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1. Aģentūras izveidošanas mērķis 

 

Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” (turpmāk tekstā – Aģentūra) 

darbības pamatmērķis ir nodrošināt Rīgas ielu, parku un citu publiskai 

lietošanai paredzēto teritoriju ārējā apgaismojuma tīklu ekspluatāciju, remontu 

un rekonstrukcijas darbus, kā arī materiāli tehniskās bāzes atjaunošanu.  

 

Ar savu darbību Aģentūra tieši nodrošina Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas 

līdz 2025.gadam „Sabiedriskā kārtība un drošība” uzdevuma U8.1. „Radīt un 

uzturēt cilvēkiem drošu pilsētvidi” īstenošanu. Bez tam, Aģentūra veicina arī 

uzdevumu U11.1. „Nodrošināt kvalitatīvu un drošu satiksmes infrastruktūru”, 

jo tā organizē luksoforu sistēmas uzturēšanu pilsētā, kā arī uzturot kvalitatīvu, 

pareizi izbūvētu un ekspluatētu ielu apgaismojumu, tiek būtiski mazināta 

kriminogēnā situācija un arī uzlabota gājēju un transporta līdzekļu vadītāju 

drošība diennakts tumšajās stundās. Savukārt īstenojot uzdevumu U13.1. 

„Veicināt siltumenerģijas un elektroenerģijas racionālu izmantošanu”, 

Aģentūras darbība tiek virzīta uz jaunu, elektroenerģiju taupošu gaismekļu 

ieviešanu pilsētas apgaismojuma sistēmā. 

 

 

2. Aģentūras funkcijas 

 

Aģentūra Rīgas domes uzdevumā veic šādas funkcijas: 

 pārvalda un apsaimnieko Rīgas pilsētas pašvaldības ielu, laukumu, 

parku un citu publiskai lietošanai paredzētu teritoriju ārējās 

apgaismošanas ietaises un to vajadzībām ierīkotos elektriskos tīklus 

kopā ar to vadības ierīcēm, kā arī veic nepieciešamos remonta un 

rekonstrukcijas darbus; 

 sniedz pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām; 

 izstrādā Rīgas pilsētas pašvaldības ielu, laukumu, parku un citu 

publiskai lietošanai paredzētu teritoriju ārējā apgaismojuma 

apsaimniekošanas, rekonstrukcijas un izbūves programmu, veic šīs 

programmas un ar to saistīto projektu realizāciju; 

 izveido un uztur vienotu informācijas sistēmu par Rīgas pilsētas ielu, 

laukumu, parku un citu publiskai lietošanai paredzētu teritoriju ārējās 

apgaismošanas ietaisēm; 

 nodrošina Rīgas pilsētas luksoforu sistēmas darbību un veic tās 

vajadzībām ierīkoto elektrisko tīklu uzturēšanu; 

 organizē dekoratīvā apgaismojuma apsaimniekošanu. 

 

 

3. Aģentūras juridiskais statuss  

 

Aģentūra ir Rīgas domes izveidota pašvaldības iestāde, kas 2012.gadā darbojās 

pamatojoties uz Rīgas domes 2010.gada 14.decembra nolikumu Nr.84 „Rīgas 

pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” nolikums”. Tiesiskās attiecības ar Rīgas 
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domi 2012.gadā noteica 2009.gada 21.aprīļa pārvaldes līgums Nr.RD-09-350-

lī. Aģentūras darbību reglamentē arī LR likums „Par pašvaldībām” un Publisko 

aģentūru likums.  

 

Maksas pakalpojumu, kurus sniedz Aģentūra, saraksts ir noteikts „Rīgas domes 

2004.gada 6.jūlija saistošajos noteikumos Nr.69 „Par Rīgas pašvaldības 

aģentūras „Rīgas gaisma” publiskajiem maksas pakalpojumiem”. Savukārt, 

maksas pakalpojumu izcenojumi ir apstiprināti ar Rīgas domes 2010.gada 

14.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.105 „Par Rīgas pašvaldības 

aģentūras „Rīgas gaisma” maksas pakalpojumiem”. 

 

Aģentūras darbības uzraudzību nolikumā noteiktās kompetences ietvaros veica 

Rīgas dome un Aģentūras konsultatīvā padome.      

 

Aģentūras 2012.gada pārskata revīziju un zvērināta revidenta ziņojumu vadībai 

par Aģentūras 2012.gada pārskatu, saskaņā ar līgumu par Rīgas pilsētas 

pašvaldības iestāžu revīziju, ir sniegusi „Deloitte Audits Latvia” SIA. 

 

 

4. Aģentūras struktūra un personāls 

 

2012.gadā Aģentūras struktūra pamatos netika mainīta, jo gan tās veicamie 

uzdevumi, gan arī tai deleģētās funkcijas bija nemainīgas.  

  

Līdz ar to arī darbinieku skaits atskaites periodā praktiski bija nemainīgs un 

2012.gada beigās Aģentūrā bija nodarbināti 145 darbinieki, tai skaitā, 99 

strādnieki un 46 inženiertehniskie darbinieki un Aģentūras administratīvais 

personāls.  

 

 

5. Aģentūras finansējums un tā izlietojums 2012.gadā 

 

Aģentūrai tai uzdoto funkciju nodrošināšanai 2012.gadā no Rīgas domes 

saņēma 4,98 milj. latu pamatbudžeta dotāciju, no tās, 4,43 milj. latu bija plānoti 

ielu apgaismojuma ekspluatācijas nodrošināšanai un 517 tūkst. latu – pilsētas 

luksoforu sistēmas un tās vajadzībām ierīkoto elektrisko tīklu uzturēšanai. Bez 

tam, no pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanas programmas 

līdzekļiem tika piešķirti 40 tūkst. LVL teritorijas starp A.Saharova, Dravnieku 

un Pļavnieku ielu apgaismojuma rekonstrukcijas un papildus apgaismojuma 

ierīkošanas darbu 1.kārtai.   

 

Par Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda piešķirtajiem līdzekļiem 2012.gadā 

Lucavsalas atpūtas zonas labiekārtošanas darbu ietvaros par 53,8 tūkst. latu ir 

izbūvēts apgaismojums šajā jaunajā atpūtas kompleksa teritorijā. Bez tam, par 

saņemto avansa maksājumu 28,9 tūkst. latu apmērā ir uzsākti apgaismojuma 

izbūves darbi Daugavmalā uz AB dambja. 
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Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) konkursa „Siltumnīcefektu gāzu 

emisiju samazināšana pašvaldību apgaismojumā” rezultātā 2012.gadā tika 

īstenoti 2 projekti „Esošo gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem LED 

tehnoloģiju gaismekļiem Rīgā” un „Gaismekļu apgaismojuma līmeņa 

regulēšanas ierīču, aizsardzības automātikas ar B vai C raksturlīkni uzstādīšana 

un esošo gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem LED tehnoloģiju 

gaismekļiem Rīgā”, kuru kopējās izmaksas bija 1 176 tūkstoši latu, t.sk., LR 

valsts budžeta programmas KPFI finansējums 700 000 latu. Abu projektu 

īstenošanas rezultātā nātrija apgaismes objektu vietā ir uzstādīti 1154 jauni 

LED tehnoloģiju gaismekļi, kā arī jauno gaismekļu korpusā ir iebūvētas vai 

elektrosadales skapjos uzstādītas apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīces, kas 

nodrošina apgaismojuma regulēšanu diennakts laikā, pazeminot spriegumu 

gaismekļos nakts stundās, kad satiksmes intensitāte ielās ir neliela un līdz ar to 

ir pieļaujama apgaismojuma līmeņa pazemināšana. Tas ļauj samazināt 

elektroenerģijas patēriņu par 30-40%.    

 

Aģentūras ieņēmumi par pašu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 2012.gadā 

bija 312 tūkst. latu, no kuriem 192,7 tūkst. latu jeb 62% Aģentūra nopelnīja par 

reklāmas iekārtu pieslēgumu ielu apgaismojumam un to apkalpošanu. Pārējie 

pašu ieņēmumi bija nopelnīti par izpildītajiem ielu apgaismojuma izbūves 

pasūtījuma darbiem, balstu nomu un citiem maksas pakalpojumiem, kā arī 

saņemti kā kompensācija no apdrošināšanas kompānijām par bojātajiem 

balstiem.    

 

Aģentūras 2012.gada bilance 
 Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Ilgtermiņa ieguldījumi 11 566 032 10 560 210  
    Nemateriālie ieguldījumi 3 992 6 632 

    Pamatlīdzekļi 11 562 040 10 553 578 

Apgrozāmie līdzekļi 261 972 365 825 

    Krājumi 214 145  300 371 

    Norēķini par prasībām (debitoriem) 40 612 53 975 

    Nākamo periodu izdevumi un avansi par 

pakalpojumiem  

7 215 11 480 

    Naudas līdzekļi -0 -0 

KOPĀ 11 828 004 10 926 035 

Pašu kapitāls 11 396 676 10 523 403 
     Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 10 523 403 11 039 967 

     Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 873 274 -516 565 

Kreditori (īstermiņa saistības) 431 328 402 632 
     Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 41 002 76 731 

     Īstermiņa saistības pret saņemtajiem avansiem 193 355 

     Uzkrātās saistības 314 419 284 393 

     Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem  39 610 18 799 

     Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 36 104 22 353 

KOPĀ 11 828 004 10 926 035 
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6. 2012.gada darbības plāns un tā izpildes novērtējums 

 

1) ielu apgaismojuma nodrošināšana: 

PLĀNS: nodrošināt Aģentūras pārziņā esošo Rīgas pilsētas ielu, parku u.c. 

publiskai lietošanai paredzēto objektu apgaismošanu pamatos atbilstoši 

izstrādātajam apgaismojuma ieslēgšanas un izslēgšanas grafikam; 

ILPILDE: nodrošināta ielu apgaismojuma sistēmas darbība atbilstoši šim 

mērķim piešķirtajam budžeta līdzekļu apjomam – iespējami saudzīgi (gada 

sākumā tumšajos mēnešos salīdzinoši nedaudz, bet vasaras gaišajā periodā, it 

īpaši no rītiem līdz pat 40 min.) atkāpjoties no apgaismojuma ieslēgšanas un 

izslēgšanas grafika, kopā 3913 stundas gadā; 

 

2) luksoforu objektu uzturēšana darba kārtībā: 

PLĀNS: nodrošināt satiksmes organizēšanu Rīgas pilsētas ielās, regulējamos 

krustojumos un gājēju pārejās, uzturot darba kārtībā 331 luksoforu objektu, 

t.sk., 75 regulējamas gājēju pārejas; 

IZPILDE: bija īstenota 335 luksoforu objektu, t.sk., 76 regulējamu gājēju 

pāreju uzturēšana darba kārtībā, iespējami īsā laikā novēršot radušos luksoforu 

objektu bojājumus. Pārskata periodā ar radio vadību pie luksoforu vadības 

centra bija pieslēgti 4 objekti, kā arī transporta plūsmas uzlabošanas nolūkā 35 

ielu krustojumos ir izmainīti luksoforu objektu signālplāni; 

     

3) avārijas bojājumu likvidēšana: 

PLĀNS: ierobežoto finanšu līdzekļu dēļ galvenā prioritāte - avārijas bojājumu 

likvidācijas darbs, operatīvi likvidējot prognozējamos ap 2000 bojājumus 1277 

km zemē guldīto kabeļu līnijās, kā arī avārijas bojājumus, atjaunojot nogāztos 

gaismekļu balstus, pārrautās gaisa vadu un kabeļu līnijas un nogāztos 

kabeļskapjus; 

IZPILDE: gada laikā ir likvidēti 1949 kabeļu līniju bojājumi, kas ir par 6% 

vairāk kā 2011.gadā un bija attiecīgi nodrošināta 1278 km zemē guldīto kabeļu 

līniju ekspluatācija. 

 

4) gaismas ķermeņu un spuldžu nomaiņa: 

PLĀNS: nodrošināt 45,5 tūkstošu gaismekļu degšanu. Budžeta līdzekļu 

trūkuma dēļ veikt tikai atsevišķu bojātu gaismekļu un izdegušu spuldžu 

nomaiņu; 

IZPILDE: nodrošināta 45,7 tūkstošu gaismekļu degšana. Gada laikā ir 

nomainīti 972 bojātie gaismekļi (2% no gaismekļu kopskaita) un 9,7 tūkstoši 

izdegušos spuldžu jeb katra piektā spuldze.  

 

5) balstu nomaiņa un cinkošana: 

PLĀNS: nomainīt 302 kritiskā stāvoklī esošos bojātos apgaismojuma balstus, 

veikt 42 balstu tīrīšanu un auksto cinkošanu un nokrāsot 584 balstus, atliekot to 

nomaiņu uz vēlāku laiku, kad būs pieejami šī darba izpildei nepieciešamie 

līdzekļi; 
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IZPILDE: sakarā ar nepietiekamo remontmateriālu līdzekļu apjomu, galvenā 

vērība tika veltīta veco, sarūsējušo balstu un konsoļu krāsošanai un 

nepieciešamības gadījumā to cinkošanai, to nomaiņu atliekot uz vēlāku laiku, 

kad būs pieejami šī darba izpildei nepieciešamie līdzekļi, mainot tikai kritiskā 

stāvoklī esošos balstus. Rezultātā atskaites periodā ir nokrāsoti 659 balsti, kas ir 

par 75 gabaliem jeb 13% vairāk nekā plānots un nomainīts 201 balsts (67% no 

gada plāna).  

 

6) kailvadu līniju nomaiņa: 

PLĀNS: nomainīt 6,6 km jeb 15,9% vecās avārijas stāvoklī esošās kailvadu 

līnijas uz AMKA tipa mūsdienīgiem piekarkabeļiem;   

IZPILDE: nomainīti 7,8 km avārijas stāvoklī esošo kailvadu līniju uz jauniem 

AMKA tipa mūsdienīgiem piekarkabeļiem, kas ir par 17% vairāk nekā bija 

plānots. 

 

7) elektrosadales skapju apkalpošana: 

PLĀNS: nodrošināt 398 elektrosadales skapju apkalpošanu, tai skaitā, 182, kas 

ir aprīkoti ar automatizēto vadības sistēmu, un 3,8 tūkstošus kabeļu skapju. 

Nomainīt 167 sarūsējušos un mehāniski bojātos kabeļskapjus; 

IZPILDE: izbūvēti 2 jauni apgaismojuma sistēmas elektrosadales skapji un 

gada beigās Aģentūra nodrošināja 400 elektrosadales skapju apkalpošanu. 

Nomainīts 1 elektrosadales skapis un 10 aprīkoti ar automatizēto vadības 

sistēmu (AVS) un gada beigās ar AVS bija aprīkoti jau 192 elektrosadales 

skapji jeb 48% no to kopē’jā skaita. Nomainīti 190 sarūsējušie un mehāniski 

bojātie kabeļskapji, kas ir par 14% vairāk nekā bija plānots. 

 

8) datu bāzes pilnveidošana: 

PLĀNS: turpināt informācijas ARCGIS digitālās datu bāzes izveides darbu un 

apgaismojuma komunikāciju precīzu attēlojumu pilsētas plānā, kā arī 

Aģentūras arhīva materiālu ievadi jaunveidotajā datu bāzē; 

IZPILDE: turpinājās darbs pie informācijas ARCGIS digitālās datu bāzes 

izveides un pie apgaismojuma komunikāciju precīza attēlojuma pilsētas plānā, 

kā arī pie Aģentūras arhīva materiālu ievade jaunveidotajā datu bāzē.  

   
Papildus ekspluatācijas darbu ietvaros veiktajam 2012.gadā par budžetā 

piešķirtajiem kapitālā remonta un arī ekspluatācijas līdzekļiem veikts 8 

avārijas stāvoklī esošu ielu vai atsevišķu posmu daļējs kapitālais remonts: 

Istras, Jelgavas, Burtnieku, Nīcgales, Laimdotas, Jenotu un Slokas ielās, kā arī 

izbūvēts apgaismojums Kronvalda parkā pie ķīniešu klasiskā stila paviljona, 26 

Vecrīgas ielās un Doma laukumā ir veikts svētku apgaismojuma uzstādīšanai 

nepieciešamais ielu apgaismojuma kapitālais remonts. Ir veikta K.Ulmaņa 

gatves satiksmes pārvada pār dzelzceļu apgaismojuma 34 balstu un pie 

Brīvības pieminekļa esošo 10 balstu tīrīšana un aukstā cinkošana. Ir 

rekonstruēts Mežaparka lielās estrādes apgaismojums, ierīkots apgaismojums 

BMX trasē un bērnu rotaļu laukumā pie Mežaparka galvenās alejas, uz Vanšu 

tilta ir uzstādīti 28 prožektori, kas diennakts tumšajā laikā izgaismo tilta vantis. 



 

Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” 2012.gada publiskais pārskats 

8 

Bez tam, ir ierīkots apgaismojums Lēpju ielas dzīvojamā masīva iekškvartālā, 

Birzes ielas neizgaismotajā posmā no Parādes ielas līdz Birzes ielas 54.namam 

un Daugavmalas promenādē no putnu novērošanas torņa Ķengaragā līdz 

Dārziņu teritorijai.   

 

Papildus gada plānā paredzētajiem uzdevumiem tika nodrošināti Ziemassvētku 

dekoratīvās izgaismošanas darbi – bija uzstādīti 508 jauni LED dekori un uz 

kokiem un apgaismojuma līniju trosēm uzstādīta 541 jauna LED virtene, kā arī 

409 iepriekšējos gados lietotas LED virtenes.  

  

 

7. Informācija par Aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

 

Aģentūras sniegtos maksas pakalpojumus veido 3 galvenās grupas: 

 

1) reklāmas objektu apkalpošana: apgaismojuma balstu noma reklāmas 

stendu izvietošanai, reklāmas stendu, pieturvietu un citu iekārtu 

pieslēguma vietu apkalpošana, 

2) būvniecības pakalpojumi teritoriju ārējā apgaismojuma izbūves jomā, 

3) pakalpojumi, kas saistīti ar tehnisko noteikumu sagatavošanu, pazemes 

komunikāciju arhīva informācijas sagatavošanu un konsultācijām ielu 

apgaismojuma projektēšanā. 

 

Aģentūra strādāja atbilstoši 2010.gada 14.decembra Rīgas domes saistošajiem 

noteikumiem Nr.105 „Par Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” maksas 

pakalpojumiem ”.  

 

 

8.Aģentūras politika nākamajā pārskata periodā 

 

Aģentūras ielu apgaismojuma un luksoforu sistēmas uzturēšanas kopējais 

budžets 2013.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazināts par 10%. 

Praktiski viss minētais samazinājums ir ielu apgaismojuma ekspluatācijas 

programmas ietvaros.  
 

Par Aģentūrai piešķirtajiem līdzekļiem tiks nodrošināts ielu apgaismojums 

Rīgas pilsētā un luksoforu sistēmas un tās vajadzībām ierīkoto elektrisko tīklu 

darbība. Līdzekļu ierobežotā apjoma dēļ galvenā prioritāte būs avārijas 

bojājumu likvidācijas darbam, atjaunojot nogāztos gaismekļu balstus, nogāztos 

luksoforus, pārrautās gaisa vadu un kabeļu līnijas, jo īpaši tāpēc, ka jau sesto 

gadu pēc kārtas Aģentūrai nav piešķirtas investīcijas apgaismojuma līniju 

kapitālajiem remontiem un rekonstrukcijas darbiem. Atbilstoši līdzekļu 

piešķīrumam Aģentūra turpinās kailvadu līniju nomaiņu uz AMKA tipa 

mūsdienīgiem piekarkabeļiem, kā arī organizēs darbu tā, lai iespēju robežās 

bremzētu apgaismojuma tīkla kopējā nolietojuma palielināšanos.  
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Rīgas pilsētas ielu, parku un citu publiskai lietošanai paredzēto objektu 

apgaismošana tiks īstenota pamatos atbilstoši apgaismojuma ieslēgšanas un 

izslēgšanas grafikam, salīdzinoši gaišajā vasaras periodā elastīgi mainot 

apgaismojuma degšanas laiku un tādējādi, maksimāli taupīgi izlietojot 

piešķirtos līdzekļus. 

 

Aģentūrai deleģēto funkciju izpildi nodrošinās 146 darbinieki, kas īstenos 45,7 

tūkstošu gaismekļu, 35,6 tūkstošu balstu, 1,8 tūkstošu km pazemes un gaisa 

kabeļu līniju apkalpošanu, 335 luksoforu objektu, t.sk., 76 regulējamo gājēju 

pāreju darbības nodrošināšanu un 48 ielu pulksteņu, 35 skolu un sporta 

laukumu apkalpošanu.  

  

Par budžetā piešķirtajiem kapitālā remonta līdzekļiem Aģentūra plāno veikt 

atsevišķu avārijas stāvoklī esošu ielu apgaismojuma posmu daļēju kapitālo 

remontu un arī uz RP SIA „Rīgas satiksme” un AS „Sadales tīkls” balstiem 

esošā apgaismojuma līniju nomaiņu posmos, kur minētās organizācijas ir 

plānojušas mainīt savus balstus. 
 


