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IEVADS 

 

 

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

2016.gada publiskais pārskats sagatavots atbilstoši Publisko aģentūru likuma 

27.panta un Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumu Nr. 413 

„Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” prasībām. 

  

 

 

1.PAMATINFORMĀCIJA 

 

 

1.1. Juridiskais statuss 

 

Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas gaisma” ir atbilstoši Rīgas domes lēmumam 

izveidota pašvaldības iestāde.  

 

Aģentūra 2016.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 LR 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 un Aģentūras konsultatīvā padome.      

 

 

1.2. Izveidošanas mērķis 

 

Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” darbības pamatmērķis - nodrošināt 

Rīgas ielu, parku un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju ārējā 

apgaismojuma tīklu ekspluatāciju, remonta un rekonstrukcijas darbus.  

 

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 
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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; 

6) organizēt dekoratīvā apgaismojuma apsaimniekošanu. 

 

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). 

http://www.rigasgaisma.lv/
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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  

 „Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas stihiju un 

avāriju radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem 

projektiem” programmas (01.36.00.) ietvaros ierīkoja ielu 

apgaismojumu Balvu ielas parkā. 

 

       

 

2. FINANŠU RESURSI UN AĢENTŪRAS DARBĪBAS REZULTĀTI 

 

 

2.1. Finansējums un tā izlietojums 2016.gadā 

 

Pārskata gadā Aģentūras kopējie ieņēmumi bija 8 185 822 euro, no kuriem 

7 386 335 euro bija saņemti ielu apgaismojuma ekspluatācijas nodrošināšanai, 

741 109 euro pilsētas luksoforu sistēmas un tās vajadzībām ierīkoto elektrisko 

tīklu uzturēšanai un 58 378 euro 01.36.00. budžeta programmas realizācijai.   

 

Par Rīgas infrastruktūras fonda līdzekļiem pārskata gadā ir veikta Lucavsalas 

pasākumu norises zonā elektroenerģijas pastāvīgā sprieguma pieslēguma 

ierīkošanai nepieciešamā topogrāfiskā plāna un darbu tehniskā projekta 

izstrāde, kā arī izbūvēti pastāvīgā sprieguma elektroapgādes punkti un tie ir 

aprīkoti ar skaitītājiem, un ir ierīkots apgaismojums Lucavsalas promenādē, 

kopā šiem darbiem izlietojot 196 102 euro. 

 

Aģentūras pašu ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem 2016.gadā 

bija 551 334 euro. Tāpat kā iepriekšējos gados gandrīz pusi no tiem jeb 

269 532 euro veidoja maksa par reklāmas iekārtu pieslēgumu ielu 

apgaismojumam un to apkalpošanu, pārējie ieņēmumi ir saņemti kā 

apdrošināšanas atlīdzība par bojātiem ielu apgaismojuma balstiem, izpildītiem 

apgaismojuma ierīkošanas pasūtījuma darbiem un citiem Aģentūras sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem.    
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Aģentūras 2016.gada bilance 

 Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Ilgtermiņa ieguldījumi 19 838 635 19 945 590 
    Nemateriālie ieguldījumi 5 431 7 941 

    Pamatlīdzekļi 19 833 204 19 937 649 

Apgrozāmie līdzekļi 699 881 400 661 

    Krājumi 604 942  327 970  

    Norēķini par prasībām (debitoriem) 81 690 64 227 

    Nākamo periodu izdevumi un avansi par 

pakalpojumiem  

13 249 8 464 

    Naudas līdzekļi 0 0 

KOPĀ 20 538 516 20 346 251 

Pašu kapitāls 19 205 584 19 506 088 
     Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 19 506 087 17 744 142 

     Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts       - 300 503 1 761 946 

Kreditori (īstermiņa saistības) 1 332 932 840 163 
     Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 1 076 619 230 785 

     Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 5 892 1 175 

     Uzkrātās saistības 107 165         457 219  

     Pārējās īstermiņa saistības  98 0 

     Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem  70 292 74 667 

     Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 72 867 76 318 

KOPĀ 20 538 516 20 346 251 

 

 

2.2.  2016.gada darba plāns un tā izpilde 

 

1) ielu apgaismojuma nodrošināšana: 

PLĀNS: nodrošināt 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 3 918 stundas gadā; 

 

2) satiksmes organizēšana pilsētas ielās, regulējamos krustojumos un 

gājēju pārejās: 

PLĀNS: 368 luksoforu objektus, t.sk., 94 regulējamas gājēju pārejas uzturēt 

darba kārtībā, iespējami īsā laikā novēršot radušos bojājumus, 

IZPILDE: īstenota 369 luksoforu objektu, t.sk., 95 regulējamu gājēju pāreju 

uzturēšana darba kārtībā, iespējami īsā laikā novēršot luksoforu objektu 

bojājumus. Lai uzlabotu transporta plūsmu, sadarbībā ar Rīgas domes 

Satiksmes departamentu 35 ielu krustojumos luksoforu objektiem tika izmainīti 

signālplāni, kā arī atjaunota 46 ceļu satiksmes negadījumu rezultātā bojāto 

luksoforu objektu darbība; 
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3) gaismas ķermeņu un spuldžu nomaiņa: 

PLĀNS: nodrošināt 47,2 tūkstošu gaismekļu degšanu un veikt atsevišķu bojātu 

gaismekļu un izdegušu spuldžu nomaiņu; 

IZPILDE: gada laikā apkalpojamais gaismekļu skaits palielinājās par 1,2 

tūkstošiem un gada beigās bija nodrošināta 48,4 tūkstošu gaismekļu, t.sk., 3,9 

tūkstoši gaismu izstarojošo diožu jeb 8% gaismekļu, degšana. Pārskata periodā 

bija nomainīti 943 bojātie gaismekļi (2% no gaismekļu kopskaita) un 8,3 

tūkstoši izdegušo spuldžu jeb 17% no to kopskaita;  

 

4) balstu un konsoļu nomaiņa un krāsošana: 

PLĀNS: nomainīt 440 kritiskā stāvoklī esošos apgaismojuma balstus un 452 

konsoles, kā arī turpināt bojāto metāla balstu krāsošanas darbu un nokrāsot 138 

balstus un 311 konsoles; 

IZPILDE: pateicoties tam, ka atskaites gadā remontmateriālu iegādei bija 

piešķirti lielāki līdzekļi nekā iepriekšējā gadā, bija nomainīts 501 kritiskā 

stāvoklī esošais bojātais apgaismojuma balsts jeb par 14% vairāk nekā plānots, 

un 421 konsole. Aizvadītajos 12 mēnešos bija nokrāsoti 340 balsti, kas ir 2,5 

reizes vairāk nekā plānots, kā arī 285 konsoles;   

 

5) kailvadu līniju nomaiņa: 

PLĀNS: nomainīt 815 m jeb 2,3% vecās avārijas stāvoklī esošās kailvadu 

līnijas uz AMKA tipa mūsdienīgiem piekarkabeļiem;   

IZPILDE: nomainīti 2 963 m avārijas stāvoklī esošo kailvadu līniju uz jauniem 

AMKA tipa piekarkabeļiem, kas ir par 2 148 m  jeb 3,6 reizes vairāk nekā bija 

plānots. Papildus tam ir nomainīti vēl 17,5 km citu dažāda veida kabeļu līniju; 

 

6) elektrosadales skapju apkalpošana: 

PLĀNS: nodrošināt 413 elektrosadales skapju apkalpošanu, tai skaitā, 224, kas 

ir aprīkoti ar automatizēto vadības sistēmu (turpmāk tekstā – AVS), un 3,9 

tūkstošus kabeļu skapju. Lai ievērojami operatīvāk un efektīvāk varētu sekot 

ielu apgaismojuma iedegšanas procesam, noteikt un lokalizēt nodzisumus un 

citus apgaismojuma līniju bojājumus, 10 elektrosadales skapjus aprīkot ar 

AVS, uzstādot tajos jauno GPRS vadību, kā arī nomainīt 10 vecos, bojātos 

elektrosadales skapjus un  45 sarūsējušos un mehāniski bojātos kabeļskapjus; 

IZPILDE: izbūvēti 5 jauni apgaismojuma sistēmas elektrosadales skapji un 

gada beigās Aģentūra apkalpoja 418 elektrosadales skapjus, operatīvi novēršot 

radušos bojājumus, iespējami lokalizējot un samazinot  bojājumu rezultātā 

radušās nodzisumu teritorijas. Atbilstoši plānam 11 elektrosadales skapji ir 

aprīkoti ar AVS, rezultātā 235 jeb 56 % no to kopskaita ir aprīkoti ar ELLAT 

vai TELIKO AVS. Bez tam, ir nomainīti 138 sarūsējušie un mehāniski bojātie 

kabeļskapji, kas ir 3 reizes vairāk nekā bija plānots; 

 

7) zemē guldīto kabeļu līniju darbības nodrošināšana un avārijas 

bojājumu likvidēšana:  

PLĀNS: nodrošināt 1295 km zemē guldīto kabeļu līniju ekspluatāciju, 

operatīvi likvidējot  prognozējamos ap 2000 avārijas bojājumus, kā arī 
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atjaunojot nogāztos gaismekļu balstus, pārrautās gaisa vadu un kabeļu līnijas un 

nogāztos kabeļskapjus;  

IZPILDE: gada laikā zemē guldīto kabeļu līniju kopgarums pieauga par 11 km 

un gada beigās tika nodrošināta 1 306 km līniju darbība. Pārskata periodā 

operatīvi likvidēts 1791 zemē guldīto kabeļu līniju bojājums, kas ir par 8 % 

vairāk nekā iepriekšējā gadā;  

 

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 kopējā datu bāzē; 

IZPILDE: pārskata gadā, tāpat kā iepriekšējos, turpinājās darbs pie 

informācijas ARCGIS digitālās datu bāzes izveides un pie apgaismojuma 

komunikāciju precīza attēlojuma pilsētas plānā, kā arī pie Aģentūras arhīva 

materiālu ievades vienotajā datorizētajā datu bāzē;  

 

9) darbinieku kvalifikācijas celšana: 

PLĀNS: celt darbinieku kvalifikāciju un paaugstināt darba ražīgumu, 

nodrošināt darba tiešo pienākumu izpildei nepieciešamo strādnieku un 

inženiertehnisko darbinieku sertifikāciju un apmācību; 

IZPILDE: īpaša uzmanība tika veltīta darbinieku kvalifikācijas celšanai un 

darba tiešo pienākumu izpildei nepieciešamo sertifikātu ieguvei un to darbības 

termiņa pagarināšanai – 48 darbinieki (1/3 daļa no to kopskaita) apmeklēja 

mācību kursus, cēla kvalifikāciju un sekmīgi nokārtoja nepieciešamos 

atestācijas pārbaudījumus. Tika organizētas apmācības darbam ar bīstamām 

iekārtām, kā arī Latvijas Elektriķu brālībai samaksāta ikgadējā maksa par 

būvspeciālistu darbības uzraudzību;.   

 

10) autotransporta atjaunošana: 

PLĀNS: ekspluatācijas un remontdarbu savlaicīgas un kvalitatīvas izpildes 

nodrošināšanai un vecā auto transporta nomaiņai iegādāties mazlietotu 

personāla pacēlāju uz automašīnas bāzes, mazās klases pielāgotu kravas 

furgonu ar laboratoriju un 2 mazās klases vieglos automobiļus; 

IZPILDE: iegādāts mazlietots personāla pacēlājs uz automašīnas bāzes,  mazās 

klases pielāgots kravas furgons ar laboratoriju, 2 mazās klases vieglie 

automobiļi un kabeļu tranšeju rakšanas darbiem ekskavators. 

 

Papildus ekspluatācijas darbiem 2016.gadā par budžetā piešķirtajiem kapitālā 

remonta un arī ekspluatācijas līdzekļiem turpinājās apgaismojuma 

ierīkošanas darbs – par 580 m pagarināts apgaismojums Daugavas promenādē, 

turpinājās apgaismojuma tīkla ierīkošana Lucavsalā, ierīkots apgaismojums 

Zundas kanāla tiltam un tam pieguļošām ietvēm, pabeigta elektroapgādes 

ierīkošana u.c. darbi A.Deglava ielas slēpošanas trasē. Tika veikta elektrotīklu 

rekonstrukcija un apakšzemes kabeļu nomaiņa 11.novembra krastmalas un 

Elizabetes ielas atsevišķos posmos, Imantas un Zolitūdes dzīvojamajos masīvos 
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nomainīti 64 avārijas stāvoklī esošie balsti un rekonstruēts 11 neregulējamu 

gājēju pāreju specializētais apgaismojums.  

 

Sadarbībā ar Rīgas Austrumu izpilddirekciju turpinājās ielu apgaismojuma 

ierīkošanas darbi Dārziņu apkaimē –Jāņogu, Dārziņu, Sakņu ielu atsevišķos 

posmos, 16.-20.līniju posmā no Daugavmalas ielas līdz Jāņogu ielai un Dārziņu 

parka bērnu rotaļu laukumā. Saskaņā ar Rīgas Ziemeļu izpilddirekciju noslēgto 

līgumu gada beigās bija uzsākta ielu apgaismojuma izbūve Juglas kanālmalas 

promenādes renovācijas 2.kārtas ietvaros.  

  

Par pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanas programmas 

piešķirtajiem līdzekļiem Balvu ielas parkā ir ierīkots apgaismojums, uzstādot 

21 ielu apgaismojuma balstu.  

 

Par Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda līdzekļiem ir veikta Lucavsalas 

pasākumu norises zonā elektroenerģijas pastāvīgā sprieguma pieslēguma 

ierīkošanai nepieciešamā topogrāfiskā plāna un darbu tehniskā projekta 

izstrāde, kā arī pamatos ir izbūvēti sprieguma elektroapgādes punkti un tie ir 

aprīkoti ar skaitītājiem, ir ierīkots apgaismojums Lucavsalas promenādē, 

uzstādot tajā 35 gaismekļus. 

 

Papildus gada plānā paredzētajiem uzdevumiem, sadarbībā ar Rīgas pilsētas 

būvvaldes Pilsētvides dizaina pārvaldi un Rīgas domes Izglītības, kultūras un 

sporta departamenta Pilsētas svētku noformējuma nodaļu tika turpināti svētku 

apgaismojuma tehnisko un vizuālo risinājumu meklējumi un bija paplašināts 

Ziemassvētku un Jaunā gada svētku apgaismojuma elementu skaits un to 

uzstādīšanas vietas, jaunos rotājumus, galvenokārt, izvietojot pilsētas rajonos, 

kur svētku dekorējums līdz šim netika izvietots.   

 

 

2.3. 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. 
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Pārskata gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, Aģentūra strādāja atbilstoši 

augstākminētajiem noteikumiem un par sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

iegūtos līdzekļus izlietoja atbilstoši apstiprinātajām budžeta tāmēm, ar to 

saistīto nodokļu un izdevumu samaksai, kā arī citu ar Aģentūras saimnieciskās 

darbības nodrošināšanu saistītu izdevumu apmaksai. 

    

 

2.4. Aģentūras vidējā termiņa darbības stratēģijas izpilde 

 

2014.gada 25.februārī ar Rīgas domes lēmumu Nr. 798 ir apstiprināta „Rīgas 

pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” vidējā termiņa darbības stratēģija 2014.-

2016.gadam” (turpmāk tekstā – Stratēģija), kur ir noteikti Aģentūras darbības 

virzieni un vidējā termiņa prioritātes.  

 

Atbilstoši pārskata gadā spēkā esošajai Stratēģijai vidējā darbības periodā – 3 

gados ir jāierīko apgaismojums 3 atlikušajos 1. un 2.kategorijas ielu 

neizgaismotajos posmos Maskavas un Krustpils ielā un Jaunciema gatvē, kā arī 

esošā ielu apgaismojuma līniju rekonstrukcija K.Ulmaņa un Jūrmalas gatvē, 

Kurzemes prospektā, Anniņmuižas bulvārī un Vērmanes dārzā. Diemžēl 

aizvadītajā 2016.gadā investīciju līdzekļi netika piešķirti nevienam no šiem 

objektiem, kā arī tie nebija piešķirti Stratēģijā minētajiem apakšzemes kabeļu 

līniju rekonstrukcijas darbiem.  

 

Stratēģijas darbības perioda beigās Aģentūra apkalpoja 48,5 tūkstošus 

gaismekļu, kas par 1,5 tūkstošiem jeb 4% mazāk nekā Stratēģijā izvirzītais 

mērķis – 50 000 gaismekļi. Tas aizvadītajā periodā, galvenokārt, ir skaidrojams 

ar nepietiekamu investīciju apjomu jaunu apgaismojuma līniju izbūvei. Tomēr 

Stratēģijas darbības 3 gadu periodā ir izbūvēti vairāki jauni ielu apgaismojuma 

posmi – kopā ar Rīgas Austrumu izpilddirekciju ierīkots ielu apgaismojums 

plašā Dārziņu apkaimes teritorijā un Daugavas promenādē, sadarbībā ar Rīgas 

Ziemeļu izpilddirekciju ir uzsākta un turpinās Juglas kanālmalas promenādes 

apgaismojuma ierīkošana, kā arī ir ierīkots apgaismojums vairākos parkos un 

iedzīvotāju aktīvas atpūtas vietās – Lucavsalā, Uzvaras un Balvu ielas parkos, 

izgaismots Zundas kanāla tilts un tā apkārtne, A.Deglava ielas slēpošanas trase.   

 

Lai nodrošinātu ielu apgaismojuma tīkla efektīvu darbību un samazinātu 

bojājumu un nodzisumu skaitu, Stratēģijā bija paredzēts kapitāli rekonstruēt 5 

vērienīgus ielu apgaismojuma objektus, tomēr investīciju līdzekļu trūkuma dēļ 

tie netika īstenoti. Tanī pat laikā Aģentūra gan par budžetā piešķirtajiem 

kapitālā remonta un arī ekspluatācijas līdzekļiem, gan Rīgas pilsētas 

infrastruktūras fonda un 01.36.00. programmas līdzekļiem veica: 

1) elektrotīklu rekonstrukciju un apakšzemes kabeļu nomaiņu 

11.novembra krastmalas, Elizabetes, Slokas, Vaļņu un Kr.Barona 

ielas atsevišķos posmos,   

2) rekonstruēja apgaismojuma elektrisko tīklu atsevišķos Maskavas, 

Ikšķiles un Rēznas ielu iekškvartālos, 



 

Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” 2016.gada publiskais pārskats 

11 

3) veica kritiskā stāvoklī esošo ielu apgaismojuma balstu nomaiņu 

Andromedas gatves, Imantas un Zolitūdes dzīvojamajos masīvos, 

Esplanādes parkā pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja un 

K.Ulmaņa gatves atsevišķā posmā, 

4) tika rekonstruēts 19 neregulējamu gājēju pāreju specializētais 

apgaismojums. 

 

Atbilstoši Stratēģijai aizvadītajos 3 gados Aģentūra sekmīgi strādāja pie 

moderno tehnoloģiju ieviešanas un, iespēju robežās piesaistot Klimata 

pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk tekstā – KPFI) līdzfinansējumu 69% 

apmērā no projektu attiecināmajām izmaksām, īstenoja 4 projektus un nātrija 

augstspiediena spuldžu vietā uzstādīja 1 099 LED gaismekļus un 18 

apgaismojuma vadības sistēmas. Rezultātā Rīgā gan 2015.gadā, gan arī 

iepriekšējos gados (2012. un 2013.g.) īstenoto KPFI projektu ietvaros ir 

nomainīti 2 983 gaismekļi un uzstādītas 29 apgaismojuma vadības sistēmas, 

kuru plānotā kopējā elektroenerģijas ekonomija ir 1 203,7 MWh gadā. 

Aģentūras veiktais uzstādīto LED gaismekļu efektivitātes izvērtējums 

apstiprina, ka faktiskā elektroenerģijas ekonomija ir 35-40%, kas praktiski ir 

atbilstoša plānotajam. 

     

Stratēģijas darbības 3 gadu periodā sekmīgi tika īstenota luksoforu objektu 

modernizācija: 

1) turpinājās vienotas pilsētas luksoforu vadības sistēmas izveide, 

2) turpinājās pāreja uz luksoforu vadības kontrolleriem ar adaptīvo vadību; 

3) sadarbībā ar Rīgas domes Satiksmes departamentu un RP SIA „Rīgas 

satiksme” tika veidota inteliģentās vadības sistēma ar sabiedriskā 

transporta prioritāti atsevišķos ielu posmos, 

4) pakāpeniski notiek ielu braucamajās daļās iebūvēto induktīvo devēju 

nomaiņa pret video detektoriem, 

5) Luksoforu dienesta brigāžu darbā tiek ieviestas jaunas, modernas 

tehnoloģijas, kas dod iespēju attālināti saņemt informāciju par objektu 

bojājumiem un uzlabo darba efektivitāti. 

    

Atbilstoši Stratēģijai Aģentūra īstenoja ielu pulksteņu modernizāciju. 

Stratēģijas darbības 3 gados Aģentūra sekmīgi rekonstruēja visus plānotos 17 

ielu pulksteņus jeb 34% no to kopskaita. Rekonstrukcijas rezultātā tiem tika 

nomainīti vecie korpusi uz jauniem alumīnija korpusiem, kā arī to darbības 

vadību nodrošina jauni mehānismi, kas ir aprīkoti ar GPS signāla regulēšanu 

vai radio vadību un ciparnīcas LED izgaismojumu.    

 

 Sadarbībā ar Rīgas pilsētas būvvaldes Pilsētvides dizaina pārvaldi un Rīgas 

domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Pilsētas svētku noformējuma 

nodaļu tika turpināti svētku apgaismojuma tehnisko un vizuālo risinājumu 

meklējumi un bija paplašināts Ziemassvētku un Jaunā gada svētku 

apgaismojuma elementu skaits un to uzstādīšanas vietas, atbilstoši Stratēģijai 
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no jauna iegādātos dekorus izvietojot apkaimju ielās, kā arī pilsētnieku 

iecienītās pastaigu un atpūtas vietās.   

 

Atbilstoši Stratēģijā plānotajam Aģentūra darbības tehniskajam 

nodrošinājumam  aizvadīto 3 gadu periodā iegādājās 3 mazlietotus personāla 

pacēlājus uz automašīnas bāzes, jaunu kravas sedlu vilcēju ar 

hidromanipulatoru un puspiekabi, vecā autotransporta nomaiņai - mazlietotu 

kravas autopašizgāzēju, 3 mazās klases pielāgotus kravas furgonus ar 

laboratoriju, 5 mazās klases vieglos automobiļus un kabeļu tranšeju rakšanas 

darbiem 2 ekskavatorus. 

 

Saskaņā ar Stratēģiju Aģentūras darbības rezultātu novērtēšanā izmanto divus 

sekojošus rezultatīvos radītājus:  

1) ielu apgaismojuma degšanas faktiskais ilgums salīdzinot ar ielu 

apgaismojuma ieslēgšanas un izslēgšanas grafikā noteikto - visos 

pēdējos 3 gados ir tuvu plānotajam jeb 3 948 stundām gadā: 2014.g. – 

3 912 stundas, 2015.g.- 3 888 stundas un 2016.g.- 3 918 stundas, 

nelielas atkāpes ir notikušas tikai  gada gaišajā periodā, it īpaši no rītiem 

līdz pat 20 min atkāpjoties no apgaismojuma ieslēgšanas un izslēgšanas 

grafika, kad ielās ir ļoti zema transporta un gājēju plūsmas intensitāte, 

2) pilsētas luksoforu objektu apsekošana un konstatēto trūkumu un 

bojājumu novēršana vienu reizi ik desmit darba dienās. Visos 3 gados 

faktiskais luksoforu objektu apsekojumu skaits ir ievērojami lielāks nekā 

plānotais:  

- 2014.gadā: plāns - 8715, fakts – 10545;  

- 2015.gadā: plāns – 8850, fakts – 12928  

- 2016.gadā: plāns – 9200, fakts – 13893.       

 

 

2.5. Pārskats par Aģentūras vadības un darbības uzlabošanas sistēmām 

efektīvas darbības nodrošināšanai 

 

Aģentūras 2016.gada pārskata revīziju un zvērināta revidenta ziņojumu vadībai 

par Aģentūras 2016.gada pārskatu, saskaņā ar līgumu par Rīgas pilsētas 

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

Revīzijas laikā tika konstatētas un pārrunātas dažas nepilnības Aģentūras 

darbībā. Revīzijas laikā tika rasts risinājums un nepilnības tika novērstas.  

 

Aģentūrā nav ieviesta atsevišķa iekšējā audita struktūrvienība un kvalitātes 

vadības sistēma, taču Aģentūras darbs tiek organizēts atbilstoši apstiprinātajam 

Aģentūras nolikumam un citiem ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem. 

 

Aģentūrā, saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģiju 2014.-

2017.gadam, tiek izstrādāts un ieviests Aģentūras pretkorupcijas pasākumu 

plāns (turpmāk – Pretkorupcijas plāns). 
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Saskaņā ar Pretkorupcijas plānu, Aģentūrā tiek noteikti korupcijas riski 

publisko iepirkumu jomā, jautājumos, kas saistīti ar personāla atlasi un vadību, 

kā arī citām nolikumā noteiktajām Aģentūras funkcijām un uzdevumiem. 

Pretkorupcijas plānā norādīto risku novēršanai tiek paredzēti konkrēti 

pretkorupcijas pasākumi un noteikta amatpersona, kura atbild par 

pretkorupcijas pasākumu 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.  

 

2016.gadā, tāpat kā iepriekšējā gadā, tika veiktas Aģentūras visu  amatpersonu 

un darbinieku apmācības pretkorupcijas jautājumos. Apmācībās gūto zināšanu 

novērtēšanai, Aģentūras darbinieki un amatpersonas aizpildīja šim nolūkam 

sagatavotus zināšanu pārbaudes testus.  

  

Iepirkuma procedūras Aģentūra veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un 

Aģentūras iekšējiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā finanšu gadam 

piešķirtos finanšu līdzekļus. Aģentūras saimnieciskajai darbībai nepieciešamos 

iepirkumus 2016.gadā organizēja ar Aģentūras direktora 2016.gada 5.janvāra 

rīkojumu Nr. RG-16-1-rs kārtējam gadam izveidota iepirkuma komisija, kuras 

sastāvā iekļauti Aģentūras, Rīgas domes Finanšu departamenta un Rīgas domes 

Juridiskās pārvaldes darbinieki. 2016.gadā par Aģentūras iepirkumu komisijas 

organizētajiem iepirkumiem Iepirkumu uzraudzības birojā nav iesniegta 

neviena sūdzība. 

 

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 nodrošināja 152 darbinieki, t.sk., 49 

inženiertehniskie darbinieki un Aģentūras administratīvais personāls un 103 

strādnieki.  

 

Aģentūrā strādājošajam personālam ir nepieciešamas ne vien specifiskas – 

enerģētikas nozarei atbilstošas teorētiskās zināšanas un izglītība, bet arī 

praktiskā darba iemaņas un pieredze. Pārskata gadā 93 Aģentūras darbiniekiem 
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jeb 61 % bija pirmā vai otrā līmeņa augstākā  profesionālā vai akadēmiskā  

izglītība, 49 darbiniekiem jeb 32% - vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā 

izglītība un tikai 10 darbiniekiem -  vispārējā pamatizglītība.  

 

Atbilstoši Aģentūras veicamā darba specifikai 85% no kopējā darbinieku skaita 

ir vīrieši. Aģentūrā ir izveidojies un nostabilizējies praktiski nemainīgs darba 

kolektīvs, par ko liecina fakts, ka jau trešo gadu pēc kārtas tikai 5 pastāvīgā 

darbā, pilnu laika slodzi strādājošie darbinieki gada laikā ir pārtraukuši darba 

attiecības. 20% no visiem Aģentūrā strādājošajiem ir vecumā līdz 30 gadiem, 

60 % - vecumā no 30-62 gadiem un 20% - vecāki par 62 gadiem.  

    

Jau piecus gadus - 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.  

 

 

 

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.   

 

Regulāri tiek sniegtas atbildes uz iedzīvotāju iesniegumiem par atsevišķiem 

lokāliem nodzisumiem  pilsētas ielu apgaismojuma komunikācijās Aģentūras 

mājaslapas vadības sistēmas ietvaros ar tām sekojošu bojājumu novēršanu, 

sagatavotas atbildes par līdz šim neapgaismotām pilsētas ielām, reģioniem un 

iekškvartāliem, kā arī nākotnes perspektīvām. 

 

2016.gadā Aģentūras darbinieki aktīvi piedalījās Latvijas valsts simtgades 

programmas Rīgas pilsētā veidošanas darbā. Tika sagatavoti dažādi 

priekšlikumi un izstrādātas darbu un materiālu izmaksu tāmes apgaismojuma 

rekonstrukcijai un atjaunošanai Vērmanes dārzā, apgaismojuma ierīkošanai uz 

11.novembra krastmalas gājēju promenādes starp Akmens un Vanšu tiltiem, 

apgaismojuma izbūvei uz Mežaparka atpūtas parka estrādei pieguļošajiem 

gājēju celiņiem.  

http://www.rigasgaisma.lv/
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5. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 

  

 

2017.gada darba plāns balstās uz Aģentūrai uzdoto funkciju izpildes 

nodrošināšanai budžetā piešķirto līdzekļu apjomu. 

 

 

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  

 

Sadarbībā ar Rīgas Ziemeļu izpilddirekciju tiks turpināta ielu apgaismojuma 

izbūve Juglas kanālmalas promenādes renovācijas 2.kārtas ietvaros. 

 

2017.gada pirmajā pusē tiks pabeigta elektroenerģijas pastāvīgā sprieguma 

līnijas pārbūve no piekarkabeļu līnijas uz apakšzemes kabeli Lucavsalas aktīvās 

atpūtas zonā.  

 

 

5.2. Nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi 

 

Aģentūra piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros 2017.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 līdzekļiem iespējami kvalitatīvi uzturētu esošo apgaismojuma tīklu.  

 

Ielu, parku un citu publiskai lietošanai paredzēto objektu apgaismošana tiks 

nodrošināta atbilstoši apgaismojuma ieslēgšanas un izslēgšanas grafikam.  

 

2017.gadā, tāpat kā iepriekšējos, Aģentūra turpinās strādāt pie ielu 

apgaismojuma  efektivitātes uzlabošanas un modernizācijas,  t.sk., arī pie pirms 

pieciem gadiem uzsāktās apgaismojumam patērētās jaudas samazināšanas un 

piedalīsies KPFI vai līdzīgos projektos, ja tādi tiks izsludināti, lai šādu projektu 

īstenošanas rezultātā esošie nātrija apgaismes objekti tiktu nomainīti uz gaismu 

izstarojošām diodēm - LED.  

 

Aģentūra veiks luksoforu objektu un regulējamo gājēju pāreju uzturēšanu darba 

kārtībā, lai sekmīgi nodrošinātu satiksmes organizēšanu Rīgas pilsētas ielās, 

regulējamos krustojumos un gājēju pārejās. 

 

2017.gadā, tāpat kā iepriekšējā gadā, ir plānots ekspluatācijas darbu ietvaros 

salīdzinoši vairāk uzmanības veltīt bojāto dzelzsbetona un sarūsējušo metāla 
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balstu un konsoļu nomaiņai atsevišķos ielu posmos un arī dzīvojamo masīvu 

iekškvartālos. Tiks turpināts arī kailvadu līniju nomaiņas darbs uz AMKA tipa 

mūsdienīgiem piekarkabeļiem un elektrosadales skapju aprīkošana ar 

automatizētajām vadības sistēmām, lai ievērojami operatīvāk un efektīvāk 

varētu sekot ielu apgaismojuma iedegšanas procesam, noteikt un lokalizēt 

nodzisumus un citus apgaismojuma līniju bojājumus.    

 

Aģentūra nodrošinās ielu apgaismojuma elektriskā tīkla ekspluatāciju, 

iespējami ātri novēršot avārijas bojājumus, atjaunojot nogāztos gaismekļu 

balstus un luksoforus, pārrautās apakšzemes un gaisa vadu un kabeļu līnijas, kā 

arī atjaunojot citus ielu apgaismojuma un luksoforu komunikāciju objektus.  

 

Aģentūras 151 darbinieks veiks 48,4 tūkstošu gaismekļu, 36,5 tūkstošu balstu, 

1,88 tūkstošu km zemē guldīto un gaisa kabeļu un gasvadu līniju apkalpošanu, 

369 luksoforu objektu, t.sk., 95 regulējamo gājēju pāreju, darbības 

nodrošināšanu un  50 ielu pulksteņu, 17 sporta laukumu, 25 skolu dekoratīvā 

un to teritoriju funkcionālā un 18 pašvaldības ēku un inženiertehnisko būvju 

dekoratīvā apgaismojuma, 21 tuneļa un 2 tiltu pārvadu apgaismojuma 

apkalpošanu. 


