
Pārskata ziņojums par 07.09.2021. deleģēšanas līguma izpildi 2021.gadā 

 

Ziņojums sagatavots atbilstoši Līguma 4.punktā noteiktajiem kritērijiem 

 

npk 
Kritērijs (Līguma 

4.p) 
Izpilde 2021 Piezīmes, komentāri 

1 
Jaunizveidoto 

ekspozīciju skaits; 
6 

1.Ķīnas mundžaku ekspozīcija 

2.Pudu ekspozīcija 

3.Tapīru un kapibaru ekspozīcija – būtiski 

tehniskie  uzlabojumi 

4.Jenotsuņu ekspozīcija 

5.Terārija ēkā rāpuļu terāriju būtiski uzlabojumi gan 

eksponējamās sugas, gan tehniskie uzlabopjumi 

6.Cīruļos – jūras ērgļi un melnie grifi – renovācija 

2 

papildināto 

ekspozīciju ar jaunu 

sugu dzīvniekiem 

skaits; 

15  (piemēram, divpirkstu sliņķis (Choloepus 

didactylus), trīsjoslu bruņneši (Tolypeutes 

matacus), rakstainās dzelkņastes (Uromastyx 

ornata), tievastes kāpelētājzalkši (Elaphe 

taeniura) u.c. 

2021. gada beigās Rīgas zoodārza dzīvnieku kolekcijā 

ir 398 sugu dzīvnieki, kopā 3365 indivīdi. (Kopējā 

dzīvnieku skaitā neiekļaujot bezmugurkaulniekus, daļu 

zivju, kā arī četras zīdītāju sugas – kolonijās dzīvojošus 

dzīvniekus, kuri individuāli netiek reģistrēti.) 

3 
jaundzimušo 

dzīvnieku skaits; 
359 (nesk. bezmugurkaulniekus un zivis) 

2021. gadā vairojās 111 sugu dzīvnieki. Pirmo reizi 

Rīgas zoodārza vēsturē vairojās nopietni apdraudētās 

(EN) Ķīnas krokodilķirzakas (Shinisaurus 

crocodilurus), Darvina nandu (Rhea pennata pennata) 

un sīkausu lielie galago (Otolemur garnettii). Diemžēl 

būtiski samazinājās abinieku vairošana, jo COVID-19 

pandēmijas laikā nebija iespējams nodrošināt to 

dzīvnieku kopēju darba apjomu, kas nepieciešams 

abinieku savairošanai un mazuļu izaudzēšanai. 

4 

apmeklētāju skaita 

pieaugums 

salīdzinājumā ar 

iepriekšējā gada 

rādītājiem; 

Apmeklētaju skaits + 2% 

2021. gadā zoodārzu apmeklēja kopumā 299 169 

apmeklētāji, to skaitā 279 968 zoodārzā Rīgā, bet 19 

201 – filiālē "Cīruļi". Apmeklētība kopumā nebija tik 

zema kā iepriekšējā gadā, tomēr arvien bija zemāka par 

vidējo līmeni. 2021. gadā uz zoodārza darbu un iespēju 

uzņemt apmeklētājus turpināja atsaukties Covid-19. 



Latvijā ārkārtas situācija saistībā ar pandēmiju bija 

noteikta gada sākumā līdz 6. aprīlim un gada nogalē no 

11. oktobra. 

5 

dalība vides izglītības 

aktivitātēs ārpus 

Rīgas zooloģiskā 

dārza (izbraukumi ar 

lekcijām un 

dzīvnieku 

demonstrācijām u.c.); 

2021.gadā, turpinoties Covid-19, klātienes 

izbraukuma lekcijas tika samazinātas līdz 

epidemioloģiski drošam minimumam, visu 

uzmanību veltot digitāliem risinājumiem, kurus 

var izmantot skolēni, pedagogi, dabas mīļi un 

interesenti.  www.rigazoo.lv sadaļā "Zoo Skola" 

papildināta ar vairākām apakšsadaļām: 

"Praktiskie darbi", "Darba lapas" un "Tropu 

mājas uzdevumi". 

 

6 

organizēto tematisko 

pasākumu un 

nodarbību skaits 

zooloģiska un 

ekoloģiska rakstura 

zināšanu sniegšanai 

iedzīvotājiem; 

2021. gadā organizēti vairāk nekā 20 informatīvi 

izglītojoši pasākumi apmeklētājiem un medijiem 

gan Rīgas zoodārza teritorijā klātienē, gan 

digitālajā formātā par zooloģiska un ekoloģiska 

rakstura jautājumiem. 

 

2021. gadā Covid-19 izplatības apstākļos darbu ar 

apmeklētājiem klātienē nebija iespējams veikt pilnā 

plānotajā apjomā. Atbilstoši iespējām 1. maijā–18. 

oktobrī un 10.–31. decembrī gida pavadībā Zoo Skolas 

izglītības programmas tēmas apguva 86 grupas, to 

skaitā 74 ekskursijās, 11 mācību nodarbībās un vienā 

seminārā. Kopumā klātienes auditorijās iesaistījās 

1226 dalībnieki. 

7 

veikto pasākumu 

bioloģiskās 

daudzveidības 

saglabāšanā skaits; 

2021.gada janvārī Rīgas zoodārzs pievienojās 

globālajai koalīcijai "Vienoti bioloģiskajai 

daudzveidībai" (#UnitedforBiodiversity), kopā ar 

desmitiem organizāciju visā pasaulē aicinot 

pasaules līderus vienoties par Bioloģiskās 

daudzveidības konvenciju 15. Bioloģiskās 

daudzveidības konferencē (COP15) 2021. gada 

oktobrī Kunmingā Ķīnā. Atbalstīta arī ANO 

kampaņu "Ekosistēmas atjaunošanas desmitgade 

(2021–2030)". Lai šai kampaņai pievērstu 

sabiedrības uzmanību, 12. septembrī zoodārzā 

Latvijas Dabas fonda projekta "Pilsētas pļavas" 

ietvaros notika dabiskas pļavas ierīkošanas talka. 

Dabiskā pļava ļaus zoodārza apmeklētājiem 

 

http://www.rigazoo.lv/


iepazīties ar vienu no apdraudētākajām 

dzīvotnēm Latvijā un papildinās zoodārza 

apputeksnētāju kukaiņu ekspozīcijas (kameņu 

ekspozīciju un "bišu viesnīcu").  

8 

dalības starptautiskās 

organizācijās un 

projektos izvērtējums 

pārskata gada 

ietvaros – dalība 

starptautiskās 

konferencēs, 

semināros, 

sanāksmēs, pieredzes 

apmaiņas 

programmās, to 

rezultātā gūtās 

atziņas un iespēja tās 

pielietot un ieviest 

praktiskā darbā; 

Rīgas Zoodārza galvenie speciālisti, nodaļu 

vadītāji un profesionāļi 2021.gadā kopumā 

piedalījušies vairāk nekā 50 profesionālās 

aktivitātēs, kas bija iespējams, pateicoties to 

attālinātajam raksturam, gan organizāciju - 

EAZA, Species 360 ietvaros, gan starptautiskās 

un Latvijas konferencēs, semināros programmās.  

 

Kā īpaši vērtīgs atzīmēts Latvijai un Baltijas jūras 

reģiona valstīm Rīgas zoodārza uzsāktais pētījums un tā 

rezultāti par pelēkajiem roņiem Latvijas Universitātes 

79. zinātniskajā konferencē, uzstājoties ar stenda 

ziņojumu "Grey Seals at Riga Zoo: Conservation and 

education" (Alesandro Di Marcio, Rebeka Šķērstiņa, 

Māra Kalniņa). 

9 
realizētie projekti 

vides izglītības jomā; 

Projekta "Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza 

vides izglītības veiktspējas palielināšana" 

ietvaros izstrādāti un uzstādīti pieci jauni 

interaktīvi izglītojoši stendi par invazīvajām 

dzīvnieku sugām Latvijā un pasaulē pie 

Ziemeļbrazīlijas kalitriksu, zaļās iguānas, tumšā 

tīģerpitona, mājas trušu un Eiropas ūdeļu 

ekspozīcijām 

 

10 

informācijas 

pieejamība 

(informācijas veidi 

un saturs); 

Viens no galvenajiem informācijas izplatīšanas 

instrumentiem ir ziņu aktualizēšana interneta 

vidē -www.rigazoo.lv un Facebook (17’443), 

Twitter (2’012) , Instagram (692 izveidots 

augustā 2021). 

2021. gadā izplatītas 44 preses relīzes, 

nodrošinot regulāru un izmeļošu publicitāti un 

 



informatīvi izglītojoša satura izplatīšanu par 

jaunumiem un notikumiem dzīvnieku kolekcijā, 

izglītojošiem pasākumiem un Rīgas zoodārza 

līdzdalību apdraudēto sugu programmās. 

11 

zinātnisko 

programmu 

kopskaits, kuru 

ietvaros tiek 

izstrādātas 

uzturēšanas un 

vairošanās metodes 

apdraudētajām 

sugām; 

 

84 

Rīgas zoodārza kolekcijas 65 sugām nebrīves 

populāciju uzturēšanai tiek veidotas EEP (Eiropas ex 

situ programmas), 19 sugām – Eiropas ciltsgrāmatas 

(ESB), un 10 sugām ir arī starptautiskās ciltsgrāmatas 

(ISB); tie ir 22% no kopējā sugu skaita Rīgas zoodārza 

kolekcijā. Jau vairākus gadus Rīgas Zooloģiskā daŗza 

profesionāļi kopā ar EAZA intensīvi strādā pie jauna 

veida EEP, kas kopā ar reģionālajiem kolekcijas 

plāniem (RCP – Regional Collection Plans) un sugu 

ilgtermiņa menedžmenta plāniem (LMP – Long-term 

Managament Plans) veidos EAZA nebrīves populāciju 

uzturēšanas un attīstības struktūru. 

12 

veiktās aktivitātes 

iedzīvotāju vides 

zināšanu 

paaugstināšanai 

dabas aizsardzībā, 

bioloģiskās 

daudzveidības 

saglabāšanā; 

2021. gadā pastiprināta attālinātā iedzīvotāju 

zināšanu apguves iespēja par dabas aizsardzības 

jautājumiem Roņu projekta un Tropu dienu 

ietvaros. Savukārt, aktivitātes vides zināšanu 

paaugstināšanai bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanas   jomā organizēti seši informatīvi 

izglītojoši pasākumi apmeklētājiem un medijiem. 

 

13 

realizētie projekti 

finansējuma 

piesaistīšanai 

izstrādāto vides 

aizsardzības 

pasākumu un 

projektu īstenošanai 

un piesaistītais 

finansējuma apjoms; 

1) 2021.gadā realizēti sekojoši vides aizsardzības projekti par piesaistīto ārējo finansējumu no Latvijas 

vides aizsardzības fonda: 

 Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza Āfrikas lauvu mītnes tiešraides kameru sistēmas izveide (5450 EUR) 

 Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza vides izglītības veiktspējas palielināšana (8901 EUR) 

 Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza dzīvnieku dzīvās barības un barības augu audzētavas rekonstrukcija 

(86510 EUR) 

2) 2021.gadā realizēti sekojoši vides aizsardzības projekti par saviem līdzekļiem 

- Savvaļā palaisto 3 roņu aprīkošana ar GPS un to tālāko dzīves gaitu Baltijas jūrā monitorings (~12000 

EUR) 

- Kokvaržu monitorings (~5000 EUR) 

- Plēsīgo putnu uzvedības pētījumi un novērojumi izmantojot video novērošanu (~3200 EUR) 



3) Sagatavoti un iesniegti sekojoši projekti starptautiskās sadarbības projekti 

 LIFE projekts “Resilient habitats for amphibians in urban and semi-urban environments” 

 Baltic Sea Action Plan (BSAP) Fund “Grey seals (Halichoerus grypus grypus) conservation: study of 

metal, persistent organic pollutants (POPs) and microplastics pollution in the Gulf of Riga (Latvia) and 

rehabilitation centre in Riga Zoo” 

 Nacionālas nozīmes vides aizsardzības projekts “Starptautiskais simpozijs sadarbībai Baltijas jūras 

ekosistēmas aizsardzībā un jūrā dzīvojošo zīdītāju apdraudējuma novēršanā” 

14 

Sabiedrības darbību 

uzraugošo institūciju 

veikto pārbaužu 

skaits pārskata gada 

ietvaros, konstatētie 

pārkāpumi, to 

raksturs un 

regularitāte, veiktie 

pasākumi pārkāpumu 

novēršanā; 

Dabas aizsardzības pārvalde – 1 pārbaude; ikgadējā sertifikācijas atbilstības pārbaude; pārkāpumi nav 

konstatēti 

Pārtikas veterinārais dienests – 1 pārbaude; ikgadējā veterinārā uzraudzība; konstatēto neatbilstību skaits – 

1 (pieļautas tehniskas neatbilstības transportēšanas procedūru dokumentācijā) 

15 

iedzīvotāju 

uzklausīšana 

Uzdevumu izpildē, 

saņemto iesniegumu 

skaits 

Latvijas iedzīvotāji un viesi savas domas pamatā 

izsaka sociālajos tīklos – FB/RigaZoo un 

Twitter, kurā tiek sniegtas atbildes un uzturēta 

diskusija no Rīgas Zoodārza izveidoto 

profesionāļu puses saskaņā ar ieviesto 

mentoringa grafiku. 

Oficiālas vēstules no Latvijas iedzīvotājiem 

Rīgas Zoodārza lietvedībā 2021.gadā ienākušas 

tikai vienu reizi par ieteikumiem, kā uzlabot 

dzīvnieku labturību, iesniedzējaprāt. 

 

 

 

 


