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1. 
 
Rīgas pašvaldības aģent
darbības pamatmērķis ir nodrošin
publiskai lietošanai paredz
ekspluatāciju, remontu un materi
darbību Aģentūra tieši nodrošina R
2025.gadam mērķa M15 „Droša pils
pagalmu apgaismojumu” 
uzdevumu U15.1. „Veicin
braukšanas drošību pilsē
apgaismojums būtiski uzlabo kriminog
līdzekļu vadītāju drošība diennakts tumšaj
 

 
Aģentūra Rīgas domes uzdevum

• pārvalda un apsaimnieko R
laukumu, parku un citu publiskai lieto
ārējās apgaismošanas ietaises un to vajadz
elektriskos t

• sniedz publiskus pakalpojumus fiziskaj
personām;

• izstrādā Rī
publiskai lietošanai paredz
apsaimniekošanas, rekonstrukcijas un izb
šīs programmas un ar to saist

• izveido un uztur vienotu inform
pašvaldības ielu, laukumu, parku un citu publiskai lietošanai 
paredzētu teritoriju 

 
3. Aģentū

 
Aģentūra ir Rīgas domes izveidota pašvald
Rīgas domes 2004.gada 
„Rīgas gaisma” nolikums”. Tiesisk
noteica 2004.gada 30.augusta p
reglamentē arī LR likums „Par pašvald
Sniegto publisko pakalpojumu sarakstu nosaka „R
6.jūlija saistošie noteikumi Nr.69 „Par R
gaisma” publiskajiem maksas pakalpojumiem”, bet publisko pakalpojumu 
izcenojumi ir apstiprināti ar R
„Par Rīgas pašvaldības a
maksas pakalpojumu izcenojumiem”. A
noteiktās kompetences ietvaros veic R
atbildīgā amatpersona un A
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 Aģentūras izveidošanas mērķis 

ģentūras „Rīgas gaisma” (turpmāk tekstā 
ķis ir nodrošināt Rīgas ielu, laukumu, parku un citu 

publiskai lietošanai paredzētu teritoriju ārējā apgaismojuma tīklu ier
ciju, remontu un materiāli tehniskās bāzes atjaunošanu. Ar savu 

ra tieši nodrošina Rīgas ilgtermiņa attīstības strat
a M15 „Droša pilsētvide” uzdevuma U15.3. „Uzlabot ielu un 

mojumu” īstenošanu. Pastarpināti Aģentūra ar
uzdevumu U15.1. „Veicināt cilvēku drošību pilsētā” un U15.2. „Veicin

bu pilsētā”, jo kvalitatīvs, pareizi izbūvēts un ekspluat
tiski uzlabo kriminogēno situāciju, kā arī gājēju un transporta 

ība diennakts tumšajās stundās. 

2. Aģentūras funkcijas 

gas domes uzdevumā veic šādas funkcijas: 
rvalda un apsaimnieko Rīgas pilsētas pašvald

laukumu, parku un citu publiskai lietošanai paredz
s apgaismošanas ietaises un to vajadzībā

elektriskos tīklus kopā ar to vadības ierīcēm; 
sniedz publiskus pakalpojumus fiziskajām un juridiskaj

ām; 
ā ā Rīgas pilsētas pašvaldības ielu, laukumu, parku u

publiskai lietošanai paredzētu teritoriju ārējā apgaismojuma 
apsaimniekošanas, rekonstrukcijas un izbūves programmu, veic 

s programmas un ar to saistīto projektu realizāciju;
izveido un uztur vienotu informācijas sistēmu par R

ības ielu, laukumu, parku un citu publiskai lietošanai 
ētu teritoriju ārējās apgaismošanas ietaisēm.

ģentūras juridiskais statuss un struktūra 

es izveidota pašvaldības iestāde, kas darbojas saska
gas domes 2004.gada 16.marta nolikumu Nr.93 „Rīgas pašvaldī
gas gaisma” nolikums”. Tiesiskās attiecības ar Rīgas domi 2008.gad

noteica 2004.gada 30.augusta pārvaldes līgums nr.305. Aģentū
 LR likums „Par pašvaldībām” un Publisko aģent

Sniegto publisko pakalpojumu sarakstu nosaka „Rīgas domes 2004.gada 
lija saistošie noteikumi Nr.69 „Par Rīgas pašvaldības aģent

gaisma” publiskajiem maksas pakalpojumiem”, bet publisko pakalpojumu 
izcenojumi ir apstiprināti ar Rīgas domes 2008.gada 8.jūlija lēmumu Nr.3918 

ības aģentūras „Rīgas gaisma” sniegtajiem publiskajiem 
maksas pakalpojumu izcenojumiem”. Aģentūras darbības uzraudzī

s kompetences ietvaros veic Rīgas dome, par Aģentū
 amatpersona un Aģentūras konsultatīvā padome 
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k tekstā – Aģentūra) 
gas ielu, laukumu, parku un citu 

tīklu ierīkošanu, 
zes atjaunošanu. Ar savu 

bas stratēģijas līdz 
tvide” uzdevuma U15.3. „Uzlabot ielu un 

ūra arī veicina 
” un U15.2. „Veicināt 

ts un ekspluatēts ielu 
ā ēju un transporta 

tas pašvaldības ielu, 
šanai paredzētu teritoriju 

s apgaismošanas ietaises un to vajadzībām ierīkotos 

m un juridiskajām 

bas ielu, laukumu, parku un citu 
ē ā apgaismojuma 

ves programmu, veic 
āciju; 

mu par Rīgas pilsētas 
bas ielu, laukumu, parku un citu publiskai lietošanai 

ēm. 

, kas darbojas saskaņā ar 
gas pašvaldības aģentūras 

gas domi 2008.gadā 
ģentūras darbību 
ģentūru likums. 

gas domes 2004.gada 
ģentūras „Rīgas 

gaisma” publiskajiem maksas pakalpojumiem”, bet publisko pakalpojumu 
ēmumu Nr.3918 

gas gaisma” sniegtajiem publiskajiem 
bas uzraudzību nolikumā 

ģentūras darbību 



 

 Rīgas pašvaldības aģ

 
4. 2008.gada 

 
1) ielu apgaismojuma nodrošin
PLĀNS: nodrošināt Aģ
publiskai lietošanai paredz
apgaismojuma ieslēgšanas un izsl
IZPILDE: nodrošināta ielu apgaismojuma sist
apgaismojuma ieslēgšanas un izsl
 
2) gaismas ķermeņu nomai
PLĀNS: pabeigt gaismas 
vēl nenomainītos 4000 (9% no gaismek
gaismekļus uz jauniem daudz ekonomisk
IZPILDE: Nomainīti 4464 gaismek
uzstādītā jauda samazin
elektroenerģijas ekonomiju
pietiekamu apgaismojuma l
 
3) kailvadu līniju nomai
PLĀNS: nomainīt 30 km 
nomaiņu uz AMKA tipa m
IZPILDE: nomainīti 43 km (par 43% vair
stāvoklī esošo kailvadu l
piekarkabeļiem. 
 
4) kronšteinu nomaiņa:
PLĀNS: nomainīt 1200
kronšteiniem; 
IZPILDE: nomainīti 1013 kronšteini (85% no pl
veikti gaisvadu nomaiņas darbi iel
balstu un kronšteinu; 
 
5) elektrosadales skapju apka
PLĀNS: nodrošināt 391 elektrosadales skap
ir aprīkoti ar automatiz
Nomainīt 15 un aprīkot ar automatiz
skapjus (10% no to kopskaita);
IZPILDE: nodrošināta elektrosadales skapju apkalpošana, 39 elektrosadales 
skapji (par 30 % vairāk nek
vadības sistēmu aprīkotiem, elektrosadales skapj
elektrosadales skapji. 
 
6) avārijas bojājumu likvid
PLĀNS: operatīvi likvid ē
balstus, pārrautās gaisa vadu un kabe
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2008.gada darbības plāns un tā izpildes novērt ējums

elu apgaismojuma nodrošināšana: 
ģentūras pārziņā esošo Rīgas pilsētas ielu, parku u.c. 

publiskai lietošanai paredzēto objektu apgaismošanu atbilstoši izstr
gšanas un izslēgšanas grafikam;     
āta ielu apgaismojuma sistēmas darbī
šanas un izslēgšanas grafikam, kopā 3960 stundas gad

u nomaiņa: 
gaismas ķermeņu nomaiņas programmu, nomainot atlikušos 

tos 4000 (9% no gaismekļu kopskaita) vecos 400 W un 250 W 
us uz jauniem daudz ekonomiskākiem 250 W un 150 W gaismek

ti 4464 gaismekļi (par 11,6% vairāk nekā plā
 jauda samazināta no 7,0 MW līdz 6,8 MW, kas turpm

ijas ekonomiju. Jaunie gaismekļi to ergonomiskuma d
pietiekamu apgaismojuma līmeni. 

niju nomaiņa: 
30 km jeb 25% veco avārijas stāvoklī esošo kailvadu l

u uz AMKA tipa mūsdienīgiem piekarkabeļiem; 
ti 43 km (par 43% vairāk nekā plānots) 

 esošo kailvadu līniju nomaiņu uz AMKA tipa m

ņa: 
200 avārijas stāvoklī esošos kronšteinus uz jauniem 

ti 1013 kronšteini (85% no plānotā), jo 2008.gad
ņas darbi ielās un to posmos, kur ir piekarkabe

5) elektrosadales skapju apkalpošana: 
391 elektrosadales skapja apkalpošanu, tai skait

koti ar automatizēto vadības sistēmu, un 3,8 tūkst. kabe
īkot ar automatizēto vadības sistēmu 30 elektrosadales 

skapjus (10% no to kopskaita); 
āta elektrosadales skapju apkalpošana, 39 elektrosadales 
āk nekā plānots) nomainīti pret jauniem, ar autom

mu aprīkotiem, elektrosadales skapjiem. Uzstā

likvid ēšana: 
vi likvid ēt avārijas bojājumus, atjaunojot nogāztos gaismek
s gaisa vadu un kabeļu līnijas un nogāztos kabe
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ējums 

tas ielu, parku u.c. 
to objektu apgaismošanu atbilstoši izstrādātajam 

mas darbība atbilstoši 
 3960 stundas gadā. 

as programmu, nomainot atlikušos 
u kopskaita) vecos 400 W un 250 W 
kiem 250 W un 150 W gaismekļiem. 

lānots). Kopējā 
kas turpmāk dos 

i to ergonomiskuma dēļ nodrošina 

 esošo kailvadu līniju 

nots) veco avārijas 
u uz AMKA tipa mūsdienīgiem 

esošos kronšteinus uz jauniem 

), jo 2008.gadā vairāk 
s un to posmos, kur ir piekarkabeļi, bet nav 

, tai skaitā 112, kas 
kst. kabeļskapjus. 

mu 30 elektrosadales 

ta elektrosadales skapju apkalpošana, 39 elektrosadales 
ti pret jauniem, ar automātisko 

iem. Uzstādīti 5 jauni 

āztos gaismekļu 
ztos kabeļskapjus, 
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likvidēt prognozējamos 14
1253 km garumā; 
IZPILDE: atjaunoti visi nog
nogāztie kabeļskapjus, likvid
 
7) datu bāžu uzturēšana;
PLĀNS: nodrošināt pastā
turpināt Aģentūras elektrot
IZPILDE: pastāvīgi aktualiz
Aģentūras elektrotīklu komunik
 
8) personāla kvalifik ācijas celšana:
PLĀNS: celt darbinieku kvalifik
inženiertehnisko darbinieku un str
iekārtām strādājošo apmā
IZPILDE: 21 inženiertehniskais darbinieks un 42 elektromontieri c
kvalifikāciju, 5 elektromontieri nok
kvalifikāciju apliecinošus p
 
9) specializētā transporta parka atjaunošana:
PLĀNS: papildināt specializ
un 3 mazās klases kravas furgonus
IZPILDE: nopirkti 4 jauni uz autopac
ekspluatācijas darbu izpildes strukt
 
10) specializētā tehniskā
PLĀNS: uzlabot Aģentū
dedzināšanas iekārtu, kompresorus, kabe
mērītāju, ģeneratorus, ut
nodrošināšanai nepieciešamas tehnolo
IZPILDE: Aģentūras specializ
dedzināšanas iekārtu, zemes bliet
kabeļu bojājumu akustisko uztv
autotransporta vienības apr
kontrolēt automašīnas faktisko maršrutu, nobraukumu, degvielas pat
ar to radot iespēju ekonom
 
Papildus ekspluatācijas 
kapitālā remonta līdzekļ
AMKA tipa piekarkabeļ
Indriķa, Līksnas, Virsaišu, Irbenes, Kristapa, Gundegas
Graudu, Lielezeres, Lokomot
Terēzes, Vaidavas, Palī
Tēriņu, Beberbeķu, Kazdangas, Ceri
Šarlotes, Tallinas, Dzelzavas, Kr
Nīcgales, Pērnavas, Sējas, Ceraukstes, Taures, Stabules, Zemit

bas aģentūras „Rīgas gaisma” 2008.gada publiskais p

jamos 1400 - 1500 bojājumus zemē guldīto kabe

IZPILDE: atjaunoti visi nogāztie balsti, pārrautās gaisa vadu un kabe
skapjus, likvidēti 1500 bojājumi zemē guldīto kabeļ

ēšana; 
t pastāvīgu informācijas digitālās datu bāzes aktualiz

ras elektrotīklu komunikāciju datu bāzes arhīva izveidošanu
gi aktualizēta digitālās datu bāzes aktualizācija, paplašin
klu komunikāciju datu bāzes arhīvs. 

ācijas celšana: 
darbinieku kvalifikāciju un paaugstināt darba ražī

inženiertehnisko darbinieku un strādnieku sertifikāciju un ar b
jošo apmācību; 

ertehniskais darbinieks un 42 elektromontieri c
5 elektromontieri nokārtojuši elektriķa vai metin

ciju apliecinošus pārbaudījumus un saņēmuši sertifikātus.

 transporta parka atjaunošana: 
t specializētā transporta parku ar 4 jauniem autopac

s klases kravas furgonus; 
IZPILDE: nopirkti 4 jauni uz autopacēlāji un kravas furgoni vis

cijas darbu izpildes struktūrvienībām. 

 tehniskā aprīkojuma uzlabošana: 
entūras specializēto tehnisko aprīkojumu: iegā

rtu, kompresorus, kabeļu knaibles, lāzerstara att
eneratorus, utml., kas ir nepieciešamas Aģentūras pamatdarb

nepieciešamas tehnoloģiskās iekārtas; 
specializētais tehniskais aprīkojums papildin

rtu, zemes blietētāju, beztranšeju kabeļu rakšanas iek
jumu akustisko uztvērēju u.c. tehnoloģiskām iek

ības aprīkotas ar GPS kontroles ierīcēm, kas 
nas faktisko maršrutu, nobraukumu, degvielas pat

ju ekonomēt šim mērķim piešķirtos finanšu līdzekļ

cijas darbu ietvaros veiktajam, no budžetā pieš
dzekļiem 72 ielās nomainīti kopumā 36 km gaisa vadu uz 

AMKA tipa piekarkabeļiem – Vērdiņu, Elvīras, Salaspils, Grobiņ
ksnas, Virsaišu, Irbenes, Kristapa, Gundegas, Hāmaņ

Graudu, Lielezeres, Lokomotīves, Ikšķiles, Garozas, Ādmiņu, R
zes, Vaidavas, Palīdzības, Annas, Dainas, Tapešu, Lapotnes, Mellužu, 

u, Kazdangas, Ceriņu, Dunalkas, Dauguļu, Sīpeles, Br
inas, Dzelzavas, Krāsotāju, Vietalvas, Ģertrū

ējas, Ceraukstes, Taures, Stabules, Zemitā
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īto kabeļu līnijās 

s gaisa vadu un kabeļu līnijas, 
to kabeļu līnijās. 

āzes aktualizāciju, 
va izveidošanu; 
ācija, paplašināts 

t darba ražīgumu, veicot 
un ar bīstamām 

ertehniskais darbinieks un 42 elektromontieri cēluši savu 
a vai metinātāja 
ātus. 

autopacēlājiem 

ji un kravas furgoni visām 

iegādāties kabeļu 
zerstara attāluma 
ras pamatdarbības 

kojums papildināts ar kabeļu 
u rakšanas iekārtu, 
ām iekārtām. 23 
m, kas ļauj precīzi 

nas faktisko maršrutu, nobraukumu, degvielas patēriņu, līdz 
īdzekļus. 

darbu ietvaros veiktajam, no budžetā piešķirtajiem 
 36 km gaisa vadu uz 

ras, Salaspils, Grobiņas, Alsungas, 
āmaņa, Maskavas, 
ņu, Rūpniecības, 

bas, Annas, Dainas, Tapešu, Lapotnes, Mellužu, 
īpeles, Brūkleņu, 

ertrūdes, Matīsa, 
jas, Ceraukstes, Taures, Stabules, Zemitāna, Dzirnavu, 
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Patversmes, Kr.Valdemā
Cēsu un Dzelzavas ielās, Gan
 
Veikts apgaismojuma kapit
Ādmiņu, Eizenšteina, D
Juglas ielās un gājēju celi
 
 

5. Izmai
 
Rīgā notiekošā dažādu komunik
skar Aģentūras elektrotīklus un citas elektroietaises, izrais
apjoma strauju pieaugumu, veicot t
minēto darbu izpildes normu un droš
izveidot atsevišķu Elektroietaišu b
 
Aģentūras iekšējās kontroles sist
pārvaldes struktūra un Iepirkumu un juridisk
organizatoriskās pakļaut
veicējiem. Šī struktūrvien
veicēji, bija pakļauta tehniskajam direktoram, p
administratīvajos un juridiskajos jaut
 
Apgaismojuma tīklu digit
un līdz ar ekonomiskā
Tehniskās daļas veicamo darbu apjoma samazin
likvidēta, kā arī reorganiz
 

6. Informācija par Aģ

Publiskos maksas pakalpojumus var iedal
 
1) pakalpojumi, kas saist
apakšzemes komunikāciju arh
ielu apgaismojuma projekt
2) būvniecības pakalpojumi teritoriju 
3) reklāmas objektu apkalpošana: apgaismojuma balstu noma rekl
stendu izvietošanai, reklā
vietu apkalpošana. 
 
Publisko maksas pakalpojumu izcenojumi ir noteikti ar R
8.jūlija lēmumu nr.3918 „Par R
sniegtajiem publiskajiem maks
Aģentūra neplāno ierosin
pakalpojumu izcenojumos.

bas aģentūras „Rīgas gaisma” 2008.gada publiskais p

Patversmes, Kr.Valdemāra, Bruņinieku, Mežmalas, Platones, Sēlpils, Krustpils, 
ās, Ganību dambī un Grīziņkalna parkā. 

eikts apgaismojuma kapitālais remonts Bolderājas, Kūdras, Strū
u, Eizenšteina, Dārzciema, Akadēmiķa M.Keldiša, Elijas, Puškina, 

ju celiņa apgaismojuma remonts Katoļu ielā. 

5. Izmaiņas Aģentūras struktūrā 

ādu komunikāciju būvniecības apjoma pieaugums, kas tieši 
ras elektrotīklus un citas elektroietaises, izraisīja uzraudz

apjoma strauju pieaugumu, veicot tīklu pieslēgumus, atslēgumus un sekojot 
izpildes normu un drošības ievērošanai, radīja nepieciešam

u Elektroietaišu būvuzraudzības iecirkni.  

s kontroles sistēmas izvērtējuma rezultātā tika reorganiz
ra un Iepirkumu un juridiskā daļa, kas organizē

ļautības ziņā tika nodalīta no ekspluatā
ūrvienība, kas līdz tam, tāpat kā ekspluat

auta tehniskajam direktoram, pārgāja direktora vietnieka 
vajos un juridiskajos jautājumos pakļautībā. 

klu digitālās datu bāzes izveides darbu intensifikā
dz ar ekonomiskās situācijas maiņu gada nogalē un tam sekojošo 

as veicamo darbu apjoma samazināšanos, šī struktū
 reorganizēts Trasu dienests. 

ģentūras sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem
 

Publiskos maksas pakalpojumus var iedalīt 3 galvenajās grupās: 

pakalpojumi, kas saistīti ar tehnisko noteikumu sagatavošanu, 
āciju arhīva informācijas sagatavošanu un konsult

ielu apgaismojuma projektēšanā, 
bas pakalpojumi teritoriju ārējā apgaismojuma izbū

mas objektu apkalpošana: apgaismojuma balstu noma rekl
i, reklāmas stendu, pieturvietu un citu iekārtu piesl

Publisko maksas pakalpojumu izcenojumi ir noteikti ar Rīgas domes 2008.gada 
mumu nr.3918 „Par Rīgas pašvaldības aģentūras „Rī

sniegtajiem publiskajiem maksas pakalpojumu izcenojumiem”. 2009.gad
no ierosināt Rīgas domei veikt izmaiņas publisko maksas 

pakalpojumu izcenojumos. 
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ēlpils, Krustpils, 

dras, Strūgu, Kauguru, 
a M.Keldiša, Elijas, Puškina, 

bas apjoma pieaugums, kas tieši 
ja uzraudzības darbu 

gumus un sekojot 
īja nepieciešamību 

ā tika reorganizēta 
organizē iepirkumus, 

ta no ekspluatācijas darbu 
 ekspluatācijas darbu 
ja direktora vietnieka 

zes izveides darbu intensifikācijas nolūkā 
 un tam sekojošo 
 struktūrvienība tika 

ras sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem 

ti ar tehnisko noteikumu sagatavošanu, 
cijas sagatavošanu un konsultācijām 

 apgaismojuma izbūves jomā, 
mas objektu apkalpošana: apgaismojuma balstu noma reklāmas 

ārtu pieslēguma 

gas domes 2008.gada 
ras „Rīgas gaisma” 

as pakalpojumu izcenojumiem”. 2009.gadā 
as publisko maksas 
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7. Aģentūras finans

Aģentūra tai uzdoto funkciju nodrošin
domes saņēma 5 094,5 t
programmas līdzekļus ielu apgaismojuma kapit
no Slāvu tilta līdz ēkai Nr.460 un Viestura prospekt
projekta izstrādei Jaunciema gatv
pamatņu sakopšanas programmas l
apgaismojuma ierīkošanai pieminek
fašistiskajiem iebrucējiem kompleks
 
No speciālā budžeta līd
pilsētas attīstības fonda l
posmā no Emmas ielas lī
pievedceļa un teritorijas apgaismojuma rekonstrukcijas projekts, k
Aģentūras turpmākās atrašan
 
Aģentūra par pašu sniegtajiem publiskajiem maksas pakalpojumiem 2008.gad
nopelnīja 395,6 tūkst. LVL, no kuri
apgaismojuma balstu nomu
vietu apkalpošanu, 102,2 t
apgaismojuma izbūves darbiem un 43 t
pakalpojumiem.  
 
1.Tabula. Aģentūras 2008.gada bilance
 

Ilgtermi ņa ieguldījumi 
    Nemateriālie ieguldījumi 
    Pamatlīdzekļi 
Apgrozāmie līdzekļi 
    Krājumi 
    Norēķini par prasībām (debitoriem)
    Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem 
    Naudas līdzekļi 

Pašu kapitāls 
     Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezult
     Pārskata gada budžeta izpildes rezult
Uzkrājumi 
Kreditori ( īstermiņa saistības)
     Īstermiņa saistības pret pieg
     Īstermiņa saistības pret saņ
     Uzkrātās saistības 
     Norēķini par darba samaksu un ietur
     Nodokļi un sociālās apdrošin

  
 

bas aģentūras „Rīgas gaisma” 2008.gada publiskais p

ūras finansējums un tā izlietojums 2008.gad
 

ra tai uzdoto funkciju nodrošināšanai pamatbudžetā 2008.gad
094,5 tūkst. LVL dotāciju un 193,8 tūkst. LVL invest
ļus ielu apgaismojuma kapitālajam remontam Maskavas iel
ēkai Nr.460 un Viestura prospektā, kā arī apgaismojuma 

iema gatvē. Bez tam, no pašvaldības teritoriju un dabas 
u sakopšanas programmas līdzekļiem tika piešķirti 14,4 t

īkošanai pieminekļa Rīgas atbrīvotājiem no v
ējiem kompleksā.   

 budžeta līdzekļiem saņemti 165,8 tūkst. LVL. Par šiem R
bas fonda līdzekļiem izbūvēts apgaismojums Jaunciema gatv

 no Emmas ielas līdz Lapsukalna ielai, izstrādāts Iļģuciema vidusskolas 
a un teritorijas apgaismojuma rekonstrukcijas projekts, k

ās atrašanās vietas priekšizpētes darbi.   

gtajiem publiskajiem maksas pakalpojumiem 2008.gad
kst. LVL, no kuriem 250,6 tūkst. LVL jeb 63% sa

apgaismojuma balstu nomu un reklāmdevēju īpašumā esošu iekārtu piesl
, 102,2 tūkst. LVL jeb 26% nopelnījām par veiktajiem 
ūves darbiem un 43 tūkst. LVL par pārē

ras 2008.gada bilance 
Pārskata 
perioda 
beigās 
11 676 757

 16 743
11 660 014

521 007
382 177

m (debitoriem) 72 972
kamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem  16 976

48 882
KOPĀ 12 197 764

11 944 355
rskata gadu budžeta izpildes rezultāts 11 852 119

rskata gada budžeta izpildes rezultāts 92 236

ības) 253 409
bas pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 49 963
bas pret saņemtajiem avansiem 253

99 419
ini par darba samaksu un ieturējumiem  61 213

s apdrošināšanas maksājumi 42 561
KOPĀ 12 197 764
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 izlietojums 2008.gadā 

 2008.gadā no Rīgas 
kst. LVL investīciju 

lajam remontam Maskavas ielā 
ī apgaismojuma 

bas teritoriju un dabas 
irti 14,4 tūkst. LVL 
ājiem no vācu 

kst. LVL. Par šiem Rīgas 
Jaunciema gatvē 

uciema vidusskolas 
a un teritorijas apgaismojuma rekonstrukcijas projekts, kā arī veikti 

gtajiem publiskajiem maksas pakalpojumiem 2008.gadā 
kst. LVL jeb 63% saņemti par 

ārtu pieslēguma 
par veiktajiem 
ārējiem maksas 

Pārskata 
perioda 
sākumā 

676 757 11 455 399 
16 743 15 089 

660 014 11 440 310 
521 007 633 781 
382 177 379 375 
72 972 60 353 
16 976 32 599 
48 882 161 454 

197 764 12 089 180 
944 355 11 852 119 

852 119 1 062 317 
92 236 10 789 802 

0 78 999 
253 409 158 062 
49 963 53 978 

253 8 798 
99 419 0 
61 213 50 187 
42 561 45 099 
197 764 12 089 180 
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8. Aģentūras politika n
 

Kopumā Aģentūras budžets 2009.gad
samazināts par 20% un darbinieku atalgojums par 15%. 
 
Līdzekļu piešķīruma samazin
izvērtēt iespējas nodrošin
struktūras maiņu, darbinieku slodžu un uzdoto darba pien
un atteikties no 10 amata vien
 
Valstī salīdzinoši smagaj
esošo Rīgas pilsētas ielu, parku un citu publiskai lietošanai paredz
apgaismošanu pamatos atbilstoši apgaismojuma iesl
grafikam, salīdzinoši gaišaj
degšanas laiku, tādējādi, maksim
 
Pieejamā finansējuma ietvaros
ekspluatācijas darbs. Tiks pabeigta iepriekš
nomaiņas programmu. A
tipa mūsdienīgiem piekarkabe
mērķtiecīgi organizēs darbu t
nolietojuma palielināšanos. 
 
Kopumā Aģentūras darbs tiks maksim
ieviešanu un apgaismojuma kvalit
digitālās datu bāzes izveidi un apgaismojuma komunik
pilsētas plānos.  
 
Par budžetā piešķirtajiem kapit
atsevišķu ielu vai to posmu remontu un uz 
„Sadales tīkls” balstiem esoš
 
Budžeta līdzekļu racionaliz
koncentrēta Ķeguma ielā
domes Īpašuma departamenta
ielā 444c. 
 

bas aģentūras „Rīgas gaisma” 2008.gada publiskais p

entūras politika nākamajā pārskata periodā

ras budžets 2009.gadā, salīdzinot ar pārskata periodu, tiek 
ts par 20% un darbinieku atalgojums par 15%.  

ruma samazinājums atalgojumam rada nepieciešam
jas nodrošināt deleģēto uzdevumu izpildi, veicot 

u, darbinieku slodžu un uzdoto darba pienākumu p
un atteikties no 10 amata vienībām. 

dzinoši smagajā finansiālajā situācijā Aģentūra turpinā
tas ielu, parku un citu publiskai lietošanai paredz

apgaismošanu pamatos atbilstoši apgaismojuma ieslēgšanas un izsl
dzinoši gaišajā vasaras periodā elastīgi mainot apgaismojuma 

, maksimāli taupīgi izlietojot piešķirtos līdzek

juma ietvaros tiks nodrošināts apgaismojuma sist
cijas darbs. Tiks pabeigta iepriekšējos gados īstenoto veco gaismek

Aģentūra turpinās kailvadu līniju nomaiņ
giem piekarkabeļiem, operatīvi likvid ēs avārijas boj

ēs darbu tā, lai nepieļautu apgaismojuma t
āšanos.  

ras darbs tiks maksimāli orientēts uz mūsdienīgu
ieviešanu un apgaismojuma kvalitātes uzlabošanu, apgaismojuma inform

zes izveidi un apgaismojuma komunikāciju precī

irtajiem kapitālā remonta līdzekļiem Aģentūra 
u ielu vai to posmu remontu un uz RP SIA „Rīgas satiksme” un AS 

kls” balstiem esošā apgaismojuma līniju nomaiņu.  

u racionalizācijas nolūkā Aģentūras tehnisk
eguma ielā 66, atsakoties no iepriekšējos periodos

pašuma departamenta nomātajām telpām Tallinas ielā 12a
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rskata periodā 

rskata periodu, tiek 

jums atalgojumam rada nepieciešamību atkārtoti 
to uzdevumu izpildi, veicot Aģentūras 

kumu pārskatīšanu 

ra turpinās tās pārziņā 
tas ielu, parku un citu publiskai lietošanai paredzēto objektu 

gšanas un izslēgšanas 
t apgaismojuma 

irtos līdzekļus.  

ts apgaismojuma sistēmas 
stenoto veco gaismekļu 

nomaiņu uz AMKA 
rijas bojājumus un 

autu apgaismojuma tīkla kopējā 

sdienīgu tehnoloģiju 
tes uzlabošanu, apgaismojuma informācijas 

ciju precīzu attēlojumu 

ūra turpinās veikt 
gas satiksme” un AS 

ras tehniskā bāze tiks 
jos periodos no Rīgas 

12a un Maskavas 


