība + 4 gadi: 0,8X punkti; 

 obligātā prasība + 5 vai vairāk gadi: X punkti. 

Pretendenti var arī brīvprātīgi nodrošināt cenas piedāvājumu par paplašināto garantiju, kas nav iekļauta piedāvājuma cenā, lai gan par to nepiešķir 

punktus. Šādos gadījumos maksājums par paplašināto garantiju nebūs jāveic līdz sākotnējās garantijas pēdējam gadam, pēc kura iepirkuma veicējs 

veiks ikgadējus maksājumus veiksmīgajam pretendentam katra paplašinātās garantijas gada sākumā.  

Turklāt iepirkuma veicējam būs iespēja ierosināt vai noraidīt paplašinātas garantijas piedāvājumu līdz sākotnējās garantijas pēdējam gadam; 

paplašinātās garantijas izmaksas veidos sākotnēji piedāvātās izmaksas un inflācija. 
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3. PK Tumsināšanas vadības ierīces 

(Piemēro visiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, ja vien nav skaidrs, ka tumsināšanas vadības ierīces radītu augstākas iegādes īpašumā 

kopējās izmaksas. Iepirkuma veicējiem uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus būtu skaidri jānosaka vēlamā tumsināšanas ierīču veiktspēja.) 

(Vienādas prasības pamatkritērijiem un visaptverošajiem kritērijiem.) 

 

Punktus piešķir pretendentiem, kas norāda gaismas avotus un gaismekļus ar pilnīgi funkcionējošām tumsināšanas vadības ierīcēm, kuras ir 

ieprogrammējamas, lai nodrošinātu tumsināšanu laikposmos, kad ceļu izmantošanas intensitāte naktīs ir zema. 

 

Verifikācija. 

Pretendents iesniedz izmantošanai piedāvāto gaismas avotu un gaismekļu ražotāja(-u) dokumentāciju, kas apliecina, ka tie ir saderīgi ar 

tumsināšanas vadības ierīcēm.  

Dokumentācijā arī jānorāda gaismas atdeves un enerģijas patēriņa līkne, kā arī maksimāli iespējamais tumsināšanas līmenis un jāsniedz norādījumi 

par to, kā programmēt un pārprogrammēt vadības ierīces. 
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4 APRITES CIKLA IZMAKSAS 
 

Aprites cikla izmaksas ir ļoti svarīgs temats ceļu apgaismes jomā. Galvenās aprites cikla izmaksas tradicionālajām augstas intensitātes gāzizlādes 

(HID) tehnoloģijām vienmēr veidojis elektrības patēriņš izmantošanas posmā. LED tehnoloģijas ir efektīvākas, taču to iegāde ir dārgāka, lai gan 

izmaksas pēdējos piecos gados ir strauji samazinājušās. Tādēļ publiskajām iestādēm jāspēj pieņemt vislabāko objektīvo ekonomiski pamatoto lēmumu. 

Šis jautājums ir īpaši jutīgs, jo ceļu apgaismes ierīces pārveidošanai no HID uz LED parasti nepieciešams liels kapitāls, kas pārsniedz publiskās 

iestādes gada budžetu ceļu apgaismes jomā. Tādējādi zemāku aprites cikla izmaksu piedāvāšana var būt priekšnoteikums tāda finansējuma iegūšanai, 

kas paredzēts pārveidošanai par LED ierīci. 

ASV pilsētās, kur sākta LED izmantošana ceļu apgaismes ierīcēs, ir veikti vairāki aprites cikla izmaksu salīdzinājumi. Daži īsumā aprakstīti turpmāk. 

 Portlendas pilsēta ieguldīja 18,5 miljonus USD, lai nomainītu 45 000 HPS gaismas punktu pret LED ar 50 % zemāku enerģijas patēriņu, radot 

1,5 miljonu USD lielus ietaupījumus gadā saistībā ar zemāku enerģijas patēriņu un uzturēšanas izmaksām. Tas veido astoņu gadu ilgu 

atmaksāšanās periodu, ja ņem vērā diskonta likmes (Portlenda, 2015. gads). 

 Losandželosas pilsēta ieguldīja 57 miljonus USD, lai nomainītu 140 000 HPS gaismas punktus pret LED ar 3 % zemāku enerģijas patēriņu 

(Losandželosa, 2013. gads). Sākotnēji bija paredzams, ka enerģijas ietaupījums būs aptuveni 40 %, taču LED tehnoloģiju progress pirms 

projekta radīja lielākus ietaupījumus. Pētījumā arī norādīts, ka strauji samazinās vienības izmaksas (piemēram, no 2012. gada marta līdz 

septembrim izmaksas samazinājās no 495 līdz 309 USD). Paredzams, ka uzturēšanas izmaksu ziņā vien gada ietaupījumi būs 2,5 miljoni USD 

saistībā ar LED zemāko kļūmju rādītāju (0,2 % — LED, 10 % — HPS). Kopā ar elektrības izmaksu ietaupījumu 7,5 miljonu USD apjomā 

kopējie gada ietaupījumi būs 10 miljoni USD, tādējādi atmaksāšanās periodam vajadzētu būt no pieciem līdz sešiem gadiem. Tomēr pētījumā 

mudināja ievērot piesardzību, iepērkot LED risinājumus, jo tika konstatēts, ka tikai 84 no 244 LED vienībām atbilst kvalitātes specifikācijām, 

kuras noteiktas Bureau of Street Lighting (Ielu apgaismes biroja) tīmekļa vietnē (BSL, 2018. gads). 

 Šarlotas apgabals 2016. gadā apsvēra, kādas būtu izmaksas, ja 2145 gaismas punktos HPS apgaismojumu nomainītu pret LED apgaismojumu. 

Tika aprēķināts, ka pašreizējās uzturēšanas izmaksas ir no 28 līdz 55 USD par gaismas punktu atkarībā no veida. Elektroenerģijas izmaksas par 

HPS gaismas ierīci bija aptuveni 12 USD mēnesī, bet paredzamās elektroenerģijas izmaksas par LED gaismas ierīci — 6 USD mēnesī 

(samazinājums par 50 %). Pašreizējās enerģijas un uzturēšanas izmaksas (HPS) ir attiecīgi 310 000 un 80 000 USD. Dažādiem gaismekļu 

veidiem noteiktās izmaksas bija šādas: cobra head veida lampas (HPS — 345 USD; LED — 780 USD), dekoratīvās lampas (HPS — 

https://1190kex.iheart.com/articles/portland-local-news-123543/led-streetlight-conversion-saves-portland-thousands-13791851/#ixzz3s3aSKNiE
https://www.forbes.com/sites/justingerdes/2013/01/25/los-angeles-saves-millions-with-led-street-light-deployment/#66b07d398d90
http://bsl.lacity.org/led-contractors-vendors.html
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1200 USD, LED — 1800 USD). Tika pieņemts, ka HPS lampu nomainītu ik pēc pieciem gadiem, arī LED jaudas moduli (150 USD) nomainītu 

ik pēc pieciem gadiem, bet LED optiskais modulis (750 USD) būtu jānomaina ik pēc 20 gadiem. Tika secināts, ka HPS un LED izmaksas bija 

līdzīgas 20 gadu periodā, taču LED izmaksu samazināšanās drīz būtu ekonomiskāks risinājums. 

 Minesotā (Šanhasenas pilsētā) 2012. gadā tika aplēsts, ka pārejai no HID uz LED apgaismojumu atmaksāšanās periodi būtu no 8 līdz 12 gadiem 

(Swanson un Carlson, 2012. gads). Paredzams, ka HID un LED lampu ekspluatācijas laiks būs attiecīgi 6 gadi (21 000 stundu) un 22 gadi 

(78 000 stundu), ņemot vērā 3550 stundu darbību gadā. Autori konstatēja, ka LED gaismekļa cena būtiski atšķiras atkarībā no vajadzīgās 

efektivitātes, pasūtījuma apjoma un piegādes ķēdes garuma. Attiecībā uz 500 gaismekļu partijām cenas bija robežās no 250 līdz 1325 USD par 

LED gaismekli. Tika aplēsts, ka jauna HPS lampa maksātu 11 USD, bet jauns stabs — 800 USD. Jaunas HPS lampas vai jauna LED gaismekļa 

uzstādīšana saskaņā ar aplēsēm izmaksātu 110 USD, bet jauna staba uzstādīšana — 1500 USD. Tika pieņemts, ka LED nodrošinātu 60 % 

ietaupījumu enerģijas patēriņa ziņā, un tika aplēsts, ka LED kopējās apkalpošanas izmaksas 22 gadu laikā būtu 220 USD. Tika piemērotas 

dažādas diskonta likmes, proti, 2 %, 4 % un 8 %, tika pieņemts, ka elektroenerģijas likme būtu 0,046 USD / kWh, un tika ņemtas vērā trīs 

dažādas nomas likmes. Gandrīz visos gadījumos LED risinājums bija lētāks par HID izmantošanu no aprites cikla izmaksu perspektīvas. Jo 

augstāka diskonta likme, jo mazāk pievilcīgāks kļuva LED risinājums. 

 Fīniksā 2013. gadā tika apsvērta gandrīz 95 000 HPS gaismas punktu pārveidošana uz LED (Silsby, 2013. gads). Tika apsvērta HPS un LED 

izmantošana 10 gadu laikā ar šādiem raksturlielumiem: katra gaismas veida enerģijas izmaksas gadā (HPS — 72,36 USD, LED — 32,88 USD); 

armatūras izmaksas (HPS — 250 USD, LED — 475 USD); armatūras uzstādīšana (HPS — 29 USD, LED — 29 USD); lampu ekspluatācijas 

laiks (HPS — 20 000 stundu, LED — 50 000 stundu). Tika konstatēts, ka LED 10 gadu periodā ir aptuveni par 20 % lētākas. Attiecībā uz 

Fīniksas pilsētu tas veidoja aptuveni 5 miljonus USD gadā, ja pārveidotu visu sistēmu. Tika aprēķināts, ka 1 miljons USD ieguldījuma LED 

jomā atmaksātos deviņu gadu laikā.  

Vairāku dažādu iepirkuma scenāriju piemēri ir ietverti tehniskā pārskata IV tehniskajā pielikumā, kas pievienots šiem ES ZPI kritērijiem; scenārijos 

izmantots Zviedrijas Publiskā iepirkuma valsts aģentūras aprites cikla izmaksu kalkulators. Personām, kas ir ieinteresētas aplūkot vairāk piemēru par 

aprites cikla izmaksām ceļu apgaismes iepirkumā, būtu papildus jāizlasa tehniskais pārskats.  

 

  

https://www.cleanenergyresourceteams.org/sites/default/files/roadway-lighting.pdf
https://www1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/ssl/silsby_msslc-phoenix2013.pdf
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5 I TEHNISKAIS PIELIKUMS. PDI UN AECI ATSAUCES VĒRTĪBAS 

 
Gads 

Kritērija līmenis un ceļu (apgaismojamo) platums 

Pamatkritēr
ijs 

Visapt
v. 

kritērij
s 

Pamatkritēr
ijs 

Visapt
v. 

kritērij
s 

Pamatkritēr
ijs 

Visapt
v. 

kritērij
s 

Pamatkritēr
ijs 

Visapt
v. 

kritērij
s 

Pamatkritēr
ijs 

Visapt
v. 

kritērij
s 

Pamatkritēr
ijs 

Visapt
v. 

kritērij
s 

≤ 5 m ≤ 5 m 5–6 m 5–6 m 6–7 m 6–7 m 7–8 m 7–8 m 8–9 m 8–9 m ≥ 9 m ≥ 9 m 

PDI atsauces vērtības 
W.lx-1.m-2 

=1 / (gaism. 
energoef. x uztur. 

koef. x gaismas 
izmant.) 

2018.–
2019. ga

ds 
0,023 0,018 0,020 0,016 0,018 0,015 0,016 0,013 0,014 0,012 0,014 0,012 

2020.–
2021. ga

ds 
0,021 0,016 0,018 0,015 0,015 0,013 0,014 0,011 0,012 0,011 0,012 0,011 

2022.–
2023. ga

ds 
0,018 0,014 0,016 0,013 0,014 0,012 0,012 0,010 0,011 0,010 0,011 0,010 

AECI bāzes vērtības  
kWh.m-2.gads-1.lx-1  

(pamatā PDI x 
0,001 kW/W x 

4015 h/g un x 1,00 
(pamatkritērijs) vai 

0,73 (visaptv. 
kritērijs) 

tumsināšanas 
koeficients) 

2018.–
2019. ga

ds 
0,094 0,053 0,081 0,048 0,071 0,044 0,063 0,038 0,057 0,035 0,057 0,035 

2020.–
2021. ga

ds 
0,083 0,047 0,071 0,042 0,062 0,039 0,055 0,033 0,050 0,031 0,050 0,031 

2022.–
2023. ga

ds 
0,074 0,042 0,063 0,038 0,055 0,035 0,049 0,030 0,044 0,028 0,044 0,028 

Faktiskās 
AECI 

atsauces 
vērtības, 

kuras iegūst, 
iepriekš 
minētās 

C0*, 
C1*, 
C2  

(vid. 
20 lx

) 

2018.–
2019. ga

ds 
1,874 1,057 1,607 0,961 1,406 0,881 1,250 0,755 1,125 0,705 1,125 0,705 

2020.–
2021. ga

ds 
1,654 0,935 1,418 0,850 1,240 0,779 1,103 0,668 0,992 0,623 0,992 0,623 

2022.–
2023. ga

1,470 0,833 1,260 0,757 1,103 0,694 0,980 0,595 0,882 0,555 0,882 0,555 



 

  46   

 

AECI bāzes 
vērtības 

reizinot ar 
apgaismoju

ma 
intensitāti 

(lx).  
 

*C0 vai C1 
līmenim 

jāatbilst AECI, 
kura pamatā 

ir 20 lx 
(piemēram, ar 

uzlabotas 
tumsināšanas 

palīdzību). 
 

Jāņem vērā, 
ka attiecībā uz 

M klases 
ceļiem 

jānorāda 
gaismas 

spilgtums, ko 
ietekmēs ceļa 

virsmas 
atstarošanas 

spēja 
(gaismas 

spilgtums = 
apgaismojum
a intensitāte x 
atstarošanas 

spēja). 

ds 

C3/P
1 

(vid. 
15 lx

) 

2018.–
2019. ga

ds 
1,406 0,793 1,205 0,721 1,054 0,661 0,937 0,566 0,843 0,529 0,843 0,529 

2020.–
2021. ga

ds 
1,240 0,701 1,063 0,637 0,930 0,584 0,827 0,501 0,744 0,467 0,744 0,467 

2022.–
2023. ga

ds 
1,103 0,625 0,945 0,568 0,827 0,520 0,735 0,446 0,662 0,416 0,662 0,416 

C4/P
2 

(vid. 
10 lx

) 

2018.–
2019. ga

ds 
0,937 0,529 0,803 0,480 0,703 0,440 0,625 0,378 0,562 0,352 0,562 0,352 

2020.–
2021. ga

ds 
0,827 0,467 0,709 0,425 0,620 0,389 0,551 0,334 0,496 0,312 0,496 0,312 

2022.–
2023. ga

ds 
0,735 0,416 0,630 0,379 0,551 0,347 0,490 0,297 0,441 0,278 0,441 0,278 

C5/P
3 

(vid. 
7,5 lx

) 

2018.–
2019. ga

ds 
0,703 0,396 0,602 0,360 0,527 0,330 0,469 0,283 0,422 0,264 0,422 0,264 

2020.–
2021. ga

ds 
0,620 0,351 0,532 0,319 0,465 0,292 0,413 0,250 0,372 0,234 0,372 0,234 

2022.–
2023. ga

ds 
0,551 0,312 0,473 0,284 0,413 0,260 0,368 0,223 0,331 0,208 0,331 0,208 

P4 
(vid. 
5 lx) 

2018.–
2019. ga

ds 
0,469 0,264 0,402 0,240 0,351 0,220 0,312 0,189 0,281 0,176 0,281 0,176 

2020.–
2021. ga

ds 
0,413 0,234 0,354 0,212 0,310 0,195 0,276 0,167 0,248 0,156 0,248 0,156 

2022.–
2023. ga

ds 
0,368 0,208 0,315 0,189 0,276 0,173 0,245 0,149 0,221 0,139 0,221 0,139 

P5 2018.– 0,281 0,159 0,241 0,144 0,211 0,132 0,187 0,113 0,169 0,106 0,169 0,106 



 

  47   

 

(vid. 
3 lx) 

2019. ga
ds 

2020.–
2021. ga

ds 
0,248 0,140 0,213 0,127 0,186 0,117 0,165 0,100 0,149 0,093 0,149 0,093 

2022.–
2023. ga

ds 
0,221 0,125 0,189 0,114 0,165 0,104 0,147 0,089 0,132 0,083 0,132 0,083 

P6 
(vid. 
2 lx) 

2018.–
2019. ga

ds 
0,187 0,106 0,161 0,096 0,141 0,088 0,125 0,076 0,112 0,070 0,112 0,070 

2020.–
2021. ga

ds 
0,165 0,093 0,142 0,085 0,124 0,078 0,110 0,067 0,099 0,062 0,099 0,062 

2022.–
2023. ga

ds 
0,147 0,083 0,126 0,076 0,110 0,069 0,098 0,059 0,088 0,056 0,088 0,056 

Atšķirīgu PDI vērtību pamatā dažādos gados ir gaismekļu efektivitātes paaugstināšanās vairākos līmeņos, kuru, kā paredzams, nodrošinās LED nozare, vai par 17 lm/W ik pēc 
diviem gadiem no 2018. gada līdz 2023. gadam. Sākotnējā gaismekļu efektivitāte 2018. gadā ir 120 lm/W (pamatkritērijs) un 130 lm/W (visaptverošais kritērijs). Izveidots PDI 
atsauces vērtību vienkāršots aprēķins, kurā PDI = 1 / (gaismekļu efektivitāte x uzturēšanas koeficients x gaismas izmantošanas koeficients). 

Pieņem, ka attiecībā uz visām PDI atsauces vērtībām uzturēšanas koeficients ir 0,85. Gaismas izmantošanas koeficienta vērtības atšķiras atkarībā no ceļu platuma un kritērija 
līmeņa: 

Pamatkritērijs / visaptverošais kritērijs: ≤ 5 m plats (U = 0,42/0,5); 5–6 m plats (U = 0,49/0,55); 6–7 m plats (U = 0,56/0,6); 7–8 m plats (U = 0,63/0,7); 8–9 m plats (U = 
0,7/0,75); ≥ 9 m plats (U = 0,7/0,75).  

 


