
Apgaismojums kā ārpakalpojums:
vieglākais veids kā samazināt apgaismojuma izmaksas bez 

investīcijām un bez riskiem

ESCO modeļa ieguvumi pārejai uz 
augstas energoefektivitātes LED 
apgaismojumu ēkās un ielās

Kaspars Osis, valdes loceklis

Raits Bebris, valdes loceklis

RCG LightHouse (#LHouseEU)



• SIA RCG LightHouse ir no LED ražotājiem neatkarīgs
apgaismojuma kā ārpakalpojuma (ESCO) uzņēmums, 
kurš palīdz pāriet uz visaugstākās efektivitātes LED 
apgaismojumu bez investīcijām un bez riskiem

Kaspars Osis, 10+ gadi elektroenerģijas tirgū

Raits Bebris, 10+ gadi LED apgaismojumā

ALTUM finansēts 15mEUR kapitāla fonds FlyCap

• Vairāk nekā 250 apgaismojuma ESCO projekti:

RCG LightHouse īsumā
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https://www.linkedin.com/in/kasparsosis/
https://www.linkedin.com/in/raits-bebris-3827115/
https://www.altum.lv/lv/
http://flycap.lv/en
https://www.youtube.com/watch?v=azCbu20tPUM&list=PL3H5_3vB7KqipUeHV5WI6odU7MBV4tcT6&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=qG34ZW75f6Q&list=PL3H5_3vB7KqipUeHV5WI6odU7MBV4tcT6&index=12


Cik daudz var ietaupīt?

avots: 

Apgaismojuma 

(ēkas) tips

Īpatsvars 

elektrības 

rēķinā

ielu apgaismojums 100%

noliktavas 60%

mazumtirdzniecība 53%

slimnīcas 43%

biroji 40%

skolas 31%

pārtikas veikali 23%

rūpniecība 2%

Elektrības 

rēķina 

ietaupījums

-50%

-40%

-35%

-28%

-26%

-20%

-15%

-1%

Augstas energoefektivitātes LED apgaismojums 

ļauj mazināt kopējo elektrības rēķinu par 20-50%

http://betterbuildingssolutioncenter.energy.gov/sites/default/files/High%20Performance%20Troffer%20Lighting%20Solutions.pdf


LHouseEU ir neatkarīga apgaismojuma laboratorija, 

kas nodrošina LED kvalitātes kontroli un ilgmūžību

200+
Lm/W efektivitāte  

ļauj veikt pat LED

-uz-LED nomaiņu

Viss LED apgaismojums nav vienāds



LED apgaismojuma veiktspējas objektīvākais 

novērtējums ir laboratorijas tests nevis solījumi

Laboratorijas testa paraugs



nedarīt neko apgaismojuma ESCO

elektrības 

izmaksas

publiskā 

apgaismojuma 

uzturēšanas 

izmaksas

apgaismojuma 

ESCO 

ārpakalpojuma

izmaksas

nav sākotnējo 

investīciju

ESCO modeļa priekšrocības

elektrības 

izmaksas
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LHouseEU nodrošina ieguvumus  no 1ās dienas



Kvalitatīvs plāns ir puse no uzvaras

Rūpīga 3D modelēšana ļauj nodrošināt vajadzīgo 

rezultātu ar optimālāko tehnisko LED risinājumu



Izmaksas kW h/gadā kWh/gadā EUR/kWh EUR/gadā

nedarīt neko 150.000 4 000 600 000 0.100 60 000

LHouseEU 60.000 4 000 240 000 0.100 24 000

Ietaupījums 90.000 4 000 360 000 0.100 36 000

Ietaupījuma 

dalījums, %
1.gads 2.gads 3.gads 4.gads 5.Gads 6.gads-10.gads

20% / 80% 20% / 80% 20% / 80% 20% / 80% 20% / 80% 20% / 80% 100% / 0%

Ietaupījums, 

EUR/gadā
1.gads 2.gads 3.gads 4.gads 5.gads 6.gads-10.gads

20% 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 36 000 EUR / gadā

Kumulatīvais 

ietaupījums

1.gada 

beigās

2.gada 

beigās

3.gada 

beigās

4.gada 

beigās

5.gada 

beigās
10.gada beigās

20% 7 200 14 400 21 600 28 800 36 000 216 000 EUR

ESCO piemērs 1000 gab. 150W maiņai

Mēs dalām tikai elektrības ietaupījumu, 
uzturēšanas ietaupījums mazinās 100%



Sadarbībā ar Attīstības finanšu institūcijas 
Altum izlaistajām zaļajām obligācijām

vairāk informācijas

Neierobežota projektu kapacitāte

LHouseEU ir jau realizējis vairāk nekā 250 ESCO 
apgaismojuma projektus 5+ miljonu EUR vērtībā

https://www.altum.lv/en/news/altum-zalo-obligaciju-pirmais-miljons-tiek-rcg-lighthouse


4 nedēļās / 1. nedēļa

Jāsagatavo informācija par esošo 
gaismekļu tehniskajiem 
parametriem (skaits, jauda, 
zudumi); Ielu klases un ielu 
profilshēmas

1. nedēļa

Jāsagatavo informācija par:
Darba stundu skaitu
Elektroenerģijas cenu

Jāsagatavo iepirkuma tehniskā 
specifikācija nosakot tehniskās 
prasības gaismekļiem un gaismekļu 
atbilstību standartiem 

Jāsagatavo projektēšanas 
noteikumi, paredzot 
apgaismojuma 
parametrus objektā ne 
sliktākus kā esošie

2 nedēļas / 1 diena

Pamatojoties uz tehnisko specifikāciju 
jāsagatavo pārējā iepirkuma 
dokumentācija (Nolikums, līguma 
projekts, utt.)

01

Iepirkuma 
procedūra

02

03

Publiskais iepirkums

3 mēneši

Ražošana / transports / montāža

IETAUPĪJUMS!

Uzvarētāja 
pasludināšana/ 
līguma slēgšana

Iepirkuma 
izsludināšan EIS

2-3 mēneši

Dialux projektēšna

Mazais iepirkums
Energoaudits

Konsultācijas

PIL 9.panta kārtībā

2. nedēļa

ESCO projekta realizācijas ceļa karte



Mēs parūpēsimies par jūsu 

apgaismojumu, lai jums ir 

vairāk laika parūpēties par 

visu pārējo

@KasparsOsis
valdes priekšsēdētājs

birojs:  (+371) 67 869 445

mobilais: (+371) 27 878 302

kaspars@lhouse.eu

www.lhouse.eu

https://www.facebook.com/RCGLighthouse
https://twitter.com/RCGLighthouse
https://www.youtube.com/channel/UCCUqGAdTo8txTIUhozYu8bA/videos
https://twitter.com/KasparsOsis

