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Rīgas Nacionālā Zoologiskā dārza (RNZD) stratēģiskais MASTERPLAN 2035
apraksta vēlamo virzienu attistībai nākamo 15 līdz 20 gadu laikā. Tas veicinās
Latvijas sabiedrības, potenciālo partneru un sponsoru atbalstu, lai attiecīgi
plānotu un realizētu nepieciešamo projektu norisi atbilstoši RNZD ilgtspējīgās
attīstības vīzijai.

Zooloģiskais dārzs XXI gadsimta skatījumā ir “avārijas izeja” atpakaļ dabā
(emergency exit back to nature)

Atgriešanās atpakaļ pie Homo sapiens, saknēm, paredzot iespēju iekļauties dabas
daudzveidības ķēdē kā vienam no tās posmiem. Mūsu valstī – Latvijā – kas ir
svētīta ar ievērojamām neskartas un autentiskas dabas teritorijām varētu šķist, ka
šīs lomas izcelšana nav tik aktuāla. Tomēr ekonomiski fokusētais cilvēka dzīves un
darbības modelis arvien attālina mūs no dabas pirmatnējās būtības. Cilvēka
atbildība pret dabu faktiskajā realizācijā samazinās. Cilvēka “pēdu nospiedumi”
ekosistēmā palielinās un arī Latvijā jau pārsniedz to līmeni, kas ļautu dabiskiem
dzīvības procesiem eksistēt pašu iedibinātajā ritmā.

Cilvēka un dabas tikšanās Zooloģiskajā dārzā atver acis, izglīto un iedvesmo
uzskatu un paradumu maiņai par to, ka visi dzīvās planētas Zeme iemītnieki ir
līdzvērtīgi un tikai savstarpēja izpratne, cieņa un mīlestība ļaus procesiem
turpināties ilgstpējīgā nākotnē.

Nākotnes Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs paredzēs piedzīvojumu pastaigu
takas pa visas pasaules interesantākajiem biotopiem, piedāvajot tikšanos ar
visdažādākajām sugām – no kukaiņiem līdz primātiem caur autentiskās
kultūrvides, floras un faunas sinerģiju.
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PASTĀSTI man, un es aizmirsīšu.

PARĀDI man, un es varbūt atcerēšos.

IESAISTI mani, un es sapratīšu.

Konfūcijs (450 gadi p.m.ē.)
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Vīzija

MASTERPLAN 2035 pārveidos

RNZD par BIOPARKU

DZĪVNIEKU MĪTNES UN TO KOMPLEKSĀS 
PERFOMANCES

tiks izstrādātas, lai dzīvās dabas daudzveidības

saglabāšanas nozīmīguma izpratne sasniegtu lielāku

auditoriju

INTERAKTĪVA INTERPRETĀCIJA

ekspozīcijās un tām piegulošajās ekosistēmu

piedzīvojumu takās nodrošinās emocionālās

klātesamības efektu visu vecumu auditorijai, kas 

veicinās vides izglītības mērķu saniegšanu efektīvākā

veidā

MEŽAPARKA DABISKĀ AINAVA

tiks vēl vairāk izcelta, integrējot tās unikalitāti

ekspozīcijās

HARMONISKĀKS UN SATURISKI BAGĀTĀKS

padarot RNZD par Rīgas, Latvijas un tūristu

iekārojamāko apmeklējuma galamērķi

VAIRĀK ILGTSPĒJĪGU RISINĀJUMU

tiks paredzēti ikdienas darbības nodrošināšanai, 

sākot ar bioatkritumu pārstrādes sistēmu un beidzot

ar viedo menedžmentu visos RNZD procesos
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RNZD mērķi

IZGLĪTOT

IZKLAIDĒT

DEMONSTRĒT

SAGLABĀT
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VIENS MILJONS APMEKLĒTĀJU
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Rīgas zoodārza apmeklētāju skaita dinamika
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Avots: RNZD darbības pārskati

Viens miljons apmeklētāju. Latvijas tirgus (lokālais apmeklējums)
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Viens miljons apmeklētāju

700’000 APMEKLĒJUMU VIENĪBU GADĀ

ir maksimālais skaits no vietējā Latvijas iedzīvotāju potenciāla, ko 
ilgtermiņā var nedaudz palielināt, papildinot ar izglītības un izklaides
elementu piedāvājumu, kā arī attīstot regulārā apmeklējuma
paradumu, iespējams arī klubu principu.

Ņemot vērā starptautiskos kritērijus un analizējot RNZD kā “must-see” 
piedāvājumu tūrista acīm, pieņemam ka no apmēram trīs miljoniem
Rīgas tūristu 7 – 10% varētu apmeklēt arī zooloģisko dārzu, tādējādi
pilnīgi pamatoti radot potenciāli vēl

VISMAZ 250’000 PAPILDUS VIESU

Viens miljons apmeklētāju
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ČETRU GADALAIKU ZOODĀRZS
(4 Seasons 4 Zoo)
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Rīgas Zooloģiskajam dārzam vienmēr ir bijis raksturīgs izteikti sezonāls apmeklējums ar 2000 līdz 6000 apmeklētāju dienā periodā no 1.jūnija līdz
31.augustam, apmēram 500-1500 apmeklētāju aprīlī, maijā un septembrī, oktobrī un izteikts kritums – zem 500 apmeklētajiem dienā, izņemot
atsevišķas aktivitātes, no novembra līdz martam, ieskaitot.

Pamatā šī sezonalitāte, protams, izveidojusies laika apstākļu dēļ, tomēr dziļāka analīze parāda, ka svarīgi ietekmējošie faktori ir arī:

nokļūšanas iespējas un stāvvietas
pieejamība proporcionāli vēlamajam

apmeklētaju skaitam /Eiropas standarti 
un benchmark/

iekštelpu ekspozīciju piedāvājums un 
pieejamība

skolnieku mācību gada grafiks

dažādu aktivitāšu un pasākumu esamība vai
neesamība zoodārzā

Branding un marketinga stratēģiskā virzība

Četru gadalaiku zoodārzs
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Masterplan 2035 rezultātā RNZD plāno kļūt par pilnvērtīgu četru
gadalaiku zoodārzu (four seasons zoo) izlīdzinot apmeklētāju plūsmu
gada griezumā:

• būtiski tiek palielināta un stratēģiski mainīta automašīnu stāvvieta,
piekļuve tai, pārskatāmība un drošība un iespēja sliktos laika
apstākļos tieši no stāvvietas nokļūt vienā no RNZD apmeklētājuprāt,
interesantākajām (saskaņā ar aptaujas datiem 2021 jun-sept)
ekspozīcijām – Tropu mājā, paredzot šādam apmeklējumam īpašus
cenu nosacījumus

• pārdomāts un mērķtiecīgs iekštelpu ekspozīciju piedāvajuma
papildinājums un uzlabojums palielinās Rīgas iedzīvotāju un tūristu
vēlmi gūt RNZD pieredzi jebkādos laika apstākļos, īpaši tādēļ, ka šī
būs kā viena no nedaudzām kvalitatīvām izglītojošām un aizraujošām
aktivitātēm iekštelpās, tādējādi samazinot laika apstākļu un
diennakts gaišā laika ietekmes faktoru

• tiek paredzēts kvalitatīvi pārveidot un papildināt apmeklētājiem
pieejamo ēdināšanas pakalpojumu ne tikai mūsdienīgi atbilstoši XXI
gadsimta veselīga un ilgtspējīga uztura tendencēm, bet arī paredzot
labāko Latvijas pavārmākslas un restorātoru speciālistu objektus,
pieejamus apmeklētājiem šai uzņēmējdarbības formai atbilstošā
darba laikā (brokastis līdz nakts pasākumi)

• “Ziemas takas”, kas vedīs gar vēsā laikā aktīvāko dzīvnieku sugu
ekspozīcijām, kas siltākā laikā ir mazāk vizuāli izteiksmīgi vai fiziski
aktīvi, dos papildus stimulu apmeklēt RNZD dažādos gadalaikos

• Katru no sezonām plānots izcelt ar savu pasākumu, saukļu un
informatīvās bagāžas kopumu, kas konkrēto sezonu būtiski atšķir no
pārējām trim un rada potenciālajos apmeklētājos vēlmi un arvien
spēcīgākus paradumus apmeklēt “mūsu Zoo” vismaz vienu reizi
sezonā. Marketings balstīts uz paradumu maiņu un spēcīgu fokusu uz
4 sezonām RNZD kā zīmolu / 4 (four) seasons 4(for) Zoo
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* Avots: RNZD darbības pārskati

RNZD procentuālais apmeklējums pa mēnešiem

** Plānotais apmeklētāju plūsmas izlīdzinājums

Četru gadalaiku zoodārzs
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BRANDING /MĀRKETINGA STRATĒĢIJA/
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Cena Attālums un pieejamība Apkārtējā infrastruktūra

Piedāvājums Mārketings

85% tūristu savu maršrutu plāno, ierodoties ceļojuma galamērķī. Viņu lēmumus ietekmē vairāki faktori.

Mārketinga stratēģija. RNZD kā Eiropas tūrisma galamērķis

Tūrisma ceļveža «TripAdvisor» apkopojums liecina, ka ļoti bieži tūristi dažādu iemeslu dēļ RNZD apmeklējuma vietā izvēlas citus galamērķus.

Rīgas motormuzejs (#2)

Lielākā retro auto kolekcija Baltijā 
apvienojumā ar interaktīvu pieredzi

Rīgas centrāltirgus (#3)

Ēdiena tirgus ar uzsvaru uz kultūru un 
tradīcijām

Melngalvju nams (#4)

Vēsturiska 14. gadsimta ēka ar izstāžu 
zālēm

Rīgas  Nacionālais zooloģiskais dārzs 
(#23)

Pilsētais piederošs zoodārzs ar vairāk 
nekā 100 gadu senu mantojumu
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Mārketinga stratēģija

Citu Eiropas zoodārzu pieredze

Česteras zooloģiskais dārzs (apvienotā 
karaliste)

Kopenhāgenas zooloģiskais dārzs
(dānija)

Hellabrunnas zooloģiskais dārzs 
(vācija)

Mārketinga
stratēģija

Mārketings centrēts ap 
populārākajiem dzīvniekiem

Zoodārzs tiek pozicionēts kā pasākumu 
norises vieta, kas atrodas centra parkā

Akcentēta bioloģiskā daudzveidība

Apmeklētāju 
pieredze

Iespēja apmeklēt zoodārzu un redzēt 
dzīvniekus arī interneta tiešraidēs

Ikgadēji apjomīgi Ziemassvētku 
pasākumi

Ēdināšanā uzsvars uz tematiskām 
kafejnīcām un vietējo ēdienu

Digitālā 
stratēģija

Ar radošu dizainu un interneta 
aktivitātēm tiek piesaistīti ziedojumi

Mājaslapas dizains veidots profesionāli 
un minimālistiski

Sociālie tīkli pamatā vērsti uz video 
saturu

Vairāki Eiropas veiksmīgākie zoodārzi spēj strādāt saspringtas konkurences apstākļos, par stratēģiju izvirzot savu spēcīgo pušu izcelšanu, skaidru 
identitāti un efektīvu tās komunikāciju.

DAŽI NO VEIKSMĪGAS DARBĪBAS PAMATPRINCIPIEM:

• Skaidri definēts apmeklētāja pieredzes piedāvājums un mārketinga stratēģija

• Koncentrēta komunikācija un profesionāli izstrādāts sociālo tīklu saturs

• Apmeklētāju piesaiste visu gadu ar īpašiem tematiskiem pasākumiem un digitālo saturu
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Esošā digitālā komunikācija

SOCIĀLO TĪKLU LIETOJUMS
Aktīvi tiek izmantoti vairāki sociālie tīkli –
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube.

SATURS
Pārsvarā tiek publicētas ziņas par tuvākajiem 
pasākumiem, jaunām sugām, kā arī foto un 

video saturs par dažādiem zoodārza 
dzīvniekiem.

KOMUNIKĀCIJAS VALODA
Komunikācija pārsvarā notiek latviski, retāk –

arī angliski (tikai Facebook platformā).

Mārketinga stratēģija

RNZD stipro pušu komunikācija

Esošā RNZD sociālo tīklu stratēģija raksturojama vairāk kā informatīva, nevis interaktīva. 
Saturs vērsts uz dzīvnieku attēliem un jaunumiem, bet netiek skaidri pausts apmeklētāja 
pieredzes piedāvājums.

Tādējādi redzams, ka RNZD ir dažādas stiprās puses, kas attīstāmas, izceļamas un 
izmantojamas mārketinga stratēģijā, bet pašlaik nav skaidri nolasāmas apmeklētājam 
komunikācijas kanālos.

RNZD stiprās puses

UNIKĀLAS DZĪVNIEKU SUGAS
Insektācija kolekcija atzīta par vienu no trim 
labākajām Eiropā. Plaši pārstāvētas dažādas  

Baltijas reģiona dzīvnieku sugas.

DZĪVNIEKU SAGLABĀŠANA
Zinātniskais darbs vērsts uz dzīvnieku 

saglabāšanas un reintrodukcijas programmām.

«KOMPAKTĀ ZOODĀRZA» PIEREDZE
Zoodārza izvietojums un pieejamība 

piemērota mūsdienu cilvēku īsajam uzmanības 
koncentrēšanas laikam.

ATRAŠANĀS VIETA
Dabiskā Mežaparka ainava un mežu ieloks 

rada zoodārzam atbilstošu atmosfēru un saikni 
ar dabu, atrodoties netālu no urbānās vides.

VĒSTURISKAIS MANTOJUMS
RNZDZ ir viens no Eiropas senākajiem 

zoodārziem ar vairāk kā 100 gadus ilgu vēsturi.
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Mārketinga stratēģija

Bāzes piedāvājuma paplašināšana

DIGITĀLĀ ZOODĀRZA PIEREDZE

Digitālo ekrānu izvietošana pie 
populārākajiem, svarīgākajiem dzīvniekiem un 
galvenajām ejās

Izglītojoša un izklaidējoša satura veidošana 
dažādām vecuma grupām

Interaktīvas pieredzes un no dzīvniekiem 
neatkarīgas izklaides veidošanas

Mērķis:
spēja konkurēt ar citiem digitālās pieredzes 
piedāvājumiem

PASĀKUMI

Ieviest sezonālus, svētku pasākumus ar 
dažādām tēmām un aktivitātēm

Paplašināt zoodārza piedāvājumu ārpus 
dzīvnieku un dabas tēmām, piesaistīt biznesa 
klientu segmentu

Izmantot klientu apmeklētības datus, lai 
radītu saistošākos svētku piedāvājumus

Mērķis:
padarīt RNZD par pievilcīgu galamērķi 
dažādiem notikumiem

GEO-ZOO KONCEPTS

Turpināt paplašināt RNZD geo-zoo konceptu 
ar dažādu klimatisko joslu pārklājumu (pašlaik 
jau eksistējoša ir Savannas ekspozīcija)

Stiprināt RNZD izglītojošo darbu un uzsvērt 
dabas tuvumu

Izcelt RNZD unikālo plānojumu, veicinot 
skaidru brenda atpazīstamību

Mērķis:
pielāgot zoodārza struktūru galvenajām 
vērtībām un misijai
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ILGTSPĒJA KĀ MASTERPLAN 2035 PRINCIPI 

USP /unique selling points/
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Rīgas Zooloģiskais dārzs ir viens no mazo un kompakto jauno zoodārzu viļņa,
kas tika atvērts pirmajās divās XX gadsimta desmitgadēs.

Tāpat kā Romas un Buenosairesas zooloģiskie dārzi, kā arī Bronksas Zoo
Ņujorkā un HagenbekTierpark Vācijā, Rīgas zoodārzs joprojām atspoguļo tā
laikmeta garu. Maigi izliektas angļu stila dārza celiņa līnijas ir apvienotas ar
daudz plašāku un atbilstošāku ekspozīciju dzīvniekiem nekā tas bijis
iepriekšējās dekādēs, joprojām sastopamas vēsturiskas un īpaši ornamentāli
bagātinātas ēkas.

Masterplan 2035 ietver sevī skaidru uzdevumu – apvienot vēsturisko
mantojumu ar mūsdienu skatījumu uz apmeklētāju pieredzi un dzīvnieku
labturības prasībām.

Vēsturiskais Zoodārzs
/historical heritage/

Ilgtspēja kā MASTERPLAN 2035 principi
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Piedzīvojumu Zoodārzs
/customer entertainment/

Saplūšanas efekts ar demonstrēto vidi ir kaut kas mazliet
vairāk nekā tikai zoodārza dizainera triks. Apmeklētāju
pētījumi /2021.jun-sept/ atklāj pilnīgi atšķirīgu uztveri un
attieksmi pret savvaļas dzīvniekiem, kas sastopami dabiskā
vidē bez redzamiem norobežojošiem šķēršļiem
salīdzinājumā ar tradicionālajām zooloģisko dārzu
ekspozīciju izveides metodēm. Negaidītas klātbūtnes efekts
ļaus piedzīvot un izprast apmeklētājam dzīvnieka dabisko
uzturēšanās vidi.

Tādējādi skaidri formulējams nākošais Masterplan 2035
uzdevums – kontekstā ar noteikta apgabala paradumiem,
kultūrvidi un ģeogrāfiskajām īpatnībām izveidot
piedzīvojumu takas, kas aizved apmeklētaju arvien dziļāk
Eirāzijas, Dienvidaustrumāzijas, Ārikas vai Austrālijas
vidienē un demonstrē dabas daudzveidības unikalitāti.
Taku biotopi pat liek apmeklētājiem uz brīdi zaudēt
realitātes sajūtu un radot ticamu pārsteiguma un
klātesamības iespaidu daudz dziļāk nostiprina iegūtās
zināšanas.

Lai apvienotu apmeklētāja kā cilvēciskas būtnes dabiskās
alkas pēc piedzīvojumiem ar tīri praktisku nepieciešamību
viegli orientēties pastaigas laikā, joprojām tiek izmantota
vēsturisko celiņu struktūra, kas efektīvi virza zoodārza viesi,
pašam to pat nepamanot. Centrālais izliektais ceļš un
pārējās vēsturiskās pastaigu takas veido bezgalīgi savienotu
maršrutu 8 (astotnieka) formā, tādējādi viegli, bet
strupceļiem savienojot abas vēsturiskās ieejas zoodārza abos
galos. Masterplan 2035 paredz, ka apmeklētajs no galvenās
ceļu struktūras dosies īpašā piedzīvojumu vidē, lai takai
virzoties tālāk, atkal vienmēr atgrieztos uz galvenās ceļu
struktūras. Šī galvenā ceļa un apakšceļu sistēma tieši laika
nogrieznī atvieglos un padarīs elastīgu visa kopējā RNZD
attīstību, ļaujot veikt izmaiņas ne tikai pa noteiktiem
etapiem, kas netraucēs pārējo ekspozīciju baudīšanu, bet arī
ļaujot elastīgi veikt izmaiņas plāna saturā atbilstoši nākotnes
tendencēm.

Ilgtspēja kā MASTERPLAN 2035 principi
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Iedvesmojošais Zoodārzs

/inspirational adventure/

Izglītošana vai zināšanu “atklāšana” caur
piedzīvojumu vai “iedvesma ilgtspējīgai dzīves
uztverei un paradumiem”, kā to sauc
mūsdienīgākie zoodārzi pasaulē, ir svarīgākā un
dziļākā XXI gadsimta zoodārza funkcija.

Arī topošais Vides izglītības centrs atradīsies
tieši 8 (astotnieka) maršruta centrā.

Masterplan 2035 uzdevums ir veidot izglītības
procesu kā stāstu bez vārdiem, parādot dažādu
dzīvo sugu fiziskos parametrus, kā arī to
uzvedību viņu dabiskajā vidē.

Ilgtspēja kā MASTERPLAN 2035 principi
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Profesionālais Zoodārzs

/expert level/

Viens no katra zoodārza profesionalitātes augstāk
vērtētajiem kritērijiem ir sugu labturības izpratne,
nodrošināšana un ilgtermiņa spēja to uzturēt
atbilstošā līmenī. Jau šobrīd RNZD insektārijs un
bezmugurkaulnieku nodala ierindojas spēcīgāko
Eiropas profesionāļu pieciniekā.

Visas Masterplan 2035 izstrādātās dzīvnieku
ekspozīcijas ir veidotas atbilstoši Eiropas akvāriju un
zooloģisko dārzu asociācijas noteikumiem un
rekomendācijām nākotnes attīstībai. Tomēr RNZD
nevēlas būt tikai sekotājs.

Ar jauno Masterplan 2035 RNZD Rīgas zoodārzs kļūst
par vienu no inovatīvākajiem zoodārziem Eiropā arī
profesionāļu skatījumā.

Masterplan 2035 uzdevums ir iespējami tuvināt
ekspozīcijas dabiskajai videi dažādos pasaules
kontinentos, kas neparedz vienas noteiktas sugas
izolētību, bet, sugām saskaroties, parāda
izaicinājumus, ar kuriem tiem jāsastopas dabiskā
vidē. Tādējādi veidojot dzīvās dabas daudzveidīgumu
uzskatāmi demonstrējošās ekspozīcijās, RNZD plāno
novatoriski attīstīt jauktās eksozīcijas kā vienu no
profesionalitātes un apmeklētāju unikālās pieredzes
stūrakmeņiem.

Ilgtspēja kā MASTERPLAN 2035 principi
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Saimnieciski efektīvākais Zoodārzs

/cost-effective development/

Ne tikai ekspozīcijas, bet visa RNZD infrastruktūra pakļauta efektīvai
izmaksu struktūrai nākotnē. Reizē ar valsti RNZD pēdējos trīsdesmit
gados ir piedzīvojis daudzas pārmaiņas. Neskaitot Tīģeru mītni, Žirafu
māju un Savannu kā lielākos projektus, ir veikti arī daudzi mazāki, bet
zooloģiskajam dārzam vienlīdz nozīmīgi uzlabojumi, modernizējot un
labiekārtojot senākās ekspozīcijas. RNZD ir piedomājis arī pie vienkāršiem
un radošiem risinājumiem, kas pārveidojot ekspozīcijas piešķir tām jaunu
nozīmi vai ir pielietojamas citiem mērķiem. Tomēr ilgtermiņā ir svarīgs
tieši efektīvākais risinājums jebkuram uzlabojumam vai jaunam
projektam. Vairāk ilgtspējīgu risinājumu tiks paredzēti ikdienas darbības
nodrošināšanai, sākot ar bioatkritumu pārstrādes sistēmu un beidzot ar
viedo menedžmentu visos RNZD saimnieciskajos procesos.

Ieguldīt jēgpilni un joprojām izmantot, uzlabot un rekonstruēt vērtīgo,
kā arī domāt par saimniecisku lietošanu ilgtermiņā ir būtisks
Masterplan 2035 pamatprincips, tādā veidā radot visam zoodārzam ne
tikai atšķirīgu izskatu, bet paraleli arī katrā investīcijā paredzot
saprātīgāko ieguldījumu pret atdevi gan tieši finansiāli, gan plašākā
mērogā, ņemot vērā visus RNZD startēģiskos mērķus.
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Saturiski izsvērtākais Zoodārzs /collection creators/

Rīgas Zooloģiskais dārzs kā de facto Nacionālais zooloģiskais dārzs un 
vienīgais īstais un profesionālais zooloģiskais dārzs Latvijas valstī vienmēr
paliks kā vērtība, kur apmeklētāji varēs sastapt plašās pasaules dzīvās
dabas daudzveidības unikalitātes pierādījumus ar īpašo augstākās raudzes
profesionalitātes fokusu uz abiniekiem un bezmugurkaulniekiem

Jāatzīmē, ka, balstoties uz aptaujas datiem (2021 jun-sept) no 
apmeklētāju gaidu viedokļa, kopš RNZD kolekciju ir atstājuši ziloņi, 
nepietiekoši pārstāvēti, apmeklētājuprāt, ir lielo zālēdāju un zīdītāju sugu
pārstāvji. Ar balto degunradžu iekļaušanu kolekcijā šī “sajūtu un 
sagaidāmo ieguvumu” plaisa apmeklētāju skatījumā varētu tikt izlīdzināta.

Vēl jāatzīmē, ka primāti kā apmeklētājiem īpaši interesantas taču
kopējiem profesionāli sarežģītas sugas nekad nav bijuši mazo zooloģisko
dārzu un arī RNZD kolekcijas uzmanības centrā. Masterplan 2035 ietver
vairāku atraktīvu primātu sugu pievienošanu pie jau esošajiem – geladām
un huzārpērtiķiem.

Būtisks Masterplan 2035 uzdevums jaunā satura veidošanā ir
apsvērumiem, lai RNZD iekļautās sugas pilnvērtīgi atspoguļo un skaidri
izstāsta izglītojoši iedvesmojošu stāstu par konkrēti pārstāvēto biotopu, 
tai pat laikā fokusējoties tieši uz apdraudētajām sugām, to saglabāšanas
un vairošanas funkcijām kā vienu no RNZD stratēģiskajiem mērķiem. 

Ilgtspēja kā MASTERPLAN 2035 principi
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Eirāzija, ceļojums no mājām līdz Tālajiem Austrumiem

Apmeklētājs sāk savu ceļojumu no mājām Rīgā un iepazīst dažādas Eiropas dzīvotnes. Pastaiga sākas 
Baltijas jūras piekrastē, tā turpinās mitrās palienās, kas pārtop lielākās ūdenstilpēs. Pelēko roņu 
ekspozīcija tiks iekļauta ceļojumā, kas turpināsies ar Eiropas ūdru, bīstami apdraudēto Eiropas ūdeļu un 
dažādu sugu vietējo ūdensputnu voljēriem. Liela sārto flamingu kolonija pelēko roņu eskpozīcijas pretējā 
pusē iepazīstinās apmeklētājus ar seklām ūdenstilpēm Eiropas dienvidos. Flamingi ir putni, kas izceļas 
tikai  ja tiek nodrošināti apstākļi  daudzu lidojošu putnu turēšanai un vairošanai. 

Mirtaiņu tēmas noslēgumā vietējo abinieku ekspozīcijas papildinās vietējo saldūdens un jūras  zivju 
faunas ekspozījas Akvārija ēkā. 

Apmeklētāji virzīsies tālāk un ainava pakāpeniski kļūs mežaināka un kalnaināka. Meža biotopus apdzīvos 
meža ziemeļbrieži un liela pelēko vilku grupa.

Eiropas kalnu faunas pārstāvji būs no Kaukāza. Viena no ekspozīcijām – liels aviārijs, kurā baltgalvas grifu 
kolonija sadzīvos kopā ar retajiem melnajiem grifiem. Apmeklētāju interesi noteikti piesaistīs  zeltainie 
šakāļi, kas dzīvos vienā telpā ar grifiem un papildinās stāstu par dažādiem dzīvniekiem, kas, dabā veicot 
svarīgo  sanitāru lomu, pārtiek no maitām.

MASTERPLAN 2035 redzējums
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Tālāk ceļotāji joprojām uzkavējas Kaukāzā – vēsturiski šajā reģionā reiz dzīvoja plankumainās 

hiēnas, Persijas leopardi un lauvas. Plankumaino hiēnu ekspozīcijā apmeklētāji pa tuneli 

nokļūs hiēnu grupas vidū un varēs izbaudīt sajūtu – deguns pret degunu.  Ceļojums pa 

Eirāzijas kontinentu beigsies  Tālajos Austrumos ar Amūras tīģeru, sarkano vilku un Japānas 

dzērvju ekspozīcijām.
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Japānas dzērve Amūras tīģeris Melnais grifs Kaukāza tūrs

Ziemeļu lūsis Sārtais flamings Persijas leopards Plankumainā hiēna

Meža ziemeļbriedis Ūdrs Pelēkais ronis Melnais stārķis



Dienvidamerika
Dienvidamerika ir ļoti daudzveidīgs kontinents. Vecajā Ziloņu mājā un ap to tiks izveidotas 
lietusmežu ekspozīcijas ar dažādu sugu pērtiķiem, lielajiem skudrulāčiem, tapīriem, arām 
(lielajiem papagaiļiem) un lietusmežiem raksturīgiem zivīm, abiniekiem un rāpuļiem. Aiz 
lietusmežu ekspozīcijām apmeklētāji nonāks Andu kalnos - briļļu lāču, Andu  kondoru un 
vikunju ekspozīcijās. 

MASTERPLAN 2035 redzējums
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Vikunja Pundurkalitrikss Sarkanā un zildzeltenā ara Andu kondors

Andu lācis Indesvarde Līdzenumu tapīrs Bļauris

Piraija Zaļā anakonda Skudrulācis Trīsjoslu bruņnesis



Himalaji

Pašreizējās Nagaino dzīvnieku nodaļas tradicionālie aploki tiks pārveidoti par 
Tibetas plato augstkalnu tuksnesi, kur mitināsies kiangi, jaki un zilās aitas. 
Esošie šķūnīši pārtaps par ciematu. Apmeklētāji vēros arī Indijas pāvus un 
fazānus. Ap Tibetas plato  izveidos kalnu ekspozīcijas sniega leopardiem un  
bārdainajiem grifiem. Tibetas ekspozīciju iekļaus aploki ar Mišmi takiniem, 
baltpurna briežiem, Ķīnas mundžakiem, Indijas dzeloņcūkām, manuliem u.c. 
nelieliem dzīvniekiem.
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RNZD MASTERPLAN 2035 / FEBRUĀRIS 2022



Lielie kaķi ir vieni no interesantākajām un populārākajām  dzīvniekiem ikkatra 
zoodārza kolekcijā. Paši teiksmainākajiem šajā grupā ir sniega leopardi. Lai labi 
parādītu Centrālas Āzijas biotopus, plēsēju ekspozīcijas ieteicams veidot starp 
nagaino dzīvnieku ekspozīcijām. Klinšains kalnā uzbūvēts sniega leopardu voljērs
ļoti labi papildinās Tibetas ainavu. Pagātnē sniega leopardi jau ir bijuši  Rīgas 
zooloģiskā dārzā . Šobrīd suga ir apdraudēta savvaļā, tās nebrīves populācijas 
uzturēšanai organizēta EEP. 
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Manuls Mišmi takins Bārdainais grifs Zilā aita

Baltpurna briedis Fazāns Sniega leopards Mājas jaks

Indijas dzeloņcūka Ķīnas mundžaks Indijas pāvs Kiangs



Pasaules ferma

Neliels, bet svarīgs tematisks komplekss tiks veltīts mājdzīvniekiem visā pasaulē. Esošo 
Lauku sētu plānots paplašināt  un  iekļaut tajā arī Kamieļu ekspozīciju. 

Lauku sētas bildes
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Alpaka Zoss Trusis Divkupru kamielis

Aita Zilā govs Muskuspīle Pundurēzelis

Vista Kaza Jūrascūciņa Nūtrija



Bezmugurkaunieki

Tikai 5% no visām dzīvnieku sugām ir mugurkaulnieki. Zīdītāji, putni, rāpuļi, abinieki un zivis ir tikai neliela daļa no dzīvnieku valsts. Lai parādītu 
bezmugurkaulniekus - pārliecinoši lielāko dzīvnieku grupu, tiks radīts jauns,  pārsteidzošu ekspozīciju komplekss – Kukaiņu māja. Rīgas 
zooloģiskajam dārzam ir daudzu gadu pieredze kukaiņu un citu bezmugurkaulnieku demonstrēšanā , turēšanā un vairošanā. To apstiprina 
apmeklētāju noturīgā interese par jau esošajām ekspozīcijām, kas ir vienas no labākajām. ASV un Kanādas pieredze liecina, ka apmeklētāju 
interese par bezmugurkaulniekiem nemazinās. Jaunas un īpaši inovatīvi radītas ekspozīcijas bezmugurkaulniekiem būs kas jauns Eiropā.
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Kukaiņu mājā būs interaktīvi elementi, kas līdzēs apmeklētājiem piedzīvot visas bezmugurkaulnieku dzīves puses. 

Kukaiņu māja kā unikāls objekts noteikti piesaistīs tūristus.
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Klejotājsisenis Audējskudra Fregates dižmelnulis Milzu zarkukainis

Lapgriežskudra Āfrikas melnais tūkstoškājis Vickāju skorpions Rožvabole

Tiāras zarkukainis Slaidais skorpions Mozaīku prusaks Āfrikas alu circenis



Austrālija

Tikpat kā neviens Austrālijas dzīvnieks nelīdzinās dzīvniekiem Eirāzijā. 
Apmeklētāju taka vīsies gar Ķenguru mājas ekspozīcijām, kuras papildinās koku 
ķenguri. Līdzās tiks uzbūvēta Kakadu māja un caurstaigājams aviārijs. Tajā gada 
siltajos mēnešos apmeklētājiem būs ļauts barot mazos Austrālijas papagailīšus 
(loriketus). 

Papagaiļi
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Koku ķengurs Lorikets Moluku kakadu

Citroncekula kakadu Purva valabijs Kukaburra



Dienvidaustrum-
āzijas meži

Esošā Tropu māja 
pakāpeniski tiks pārveidota 
par ekspozīju kopumu, kas 
ļaus apmeklētājiem 
iekštelpās izbaudīt pastaigu 
pa apdraudētajiem 
Dienvidaustrumāzijas 
lietusmežiem.  Tiks 
atjaunota un saglabāta 
esošā taka Tropu mājas 
Lielajā zālē. Tukšās 
ekspozīcijas, kurās reiz 
mitinājās lāči, integrēs 
atjauntajā Tropu mājā. Tur 
eksponēs vienu vai vairākas 
Dienvidaustrumāzijas 
pērtiķu sugas, binturongus, 
degunragputnus un daudzas 
citas Rīgas zooloģiskajā 
dārzā vēl nebijušas 
dzīvnieku sugas. 

MASTERPLAN 2035 redzējums

RNZD MASTERPLAN 2035 / FEBRUĀRIS 2022



MASTERPLAN 2035 redzējums. Dienvidaustrumāzijas meži

RNZD MASTERPLAN 2035 / FEBRUĀRIS 2022

Sekstainais kazuārs Binturongs Zeltainais langurs Tīģerpitons

Belangera tupaja Ūdensagāma Āzijas īsnagu ūdrs Melnais makaks

Ķīnas aligators Kalagurs Filipīnu mākoņžurka Gaviālkrokodils



Esošā Terārija ēka tiks pārbūvēta un izveidotas ekspozīcijas Āfrikas 
dzīvniekiem no ekvatoriālajiem mežiem - Diānas pērtiķiem un  
pundurnīlzirgiem, kas aizvietos pašreiz kolekcijā esošos  nīlzirgus. 
Šajā reģionā dzīvo arī daudzas citas ineteresantas sugas, piem. 
Āfrikas mīkstrupuči, Ogoves pundurkrokodili, Senegālas galago u.c. 

Āfrikas Savannas daļā, kas robežojās ar Ķīšezeru, tiks radīta 
Āfrikas pingvīnu ekspozīcija. Izmantosim vēsturiskos roņu 
baseinus un lielisko skatu uz Ķīšezeru kā fonu. Dabā Āfrikas 
pingvīni dzīvo Austrumāfrikas un Dienvidāfrikas piekrastes 
ūdeņos. Visā pasaulē zooloģisko dārzu apmeklētāju vidū pingvīni 
ir ļoti populāri. Pingvīni Rīgas zooloģiskajā dārzā noteikti kļūs par 
apmeklētāju iemīļotu ekspozīciju. Plānojam tajā iekļaut 
elementus, kas padarīs pingvīnu vērošanu vēl interesantāku –
iespēju ieskatīties pingvīnu ligzdošanas vietās un zemūdens 
skatu caur stiklu. 
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Teritorijā līdzas  esošajai Āfrikas savannai plānojam balto degunradžu 
mītni un aplokus. Rīgas Zooloģiskajā dārzā nekad nav bijuši degunradži. 
Visas degunradžu sugas ir apdraudētas, tām nepieciešama aizsardzība. 
Kopā ar degunradžiem apmeklētājiem demonstrēsim kolobus un 
gepardus, kas savvaļā arī dzīvo Āfrikas savannās. Šī būs jauna veida 
ekspozīcija  Rīgas Zooloģiskajā dārzā, jo visas sugas apdzīvos vienu 
telpu, dzīvnieki nebūs nodalīti ar fiziskām barjerām. Apmeklētājiem būs 
interesanti vērot dažādu dzīvnieku savstarpējās attiecības un 
mijiedarbības. 

Tanzānija
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Senegālas galago Kolobi Zaļā vārna Rotšilda žirafe

Dižantilope Grevi zebra Āfrikas lauva Gelada

Āfrikas pingvīns Āfrikas mīkstrupucis Pundurkrokodils Pundurnīlzirgs



“Tanzānija”

• Eirāzija – no Rīgas līdz
pat Tālajiem
Austrumiem

• Austrālija
• Austrumāzijas meži
• Āfrikas savanna
• Tanzānija (degunradži

un gepardi)
• Himalaji
• Dienvidamerika
• Pasaules ferma
• Insektārijs

Pastaiga zoodārzā

pēc MASTERPLAN 

2035 pabeigšanas
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Objektu sadalījums pa posmiem / 
objektu detalizācija (EUR)

I HIMALAJI | SUVENĪRU VEIKALS 1 930 000

1.1 Tuksneša zona 300 000

1.2 Tibetas ciems 200 000

1.3 Dzeloņcūkas 50 000

1.4 Sniega leopards 500 000

1.5 Fazānu aviārijs 60 000

1.6 Lūša ekspozīcija / kalnu caunas / manuls 340 000

1.7 Baltpurna brieži 80 000

1.8 Suvenīru veikals 400 000

II ĀFRIKA 11 364 500

2.1 Caurstaigājams aviārijs 500 000

2.2 Afrikas ekspozīcija (vecais terārijs) 3 370 500

2.3 Degunradži / gepardi / kolobus pērtiķi 5 710 000

2.4 Pundurnīlzirgs un Diana pērtiķis 400 000

2.5 Āfrikas pingvīni 1 384 000

III AUSTRĀLIJA | STĀVLAUKUMS | OTRĀ IEEJA 3 570 990

3.1 Koku ķengurs 35 000

3.2 Papagaiļu aviārijs 150 000

3.3 Stāvlaukums 240 000

3.4 Otrs ieejas mezgls un vēsturiskās kases renovācija 240 100

3.5
Vecās barības virtuves rekonstruēšana un pieguļošās 

saimnieciskās teritorijas sakopšana t.sk. lieko ēku 

demontāža

2 755 890

3.6
Rotaļu laukums ar strūklaku,  pieguļošās teritorijas 

labiekārtošanu
150 000

IV BEZMUGURKAULNIEKI 3 237 300

4.1 Ēka 1 000 000

4.2 Ekspozīcija 2 000 000

4.3 Galvenās kases 237 300

V EIRĀZIJA / RESTORĀNS 8 137 760

5.1 Pelēkie roņi 10 000

5.2 Ūdri 170 000

5.3 Abinieku dīķis 5 000

5.4 Eirāzijas putnu aviārijs 100 000

5.5 Flamingo 200 000

5.6 Akvārija mājas rekonstrukcija 2 655 450

5.7 Vilki 300 000

5.8 Meža loks ar ziemeļbriežiem un putniem 40 000

5.9 Kalnu kazas 30 000

5.10 Plēsīgie putni un šakāļi 400 000

5.11 Plankumainā hiēna 450 000

5.12 Lauvu ekspozīcijas paplašināšana 100 000

5.13 Persijas leopards 400 000

5.14 Administrācijas ēkas pārbūve par restorānu 1 754 460

5.15 Garāžu pārbūve par sadzīves telpām 1 522 850

VI DIENVIDAMERIKA | EZERA PAVILJONS 4 102 600

6.1 Ziloņu mājas renovācija 2 252 600

6.2 Lietusmeža ekspozīcija 350 000

6.3 Tapīru ekspozīcija 100 000

6.4 Briļļu lāči, degunlācīši, pērtiķīši 400 000

6.5 Kondora aviārijs 300 000

6.6 Vikunjas 200 000

6.7 Kalna kafejnīca 500 000

VII DIENVIDAUSTRUM ĀZIJA | PASAULES FERMA 9 939 665

7.1 Tropu mājas renovācija 9 604 665

7.2 Jaunas ekspozīcijas pie tropu mājas 100 000

7.3 Japānas makaks 200 000

7.4 Binturonga ekspozicija 5 000

7.5 Kamieļu ekspozīcijas integrācija 10 000

7.6 Papildu ekspozīcijas fermā 20 000

Kopā 42 282 815

t.sk. dzīvnieku ekspozīcijām 34 482 215

t.sk. saistītiem objektiem 7 800 600
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2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Kopā par 

objektu:

Himalaji / Suvenīru 
veikals

5% 772 000 1 158 000 1 930 000

Āfrika 27% 1 704 675 2 841 125 2 841 125 3 977 575 11 364 500

Austrālija / Stāvlaukums 
/ Otrā ieeja

8% 714 198 1 428 396 1 428 396 3 570 990

Bezmugurkaulnieki 8% 971 190 2 266 110 3 237 300

Eirāzija / Restorāns 19% 1 627 552 3 255 104 3 255 104 8 137 760

Dienvidamerika | Ezera 
paviljons

10% 820 520 1 641 040 1 641 040 4 102 600

Dienvidaustrumāzija/ 
Pasaules ferma

24% 1 490 950 2 484 916 2 484 916 3 478 883 9 939 665

Kopā gadā: 772 000 2 862 675 3 555 323 5 240 711 9 299 633 4 075 624 6 387 094 4 125 956 2 484 916 3 478 883 0 42 282 815

Projekta vadība 7% 213 546 224 242 235 454 247 226 259 588 272 567 286 196 300 505 315 531 331 307 347 872 3 034 034

Pavisam kopā: 985 546 3 086 917 3 790 777 5 487 937 9 559 221 4 348 191 6 673 289 4 426 462 2 800 447 3 810 190 347 872 45 316 849

Kopējo izmaksu procentuālais 

sadalījums
2% 7% 8% 12% 21% 10% 15% 10% 6% 8% 1% 100%

Projektu realizācijas laika un finanšu grafiks (EUR)
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Ieņēmumi no apmeklētājiem (EUR, milj.) 

pie 100% ieņēmumu modeļa pie 80% ieņēmumu modeļa pie 60% ieņēmumu modeļa

Apmeklētāju 

skaits (tūkst.)
330 330 410 560 570 645 720 810 830 850 860 910 930 950 953 956 959 961 964 967

Pirkuma vidējā cena 

(EUR)
6,20 6,20 6,94 6,82 6,82 7,64 7,50 7,50 8,40 8,25 8,25 9,24 9,24 9,24 9,26 9,28 9,30 9,32 9,33 9,35
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