
 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Iepirkumam 

Eksperta pakalpojumu sniegšana projektu īstenošanas uzraudzībā Klimata pārmaiņu finanšu 

instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa "Siltumnīcefektu gāzu emisiju 

samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" ietvaros 

 

1. Iepirkuma priekšmets un mērķis 

Eksperta pakalpojumi Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa 

"Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūrā" ietvaros: 

1.1. jautājumu izskatīšanā par izmaiņām projektu ietvaros uzstādāmā apgaismojuma, kā arī 

apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīču un aizsardzības automātikas (ar B vai C raksturlīkni) 

tehniskajos parametros; 

1.2. pārbaudēs projektu īstenošanas vietās projektu īstenošanas laikā. 

2. Nosacījumi darba izpildei 

2.1. Eksperta pakalpojumi ir jāsniedz pēc Pasūtītāja pieprasījuma. Kopējā pakalpojuma līguma 

cena – līdz 3000,- Ls (trīs tūkstoši latu). Pakalpojuma līguma izpildes gala termiņš – 

2012.gada 1.decembris; 

2.2. Pasūtītājs ekspertam nodrošina pieeju šādiem dokumentiem: 

2.2.1. projekta iesniegums un tā pielikumi: 

2.2.1.1. iepirkuma procedūras veikšanai nepieciešamās tehniskās specifikācijas; 

2.2.1.2. projekta tehniskais raksturojums: 

- katras ielas vai publiskās teritorijas profila shēma (mērogā vismaz 1:1000); 

- projektējamā apgaismojuma aprēķini katrai projekta īstenošanas profila shēmai; 

- oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma aprēķini; 

- elektroenerģijas patēriņš pirms un pēc projekta īstenošanas, ar norādītu esošo un 

projektējamo gaismekļu jaudu un tipu; 

- projekta īstenošanas vietas ielas apgaismojuma klase. Ja tā nav noteikta, tad norādīti visi 

parametri, pēc kuriem izvēlēta apgaismojuma kategorija – satiksmes intensitāte, ceļa vai 

ielas raksturojums: sazarojumi, krustojumi, to apgrūtinājumi un šķēršļi, ietves, 

veloceliņi. 

2.2.2. starp finansējuma saņēmēju un pakalpojuma sniedzēju /izpildītāju /piegādātāju noslēgtais 

iepirkuma līgums; 

2.2.3. pieņemšanas-nodošanas akti par darbu izpildi /pakalpojuma sniegšanu/preču piegādi; 

2.2.4. finansējuma saņēmēja iesniegtais izmaiņu pieprasījums; 

2.2.5. 24.05.2011. Ministru kabineta noteikumi Nr.408 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 

finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 

pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums" (turpmāk – 

konkursa nolikums). 



2.3. Pasūtītājs nodrošina 2.1.punktā minēto dokumentu pieejamību Pasūtītāja biroja  telpās 

Ģertrūdes ielā 10/12, Rīgā; 

2.4. Eksperts ir atbildīgs par neatrašanos interešu konfliktā attiecībā uz pārbaudes subjektu 

(finansējuma saņēmēju, piegādātāju/pakalpojuma sniedzēju/darbu izpildītāju). Interešu 

konflikta gadījumā ekspertam ir pienākums atstatīt sevi no atzinuma sniegšanas par attiecīgo 

projektu; 

2.5. Termiņš eksperta pakalpojuma izpildei – 5 (piecas) darba dienas pēc Pasūtītāja pieprasījuma 

saņemšanas; 

2.6. Pretendents nodrošina ekspertīzes veikšanai tehniskos resursus, ja tādi ir nepieciešami. 

Pasūtītājs nodrošina transportu no Pasūtītāja biroja uz projekta īstenošanas vietu un atpakaļ. 

3. Sasniedzamais rezultāts: 

Ekspertam jāsniedz atzinums par: 

 finansējuma saņēmēja ierosināto izmaiņu ietekmi uz projektā plānoto rezultātu sasniegšanu 

(CO2 emisijas samazinājumu); 

 īstenotā projekta faktiski veikto būvdarbu, piegāžu un sniegto pakalpojumu atbilstību konkursa 

nolikumam, līgumam par projekta īstenošanu, noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, parakstītiem 

pieņemšanas-nodošanas aktiem, LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ekspertam ir jāsniedz detalizēts sava sniegtā atzinuma pamatojums. 

4. Prasības pretendentiem: 

Eksperta minimālās kvalifikācijas prasības: 

4.1. maģistra grāds elektrotehnikā; 

4.2. 3 gadu pieredze LED gaismekļu projektēšanā vai LED gaismekļu barošanas bloku izstrādē, 

vai LED gaismekļu tehnisko parametru izstrādē; 

4.3. zināšanas apgaismes aprīkojuma izvēlē un gaismekļu ekspluatācijā atbilstoši tehnoloģijas un 

darba drošības prasībām. 

5. Iesniedzamie dokumenti: 

5.1. Eksperta dzīves apraksts (Curriculum Vitae); 

5.2. Darba pieredzi apliecinoši sertifikāti (ja tādi ir) vai rekomendācijas no darbavietām; 

5.3. Finanšu piedāvājums brīvā formā. Finanšu piedāvājumā atsevišķi jānorāda cena bez PVN par 

viena 1.1. punktā un viena 1.2. punktā minētā pakalpojuma sniegšanu. 


