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IEVADS
Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” (turpmāk– Aģentūra) 2018.gada
publiskais pārskats sagatavots atbilstoši Publisko aģentūru likuma 27.panta,
likuma „Par pašvaldībām” 72.panta un Ministru kabineta 2010.gada 5.maija
noteikumu Nr. 413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” prasībām.
Aizvadītajā gadā Aģentūra strādāja atbilstoši gada sākumā izstrādātajam un
2018.gada 28.martā ar Rīgas domes lēmumu Nr. 1011 “Par Rīgas pašvaldības
aģentūras “Rīgas gaisma” darba plāna 2018.gada apstiprināšanu”
apstiprinātajam Aģentūras 2018.gada darba plānam un budžetā šim mērķim
piešķirtajiem līdzekļiem, kā arī 2017.gada 11.aprīlī ar Rīgas domes lēmumu Nr.
5061 “Par Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas gaisma” darbības stratēģijas
2017.-2019.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajai Aģentūras darbības
stratēģijai 2017.-2019.gadam (turpmāk tekstā – Stratēģija).
1.PAMATINFORMĀCIJA
1.1.

Juridiskais statuss

Aģentūra ir atbilstoši Rīgas domes 2003.gada 2.decembra lēmumam Nr. 2702
izveidota pašvaldības iestāde.
Aģentūra 2018.gadā darbojās pamatojoties uz Rīgas domes 2010.gada
14.decembra nolikumu Nr.84 „Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma”
nolikums”. Aģentūras darbību nosaka Publisko aģentūru likums un likums „Par
pašvaldībām”.
Aģentūra atrodas Rīgas domes priekšsēdētāja pakļautībā. Deputātu kontroli pār
Aģentūras darbību īsteno Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komiteja.
Aģentūras darbības uzraudzību nolikumā noteiktās kompetences ietvaros veic
Rīgas dome.
1.2. Izveidošanas mērķis
Aģentūra darbības pamatmērķis - nodrošināt Rīgas ielu, parku un citu publiskai
lietošanai paredzēto teritoriju ārējā apgaismojuma tīklu ekspluatāciju, remonta
un rekonstrukcijas darbus.
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Aģentūra papildus pamatmērķim nodrošina arī Rīgas pilsētas luksoforu
sistēmas, ielu pulksteņu, tuneļu un dekoratīvā apgaismojuma uzturēšanu.
Aģentūras darbība vērsta uz Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz
2030.gadam prioritārā mērķa IM3 „Ērta, droša un iedzīvotājiem patīkama
pilsētvide” vairāku sekojošu rīcības virzienu īstenošanu: RV8 „Sabiedriskā
kārtība un drošība”, RV15 „Laba vides kvalitāte”, RV14 „Pilsētas specifisko
teritoriju jautājumu risināšana”, kas paredz apgaismojuma ierīkošanu
neizgaismotajās teritorijās, pilsētas degradēto teritoriju labiekārtošanu un
aktīvās atpūtas infrastruktūras sakārtošanu un attīstību.
Aģentūra savā darbībā veicina arī rīcības virzienu RV11 „Līdzsvarota
satiksmes infrastruktūra un organizācija” attīstību, kas sekmē uzdevuma U11.1.
„Nodrošināt kvalitatīvu un drošu satiksmes infrastruktūru” izpildi, 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. Bez tam, atbilstoši rīcības virzienam RV13
„Plaša energoefektivitātes īstenošana”, īstenojot uzdevumu U13.1. „Veicināt
siltumenerģijas un elektroenerģijas racionālu izmantošanu, ieviešot inovatīvas
tehnoloģijas, iekārtas un risinājumus”, Aģentūras darbība tiek virzīta uz jaunu,
elektroenerģiju taupošu gaismekļu ieviešanu pilsētas apgaismojuma sistēmā.
1.3. Funkcijas un uzdevumi
Atbilstoši Rīgas domes pilnvarojumam Aģentūrai ir sekojošas funkcijas:
1) pārvaldīt un apsaimniekot Rīgas pilsētas 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 veikt nepieciešamos remonta un rekonstrukcijas darbus;
2) izstrādāt Rīgas pilsētas pašvaldības ielu, laukumu, parku un citu
publiskai lietošanai paredzētu teritoriju ārējā apgaismojuma
apsaimniekošanas, rekonstrukcijas un izbūves programmu, veikt šīs
programmas un ar to saistīto projektu realizāciju;
3) izveidot un uzturēt vienotu informācijas sistēmu par Rīgas pilsētas ielu,
laukumu, parku un citu publiskai lietošanai paredzētu teritoriju ārējās
apgaismošanas ietaisēm;
4) nodrošināt Rīgas pilsētas luksoforu sistēmas darbību un veikt tās
vajadzībām ierīkoto elektrisko tīklu uzturēšanu;
5) sniegt pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām, kā arī atbildēt uz
juridisko un fizisko personu iesniegumiem, ierosinājumiem un
sūdzībām;
6) organizēt dekoratīvā apgaismojuma apsaimniekošanu;
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7) sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī citām
institūcijām, organizācijām un komercsabiedrībām atbilstoši savai
kompetencei.
Izpildot deleģētās funkcijas, Aģentūra veic sekojošus uzdevumus:
1) izstrādā ārējo apgaismošanas ietaišu un to vajadzībām ierīkoto elektrisko
tīklu uzturēšanas, projektēšanas un būvniecības programmas;
2) organizē apgaismošanas ietaišu un to elektrisko tīklu uzturēšanu,
projektēšanu un būvniecību;
3) organizē luksoforu sistēmas un tās vajadzībām ierīkoto elektrisko tīklu
uzturēšanu;
4) izvērtē un ievieš modernas, kvalitatīvas, videi draudzīgas un ekonomiski
izdevīgas tehnoloģijas ārējo apgaismošanas ietaišu un luksoforu
sistēmas uzturēšanā un būvniecībā;
5) veic ielu apgaismošanas ietaišu un luksoforu objektu uzskaiti, veidojot
datu bāzes;
6) organizē ielu pulksteņu uzturēšanu;
7) organizē dekoratīvā apgaismojuma apsaimniekošanu,
8) uztur un aktualizē Aģentūras mājas lapu (www.rigasgaisma.lv).
1.4. Aģentūras īstenotās budžeta programmas
Pārskata gadā Aģentūra īstenoja 2 budžeta programmas:
1. Ielu apgaismošanas pamatbudžeta programmu;
2. Pilsētas luksoforu uzturēšanas pamatbudžeta programmu;
kā arī piedalījās divu citu pašvaldības budžeta programmu īstenošanā:
1. Par „Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas stihiju
un avāriju radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un
citiem projektiem” programmas (01.36.00.) līdzekļiem bija veikta ielu
apgaismojuma elektriskā tīkla rekonstrukcija objektā „Mazjumpravas
muiža”;
2. Par Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda piešķirtajiem līdzekļiem
Aleksandra Triumfa arkai ir ierīkots dekoratīvais un funkcionālais
apgaismojums Viesturdārzā.
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2. FINANŠU RESURSI UN AĢENTŪRAS DARBĪBAS REZULTĀTI
2.1. Finansējums un tā izlietojums
Pārskata gadā Aģentūras kopējie ieņēmumi bija 9 385 315 euro, no kuriem
8 489 820 euro bija saņemti ielu apgaismojuma ekspluatācijas nodrošināšanai,
886 435 euro pilsētas luksoforu sistēmas un tās vajadzībām ierīkoto elektrisko
tīklu uzturēšanai un 9 060 euro 01.36.00. budžeta programmas īstenošanai.
Aģentūras funkciju nodrošināšanai 2018.gadā no Rīgas domes plānotajā
apmērā ir saņemta 8 950 581 euro budžeta dotācija, kas ir par 361 274 euro jeb
4% lielāka nekā 2017.gadā. No minētās summas 8 064 171 euro bija saņemti
ielu apgaismojuma uzturēšanas budžeta programmas īstenošanai, kas ir par
288 512 euro jeb 3,7 % vairāk nekā iepriekšējā gadā, un 877 210 euro budžeta
dotācija bija saņemta pilsētas luksoforu uzturēšanas budžeta programmai, kas
attiecīgi ir par 106 122 euro jeb 13,8 % vairāk kā iepriekšējā gadā.
Aģentūras pašu ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem 2018.gadā
bija 485 126 euro. Tāpat kā iepriekšējos gados apmēram puse no tiem jeb
264 467 euro ir saņemti kā maksa par reklāmas iekārtu pieslēgumu ielu
apgaismojumam un to apkalpošanu, pārējie ieņēmumi ir saņemti kā
apdrošināšanas atlīdzība par bojātiem ielu apgaismojuma balstiem, maksa par
izpildītiem apgaismojuma ierīkošanas pasūtījuma darbiem un citiem Aģentūras
sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
Pamatbudžeta programmu finansējums un tā izlietojums
Pēc naudas plūsmas principa (euro)
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2017.gadā
(faktiskā izpilde)

2018.gadā
faktiskā
apstiprināts
izpilde

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

8 541 694

9 473 241

9 385 315

1.1.

pašvaldības dotācija

8 589 307

8 952 261

8 950581

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

536 761

520 980

485 126

1.3.

gada beigās neizlietotās
budžeta dotācijas atlikums

-584 374

1

2
2.1.
2.1.1.
2.2.

-50 391

Izdevumi (kopā)

8 541 694

9 473 241

9 385 315

uzturēšanas izdevumi

7 983 985

8 722 252

8 662 946

t.sk., izdevumi atlīdzībai

2 220 544

2 432 064

2 401 509

557 709

750 989

722 369

izdevumi kapitālieguldījumiem
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Pārskata gadā Aģentūras pamatbudžeta izdevumi bija 9 385 315 euro, kas ir par
843 621 euro jeb 9,9% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Uzturēšanas izdevumi,
salīdzinot ar 2017.gadu, pieauga par 678 961 euro jeb 8,5%, izdevumi
atlīdzībai – par 180 965 euro jeb 8,1 % un kapitālieguldījumi palielinājās par
164 660 euro jeb 29,5%, kas tika izlietoti ielu apgaismojuma tīkla ierīkošanai
līdz šim neizgaismotajā Trīsciema apkaimē un kravas sedlu vilcēja iegādei.
No kopējiem ieņēmumiem pārskata gadā 8 489 820 euro bija saņemti ielu
apgaismojuma ekspluatācijas nodrošināšanai, kas ir par 743 553 euro jeb 9,6 %
vairāk nekā šim mērķim bija saņemts 2017.gadā. Pilsētas luksoforu sistēmas un
tās vajadzībām ierīkoto elektrisko tīklu uzturēšanai pārskata gadā saņemti
886 435 euro, kas ir par 133 509 euro jeb 17,7 % vairāk nekā 2017.gadā un
9 060 euro - 01.36.00. budžeta programmas īstenošanai.
Pamatbudžeta programmu finansējums un tā izlietojums pārskata gadā budžeta
programmu dalījumā
(euro)
01.36.00.
progr.

ielu
apgaism.
progr.

luksoforu
sist. uztur.
progr.

8 489 820

886 435

9 060

9 385 315

-t.sk., budžeta dotācija

8 064 171

877 210

9 200

8 950 581

pašu ieņēmumi

460 338

24 788

neizlietotā dotācija,
kas gada beigās tika
pārskaitīta FD

-34 689

-15 563

-140

-50 392

8 489 820

886 435

9 060

9 385 315

Ieņēmumi, kopā

Izdevumi, kopā

(pašvald.
teritoriju
uzturēš.)

3 progr.
kopā

485 126

Papildus pamatbudžeta programmu finansējumam, Aģentūra par Rīgas pilsētas
infrastruktūras fonda piešķirtajiem līdzekļiem 2018.gadā 9 642 euro vērtībā
Aleksandra Triumfa arkai ierīkoja dekoratīvo un funkcionālo apgaismojumu
Viesturdāzā.
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2.2. Aģentūras 2018.gada bilance (kopsavilkums)
Aģentūras 2018.gada bilance

Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi

Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi
Norēķini par prasībām (debitoriem)
Nākamo periodu izdevumi un avansi par
pakalpojumiem
Naudas līdzekļi
KOPĀ
Pašu kapitāls
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts
Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

Kreditori (īstermiņa saistības)
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi
Uzkrātās saistības
Pārējās īstermiņa saistības
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi

KOPĀ

Pārskata
perioda
beigās
19 045 539

Pārskata
perioda
sākumā
19 391 979

889
19 044 650

3 160
19 388 819

735 149
644 352
70 717
20 080

530 544
459 464
58 657
12 423

0
19 780 688
18 685 055

0
19 922 523
18 620 594

18 620 594
64 461

19 205 584
- 584 990

1 095 633

1 301 929

805 357
4 505
132 077
0
68 342
85 352

1 032 333
7 737
111 353
0
76 113
74 392

19 780 688

19 922 523

2.3. Darbības rezultatīvie rādītāji
Racionālas un efektīvas piešķirto līdzekļu apguves veicināšanai, Stratēģijā ir
definēti Aģentūras darbības rezultātu novērtēšanā izmantojamie rezultatīvie
rādītāji.
Katrai budžeta programmai ir noteikti konkrēti darbības iznākumi:
- Ielu apgaismojumu budžeta programmā - nodrošināta publisko teritoriju
apgaismošana,
- Pilsētas luksoforu uzturēšanas programmā – nodrošināta luksoforu
uzturēšana ielu, ceļu un transporta infrastruktūrā.
Darbības iznākumiem atbilstoši Rīgas domes priekšsēdētāja 2012.gada
8.augusta iekšējiem noteikumiem Nr.3 „Kārtība, kādā budžeta izstrādāšanas
procesā tiek plānoti darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji” ir attiecīgi
definēti rezultātu mērķi un tiem pakārtoti rezultatīvie rādītāji, ko izsaka
konkrētu vienību skaits un vienas sasniedzamās vienības izmaksas.
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Aģentūras rezultatīvie rādītāji aizvadītajos divos gados:
1)

2)

ielu apgaismojuma degšanas faktiskais ilgums salīdzinot ar ielu
apgaismojuma ieslēgšanas un izslēgšanas grafikā noteikto pēdējos gados
ir tuvu plānotajām 3 948 stundām gadā: 2017.g.- 3 914 stundas un
2018.g.- 3 986 stundas,
pilsētas luksoforu objektu apsekošana un konstatēto trūkumu un
bojājumu novēršana vienu reizi ik desmit darba dienās. Faktiskais
luksoforu objektu apsekojumu skaits ir ievērojami lielāks nekā plānotais:
- 2017.gadā: plāns – 9200, fakts – 13897
- 2018.gadā: plāns – 9400, fakts – 11844.

2.4. 2018.gada darba plāns un tā izpilde
1) ielu apgaismojuma nodrošināšana:
PLĀNS: īstenot Aģentūras pārziņā esošo Rīgas pilsētas ielu, parku u.c.
publiskai lietošanai paredzēto objektu apgaismošanu atbilstoši apgaismojuma
ieslēgšanas un izslēgšanas grafikam;
IZPILDE: pamatos atbilstoši ielu apgaismojuma ieslēgšanas un izslēgšanas
grafikam tika nodrošināta Rīgas ielu, parku u.c. publiskai lietošanai paredzēto
objektu apgaismošana, kopā 3 986 stundas gadā, kas ir par 37 stundām jeb
nepilnu procentu vairāk nekā plānots, jo gada tumšajā periodā atsevišķās
lietainās un miglainās dienās ar mērķi nodrošināt satiksmes dalībniekiem
drošus apstākļus pilsētas ielās apgaismojums tika ieslēgts nedaudz ātrāk un
izslēgts nedaudz vēlāk nekā grafikā noteikts;
2) satiksmes organizēšana pilsētas ielās, regulējamos krustojumos un
gājēju pārejās:
PLĀNS: nodrošināt 377 luksoforu objektu, t.sk., 98 regulējamu gājēju pāreju
uzturēšanu darba kārtībā, regulāri reizi 10 darba dienās apsekojot visus
luksoforu objektus, ar mērķi novērst konstatētos bojājumus un trūkumus, lai
nodrošinātu sekmīgu un nepārtrauktu to darbību,
IZPILDE: nodrošināta 381 luksoforu objekta, t.sk., 98 regulējamu gājēju pāreju
uzturēšana darba kārtībā, iespējami īsā laikā novēršot to bojājumus. Lai
uzlabotu transporta plūsmu, sadarbībā ar Rīgas domes Satiksmes departamentu
18 ielu krustojumos luksoforu objektiem tika izmainīti signālplāni, kā arī
atjaunoti 29 luksoforu objekti, kas bija bojāti ceļu satiksmes negadījumu
rezultātā;
3) gaismas ķermeņu un spuldžu nomaiņa:
PLĀNS: turpināt 2012.gadā iesākto apgaismojuma modernizācijas darbu, ar
mērķi samazināt patērēto jaudu un budžeta iespēju robežās esošos nātrija
apgaismes objektus nomainīt uz gaismu izstarojošām diodēm (turpmāk tekstā –
LED), kā arī nomainīt bojātos gaismekļus un izdegušās spuldzes;
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IZPILDE: pārskata gadā apkalpojamais gaismekļu skaits palielinājās par 99
vienībām un gada beigās tas bija 49,4 tūkstoši, t.sk., 4,6 tūkstoši LED
gaismekļu, kas ir 9,2% no gaismekļu kopskaita. Gaismekļu skaita pieaugums
galvenokārt, saistīts ar apgaismojuma ierīkošanu Trīsciemā, Rudzu ielā no
Jaunciema gatves līdz ēkai Nr. 46 un Arāju ielā, kā arī Mazjumpravas muižas
apkārtnē un Biķernieku ielas atsevišķā posmā, uzstādot papildus gaismekļus
esošā apgaismojuma rekonstrukcijas laikā. Pārskata gadā Aģentūra turpināja
nātrija gaismekļu nomaiņu uz LED gaismekļiem - Raiņa bulvārī, Blaumaņa ielā
un 11.novembra krastmalā, posmā no Vanšu tilta līdz Akmens tiltam. Arī
veicot apgaismojuma izbūvi Rudzu un Arāju ielās, apgaismojuma
rekonstrukciju O.Vācieša ielā vecie gaismekļi bija aizstāti ar LED un rezultātā
kopējais LED gaismekļu skaits pieauga par 273;
4) balstu un konsoļu nomaiņa un krāsošana:
PLĀNS: nomainīt 352 bojātos dzelzsbetona un sarūsējušos metāla balstus un
158 sarūsējušās balstu konsoles, kā arī nokrāsot 55 korozijas bojātos metāla
balstus un 65 konsoles;
IZPILDE: nomainīti 373 vecie, sarūsējušie metāla un sadrupušie dzelzsbetona
balsti, kas ir par 21 vairāk nekā plānots un nomainītas 436 konsoles, kas ir par
278 gabaliem jeb 2,8 reizes vairāk nekā bija plānots. Bez tam, gada laikā bija
nokrāsoti 340 metāla korozijas skartie balsti un 182 konsoles, kas attiecīgi ir 6
un 2,8 reizes vairāk nekā plānots;
5) gaisa vadu un kabeļu līniju nomaiņa:
PLĀNS: nomainīt 460 m avārijas stāvoklī esošo gaisvadu līniju uz
mūsdienīgiem AMKA tipa piekarkabeļiem, 1170 m vecās metāliskās troses uz
sintētisko trosi un 600 m vecos zemē guldītos kabeļus;
IZPILDE: 3,6 reizes vairāk nekā plāns (1 635 m) nomainītas avārijas stāvoklī
esošas gaisvadu līnijas uz jauniem AMKA tipa piekarkabeļiem un arī nomainīti
2 868 m, kas ir par 1 698 m vairāk nekā plānots, bojāto metāliskās troses
posmu uz sintētisko trosi. Papildus tam, ir nomainīti vēl 15,9 km dažāda veida
kabeļu līniju;
6) elektrosadales skapju modernizācija:
PLĀNS: turpināt 2012.gadā uzsākto ielu apgaismojuma elektrosadales skapju
modernizācijas procesu, lai varētu ievērojami operatīvāk un efektīvāk sekot
ielu apgaismojuma iedegšanas procesam, noteikt un lokalizēt nodzisumus un
citus apgaismojuma līniju bojājumus. Tāpēc plānots nomanīt 50 no
atlikušajiem 114 vecajiem to vadības blokiem, uzstādot tajos mūsdienīgu
GPRS vadību, kā arī gada laikā plānots nomainīt 81 sarūsējušo un mehāniski
bojāto kabeļskapi;
IZPILDE: aizvadītajā gadā bija pabeigts 2012.gadā uzsāktais ielu
apgaismojuma elektrosadales skapju modernizācijas process. Gada laikā tika
demontēti visi 114 vecie automatizētās vadības bloki un 54 elektrosadales
skapjos bija uzstādīti mūsdienīgi GPRS vadības bloki, kas ir par 4 vairāk nekā
bija plānots, kā arī 32 elektrosadales skapjos bija veikta to pārbūve. Bez tam,
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2018.gadā bija nomainīti 97 sarūsējušie vai mehāniski bojātie kabeļskapji, kas
ir par 16 gabaliem vai 20% vairāk nekā plāns;
7) zemē guldīto kabeļu līniju darbības nodrošināšana un avārijas
bojājumu likvidēšana:
PLĀNS: nodrošināt 1310 km zemē guldīto kabeļu līniju ekspluatāciju,
iespējami operatīvi novēršot prognozējamos ap 2000 avārijas bojājumus, kā arī
atjaunojot nogāztos gaismekļu balstus, pārrautās gaisa vadu un kabeļu līnijas un
bojātos kabeļskapjus;
IZPILDE: Aģentūra nodrošināja ielu apgaismojuma elektriskā tīkla
ekspluatāciju, maksimāli ātri novēršot avārijas bojājumus, atjaunojot nogāztos
gaismekļu balstus, pārrautās gaisvadu un kabeļu līnijas un nogāztos
kabeļskapjus. Gada laikā zemē guldīto līniju garums pieauga par 3,8 km un
atskaites gada beigās Aģentūra nodrošināja 1 313,8 km zemē guldīto kabeļu
līniju ekspluatāciju;
8) ielu pulksteņu modernizācija:
PLĀNS: aprīkot ar GPS signāla regulēšanu un ciparnīcas LED izgaismojumu
atlikušos pēdējos 5 novecojušos un korozijas skartos ielu pulksteņus;
IZPILDE: atbilstoši Aģentūras vidējā termiņa darbības Stratēģijai atskaites
gadā ar GPS signāla regulēšanu un ciparnīcas LED apgaismojumu bija aprīkoti
pēdējie 5 vecie ielu pulksteņi, kā arī papildus atjaunoti vēl 4 pulksteņi. Tādējādi
tika pabeigta visu Aģentūras apkalpojamo ielu pulksteņu modernizācija;
9) datu bāzes pilnveidošana:
PLĀNS: turpināt darbu pie informācijas ARCGIS digitālās datu bāzes izveides
un pie apgaismojuma komunikāciju precīza attēlojuma pilsētas plānos, kā arī
pie Aģentūras arhīva materiālu ievades kopējā datu bāzē;
IZPILDE: pārskata gadā turpinājās darbs pie informācijas ARCGIS digitālās
datu bāzes izveides un pie apgaismojuma komunikāciju precīza attēlojuma
pilsētas plānā, kā arī pie Aģentūras arhīva materiālu ievadīšanas kopējā datu
bāzē;
10) darbinieku kvalifikācijas celšana:
PLĀNS: Rīgas domes iekšējos noteikumos noteiktā kārtībā nodrošināt
Aģentūras pastāvīgā darbā nodarbinātajiem darbiniekiem viņu darba
pienākumu veikšanai nepieciešamo kvalifikācijas kursus un apmācību apmaksu
un likumdošanā noteiktu profesiju darbiniekiem periodisku zināšanu pārbaudi
(atestāciju), un darbam nepieciešamo sertifikātu ieguvi;
IZPILDE: 69 Aģentūras strādnieki un inženiertehniskie darbinieki apmeklēja
mācību kursus, cēla kvalifikāciju un sekmīgi nokārtoja nepieciešamos
atestācijas pārbaudījumus, kā arī Latvijas Elektriķu brālībai samaksāta ikgadējā
maksa par būvspeciālistu darbības uzraudzību;
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11) autotransporta parka atjaunošana:
PLĀNS: iegādāties divasu piekabi kravas sedlu vilcējam, 2 kravas furgonus ar
laboratoriju, 1 auto piekabi un 4 mazās klases vieglos automobiļus;
IZPILDE: vecā autotransporta nomaiņai Aģentūra iegādājās divasu piekabi
kravas sedlu vilcējam, 2 kravas furgonus ar laboratoriju, 5 mazās klases vieglos
automobiļus, kā arī bija samaksāta atlikusī daļa par iepriekšējā gadā iegādāto
jauno kravas sedlu vilcēju ar hidromanipulatoru.
Papildus ekspluatācijas darbiem 2018.gadā par budžetā piešķirtajiem kapitālā
remonta un arī ekspluatācijas līdzekļiem turpinājās gan jauna ielu
apgaismojuma ierīkošanas, gan apgaismojuma atjaunošanas darbs kopā par
353 025 euro, kas ir par 28 tūkstošiem vairāk nekā bija plānots. Atbilstoši
plānam Trīsciema apkaimē Rudzu ielā, posmā no Jaunciema ielas līdz ēkai Nr.
46 un Arāju ielā 2,6 km garumā bija izbūvēts apgaismojums, uzstādot 51 LED
gaismekli. Ar mērķi nodrošināt drošu un stabilu elektroenerģijas padevi Māras
dīķa apkārtnes parka apgaismojumam, tādējādi tehniski nodrošinot loģisku šajā
parkā 2017.gadā ierīkotā apgaismojuma degšanu, tika īstenota O.Vācieša ielas
maģistrālā kabeļa un ielu apgaismojuma rekonstrukcija posmā no Mazās
Nometņu ielas līdz O.Vācieša ielas ēkai Nr.39 un tā rezultātā ir nomainīti 1100
m apakšzemes kabeļa un 16 balsti ar gaismekļiem. Biķernieku ielas 560 m
posmā no Ķeguma līdz Struktoru ielai ir nomainīts apakšzemes kabelis,
Lucavsalas aktīvās atpūtas zonā īstenota 420 m pastāvīgā sprieguma līnijas
pārbūve no piekarkabeļu līnijas uz apakšzemes kabeli, Brīvības ielas posmā no
Matīsa ielas līdz Artilērijas ielai ir nomainīts 530 m apgaismojuma kabelis
gruntī. Imantas dzīvojamajā masīvā ir nomainīti 56 avārijas stāvoklī esošie
bojātie apgaismojuma balsti. Raiņa bulvārī nomainīti 35 vecie nātrija gaismekļi
uz jauniem energoefektīviem LED gaismekļiem. Mores ielas posmā no Ostas
prospekta līdz Lēdurgas ielai rekonstruēts apgaismojums, nomainot 10 balstus
un gaismekļus. Tallinas ielas posmā no A.Čaka ielas līdz Zvaigžņu ielai ir
atjaunoti 300 m apakšzemes kabeļa. Lubānas ielas bērnu rotaļu laukumā
ierīkots apgaismojums, uzstādot tajā 2 LED gaismekļus. Tika veikta Mīlgrāvja
un Kundziņšalas tiltu apgaismojuma 22 balstu korozijas tīrīšana un trīskārtēja
to krāsošana, kā arī pabeigta Māras dīķa apgaismojuma rekonstrukcijas
tehniskā projekta izstrāde un dokumentācijas sakārtošana.
Sadarbībā ar Rīga Austrumu izpilddirekciju par programmas „Pašvaldības
teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto
postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem projektiem”
līdzekļiem 8 929 euro vērtībā ir īstenota ielu apgaismojuma elektriskā tīkla
rekonstrukcija objektam „Mazjumpravas muiža”, uzstādot 9 balstus un
gaismekļus.
Par Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda piešķirtajiem līdzekļiem 2018.gadā
9 642 euro vērtībā Aleksandra Triumfa arkai ir ierīkots dekoratīvais un
funkcionālais apgaismojums Viesturdāzā.
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Pilsētas luksoforu uzturēšanas programmas ietvaros 27 758 euro vērtībā tika
rekonstruēts ceļu satiksmes negadījuma rezultātā bojātais luksoforu objekts,
veicot luksoforu konsoles remonta darbus Maskavas un Taisnās ielas
krustojumā un izbūvēts pagaidu luksoforu objekts Krustpils un Granīta ielu
krustojumā.
Ielu apgaismojuma kapitālajam remontam un apgaismojuma ierīkošanai
2018.gadā investīciju programmas līdzekļi nebija piešķirti.
Pārskata gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, Aģentūra nodrošināja pilsētvides
dekoratīvā svētku rotājuma uzstādīšanas darbus. Kopā par 370 tūkstošiem euro
Ziemassvētkos bija uzstādītas un pēc svētku perioda demontētas iepriekšējos
gados iegādātās svētku virtenes, dekori un citi rotājumi pilsētas vēsturiskā
centra teritorijā, uz tiltiem, uz transporta gaisa pārvadiem, promenādēs, parkos
un skvēros.
2.5. Aģentūras sniegtie maksas pakalpojumi
Aģentūras maksas pakalpojumi un to izcenojumi ir noteikti ar Rīgas domes
2013.gada 24.septembra saistošiem noteikumiem Nr.32 „Par Rīgas pašvaldības
aģentūras „Rīgas gaisma” 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, zemē
guldīto komunikāciju arhīva informācijas sagatavošanu un
konsultācijām ielu apgaismojuma projektēšanas jomā.
2018.gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, Aģentūra strādāja atbilstoši minētajiem
noteikumiem. Ieņēmumus, kas bija gūti par sniegtajiem maksas
pakalpojumiem, Aģentūra izlietoja atbilstoši apstiprinātajām budžeta tāmēm.
2.6. Aģentūras vidējā termiņa darbības stratēģijas izpilde
Saskaņā ar Stratēģijā noteiktajiem darbības virzieniem un prioritātēm pārskata
gadā ir izbūvētas jaunas apgaismojuma līnijas 2,6 km garumā līdz šim
neizgaismotā Trīsciema apkaimē Rudzu un Arāju ielās, ierīkots apgaismojums
objektam „Mazjumpravas muiža” un bērnu rotaļu laukumam Lubānas ielā. Ir
veikti gan ielu apgaismojuma apakšzemes kabeļa atjaunošanas darbi
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O.Vācieša, Tallinas, Brīvības, Biķernieku un Mores ielās vai to atsevišķos
posmos, gan avārijas stāvoklī esošo veco balstu nomaiņa Imantas dzīvojamā
masīvā un Mores ielā.
2018.gadā turpinājās iepriekšējos gados iesāktais ielu apgaismojuma
modernizācijas darbs – veco gaismekļu nomaiņa uz jaunās paaudzes
energoefektīviem LED gaismekļiem mērķtiecīgi to īstenojot Raiņa bulvārī,
Blaumaņa ielā un 11.novembra krastmalā, posmā no Vanšu tilta līdz Akmens
tiltam, kā arī vairākos citos pārbūves objektos veicot kompleksu ielu
apgaismojuma pārbūvi, tā piemēram, apgaismojuma rekonstrukcijas ietvaros
O.Vācieša ielā. Gaismekļu nomaiņas rezultātā samazinās enerģijas patēriņš un
CO2 izmešu apjoms.
Pārskata gadā luksoforu sistēmas modernizācijas jomā turpinājās vienotas
Rīgas pilsētas luksoforu vadības sistēmas izveides darbs, pieslēdzot tos pie
vadības centra gan ar radio vadību, gan ar mobilajiem sakariem. Turpinājās
luksoforu objektu aprīkošana ar LED lampām, kā arī pāreja uz luksoforu
vadības kontrolleriem ar adaptīvo vadību.
Ar mērķi piesaistīt papildus līdzekļus Rīgas pilsētas apgaismojuma tīkla
modernizācijai 2018.gadā Aģentūra piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas un SIA „Vides investīciju fonds” izsludinātajā Emisijas
kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides
tehnoloģijām” ar 2 projektiem: „Viedo tehnoloģiju ieviešana Rīgas pilsētas
apgaismojuma sistēmā” un „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana,
ieviešot viedās pilsētvides tehnoloģijas Rīgas apgaismojuma sistēmā”. Abi
projekti guva atbalstu un 2019.gadā tiks sākta šo projektu īstenošana, kuras
rezultātā plānots demontēt 4 482 esošos ielu gaismekļus un to vietā iegādāties
un uzstādīt 27 W līdz 280 W jaudīgus jaunus LED ielu gaismekļus un ierīkot
attālinātās vadības sistēmu ar klātbūtnes radaru un gaismekļu kontroli un arī
transporta plūsmas kontroli.
2.7. Pārskats par Aģentūras vadības un darbības uzlabošanas sistēmām
efektīvas darbības nodrošināšanai
Aģentūras 2018.gada pārskata revīziju un zvērināta revidenta ziņojumu
vadībai, par Aģentūras 2018.gada pārskatu, tāpat kā iepriekšējos 2 gados,
saskaņā ar līgumu par Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu revīziju, ir sniegusi
SIA „Deloitte Audits Latvia”.
Aģentūrā nav ieviesta atsevišķa iekšējā audita struktūrvienība un kvalitātes
vadības sistēma, taču darbs ir organizēts atbilstoši apstiprinātajam Aģentūras
nolikumam un tās struktūrai.
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Saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģiju 2018.2021.gadam, tika izstrādāts un ieviests Aģentūras pretkorupcijas pasākumu
plāns 2018.-2021.gadam (turpmāk – Pretkorupcijas plāns).
Atbilstoši Aģentūrā izstrādātajam un ieviestajam pretkorupcijas pasākumu
plānam ir noteikti korupcijas riski gan publisko iepirkumu jomā, gan
jautājumos, kas saistīti ar personāla atlasi un vadību, gan arī citām nolikumā
noteiktajām funkcijām un uzdevumiem. Atbilstoši pretkorupcijas plānā
noteiktajiem riskiem ir paredzēti konkrēti pretkorupcijas pasākumi un
amatpersonas, kuras atbild par katra pretkorupcijas pasākuma īstenošanu. Par
pretkorupcijas pasākumu ieviešanu un īstenošanu publisko iepirkumu
jautājumos atbild direktora vietnieks administratīvajos un juridiskajos
jautājumos, projektu vadītājs-jurists, iepirkumu komisijas priekšsēdētājs,
struktūrvienību vadītāji un par katra konkrētā iepirkuma līgumu atbildīgā
amatpersona. Savukārt, par pretkorupcijas pasākumu ieviešanu un īstenošanu
jautājumos, kas saistīti ar personāla atlasi un cilvēku resursu vadību, atbild
personāla vadītājs, direktora vietnieks administratīvajos un juridiskajos
jautājumos un Aģentūras struktūrvienību vadītāji.
Iepirkuma procedūras 2018.gadā Aģentūra veica atbilstoši Publisko iepirkumu
likumā noteiktajai kārtībai, ņemot vērā kārtējam gadam piešķirtos finanšu
līdzekļus. Atbildīga par iepirkumu organizēšanu 2018.gada sākumā bija
iepirkuma komisija, kura izveidota ar 2017.gada 2.marta rīkojumu Nr. RG-1710-rs un gada otrā pusgadā iepirkuma komisija, kas izveidota ar 2018.gada
25.jūlija rīkojumu Nr. RG-18-27-rs. Abās šajās komisijās bija iekļauti pārstāvji
no Aģentūras struktūrvienībām, Rīgas domes Finanšu departamenta un Rīgas
domes Juridiskās pārvaldes.
Neviens no Aģentūras darbiniekiem nav administratīvi sodīts par likumā „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteikto
ierobežojumu neievērošanu.

3. PERSONĀLS
Pārskata gadā Aģentūras funkciju izpildi, atbilstoši apstiprinātajam štatu
sarakstam, nodrošināja 151 darbinieks. Faktiskais vidējais nodarbināto skaits
2018.gadā bija 147 darbinieki.
No darbinieku kopskaita 100 bija strādnieki un 47 inženiertehniskie darbinieki
un Aģentūras administratīvais personāls, tai skaitā, 8 valsts amatpersonas.
Pārskata gadā 81 Aģentūras darbiniekam jeb 55 % bija pirmā vai otrā līmeņa
augstākā profesionālā vai akadēmiskā izglītība, 58 darbiniekiem jeb 40% vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība un 8 darbiniekiem ( 5%) -
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vispārējā pamatizglītība. Minētais strādājošo izglītības raksturojums liecina par
to, ka personālam ir enerģētikas nozarei nepieciešamās specifiskās teorētiskās
zināšanas.
Atbilstoši plānam tika nodrošināta darbinieku kvalifikācijas celšana, organizēta
darba pienākumu izpildei nepieciešamo sertifikātu ieguve un to darbības
termiņa pagarināšana: 69 strādnieki un inženiertehniskie darbinieki dažādos ar
darba tiešo pienākumu celšanu saistītos kursos un semināros cēla kvalifikāciju,
sekmīgi kārtoja nepieciešamās atestācijas, t.sk., ir atjaunoti 17 būvspeciālistu
darbības uzraudzības sertifikāti un samaksāta elektroietaišu darbu vadīšanas un
būvuzraudzības pastāvīgās prakses gada maksa.
Pārskata gadā tika pieņemti darbā 8 pastāvīgā darbā strādājošie un atbrīvoti 9
pastāvīgā darbā strādājošie darbinieki. 4 no darba attiecības pārtraukušajiem
darbiniekiem bija pensijas vecumā. Pārskata gada beigās 8 % no visiem
Aģentūrā strādājošajiem bija vecumā līdz 30 gadiem, 73 % - vecumā no 30-63
gadiem un 19% - vecāki par 63 gadiem.
Aģentūrā ir izveidojies stabils, kvalificēts darba kolektīvs, bez pārāk lielas
nevēlamas kadru mainības. Atbilstoši darba specifikai 86% no strādājošo
kopskaita ir vīrieši un attiecīgi 14% - sievietes.
Kopš 2012.gada augusta Aģentūra, atbilstoši ar Rīgas Sociālo dienestu
noslēgtajam līgumam par dalību sabiedriskos darbos, regulāri nodarbina
vairākus minētā dienesta atsūtītos sociālo darbu veicējus un atbalsta ar
enerģētiku saistītu profesiju mācību prakses realizēšanu Aģentūrā

4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Aģentūras veicamo darbu aktualitātes tiek atspoguļotas Aģentūras mājas lapā
www.rigasgaisma.lv. Šeit ir izvietota arī informācija par Aģentūras struktūru,
dažādu jomu atbildīgo personu tālruņu numuri, dažādu dienestu darba laiki,
publicēti visi iepirkumi un izsludināti konkursi, kā arī fiksēti to rezultāti.
Aģentūras mājas lapā ir pieejami Aģentūras darbību reglamentējošie
dokumenti, Aģentūras darbības publiskie pārskati, iepirkumu plāni,
pretkorupcijas pasākumu plāni, spēkā esošie publisko pakalpojumu izcenojumi,
kā arī cita Aģentūras darbību raksturojoša informācija.
Aģentūras Avārijas dienesta elektrotīklu dispečeri visu diennakti nodrošina
nepastarpinātu, tiešu un tūlītēju iedzīvotāju informēšanu dažādos Aģentūras
kompetences jautājumos.
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Regulāri tiek sniegtas atbildes uz iedzīvotāju iesniegumiem par atsevišķiem
lokāliem nodzisumiem pilsētas ielu apgaismojuma komunikācijās Aģentūras
mājas lapas vadības sistēmas ietvaros ar tām sekojošu bojājumu novēršanu,
sagatavotas atbildes par līdz šim neapgaismotām pilsētas ielām, apkaimēm un
iekškvartāliem, kā arī par Aģentūras plāniem, to gaitu, ielu apgaismojuma
uzlabojumiem un nākotnes perspektīvām.

5. 2019.GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI
2019.gada darba plāns balstās uz Aģentūrai uzdoto funkciju izpildes
nodrošināšanai budžetā piešķirto līdzekļu apjomu un Aģentūras Stratēģijā
izvirzītajiem darbības virzieniem un noteiktajām vidējā termiņa prioritātēm.
5.1. Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti
Atbilstoši kārtējam gadam budžetā piešķirtajiem līdzekļiem Aģentūra
nodrošinās ielu apgaismojumu Rīgas pilsētā un luksoforu sistēmas un tās
vajadzībām ierīkoto elektrisko tīklu darbību.
2019.gadā tiks pabeigta apgaismojuma mastu izbūve uz Vairogu ielas pārvada,
K.Ulmaņa gatves un Lielirbes ielu transporta rotācijās.
Šajā gadā turpināsies Ed.Smiļģa ielas apgaismojuma
topogrāfiskā plāna un tehniskā projekta izstrādes darbs.

rekonstrukcijas

5.2. 2019.gada galvenie uzdevumi un pasākumi
Atbilstoši budžeta līdzekļu apjomam Aģentūra 2019.gadā nodrošinās tai
deleģēto funkciju izpildi, turpinās strādāt pie esošā pilsētas apgaismojuma
sistēmas modernizācijas un luksoforu sistēmas uzturēšanas darba kārtībā, lai ar
tās rīcībā esošajiem budžeta līdzekļiem iespējami labi uzturētu esošo
apgaismojuma tīklu.
Aģentūrai 2019.gadā ir deleģēta jauna funkcija – uz AB dambja izvietotā
Latvijas karoga apkalpošana un uzturēšana.
Ielu, parku un citu publiskai lietošanai paredzēto objektu apgaismošana tiks
nodrošināta atbilstoši apgaismojuma ieslēgšanas un izslēgšanas grafikam.
Ar mērķi piesaistīt papildus līdzekļus Rīgas pilsētas apgaismojuma tīkla
modernizācijai 2018.gadā Aģentūra piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās

Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” 2018.gada publiskais pārskats

18

attīstības ministrijas un SIA „Vides investīciju fonds” izsludinātajā Emisijas
kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides
tehnoloģijām” ar 2 projektiem: „Viedo tehnoloģiju ieviešana Rīgas pilsētas
apgaismojuma sistēmā” un „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana,
ieviešot viedās pilsētvides tehnoloģijas Rīgas apgaismojuma sistēmā”. Abi
projekti guva atbalstu un 2019.gadā tiks sākta šo projektu īstenošana, kuras
rezultātā plānots demontēt 4 482 esošos ielu gaismekļus un to vietā iegādāties
un uzstādīt 27 W līdz 280 W jaudīgus jaunus LED ielu gaismekļus un ierīkot
attālinātās vadības sistēmu ar klātbūtnes radaru un gaismekļu kontroli un arī
transporta plūsmas kontroli.
2019.gadā, atbilstoši Aģentūras Stratēģijai, tiek plānots turpināt apgaismojuma
modernizācijas darbu un par ekspluatācijas budžeta līdzekļiem iegādāties ap
140 LED gaismekļiem un nomainīt vecos nātrija gaismekļus Skolas, Baznīcas
un Tērbatas ielās, kā arī uzstādīt apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīces, kas
nodrošina apgaismojuma regulēšanu diennakts laikā un dod elektroenerģijas
ekonomiju.
Aģentūra veiks luksoforu objektu un regulējamo gājēju pāreju uzturēšanu darba
kārtībā, lai sekmīgi nodrošinātu satiksmes organizēšanu Rīgas pilsētas ielās,
regulējamos krustojumos un gājēju pārejās.
Lai ievērojami operatīvāk un efektīvāk varētu sekot ielu apgaismojuma
iedegšanas procesam, noteikt un lokalizēt nodzisumus un citus apgaismojuma
līniju bojājumus, ir plānots turpināt 2012.gadā uzsākto ielu apgaismojuma
elektrosadales skapju modernizācijas procesu un 50 elektrosadales skapjus
aprīkot ar automatizēto vadības sistēmu, uzstādot tajos jauno GRPS vadību.
Atbilstoši 2019.gada plānam tiks īstenoti apakšzemes kabeļa atjaunošanas darbi
vairākos atsevišķos A.Dombrovska ielas posmos un Salaspils-Maskavas ielu
dzīvojamajā rajonā, kā arī īstenoti citi apgaismojuma kapitālā remonta darbi.
2019.gadā Aģentūrai deleģēto funkciju izpildi īstenos 152 darbinieki, kas
nodrošinās 49,4 tūkstošu gaismekļu, 36,7 tūkstošu balstu, 1,9 tūkstošu km
apakšzemes un gaisa kabeļu līniju apkalpošanu, 381 luksoforu objekta, t.sk., 98
regulējamo gājēju pāreju darbības nodrošināšanu un 50 ielu pulksteņu, 33 skolu
dekoratīvā un to teritoriju funkcionālā, 17 sporta laukumu un 18 pašvaldības
ēku un inženiertehnisko būvju dekoratīvā apgaismojuma, 21 tuneļa un 2 tilta
pārvadu apgaismojuma apkalpošanu.
Direktors

J.Drulle

Meldere 67181211
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PIELIKUMS
NEATKARĪGA REVIDENTA ZIŅOJUMS VADĪBAI PAR RĪGAS
PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS „RĪGAS GAISMA” 2018.GADA
REVĪZIJAS REZULTĀTIEM
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