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Jautājums. 

Darbu izpildes procesā būs problēmas ar apgaismojuma līnijas izvietošanu. Uz 
doto brīdi tur izvietojas eksistējošā Latvenergo kabeļa līnija, kā arī ir koka aleja. Kad tiks 
risināta šī darbu izpildes nianse? Pirms vai pēc piedāvājumu atvēršanas?  

Atbilde.  

  Pretendentam veicot pieteikuma sagatavošanu ir jāizvēlas projekta izbūves vietai 

tehnoloģiski un LR spēkā esošajai likumdošanai  atbilstošākais apgaismojuma līnijas 

izvietošanas variants. 

Jautājums. 
Darbu izpildes procesā pēc tehnoloģijas būs jāpāriet ceļa segums – kādā veidā 

tas notiks: caurduršanas vai atklātā veidā? Kas to veiks, jo apjomos šie darbi neņemti vērā? 
 

Atbilde. 

  Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 3. pielikuma “TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA”Daļa 

Nr. 1 „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ilūkstes pilsētas Zemgales, Jelgavas un 

Upes ielu apgaismojuma infrastruktūrā” 6. punktu, pretendentam ir tiesības, iesniedzot tāmi, 

mainīt veicamo darbu / piegādājamo materiālu sarakstu (skatīt pielikumu „Izmaksu tāme”), 

nodrošinot pārējo šīs specifikācijas punktos minēto prasību izpildi un nemainot uzstādāmo 

gaismekļu un apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīču skaitu.  

Jautājums. 
 Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 3.7. punktu un 3.7.3 apakšpunktu, Pretendentam 

jāiesniedz apgaismojuma plānošanas aprēķini. Mums nav iespējams izpildīt šī punkta 
prasības, jo uz doto brīdi no Pasūtītāja netiek saņemti ceļa griezumi grafiskā veidā. Vai būs 
iespēja uzvaras gadījumā iesniegt tos 1 nedēļas laikā. 

 
  

Atbilde. 

Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 3. pielikuma TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, daļa 

Nr. 1 „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ilūkstes pilsētas Zemgales, Jelgavas un 

Upes ielu apgaismojuma infrastruktūrā” 5. punktu APGAISMOJUMA PLĀNOŠANAS 

APRĒĶINI UN FOTOMETRISKIE FAILI un 8. punktu OBJEKTI Pretendentam Pasūtītājam 

elektroniskā veidā datu nesējā ir jāiesniedz: 



5.1.Gaismekļu fotometriskos failus *.ldt vai *.ies formātā, kas ietver gaismekļa izstarotās 

gaismas leņķi horizontālā un vertikālā plaknē, kopējo gaismas plūsmu (Lm), žilbinājumu, 

gaismas temperatūru (Kelvini) un citu nepieciešamo informāciju, lai Pasūtītājs spētu izvērtēt 

Pretendenta piedāvāto gaismekļu atbilstību.  

5.2.Pretendenta Gaismekļu apgaismojuma plānošanas aprēķinus (fotometriskos) *.pdf 

formātā, kas izmantojot iesniegtos gaismekļa fotometriskos failus attēlo Gaismekļu izstaroto 

gaismu līguma izpildes vietā un gaismekļu atbilstību norādītajai ME klasei līguma izpildes 

vietā. Pretendents aprēķinos ietver visu nepieciešamo informāciju, lai Pasūtītājs varētu 

izvērtēt piedāvāto Gaismekļu atbilstību Nolikuma prasībām. 

Ņemot vērā augstāk minēto un faktu, ka Līguma izpildes vietas ir publiskas teritorijas ar brīvu 

piekļuvi, pretendentam ir iespēja un pienākums patstāvīgi veikt Līguma izpildes vietu ceļa 

griezumu un citu nepieciešamo parametru uzmērījumus, lai nodrošinātu iepirkuma nolikuma 

3.7. punktu 3.7.3 apakšpunktu izpildi.  

 


