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1. Aģentūras izveidošanas mērķis
Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” (turpmāk tekstā – Aģentūra)
darbības pamatmērķis ir nodrošināt Rīgas ielu, parku un citu publiskai
lietošanai paredzēto teritoriju ārējā apgaismojuma tīklu ekspluatāciju, remontu
un rekonstrukcijas darbus, kā arī materiāli tehniskās bāzes atjaunošanu.
Ar savu darbību Aģentūra tieši nodrošina Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas
līdz 2025.gadam „Droša pilsētvide” uzdevuma U15.3. „Uzlabot ielu un
pagalmu apgaismojumu” īstenošanu. Pastarpināti Aģentūra arī veicina
uzdevumu U15.1. „Veicināt cilvēku drošību pilsētā” un U15.2. „Veicināt
braukšanas drošību pilsētā”, jo kvalitatīvs, pareizi izbūvēts un ekspluatēts ielu
apgaismojums būtiski uzlabo kriminogēno situāciju, kā arī gājēju un transporta
līdzekļu vadītāju drošību diennakts tumšajās stundās.
2. Aģentūras funkcijas
Aģentūra Rīgas domes uzdevumā veic šādas funkcijas:
 pārvalda un apsaimnieko Rīgas pilsētas pašvaldības ielu, laukumu,
parku un citu publiskai lietošanai paredzētu teritoriju ārējās
apgaismošanas ietaises un to vajadzībām ierīkotos elektriskos tīklus
kopā ar to vadības ierīcēm;
 sniedz publiskus pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām;
 izstrādā Rīgas pilsētas pašvaldības ielu, laukumu, parku un citu
publiskai lietošanai paredzētu teritoriju ārējā apgaismojuma
apsaimniekošanas, rekonstrukcijas un izbūves programmu, veic šīs
programmas un ar to saistīto projektu realizāciju;
 izveido un uztur vienotu informācijas sistēmu par Rīgas pilsētas
pašvaldības ielu, laukumu, parku un citu publiskai lietošanai
paredzētu teritoriju ārējās apgaismošanas ietaisēm.
3. Aģentūras juridiskais statuss
Aģentūra ir Rīgas domes izveidota pašvaldības iestāde, kas darbojas saskaņā ar
Rīgas domes 2004.gada 16.marta nolikumu Nr.93 „Rīgas pašvaldības aģentūras
„Rīgas gaisma” nolikums”. Tiesiskās attiecības ar Rīgas domi 2009.gadā
noteica 2004.gada 30.augusta pārvaldes līgums Nr. 305 un 2009.gada 21.aprīļa
pārvaldes līgums Nr.RD-09-350-lī.
Aģentūras darbību reglamentē arī LR likums „Par pašvaldībām” un Publisko
aģentūru likums. Sniegto publisko pakalpojumu saraksts ir noteikts „Rīgas
domes 2004.gada 6.jūlija saistošajos noteikumos Nr.69 „Par Rīgas pašvaldības
aģentūras „Rīgas gaisma” publiskajiem maksas pakalpojumiem”. Savukārt,
publisko pakalpojumu izcenojumi aizvadītajā gadā līdz 11.augustam bija
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apstiprināti ar Rīgas domes 2008.gada 8.jūlija lēmumu Nr. 3918, bet pēc tam ar
2009.gada 11.augusta lēmumu Nr.61 „Par Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas
gaisma” publiskajiem pakalpojumiem un to izcenojumiem”. Aģentūras
darbības uzraudzību nolikumā noteiktās kompetences ietvaros veic Rīgas
dome, par Aģentūras darbību atbildīgā amatpersona un Aģentūras konsultatīvā
padome.
4. Aģentūras struktūra un personāls
Aģentūrā 2009.gada 31.decembrī bija nodarbināti 127 pastāvīgie darbinieki,
tajā skaitā, 85 strādnieki un 42 inženiertehniskie darbinieki un Aģentūras
administratīvais personāls. Darbinieku skaits atskaites periodā samazinājās par
29, no tiem 20 ir strādnieki.
2009.gada vidū darbinieku atlīdzībai piešķirto budžeta līdzekļu samazinājuma
rezultātā (par 11,1%) Aģentūra bija spiesta atbrīvot no darba 20 darbiniekus,
attiecīgi veicot vispārēju Aģentūras pildāmo darbu un darbinieku noslogotības
izvērtējumu un darbu pārdali starp pārējiem Aģentūrā strādājošajiem. Tika
likvidēts Sakaru iecirknis, kas nodrošināja 44 pulksteņu apkopi un
ekspluatācijas remontus, kā arī īstenotas vairākas citas strukturālas izmaiņas.
Rezultātā Aģentūrā strādājošo skaits samazinājās līdz 132 darbiniekiem jeb
81,5% no 2008.gadā strādājošo skaita (2008.gadā – 162). Minētais strādājošo
samazinājums un avāriju skaita pieaugums, ko veicina pēdējos divos gados
trūkstošais investīciju piešķīrums ielu apgaismojuma kapitālajiem remontiem,
ievērojami palielina Aģentūras darbinieku noslodzi un veicamo darbu apjomu.
Aģentūrā ilgu gadu laikā ir izveidojies strādājošo pamatkodols, kam raksturīga
konsekventa izpratne par stabilu, savam darba kolektīvam uzticīgu darba vidi.
Pēdējos gados, strauji pieaugot tehniskajām prasībām pret datu informācijas
nesējiem un tehniskajām inovācijām, nopietna uzmanība tiek pievērsta jauno
darbinieku atlasei un personāla kvalifikācijas celšanai. Aģentūras cilvēkresursu
vadības politika ir virzīta uz kolektīva papildināšanu ar izglītotiem, augsti
kvalificētiem, pārmaiņām un jauninājumiem atvērtiem, godprātīgiem un uz
Aģentūras mērķu sasniegšanu vērstiem, uzticīgiem un profesionālajā pilnveidē
ieinteresētiem darbiniekiem.
5. Aģentūras finansējums un tā izlietojums 2009.gadā
Aģentūra tai uzdoto funkciju nodrošināšanai pamatbudžetā 2009.gadā no Rīgas
domes saņēma 3 562,4 tūkst. LVL dotāciju. No pašvaldības teritoriju un dabas
pamatņu sakopšanas programmas līdzekļiem tika piešķirti 18,2 tūkst. LVL
Akmens tilta vēsturisko apgaismes balstu tehniskā stāvokļa pārbaudei,
apgaismojuma rekonstrukcijai dzelzceļa uzbēruma nogāzē posmā no Lāčplēša
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ielas līdz Daugavpils ielai, kā arī Maskavas, Aviācijas un Ikšķiles ielu
iekškvartāla apgaismojuma rekonstrukcijai.
No speciālā budžeta līdzekļiem Aģentūra saņēma 639,6 tūkst. LVL. Par Rīgas
pilsētas infrastruktūras fonda piešķirtajiem 319,6 tūkst. LVL izbūvēts
dekoratīvais apgaismojums Rīgas centra parku zonas kanālmalas teritorijā un
par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietojuma
programmas piešķirtajiem 320 tūkst. LVL 32 pirmsskolas izglītības iestādēs, 6
vidusskolās un J.Mediņa mūzikas skolā veikta ārējā apgaismojuma
rekonstrukcija.
Aģentūra par pašu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 2009.gadā nopelnīja 415
tūkst. LVL, no kuriem 299 tūkst. LVL jeb 72% saņēma par Aģentūras
apgaismojuma balstu nomu un reklāmas iekārtu uzstādīšanu un apkalpošanu,
62 tūkst. LVL jeb 15% nopelnīja par veiktajiem apgaismojuma izbūves
darbiem un 54 tūkst. LVL par pārējiem maksas pakalpojumiem.
Aģentūras 2009.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
Īstermiņa saistības pret saņemtajiem avansiem
Uzkrātās saistības
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi

KOPĀ

Pārskata
perioda
beigās
11 496 937

Pārskata
perioda
sākumā
11 676 757

15 852
11 481 085

16 743
11 660 014

375 983
321 768
34 572
12 642

521 007
382 177
72 972
16 976

7 001
11 872 920
11 573 403

48 882
12 197 764
11 944 355

11 944 355
-370 952

11 852 119
92 236

299 517

253 409

162 447
493
64 346
32 406
39 825

49 963
253
99 419
61 213
42 561

11 872 920

12 197 764
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6. 2009.gada darbības plāns un tā izpildes novērtējums
1) ielu apgaismojuma nodrošināšana:
PLĀNS: nodrošināt Aģentūras pārziņā esošo Rīgas pilsētas ielu, parku u.c.
publiskai lietošanai paredzēto objektu apgaismošanu pamatos atbilstoši
izstrādātajam apgaismojuma ieslēgšanas un izslēgšanas grafikam;
ILPILDE: nodrošināta ielu apgaismojuma sistēmas darbība pamatos atbilstoši
apgaismojuma ieslēgšanas un izslēgšanas grafikam, salīdzinoši gaišajā vasaras
periodā elastīgi mainot apgaismojuma degšanas laiku, kopā 3901 stunda gadā.
2) gaismas ķermeņu nomaiņa:
PLĀNS: nodrošināt 44,4 tūkstošu gaismekļu degšanu un nomainīt atlikušās
nenomainītās 1070 (2,4% no gaismekļu kopskaita) kvēlspuldzes un
dzīvsudraba spuldzes uz jauniem gaismekļiem;
IZPILDE: nodrošināta visu gaismekļu degšana un nomainīti 4810 gaismekļi,
t.sk., 696 vecās kvēlspuldzes un dzīvsudraba spuldzes.
3) kailvadu līniju nomaiņa:
PLĀNS: nomainīt 13,3 km jeb 13,8% vecās avārijas stāvoklī esošās kailvadu
līnijas uz AMKA tipa mūsdienīgiem piekarkabeļiem;
IZPILDE: nomainīti 22,9 km jeb 23,8% avārijas stāvoklī esošo kailvadu līniju
uz AMKA tipa mūsdienīgiem piekarkabeļiem.
4) elektrosadales skapju apkalpošana:
PLĀNS: nodrošināt 396 elektrosadales skapju apkalpošanu, tai skaitā, 149, kas
ir aprīkoti ar automatizēto vadības sistēmu, un 3,8 tūkstošus kabeļu skapju.
Nomainīt un aprīkot ar automatizēto vadības sistēmu 15 elektrosadales skapjus;
IZPILDE: īstenota visu elektrosadales skapju apkalpošana, 15 elektrosadales
skapji nomainīti un 21 aprīkots ar automatizēto vadības sistēmu (par 40%
vairāk nekā plānots). Nomainīti 389 (10% no kopskaita) sarūsējušie un
mehāniski bojātie kabeļu skapji.
5) avārijas bojājumu likvidēšana:
PLĀNS: operatīvi likvidēt avārijas bojājumus, atjaunojot nogāztos gaismekļu
balstus, pārrautās gaisa vadu un kabeļu līnijas un nogāztos kabeļskapjus,
likvidēt prognozējamos 1,4-1,5 tūkstošus bojājumu 1267 km zemē guldīto
kabeļu līnijās;
IZPILDE: likvidējām 1,8 tūkstošus kabeļu līniju bojājumus, kas ir par 20%
vairāk nekā 2008.gadā, jo pēdējos 2 gados nebija piešķirtas investīcijas esošā
apgaismojuma tīkla kapitālajiem remontiem.
6) datu bāzes pilnveidošana:
PLĀNS: turpināt informācijas ARCGIS digitālās datu bāzes izveides darbu un
apgaismojuma komunikāciju precīzu attēlojumu pilsētas plānā;
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IZPILDE: pastāvīgi aktualizēta informācijas ARCGIS digitālā datu bāze un
apgaismojuma komunikāciju precīzs attēlojums pilsētas plānā, kā arī Aģentūras
arhīva materiālu ievade jaunveidotajā datu bāzē.
7) personāla kvalifikācijas celšana:
PLĀNS: celt darbinieku kvalifikāciju un paaugstināt darba ražīgumu, īstenojot
inženiertehnisko darbinieku un ar bīstamām iekārtām strādājošo strādnieku
apmācību un elektrotehnisko darbinieku sertifikāciju;
IZPILDE: 8 inženiertehniskie darbinieki un 16 strādnieki cēluši savu
kvalifikāciju, 6 apgaismes elektriķi ieguvuši pašizgāzēja pacēlāja operatora
kvalifikāciju, 10 darbinieki apguvuši elektrodrošības sagatavošanas kursu un
ieguvuši attiecīgu atestātu, 8 inženiertehniskie darbinieki nokārtojuši
nepieciešamos pārbaudījumus un ieguvuši atbilstošus elektroiekārtu un
elektropārvades līniju būvniecības darbu vadītāja sertifikātus, kā arī 2
darbinieki ir saņēmuši elektropārvades būvdarbu projektētāja sertifikātus.
8) telpu optimizēšana:
PLĀNS: budžeta līdzekļu racionalizācijas nolūkā atteikties no iekpriešējos
periodos nomātajām telpām Tallinas ielā 12a un Maskavas ielā 444c;
IZPILDE: Aģentūras tehniskā bāze ir koncentrēta Ķeguma ielā 66, atsakoties
no telpām Tallinas ielā 12a un Maskavas ielā 444c.
Papildus ekspluatācijas darbu ietvaros veiktajam 2009.gadā par budžetā
piešķirtajiem kapitālā remonta līdzekļiem 12 ielās vai atsevišķos to posmos
veikti ielu apgaismojuma rekonstrukcijas darbi – V.Nīcgales, Ilūkstes, Bauskas,
Vaiņodes, Lidoņu, Turgeņeva, Riepnieku, Dzirciema, Tīraines, Briāna ielā,
Jelgavas ielā posmā no Vanagu līdz Bieķensalas ielai un Viestura prospektā, kā
arī nomainīti 15 elektroenerģijas uzskaites un vadības skapji un 15 kabeļskapji.
7. Informācija par Aģentūras sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem
Publiskos maksas pakalpojumus var iedalīt 3 galvenajās grupās:
1) pakalpojumi, kas saistīti ar tehnisko noteikumu sagatavošanu,
apakšzemes komunikāciju arhīva informācijas sagatavošanu un
konsultācijām ielu apgaismojuma projektēšanā,
2) būvniecības pakalpojumi teritoriju ārējā apgaismojuma izbūves jomā,
3) reklāmas objektu apkalpošana: apgaismojuma balstu noma reklāmas
stendu izvietošanai, reklāmas stendu, pieturvietu un citu iekārtu
pieslēguma vietu apkalpošana.
Pārskata gada pirmajā pusē Aģentūra strādāja atbilstoši Rīgas domes 2008.gada
8.jūlija lēmumā Nr. 3918 noteiktajiem publisko maksas pakalpojumu
izcenojumiem, bet gada otrajā pusē tie tika mainīti. No 2009.gada 11.augusta ar
Rīgas domes lēmumu Nr.61 „Par Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma”
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publiskajiem pakalpojumiem un to izcenojumiem” ir noteikti jauni, vidēji par
20% zemāki publisko pakalpojumu izcenojumi.
8.Aģentūras politika nākamajā pārskata periodā
Aģentūras budžets 2010.gadā, salīdzinot ar pārskata periodu, tiek samazināts
par 9,2% un par 34 % mazāk nekā 2008.gadā.
Valstī salīdzinoši smagajā finansiālajā situācijā Aģentūra turpinās tās pārziņā
esošo Rīgas pilsētas ielu, parku un citu publiskai lietošanai paredzēto objektu
apgaismošanu pamatos atbilstoši apgaismojuma ieslēgšanas un izslēgšanas
grafikam, salīdzinoši gaišajā vasaras periodā elastīgi mainot apgaismojuma
degšanas laiku un tādējādi, maksimāli taupīgi izlietojot piešķirtos līdzekļus.
Atbilstoši budžeta līdzekļu piešķīrumam tiks nodrošināts apgaismojuma
sistēmas ekspluatācijas darbs. Aģentūra turpinās kailvadu līniju nomaiņu uz
AMKA tipa mūsdienīgiem piekarkabeļiem, operatīvi likvidēs avārijas
bojājumus un mērķtiecīgi organizēs darbu tā, lai iespēju robežās novērstu
apgaismojuma tīkla kopējā nolietojuma palielināšanos.
Par budžetā piešķirtajiem kapitālā remonta līdzekļiem Aģentūra veiks vairāku
avārijas stāvoklī esošu ielu atsevišķu posmu daļēju kapitālo remontu, neveicot
šo posmu apakšzemes kabeļu nomaiņu, kā arī īstenos uz SIA „Rīgas satiksme”
un AS „Sadales tīkls” balstiem esošā apgaismojuma līniju nomaiņu.
Kopumā Aģentūras darbs tiks orientēts uz mūsdienīgu tehnoloģiju ieviešanu un
apgaismojuma kvalitātes uzlabošanu, apgaismojuma informācijas digitālās datu
bāzes izveidi un apgaismojuma komunikāciju precīzu attēlojumu pilsētas
plānos.
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