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IEVADS 

 

 

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

2014.gada publiskais pārskats sagatavots saskaņā ar 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 saskaņā ar Rīgas domes lēmumu 

izveidota pašvaldības iestāde, kas tika izveidota 2004.gadā, reorganizējot 

bezpeļņas organizācijas sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Rīgas gaisma”.  

 

Aģentūra atrodas Rīgas domes priekšsēdētāja pakļautībā. Kontroli pār 

Aģentūras darbību īsteno Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komiteja. 

 

Aģentūra 2014.gadā darbojās pamatojoties uz Rīgas domes 2010.gada 

14.decembra nolikumu Nr.84 „Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” 

nolikums”. Aģentūras darbību reglamentē arī likums „Par pašvaldībām” un 

Publisko aģentūru likums.  

 

Aģentūras darbības uzraudzību nolikumā noteiktās kompetences ietvaros veica 

Rīgas dome un Aģentūras konsultatīvā padome.      

 

 

1.2. Izveidošanas mērķis 

 

Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” 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. 
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„Veicināt siltumenerģijas un elektroenerģijas racionālu izmantošanu”, 

Aģentūras darbība tiek virzīta uz jaunu, elektroenerģiju taupošu gaismekļu 

ieviešanu pilsētas apgaismojuma sistēmā. 

 

 

1.3. Funkcijas un uzdevumi 

 

Aģentūra Rīgas domes uzdevumā veic šādas funkcijas: 

1) 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; 

2) sniedz pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām; 

3) 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; 

4) izveido un uztur vienotu informācijas sistēmu par Rīgas pilsētas ielu, 

laukumu, parku un citu publiskai lietošanai paredzētu teritoriju ārējās 

apgaismošanas ietaisēm; 

5) nodrošina Rīgas pilsētas luksoforu sistēmas darbību un veic tās 

vajadzībām ierīkoto elektrisko tīklu uzturēšanu; 

6) organizē dekoratīvā apgaismojuma apsaimniekošanu. 

 

Izpildot tai 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 elektrisko tīklu uzturēšanu; 

4) izvērtē un ievieš modernas, kvalitatīvas, videi draudzīgas un ekonomiski 

izdevīgas tehnoloģijas 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. 

 

1.4. Aģentūras īstenotās budžeta programmas 

 

Pārskata gadā Aģentūra īstenoja sekojošas 2 budžeta programmas: 

 

1. Ielu apgaismošanas pamatbudžeta programmu; 

2. Pilsētas luksoforu uzturēšanas pamatbudžeta programmu; 

kā arī piedalījās 
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pašvaldības budžeta programmas „Līdzfinansējums Eiropas Savienības 

fondiem un citiem projektiem” (01.39.00) ietvaros Klimata pārmaiņu 

finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklātā konkursā 

„Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā – 

atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” kur 

atbalstu guva projekts „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, 

iegādājoties elektromobiļus”. Tā rezultātā bija iegādāti 14 elektromobiļi 

(PVS ID 3365).  

 

 

 

2. FINANŠU RESURSI UN DARBĪBAS REZULTĀTI 

 

 

2.1. Finansējums un tā izlietojums 2014.gadā 

 

Aģentūras kopējie ieņēmumi 2014.gadā bija 7 581 963 euro. Rīgas domes 

dotācija Aģentūrai bija 7 186 877 euro, no šiem līdzekļiem 6 481 634 euro ir 

saņemti ielu pagaismojuma ekspluatācijas nodrošināšanai un 705 243 euro 

pilsētas luksoforu sistēmas un tās vajadzībām ierīkoto tīklu uzturēšanai.  

 

Ar mērķi piesaistīt papildus līdzekļus arī 2014.gadā Aģentūra piedalījās 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklātā 

konkursa „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā – 

atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai”, kura rezultātā 

atbalstu guva projekts par 14 elektromobiļu iegādi. Šis projekts ir sekmīgi 

īstenots un iepirkuma rezultātā par 361 298 euro ir iegādāti visi 14 

elektromobiļi, no tiem, 249 944 euro KPFI līdzekļi, bet atlikusī daļa jeb        

111 354 euro bija Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums no programmas 

„Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem projektiem”. 

 

Par pašu sniegtajiem maksas pakalpojumiem Aģentūra 2014.gadā nopelnīja 

395 085 euro. No tiem vairāk nekā puse jeb 229 529 euro bija nopelnīti par 

reklāmas iekārtu pieslēgumu ielu apgaismojumam un to apkalpošanu. Pārējie 

pašu ieņēmumi bija nopelnīti par balstu nomu, izpildītajiem ielu apgaismojuma 

izbūves pasūtījuma darbiem un citiem maksas pakalpojumiem, kā arī saņemti 

kā kompensācija no apdrošināšanas kompānijām par bojātajiem balstiem.    

 

Aģentūras 2014.gada bilance 

 Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Ilgtermiņa ieguldījumi 18 100 408 18 048 251 
    Nemateriālie ieguldījumi 9 329 5 546 

    Pamatlīdzekļi 18 091 079 18 042 705 

Apgrozāmie līdzekļi 358 407 320 339 

    Krājumi 297 515  272 116 
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    Norēķini par prasībām (debitoriem) 52 837 40 748 

    Nākamo periodu izdevumi un avansi par 

pakalpojumiem  

8 055 7 476 

    Naudas līdzekļi 0 0 

KOPĀ 18 458 815 18 368 590 

Pašu kapitāls 17 744 142 17 735 210 
     Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 17 735 210 16 216 010 

     Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 8 932 1 519 201 

Kreditori (īstermiņa saistības) 714 673 633 380 
     Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 89 668 85 459 

     Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 1 954 450 

     Uzkrātās saistības 478 699 503 289 

     Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem  75 608 21 370 

     Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 68 744 22 812 

KOPĀ 18 458 815 18 368 590 

 

 

 

2.2.  2014.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; 

IZPILDE: pamatos atbilstoši ielu apgaismojuma ieslēgšanas un izslēgšanas 

grafikam tika nodrošināta publiskai lietošanai paredzēto objektu apgaismošana, 

kopā 3912 stundas gadā; 

 

2) luksoforu objektu uzturēšana darba kārtībā: 

PLĀNS: nodrošināt satiksmes organizēšanu Rīgas pilsētas ielās, regulējamos 

krustojumos un gājēju pārejās, uzturot darba kārtībā 351 luksoforu objektu, 

t.sk., 83 regulējamas gājēju pārejas; 

IZPILDE: īstenota 357 luksoforu objektu, t.sk., 88 regulējamu gājēju pāreju 

uzturēšana darba kārtībā, iespējami īsā laikā novēršot radušos luksoforu 

objektu bojājumus. Pārskata periodā apkalpojamo luksoforu objektu skaits 

palielinājās par 6 un regulējamo gājēju pāreju skaits – par 5 vienībām, bez tam 

transporta plūsmas uzlabošanas nolūkā 42 ielu krustojumos bija izmainīti 

luksoforu objektu signālplāni; 

     

3) avārijas bojājumu likvidēšana: 

PLĀNS: ierobežoto finanšu līdzekļu apjoma dēļ prioritāte - avārijas bojājumu 

likvidācijas darbs, operatīvi likvidējot prognozējamos ap 2000 bojājumus 1278 

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

gaismekļu balstus, pārrautās gaisa vadu un kabeļu līnijas un nogāztos 

kabeļskapjus; 
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IZPILDE: gada laikā operatīvi likvidēts 1581 apakšzemes kabeļu līniju 

bojājums un tādējādi bija nodrošināta 1286 km zemē guldīto kabeļu līniju 

ekspluatācija.  

 

4) gaismas ķermeņu un spuldžu nomaiņa: 

PLĀNS: nodrošināt 46,4 tūkstošu gaismekļu degšanu un budžeta līdzekļu 

ierobežotā apjoma dēļ veikt tikai atsevišķu bojātu gaismekļu un izdegušu 

spuldžu nomaiņu; 

IZPILDE: atskaites gadā apkalpojamais gaismekļu skaits palielinājās par 0,3 

tūkstošiem vienību un gada beigās tika nodrošināta 46,7 tūkstošu gaismekļu 

degšana. Atskaites gadā bija nomainīti 816 bojātie gaismekļi (1,7% no 

gaismekļu kopskaita) un 7,5 tūkstoši izdegušo spuldžu jeb 16% no to kopskaita.  

 

5) balstu nomaiņa un krāsošana: 

PLĀNS: nomainīt 243 kritiskā stāvoklī esošos bojātos apgaismojuma balstus 

un 255 konsoles, kā arī nokrāsot 1043 balstus, atliekot to nomaiņu uz vēlāku 

laiku, kad būs pieejami šī darba izpildei nepieciešamie līdzekļi; 

IZPILDE: atbilstoši plānotajam ir nomainīti 244 balsti un 285 konsoles. 12 

mēnešos bija nokrāsoti 469 balsti un 1017 konsoles, kas ir mazāk nekā plānots, 

jo aizvadītajā gadā salīdzinoši lielāks uzsvars bija likts uz atsevišķu, kritiskā 

stāvoklī esošo ielu apgaismojuma posmu kapitālo remontu.   

 

6) kailvadu līniju nomaiņa: 

PLĀNS: nomainīt 1,3 km jeb 3,8% vecās avārijas stāvoklī esošās kailvadu 

līnijas uz AMKA tipa mūsdienīgiem piekarkabeļiem;   

IZPILDE: nomainīti 4,2 km (t.i., par 2,9 km jeb 3 reizes vairāk nekā gada 

kopējais plāns) veco, avārijas stāvoklī esošo kailvadu līniju uz jauniem AMKA 

tipa mūsdienīgiem piekarkabeļiem. Papildus tam, Aģentūra nomainīja vēl 13 

km dažāda veida kabeļus. 

 

7) elektrosadales skapju apkalpošana: 

PLĀNS: nodrošināt 403 elektrosadales skapju apkalpošanu, tai skaitā, 206, 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, 5 elektrosadales skapjus aprīkot ar AVS, 

uzstādot tajos jauno GPRS vadību, kā arī nomainīt 65 sarūsējušos un mehāniski 

bojātos kabeļskapjus; 

IZPILDE: izbūvēti 3 jauni apgaismojuma sistēmas elektrosadales skapji un 

gada beigās Aģentūra apkalpoja 406 elektrosadales skapjus, kā arī aizvadītajā 

gadā ir nomainīti 10 elektrosadales skapji, kas līdzekļu ierobežotā apjoma dēļ 

netika plānots. Ar jauno AVS tika aprīkoti 15 elektrosadales skapji jeb 3 reizes 

vairāk nekā bija plānots. Rezultātā 221 elektrosadales skapis jeb 54 % no to 

kopskaita ir aprīkoti ar ELLAT vai TELIKO AVS. Bez tam, ir nomainīti 225 

sarūsējušie un mehāniski bojātie kabeļskapji, kas ir par 160 gabaliem jeb 3,5 

reizes vairāk nekā gada plāns. 
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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 ievades jaunveidotajā datu bāzē.  

 

9) autoparka atjaunošana: 

PLĀNS: ekspluatācijas un remontdarbu savlaicīgas un kvalitatīvas izpildes 

nodrošināšanai un vecā auto transporta nomaiņai iegādāties 1 mazlietotu 

personāla pacēlāju uz automašīnas bāzes, 1 mazās klases pielāgotu kravas 

furgonu un 2 mazās klases vieglos automobiļus; 

IZPILDE: iegādāti 2 mazlietoti personāla pacēlāji uz automašīnas bāzes, 1 

mazās klases pielāgots kravas furgons un 2 mazās klases vieglie automobiļi. 

   

Papildus ekspluatācijas darbu ietvaros veiktajam 2014.gadā par budžetā 

piešķirtajiem kapitālā remonta un nedaudz arī ekspluatācijas līdzekļiem 

turpinājās ielu apgaismojuma projektēšanas un ierīkošanas darbs Dārziņu 

apkaimē, kur tika ierīkots apgaismojums Sakņu, Jāņogu, Dārziņu un Cidoniju 

ielas un Dārziņu 2.līnijas atsevišķos posmos, Kr.Barona ielas 1670 m garā 

posmā veikta elektrotīklu rekonstrukcija un apakšzemes kabeļu maiņa, ierīkots 

apgaismojums Bolderājā – Keramikas, Tekstilnieku un Dolomīta ielās, kā arī 

Tekstilnieku parkā. Ir nomainīts kritiskā stāvoklī esošais apakšzemes kabeļa 

posms Slokas ielā, posmā no Lielezeres līdz Varkaļu ielai, rekonstruētas 4 

neregulējamas gājēju pārejas, nomainīti balsti 11.novembra krastmalas un 

K.Ulmaņa gatves atsevišķos kritiskā stāvoklī esošos posmos, rekonstruēts ielu 

apgaismojuma elektriskais tīkls Ikšķiles un Maskavas ielas vairākos 

iekškvartālos, kā arī Daugavas promenādes labiekārtošanas darbu ietvaros par 

310 m bija pagarināts promenādes apgaismojums.   

 

Papildus gada plānā paredzētajiem uzdevumiem tika nodrošināti Ziemassvētku 

dekoratīvās izgaismošanas darbi, uzstādot iepriekšējos gados iegādātās svētku 

rotājumu virtenes un dekorus, kā arī veikti citi pilsētas svētku noformēšanas 

darbi.  

 

Par Rīgas infrastruktūras fonda līdzekļiem tika uzsākts darbs pie Juglas 

kanāla malas promenādes apgaismojuma rekonstrukcijas un gar Brīvības gatvi 

un Vidzemes aleju bija ierīkota pastāvīgā sprieguma kabeļu līnija un 2126 m 

garā posmā uzstādīti 66 gaismekļi. Bez tam, par šī fonda līdzekļiem bija 

rekonstruēts esošais ielu apgaismojuma tīkls un ierīkots jauns apgaismojums 

Anniņmuižas parkā, 2605 m garā posmā uzstādot 95 gaismekļus.  
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2.3. Informācija par Aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

 

Maksas pakalpojumu, kurus sniedz Aģentūra, saraksts un to izcenojumi ir 

noteikti ar Rīgas domes 2013.gada 24.septembra saistošajiem 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, pazemes 

komunikāciju arhīva informācijas sagatavošanu un konsultācijām ielu 

apgaismojuma projektēšanā. 

 

Aģentūra 2014.gadā strādāja atbilstoši iepriekšminētajiem noteikumiem un par 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus izlietoja atbilstoši 

Aģentūrai apstiprinātajām budžeta tāmēm, ar to saistīto nodokļu un izdevumu 

samaksai, kā arī citu ar Aģentūras saimnieciskās darbības nodrošināšanu 

saistītu izdevumu apmaksai. 

    

 

2.4. Darbības stratēģijas 2014.-2016.gadam izpilde 

 

2014.gada 25.februārī ar Rīgas domes lēmumu Nr. 798 tika 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.  

 

Saskaņā ar to 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 2014.gadā 

investīciju līdzekļi netika piešķirti nevienam no šiem objektiem, kā arī tie 

nebija piešķirti Stratēģijā minētajiem apakšzemes kabeļu līniju rekonstrukcijas 

darbiem.    

 

Atbilstoši Stratēģijai Aģentūra īstenoja ielu apgaismojuma ekspluatācijas un 

luksoforu objektu uzturēšanas ikdienas nodrošinājuma darbus, kā arī veica ielu 

pulksteņu modernizāciju. Atskaites gadā ir rekonstruēti 7 no 49 ielu 

pulksteņiem, kam 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.     
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2.5. Pārskats par Aģentūras vadības un darbības uzlabošanas sistēmām 

efektīvas darbības nodrošināšanai 

 

Aģentūras 2014.gada pārskata revīziju un zvērināta revidenta ziņojumu vadībai 

par Aģentūras 2014.gada pārskatu, saskaņā ar līgumu par Rīgas pilsētas 

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

Revīzijas laikā tika pārrunātas dažas problēmas Aģentūras darbībā, kam jau 

revīzijas laikā bija 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 tās struktūrai. 

 

Atbilstoši Aģentūrā izstrādātajam un ieviestajam pretkorupcijas pasākumu 

plānam ir noteikti korupcijas riski publisko iepirkumu jomā un jautājumos, kas 

saistīti ar personāla atlasi un vadību. Atbilstoši pretkorupcijas plānā 

noteiktajiem riskiem ir paredzēti konkrēti pretkorupcijas pasākumi un ir 

noteiktas amatpersonas, kuras atbild par pretkorupcijas pasākumu īstenošanu. 

Par pretkorupcijas pasākumu ieviešanu un īstenošanu publisko iepirkumu 

jautājumos atbild 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 un 

Aģentūras struktūrvienību vadītāji. 

 

Aģentūra katru gadu veic iepirkuma procedūras atbilstoši Publisko iepirkumu 

likumā noteiktajai kārtībai, ņemot vērā katram finanšu gadam piešķirtos 

finanšu līdzekļus. Atbildīga par iepirkumu organizēšanu 2014.gadā bija 

iepirkuma komisija, kura izveidota ar 2013.gada 20.marta rīkojumu Nr. RG-13-

8-rs un tajā 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. STRUKTŪRA UN PERSONĀLS 

 

 

2014.gadā Aģentūras struktūra netika mainīta, jo gan tās veicamie uzdevumi, 

gan arī tai deleģētās funkcijas bija nemainīgas.  
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2014.gadā Aģentūrā bija nodarbināti 147 darbinieki, tai skaitā, 95 strādnieki un 

52 inženiertehniskie darbinieki un Aģentūras administratīvais personāls, no 

kuriem 6 ir valsts amatpersonas.  

 

137 Aģentūras darbiniekiem ir vidējā profesionālā vai augstākā līmeņa 

profesionālā izglītība. Atbilstoši Aģentūras veicamā darba specifikai vairāk kā 

88% no kopējā darbinieku skaita ir vīrieši. Aģentūrā ir izveidojies un 

nostabilizējies praktiski nemainīgs darba kolektīvs, par ko liecina fakts, ka 

pārskata gada laikā tikai 4 pastāvīgā darbā, pilnu laika slodzi strādājošie 

darbinieki pārtrauca darba attiecības. 

    

Bez tam, 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 

 

  

Sabiedrība ar Aģentūras veicamo darbu aktualitātēm ielu apgaismojuma jomā 

var iepazīties Aģentūras mājas lapā www.rigasgaisma.lv. Šeit ir izvietota arī 

informācija gan par Aģentūras struktūru, gan dažādu jomu atbildīgo personu 

tālruņu numuri, publicēti visi iepirkumi un izsludināti konkursi, kā arī to 

rezultāti. 

 

Aģentūras atbildīgie darbinieki un ekspluatācijas rajonu speciālisti regulāri 

kopā ar Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju speciālistiem piedalās 

tikšanās ar visu Rīgas apkaimju iedzīvotājiem par tos interesējošiem 

jautājumiem un sniedz informāciju par ielu apgaismojuma attīstības 

aktualitātēm, plānotajiem un perspektīvajiem darbiem ielu apgaismojuma 

izbūves, rekonstrukcijas jautājumos un jaunu tehnoloģiju ieviešanas 

perspektīvām. 

  

Uz 2013.gada oktobrī - decembrī veikto publiskās apspriešanas tematisko 

sarunu bāzes, 2014.gadā bija izstrādāta un ar Rīgas 27.05.2015. domes lēmumu 

Nr. 1173 apstiprināta „Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam” 

un Rīgas attīstības programma 2014.-2020.gadam.  

 

2014.gadā Aģentūras darbinieki piedalījās un lasīja referātus Rīgas enerģētikas 

aģentūras un Latvijas Pašvaldības savienības rīkotajos publiski pieejamos 

semināros par energoefektivitātes viediem un to tehniskiem risinājumiem, 

respektīvi, LED tehnoloģijas gaismekļu ieviešanas pieredzi pilsētas ielu 

apgaismojuma sistēmā. 

 

http://www.rigasgaisma.lv/
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Bez tam, ik dienas Aģentūras Avārijas dienesta elektrotīklu dispečeri nodrošina 

nepastarpinātu, tiešu un tūlītēju iedzīvotāju informēšanu dažādos Aģentūras 

kompetences jautājumos.   

 

 

5. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 

  

 

Aģentūras 2015.gada darba plāns balstās uz Aģentūrai uzdoto funkciju izpildes 

nodrošināšanai budžetā šim gadam piešķirto līdzekļu apjomu. 

 

 

5.1. Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti 

 

Par Aģentūrai piešķirtajiem līdzekļiem tiks nodrošināts ielu apgaismojums 

Rīgas pilsētā un luksoforu sistēmas un tās vajadzībām ierīkoto elektrisko tīklu 

darbība.  

 

Dārziņu apkaimes infrastruktūras uzlabošanas un labiekārtošanas kompleksā 

risinājuma ietvaros ar Rīgas Austrumu izpilddirekciju jau trešo gadu pēc kārtas 

ir plānots turpināt apgaismojuma ierīkošanu Dārziņu teritorijā - veicot 

apgaismojuma tālākos projektēšanas darbus, kā arī īstenojot ielu apgaismojuma 

ierīkošanas darbu 3.kārtu.  

  

2015.gadā tiks turpināti sekojoši 2014.gadā iesāktie ielu apgaismojuma izbūves 

un kapitālā remonta darbi:   

 1) pabeigts Slokas ielas apakšzemes kabeļu līnijas kapitālais remonts 

posmā starp Kalnciema ielu un A.Grīna bulvāri; 

 2) ielu apgaismojuma rekonstrukcija atsevišķos Austrumu 

izpilddirekcijas teritorijas dzīvojamo masīvu iekškvartālu posmos,  

 3) turpināta Daugavas promenādes apgaismojuma izbūve, 

 4) Esplanādes parkā gar Elizabetes ielu tiks nomainīti atlikušie vecie 12 

parka balsti un gaismekļi, tādējādi pabeidzot Esplanādes parka apgaismojuma 

kapitālo remontu, 

5) pabeigta Lucavsalas ielas apgaismojuma ierīkošanas projekta 

izstrāde, 

6) tiks turpināta apgaismojuma rekonstrukcija Pļavnieku parkā starp 

A.Saharova, Dravnieku un Pļavnieku ielām. 

 

 

5.2. Nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi 

 

2015.gadā Aģentūra piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros nodrošinās tai deleģēto 

funkciju izpildi, turpinās strādāt pie esošā pilsētas apgaismojuma sistēmas 

modernizācijas un luksoforu sistēmas uzturēšanas darba kārtībā, lai ar tās rīcībā 
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esošajiem budžeta līdzekļiem ik dienas iespējami labi uzturētu esošo 

apgaismojuma tīklu.  

 

Sākot ar 2015.gadu Aģentūrai ir paplašinātas funkcijas, uzdodot nodrošināt 18 

pilsētas tuneļu un Dienvidu tilta dekoratīvā apgaismojuma uzturēšanu darba 

kārtībā. 

 

Rīgas pilsētas ielu, parku un citu publiskai lietošanai paredzēto objektu 

apgaismošana tiks nodrošināta pamatos atbilstoši apgaismojuma ieslēgšanas un 

izslēgšanas grafikam, salīdzinoši gaišajā vasaras periodā elastīgi mainot 

apgaismojuma degšanas laiku un tādējādi, maksimāli taupīgi izlietojot budžetā 

šim mērķim piešķirtos līdzekļus. 

 

Ar mērķi nodrošināt satiksmes organizēšanu Rīgas pilsētas ielās, regulējamos 

krustojumos un gājēju pārejās, Aģentūra veiks luksoforu objektu un regulējamo 

gājēju pāreju uzturēšana darba kārtībā.  

 

Remontmateriālu iegādei ierobežotā līdzekļu apjoma dēļ galvenā prioritāte būs 

avārijas bojājumu likvidācijas darbs, atjaunojot nogāztos gaismekļu balstus un 

luksoforus, pārrautās apakšzemes un gaisa vadu un kabeļu līnijas, jo īpaši 

tāpēc, ka pēdējos sešos gados investīciju programmas līdzekļi ielu 

apgaismojuma atjaunošanas darbiem bija piešķirti tikai vienam objektam – 

Esplanādes parka kapitālajam remontam.  

 

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.  

 

Aģentūrai deleģēto funkciju izpildi nodrošinās 151 darbinieks, kas īstenos      

46 600 gaismekļu, 35 800 balstu, 1851 km apakšzemes un gaisa kabeļu līniju 

apkalpošanu, 357 luksoforu objektu, t.sk., 88 regulējamo gājēju pāreju darbības 

nodrošināšanu, 49 ielu pulksteņu, 20 skolu un 17 sporta laukumu apkalpošanu 

un 18 tuneļu un Dienvidu tilta dekoratīvā apgaismojuma uzturēšanu darba 

kārtībā.  

 

Ar mērķi piesaistīt papildus līdzekļus Rīgas pilsētas apgaismojuma tīkla 

modernizācijai, arī 2015.gadā Aģentūra turpinās dalību, iesniedzot 4 projektus, 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu atklātajā konkursā 

„Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību apgaismojumā”. Šie 

projekti paredz veco, esošo gaismekļu nomaiņu uz jauniem energoefektīviem 

LED tehnoloģiju gaismekļiem K.Ulmaņa un G.Zemgala gatves un Maskavas 

un Brīvības ielas atsevišķos posmos.  

 

 

Aģentūras direktora p.i.     J.Drulle 


