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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 U11.2. „Uzlabot ielu un
pagalmu apgaismojumu” īstenošanu. Pastarpināti Aģentūra arī veicina
uzdevumu U11.1. „Veicināt cilvēku drošību pilsētā” un U9.1. „Veicināt
braukšanas drošību pilsētā”, jo kvalitatīvs, pareizi izbūvēts un ekspluatēts ielu
apgaismojums būtiski mazina kriminogēno situāciju, kā arī uzlabo 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, kā arī veic nepieciešamos remonta un
rekonstrukcijas darbus;
 sniedz pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām;
 izstrādā Rīgas pilsētas pašvaldības ielu, laukumu, parku un citu
publiskai lietošanai paredzētu teritoriju ārējā apgaismojuma
apsaimniekošanas, rekonstrukcijas un izbūves programmu, veic šīs
programmas un ar to saistīto projektu realizāciju;
 izveido un uztur vienotu informācijas sistēmu par Rīgas pilsētas ielu,
laukumu, parku un citu publiskai lietošanai paredzētu teritoriju ārējās
apgaismošanas ietaisēm.
3. Aģentūras juridiskais statuss
Aģentūra ir Rīgas domes izveidota pašvaldības iestāde, kas 2010.gadā darbojās
pamatojoties uz Rīgas domes 2004.gada 16.marta nolikumu Nr.93 „Rīgas
pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” nolikums”. Tiesiskās attiecības ar Rīgas
domi 2010.gadā noteica 2009.gada 21.aprīļa pārvaldes līgums Nr.RD-09-350lī. Aģentūras darbību reglamentē arī LR likums „Par pašvaldībām” un Publisko
aģentūru likums.
Tās sniegto maksas pakalpojumu saraksts bija noteikts „Rīgas domes
2004.gada 6.jūlija saistošajos noteikumos Nr.69 „Par Rīgas pašvaldības
aģentūras „Rīgas gaisma” publiskajiem maksas pakalpojumiem”. Savukārt,
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maksas pakalpojumu izcenojumi aizvadītajā gadā līdz 14.decembrim bija
apstiprināti ar Rīgas domes 2009.gada 11.augusta lēmumu Nr. 61, bet pēc tam
ar 2010.gada 14.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.105 „Par Rīgas
pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” maksas pakalpojumiem”.
Aģentūras darbības uzraudzību nolikumā noteiktās kompetences ietvaros veica
Rīgas dome, par Aģentūras darbību atbildīgā amatpersona un Aģentūras
konsultatīvā padome.
4. Aģentūras struktūra un personāls
2010.gada sākumā Aģentūrā tika veiktas iekšējās strukturālās izmaiņas – bija
reorganizēts Informāciju tehnoloģiju iecirknis, Aģentūras elektrisko tīklu
principiālo vienlīniju shēmu sagatavošanu, uzturēšanu un atjaunošanu deleģējot
ekspluatācijas rajoniem, jo minēto procesu veikšana ir efektīvāka rajonos, kur
šīs izmaiņas ir notikušas un arī paši rajoni ir tieši ieinteresēti izmaiņu
precizitātē un to esamībā.
No 1.maija Aģentūrai, atbilstoši Rīgas domes lēmumam par vienotas
grāmatvedības izveidi, vairs nav savas grāmatvedības, jo šo pakalpojumu
nodrošina vienotā Finanšu departamenta Grāmatvedības uzskaites pārvalde.
Aģentūrai nemitīgi pieaug gan izstrādājamās, gan saskaņojamās un
apstrādājamās tehniskās dokumentācijas apjoms, kā arī dažādu tehnisko
standartu, normu un normatīvu prasību un noteikumu daudzveidība, kas prasa
nemitīgu papildus iedziļināšanos dažādās specifiskās tehniskās niansēs. Arvien
daudzveidīgāki kļūst Aģentūras darbā izmantojamie remontmateriāli, iekārtas,
palīglīdzekļi un arī datu bāzes – gan tehnisko dienestu pārraudzībā esošās, gan
arī avārijas dienesta darbības nodrošināšanai pielietojamās. Rezultātā veidojās
objektīva nepieciešamība izveidot tehniskā direktora vietnieka amatu, tam
paļaujot Trašu dienestu, Mehānisko darbnīcu un Ēku un būvju remonta brigādi.
Savukārt, tiešie apgaismojuma uzturēšanas un izbūves dienesti – ekspluatācijas
rajoni, Kapitālā remonta un celtniecības iecirknis, Avārijas dienests palika
tehniskā direktora pakļautībā, kas ļauj nodrošināt kvalitatīvu Aģentūrai
deleģēto funkciju izpildi.
Aģentūras struktūrvienības teritoriāli ir izvietotas Brīvības ielā 143/145,
Ķeguma ielā 66 un Kroņu ielā 13b un to uzturēšana, remonti, apsardze utml. ik
dienas prasa nemitīgu saskaņošanas un koordinācijas darbu, tāpēc tika
izveidota Saimniecības daļa, kur bija iekļauta apkopēju, sētnieku un dežurantu
brigāde, kā arī tai ir pakļauta Aģentūras centrālā noliktava.
Aģentūrā 2010.gada beigās bija nodarbināts 131 pastāvīgais darbinieks, tai
skaitā, 89 strādnieki un 42 inženiertehniskie darbinieki un Aģentūras
administratīvais personāls.
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5. Aģentūras finansējums un tā izlietojums 2010.gadā
Aģentūrai tai uzticēto funkciju izpildei Rīgas dome 2010.gadā pamatbudžetā
piešķīra dotāciju 3 368 tūkst. LVL apmērā. No pašvaldības teritoriju un dabas
pamatņu sakopšanas programmas līdzekļiem bija piešķirti 239 LVL ielu
apgaismojuma tīklu pārbūvei vides objektam „Pulkstenis” Lāčplēša un
F.Sadovņikova ielas krustojumā. Par investīciju programmas līdzekļiem 33,6
tūkst. LVL vērtībā skolai Miera ielā 62 tika izbūvēts apgaismojums.
Gada sākumā par Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda piešķirtajiem līdzekļiem
Aģentūra pabeidza Rīgas centra parku zonas kanālmalas teritorijas dekoratīvā
apgaismojuma izbūves darbus 160,4 tūkst. LVL vērtībā. Par 178,9 tūkst. LVL
tika veikta Akmens tilta dekoratīvo apgaismes balstu rekonstrukcija.
Aģentūra par pašu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 2010.gadā nopelnīja 603
tūkst. LVL. No tiem, 332 tūkst. LVL jeb 55% nopelnīja par veiktajiem
apgaismojuma izbūves darbiem, 195 tūkst. LVL jeb 32% saņēma par
apgaismojuma balstu nomu un reklāmas iekārtu pieslēgumu ielu
apgaismojumam un to apkalpošanu un 76 tūkst. LVL par pārējiem maksas
pakalpojumiem.
Aģentūras 2010.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
10 987 166

Pārskata
perioda
sākumā
11 496 937

9 807
10 977 359

15 852
11 481 085

404 406
240 163
44 307
69 890

375 983
321 768
34 572
12 642

50 046
11 391 572
11 039 968

7 001
11 872 920
11 573 403

11 573 403
-533 435

11 944 355
-370 952

351 604

299 517

65 697
212
251 578
16 455
17 662

162 447
493
64 346
32 406
39 825

11 391 572

11 872 920
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6. 2010.gada darbības plāns un tā izpildes novērtējums
1) ielu apgaismojuma nodrošināšana:
PLĀNS: nodrošināt Aģentūras pārziņā esošo Rīgas pilsētas ielu, parku u.c.
publiskai lietošanai paredzēto objektu apgaismošanu pamatos atbilstoši
izstrādātajam apgaismojuma ieslēgšanas un izslēgšanas grafikam;
ILPILDE: nodrošināta ielu apgaismojuma sistēmas darbība atbilstoši šim
mērķim piešķirtajam budžeta līdzekļu apjomam – vasaras un rudens periodā
pietuvināti, t.i., ar 10-15 minūšu nobīdi no apgaismojuma ieslēgšanas un
izslēgšanas grafika, kopā 3837 stundas gadā.
2) avārijas bojājumu likvidēšana:
PLĀNS: ierobežoto finanšu līdzekļu dēļ galveno vērību pievērst avārijas
bojājumu likvidācijas darbam, operatīvi likvidējot prognozējamos 1,8-1,9
tūkstošus bojājumu 1271 km zemē guldīto kabeļu līnijās, kā arī avārijas
bojājumus, atjaunojot nogāztos gaismekļu balstus, pārrautās gaisa vadu un
kabeļu līnijas un nogāztos kabeļskapjus;
IZPILDE: likvidējām 2,3 tūkstošus kabeļu līniju bojājumus, kas ir par 21%
vairāk nekā prognozēts, jo pēdējos 3 gados nebija piešķirtas investīcijas esošā
apgaismojuma tīkla kapitālajiem remontiem un rekonstrukcijai.
3) gaismas ķermeņu nomaiņa un retināšana:
PLĀNS: nodrošināt 44,4 tūkstošu gaismekļu degšanu. Atsevišķos ielu posmos,
kur gaismekļi ir izvietoti ergonomiski nepamatoti tuvu vai „pāros”, veikt šo
gaismekļu retināšanu, pārvietojot tos no ielas vidus tuvāk uz malām vai vispār
demontējot katru otro gaismekli un pārslēdzot šos ielu posmus rindā pa vienam
gaismeklim;
IZPILDE: nodrošināta 45 tūkstošu gaismekļu degšana, nomainīti 1602
gaismekļi un 4,5 tūkstoši izdegušo spuldžu. Sešos ielu posmos, kur gaismekļi ir
izvietoti ergonomiski nepamatoti tuvu vai „pāros”, tika veikta 152 gaismekļu
retināšana, pārvietojot tos no ielas vidus tuvāk uz malām.
4) balstu nomaiņa un krāsošana:
PLĀNS: nomainīt 223 kritiskā stāvoklī esošos bojātos apgaismes balstus un
nokrāsot 1055 balstus, atliekot to nomaiņu uz vēlāku laiku, kad būs pieejami šī
darba izpildei nepieciešamie līdzekļi;
IZPILDE: nomainīti 343 (par 54% vairāk nekā bija plānots) jeb 1% no balstu
kopskaita un nokrāsoti 539 balsti.
5) kailvadu līniju nomaiņa:
PLĀNS: nomainīt 4,2 km jeb 6% vecās avārijas stāvoklī esošās kailvadu līnijas
uz AMKA tipa mūsdienīgiem piekarkabeļiem;
IZPILDE: nomainīti 11,8 km jeb 17% avārijas stāvoklī esošo kailvadu līniju uz
AMKA tipa mūsdienīgiem piekarkabeļiem.
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6) elektrosadales skapju apkalpošana:
PLĀNS: nodrošināt 396 elektrosadales skapju apkalpošanu, tai skaitā, 171, kas
ir aprīkoti ar automatizēto vadības sistēmu, un 3,8 tūkstošus kabeļu skapju.
Nomainīt 6 elektrosadales skapjus jeb 1,5% no to kopskaita un ap 120
sarūsējušo un mehāniski bojāto kabeļskapju;
IZPILDE: nodrošināta visu elektrosadales skapju apkalpošana, nomainīti 6
elektrosadales skapji un papildus plānotajam 3 aprīkoti ar automatizēto vadības
sistēmu. Nomainīti 232 (6% no kopskaita) sarūsējušie un mehāniski bojātie
kabeļskapji.
7) 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: pastāvīgi aktualizēta informācijas ARCGIS digitālā datu bāze un
apgaismojuma komunikāciju precīzs attēlojums pilsētas plānā, kā arī Aģentūras
arhīva materiālu ievade jaunveidotajā datu bāzē.
Papildus ekspluatācijas darbu ietvaros veiktajam 2010.gadā par budžetā
piešķirtajiem kapitālā remonta līdzekļiem izpildīts 8 avārijas stāvoklī esošu
ielu atsevišķu posmu daļējs kapitālais remonts, neveicot šo posmu apakšzemes
kabeļu nomaiņu – Slokas, Zvanu, Ļermontova, Lielvārdes, Cēres, Zaļenieku,
Dārzciema ielā un Visbijas prospektā. Ierīkots gājēju celiņa apgaismojums
Daugavas promenādē un izbūvēts apgaismojums bērnu rotaļu laukumā Kaņiera
ielā, kā arī nomainīti 6 elektrosadales skapji.
Atbilstoši ar Īpašuma departamentu noslēgtajam līgumam 22 vidusskolās
renovēts vai izbūvēts funkcionālais vai dekoratīvais apgaismojums, 35 skolu
sporta laukumos ierīkots apgaismojums un 7 skolās izbūvēti videonovērošanas
tīkli.
7. Informācija par Aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem
Aģentūras sniegtos maksas pakalpojumus var iedalīt 3 galvenajās grupās:
1) pakalpojumi, kas saistīti ar tehnisko noteikumu sagatavošanu, pazemes
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.
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Aģentūra strādāja atbilstoši 2009.gada 11.augusta Rīgas domes lēmumam
Nr.61 „Par Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” publiskajiem
pakalpojumiem un to izcenojumiem”.
8.Aģentūras politika nākamajā pārskata periodā
Aģentūrai, sākot ar 2011.gada janvāri, ir deleģētas vairākas jaunas funkcijas –
nodrošināt Rīgas pilsētas luksoforu sistēmas un tās vajadzībām ierīkoto
elektrisko tīklu darbību, organizēt ielu pulksteņu uzturēšanu un dekoratīvā
apgaismojuma apsaimniekošanu.
Aģentūras 2011.gada budžets (bez jauno funkciju nodrošināšanai piešķirtajiem
līdzekļiem), salīdzinot ar pārskata periodu, ir samazināts par 8,4%.
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. Šī
uzdevuma izpildi ievērojami sarežģī no 1.aprīļa plānotais ievērojamais
elektroenerģijas tarifu sadārdzinājums.
Esošā finansējuma ietveros tiks īstenots ielu apgaismojuma sistēmas un
luksoforu darbības nodrošināšanas ikdienas darbs. Līdzekļu ierobežotā apjoma
dēļ galvenā prioritāte būs avārijas bojājumu likvidācijas darbam, atjaunojot
nogāztos gaismekļu balstus, pārrautās gaisa vadu un kabeļu līnijas un nogāztos
kabeļskapjus, jo īpaši tāpēc, ka jau ceturto gadu pēc kārtas Aģentūrai nav
piešķirtas investīcijas apgaismojuma līniju kapitālajiem remontiem un
rekonstrukcijas darbiem. Atbilstoši līdzekļu piešķīrumam Aģentūra turpinās
kailvadu līniju nomaiņu uz AMKA tipa mūsdienīgiem piekarkabeļiem, kā arī
mērķtiecīgi organizēs darbu tā, lai iespēju robežās bremzētu apgaismojuma
tīkla kopējā nolietojuma palielināšanos.
Par budžetā piešķirtajiem kapitālā remonta līdzekļiem Aģentūra turpinās veikt
atsevišķu avārijas stāvoklī esošu ielu vai to posmu daļēju kapitālo remontu,
neveicot šo posmu apakšzemes kabeļu nomaiņu un uz SIA „Rīgas satiksme” un
AS „Sadales tīkls” balstiem esošā apgaismojuma līniju nomaiņu.
Aģentūrai deleģēto funkciju izpildi nodrošinās 147 darbinieki, kas veiks 45
tūkstošu gaismekļu, 35,4 tūkstošu balstu, 1,8 tūkstošu km pazemes un gaisa
kabeļu līniju apkalpošanu, 318 luksoforu objektu, 70 regulējamo gājēju pāreju
darbības nodrošināšanu un 47 ielu pulksteņu, 29 skolu un 35 sporta laukumu
apkalpošanu.
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