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Informācija par Sabiedrību 
 

Sabiedrības nosaukums SIA Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs 
  
Sabiedrības juridiskais statuss Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
  
Reģistrācijas numurs, vieta un datums 40103032521 Komercreģistrā   

Rīga, 2004. gada 3. novembrī 
  
Darbības veids pēc NACE 
klasifikācijas 

68.20 – Sava vai nomātā nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana 
72.19 – Pētījumu un eksperimentālo izstāžu veikšana dabaszinātnēs un 
inženierzinātnēs 
75.00 – Veterinārie pakalpojumi 
85.50 – Izglītības atbalsts 
85.59 – Citur neklasificēta izglītība 
91.04 – Botānisko dārzu, zooloģisko dārzu un dabas rezervātu darbība 
93.21 – Atrakciju un atpūtas parku darbība 

  
Adrese Meža prospekts 1, 

Rīga LV-1014 
Latvija 

  
Dalībnieku pilni vārdi un adreses Rīgas pilsētas pašvaldība (100%) 

Rātslaukums 1, 
Rīga LV-1050 
Latvija 

  
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, 
ieņemamie amati  

Jānis Rudzītis, valdes priekšsēdētājs (no 19.02.2021) 
Anete Bilzēna, valdes locekle (no 19.02.2021) 
Rolands Greiziņš, valdes priekšsēdētājs (līdz 19.02.2021)  
Sandis Cakuls, valdes loceklis (līdz 19.02.2021)  

  
Atbildīgais par grāmatvedības 
kārtošanu 

Inguna Ābele – vecākā grāmatvede  

  
Pārskata gads 2021. gada 1. janvāris - 31. decembris 
  
Revidenta vārds un adrese SIA Potapoviča un Andersone 

Zvērinātu revidentu komercsabiedrības  
licence Nr. 99 
Ūdens iela 12-45, 
Rīga, LV-1007 
Latvija  
 
Atbildīgā zvērinātā revidente: 
Kristīne Potapoviča 
sertifikāts Nr. 99 
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Vadības ziņojums  
 
Darbības veids 

SIA Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs (turpmāk tekstā - RNZD) pamatdarbība ir botānisko dārzu, zoodārzu 
un dabas rezervātu darbība, citur neklasificēta izglītība un izglītības atbalsts, veterinārie pakalpojumi, pārējie 
pētījumi un eksperimentālās izstrādes dabas un inženierzinātnēs, sava nekustamā īpašuma izīrēšana un 
pārvaldīšana. 

Sabiedrības darbība pārskata gadā 

RNZD pārskata perioda rezultāts ir zaudējumi 249 757  EUR apmērā. Pašu kapitāls uz 31.12.2021 ir 28 881 267 
EUR. 

2021. gadā RNZD 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 
pirms Covid-19 laikā.  

Uz 31.12.2021. RNZD dzīvnieku kolekcijā bija 398 sugu 3356 dzīvnieki. Gada laikā vairojās 111 sugu dzīvnieki, 
piedzima vai izšķīlās 359 mazuļi. 

RNZD piedalās 65 apdraudēto sugu Eiropas programmās (EEP – European Endangered Species Programme), 
kuru ietvaros notiek koordinēta reto un apdraudēto sugu turēšana un vairošana nebrīvē, kā arī vairošanas 
metožu izstrāde. Pārskata gadā RNZD vairojās 21 EEP sugas. 2021. gada beigās 84 sugas iekļautas Pasaules 
Sarkanajā grāmatā kā apdraudētas, Rīgas zoodārzā vairojās 17 no tām, t.sk. trīs savvaļā izmirušas gliemežu 
partulu sugas.  

2021. gadā zoodārza karantīnā tika uzņemti 33 nelaimē nokļuvuši savvaļas dzīvnieki, kā arī 28 konfiscēti vai 
dažādu iemeslu dēļ zoodārzā nogādāti eksotisko sugu dzīvnieki. 16 no rehabilitētajiem savvaļas dzīvniekiem 
2021. gadā atlaisti dabā. 

Būtiskākie notikumi pārskata gadā 

2021.gadā Covid – 19 joprojām būtiski ietekmēja paredzamo apmeklētāju plūsmu, īpaši jūtams kritums gada 
pirmajā pusē bija bērnu un jauniešu grupu skaitā. Turpinoties epidemioloģiskajiem drošības pasākumiem, t.i. - 
apmeklētājiem turot slēgtas iekštelpu ekspozīcijas, turpinājās jau 2020.gadā noteiktās atlaides no pamata biļešu 
cenām, jo nebija iespējams nodrošināt pilnu pakalpojumu.  

Vasaras sezonā epidemioloģiskajai situācijai atkal normalizējoties, kā arī veicot intensīvu mērķēta marketinga 
darbību Latvijas iedzīvotāju piesaistei, apmeklētāju plūsma palielinājās, lai gan apmeklētības rādītājus 
ietekmēja kopējais ārvalstu tūristu skaita samazinājums salīdzinājumā ar laika posmu pirms 2020.gada.  

Rudens periodā, atkārtoti pasliktinoties Covid 19 situācijai, Rīgas Zoodārzs un tā filiāle “Cīruļi” tika pilnībā slēgti 
laika posmā no 2021.gada 21. oktobra līdz 2021.gada 16. novembrim.  

Vides izglītība un darbs ar apmeklētājiem 

Diemžēl 2021.gadā kopumā saglabājoties nelabvēlīgajai epidemioloģiskajai situācijai, nebija iespējams pilnā 
apjomā veikt Zoo Skolas izglītības darbu klātienē ar apmeklētājiem, attiecīgi gida pakalpojumi un izglītojošie 
pasākumi apmeklētājiem notika ierobežotā skaitā.  

2021.gadā veikts tiešais izglītības darbs ar 86 grupām (tai skaitā 74 ekskursijas, 11 mācību nodarbības, 1 
lietišķais seminārs). Kopumā auditorijās iesaistīti 1226 dalībnieki.  

Ņemot vērā ierobežojumu radīto situāciju, par vienu no galvenajiem uzdevumiem izvirzījās Zoo Skolas vides 
izglītības programmas virtuālā formāta radīšana un tēmu pielāgošana digitālajām platformām – Rīgas zoodārza 
tīmekļa vietnei un sociālajiem tīkliem. Ievietotos materiālus var izmantot kā pedagogi un skolēni mācību procesā 
formālās izglītības ietvaros, tā arī jebkurš interesents. 2021. gadā tīmekļa vietnē www.rigazoo.lv sadaļa "Zoo 
Skola" papildināta ar vairākām apakšsadaļām: "Praktiskie darbi", "Darba lapas" un "Tropu mājas uzdevumi". 
Praktisko darbu sadaļā ievietotas četras videopamācības putnu būrīšu izgatavošanai: zīlītēm, mājas strazdiem 
un svīrēm, meža pūcēm un gaigalām, kā arī pupuķim. Tropu mājas uzdevumu sadaļā atrodami 2021. gada 
Tropu mēneša pieci video stāsti: "Mājsēde", "Distancēšanās", "Tuvoties bīstami", "Sadarbība" un "Reto sugu 
glābšana". Līdztekus video stāstiem ievietotas arī astoņas atbilstoši tematiem izstrādātās uzdevumu lapas. 

2021. gadā veikta kvadrātkoda integrēšana 16 dzīvnieku sugu plāksnēs pie āra ekspozīcijām. Laikā, kad 
izpalika iespēja izmantot gida pakalpojumus, integrētais kvadrātkods sniedza apmeklētājiem iespēju zoodārza 
apmeklējuma laikā patstāvīgi un pašvadīti uzzināt par konkrēto dzīvnieku sugu vairāk. 

Sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) Kohēzijas projekta finansēto 
aktivitāšu ietvaros ģimenes ar bērniem, izvēloties attiecīgā līmeņa maršruta lapu, varēja piedalīties jaunās 
izglītojošās aktivitātēs, apmeklējuma laikā iepazīstot dzīvnieku stāstus, meklējot atbildes pie Latvijas pūču, 
Āfrikas savannas, Lauku sētas, jūraskraukļu un pelikānu, divkupru kamieļa, meža ziemeļbriežu un vītņragu kazu 
ekspozīcijām. 

  

http://www.rigazoo.lv/
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Vadības ziņojums (turpinājums) 

Atpazīstamība un publicitāte 

Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza atpazīstamība, atbalsts īstenotajiem dabas aizsardzības projektiem un vides 
izglītības iespējas atkarīgas no publicitātes. Darbs ar žurnālistiem un plašsaziņas līdzekļiem, mediju pasākumu 
organizēšana un sadarbība ar partneriem vides/dabas aizsardzības jomā, ziņu sagatavošana zoodārza 
interneta lapai un sociāliem medijiem ir nozīmīgs ieguldījums RNZD publiskā tēla veidošanā. Ātra un aktīva 
saziņa ar sabiedrību interneta vidē ir nopietns izaicinājums un iespēju potenciāls sabiedrības informēšanā un 
izglītošanā. Sekotāju skaits RNZD sociālo mediju kontiem turpina pieaugt, 2021.gadā pārsniedzot 20 tūkstošus. 

2021. gadā izveidotas 44 preses relīzes, nodrošinot regulāru publicitāti un informatīvi izglītojoša satura 
izplatīšanu par jaunumiem un notikumiem dzīvnieku kolekcijā, izglītojošiem pasākumiem un Rīgas zoodārza 
līdzdalību apdraudēto sugu programmās, kopējam ziņu skaitam mediju monitorētajā vidē pieaugot par 47%. 

Filiāle “Cīruļi” 

2021. gadā apmeklētāju skaits filiālē "Cīruļi" bija 19 201 – augstākais kopš 2010. gada. Šāds pozitīvs rādītājs 
sasniegts ar mērķtiecīgu marketinga darbību Latvijas plašsaziņas līdzekļos.  

2021. gadā tika ieviesta bezskaidras naudas norēķinu sistēma "Cīruļu" biļešu kasēs, sezonā apmeklētājiem bija 
pieejams karsto dzērienu automāts, un pie skatu torņa darbojās ēdināšanas uzņēmums.  

Darbā ar kolekcijas mājlopiem tiek veikts būtisks ieguldījums Latvijas zilo govju tīršķirnes ganāmpulka 
profesionālā nodrošināšanā, gada sākumā iesaistoties arī Latvijas zilās šķirnes govju popularizēšanā. Kā 
ierasts, “Cīruļi” nodrošina savas kolekcijas dzīvniekus ar pašražotu lopbarību, saknēm, daļēji gaļu u.c. 

No RNZD neatkarīgu iemeslu dēļ (specifiska materiāla iepirkums) neizdevās uzsākt brūno lāču mītnes āra 
voljēra ārējā nožogojuma atjaunošanu, savukārt gada nogalē sākta melno grifu voljēra atjaunošana. Nākamā 
gada prioritātes filiālē “Cīruļi” ir brūno lāču mītnes āra mītnes remonts un 2021.gada pēdējā dienā slapja sniega 
izraisītās pārslodzes dēļ sabrukušā klinšu ērgļu voljēra kupola atjaunošana.  

Zinātniskā darbība 

2021.gadā sākumā 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. Atbalstījām 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 
iepazīties ar vienu no apdraudētākajām dzīvotnēm Latvijā un papildinās zoodārza apputeksnētāju kukaiņu 
ekspozīcijas (kameņu ekspozīciju un "bišu viesnīcu").  

2021. gadā Rīgas Zoodārza zinātniskās darbības ietvaros pirmo reizi Latvijas zinātnes vēsturē veikta 
rehabilitēto pelēko roņu mazuļu izsekošana ar GPS, kā arī  tika veikti dzīvnieku uzvedības pētījumi un 
ekotoksikoloģiskie pētījumi. Tika īstenota sadarbība ar Latvijas Universitāti un Mursijas universitāti Spānijā. 

2021. gadā turpinājās austrumu kokvardes (Hyla orientalis (arborea)) reintroducētās populācijas monitorings 
Kurzemē, kokvardes klātbūtni reģistrējot 295 punktos un pabeidzot noteikt sugas izplatības robežas Latvijā. 
Konstatējām arī mazu, izolētu populāciju pie Talsiem, kur kokvardes nelielā skaitā sastopamas vairākos dīķos. 
Tā kā šī populācija atrodas tālu no sugas pamata areāla Latvijā, visticamāk, ka kokvardes šajā rajonā tikušas 
cilvēka ievestas.  

Sadarbībā ar Latvijas Universitāti tika veikts Mišmi takinu (Budorcas taxicolor taxicolor) etoloģijas pētījums. Šis 
bija pirmais dzīvnieku uzvedības pētījums sadarbībā ar EEP – ar takina EEP koordinatora atbalstu saņēmām 
analīzei videomateriālus no vairākiem citiem EAZA zoodārziem. Pateicamies par sadarbību kolēģiem Ehteri 
zoodārzā Somijā, Košices zoodārzā Slovākijā un Minhenes zoodārzā Vācijā.  

2021.gada janvārī publicēts raksts par albīnas parastās odzes (Vipera berus) atradumu Latvijā, kā arī 28. janvārī 
sniegts ziņojums Latvijas Universitātes 79. zinātniskajā konferencē. 2021.gada aprīlī Rīgas Zoodārza zinātniskā 
grupa piedalījās konferencē "Meet… the zoo expert", kuru organizēja Terāmo universitātes Veterinārijas 
fakultāte Itālijā.  

2021. gada nogalē pirmo reizi RNZD vēsturē tika sagatavots un iesniegts Eiropas Komisijā LIFE projekts 
“Resilient habitats for amphibians in urban and semi-urban environments”. Projektu vadošais īstenotājs –RNZD, 
projekta partneri – SIA “Rīgas Meži” un Nacionālais Botāniskais dārzs. Projekta mērķis ir apdraudēto Latvijas 
abinieku sugu saglabāšana. Papildus LIFE projektam, tika sagatavoti divu projektu pieteikumi (vienus nacionālā 
un viens starptautiskā līmenī) pelēko roņu saglabāšanas Baltijas jūrā aktivitāšu īstenošanai. 

Ieguldījumi infrastruktūrā 

2021.gads no infrastruktūras uzturēšanas un ieguldījumu viedokļa vērtējams kā pārejas perioda sākums no 
īstermiņa uzturēšanas pieejas uz ilgtermiņa, ilgtspējīgas un ekonomiskos aprēķinos balstītiem risinājumiem. 
Esošās infrastruktūras (t.sk., bet ne tikai nekustamais īpašums, tehnoloģiskās iekārtu) pašreizējā stāvokļa 
novērtējums viennozīmīgi rada nepieciešamību turpmākos RNZD investīciju projektus plānot ilgtermiņā. 
Infrastruktūras attīstības nodrošināšanai 2021.gadā tika sagatavots un iesniegts apstiprināšanai Rīgas Domē 
Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza ilgtspējīgas attīstības līdz 2035. gadam koncepcijas (Masterplan 2035) 
projekts (plānošanas dokumenta apstiprināšana paredzēta 2022.gada I pusgadā, realizācijas uzsākšana 
2023.gadā). 
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Vadības ziņojums (turpinājums) 

Būtiskākais 2021.gada īstenotais pasākums saistībā ar RNZD infrastruktūras attīstību viennozīmīgi uzskatāms 
Vides izglītības centra būvniecības praktiskā uzsākšana, kas notiek Kohēzijas Fonda finansētā projekta Nr. 
5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības 
veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros 
(detalizētāka informācija par projektu pieejama interneta vietnē https://www.vraa.gov.lv/lv/projekts/vides-

monitoringa-kontroles-un-izglitibas-projekts). Vides izglītības centra būvniecības noslēgums plānots 
2022.gada nogalē, attiecīgi ar 2023.gadu RNZD būs vēl viens nozīmīgs / stratēģisks apmeklētāju piesaistes 
objekts, papildus esošajiem 3 (Tropu māja, Āfrikas savanna, Žirafu māja). 

Būtiskākais pārskata gadā paveiktais saistībā ar esošajām dzīvnieku ekspozīcijām uzskatāms Amūras tīģeru 
āra aploka skatu laukuma uzlabošanas darbu un video novērošanas sistēmas izveide ārpilsētas bāzes “Cīruļi” 
plēsīgo putnu kompleksā realizācija, savukārt nozīmīgākais ieguldījums nekustamajā īpašumā vērtējams 
Baložu mājas jumta seguma nomaiņa, attiecīgi nodrošināt šī vēsturiska īpašuma saglabāšanu un lietderīgu 
praktisku tālāko izmantošanu uzņēmuma vajadzībām. 

Vērtējot ieguldījumus atbalsta funkciju nodrošināšanas infrastruktūrā un tehnoloģiskajās iekārtās, kā 
nozīmīgākie uzskatāmas sekojošas īstenotās aktivitātes: 

 kādreizējās barības virtuves ēkas rekonstrukcija, to pielāgojot citiem izmantošanas mērķiem; 
 foto un video aparatūras iegāde kvalitatīvu informatīvo un publicitātes materiālu sagatavošanai; 
 siena vālotāja iegāde ārpilsētas bāzes “Cīruļi” darbības nodrošināšanai. 

Saistībā ar 2022.gada plānotajiem ieguldījumiem infrastruktūrā, ir veikta būtiski sagatavošanās priekšdarbi, lai 
atbilstoši investīciju plānam veiktu 20 dažādu objektu būvniecību un / vai rekonstrukciju. Plāna izpildi ietekmēs 
kopējā situācija būvniecības nozarē (t.i. resursu nepieejamības risks), kā finanšu riski, kas saistīti ar vispārējo 
un energoresursu izmaksu sadārdzinājumu. 

Pasākumi iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai  

2021.gadā RNZD tika īstenotas un iesāktas vairākas nozīmīgās aktivitātes iekšējās kontroles sistēmas 
pilnveidošanai un uzņēmuma pārvaldības uzlabošanai. 

Uzņēmuma pārvaldības uzlabošanai tika detalizēti noteikta valdes locekļu atbildība un kompetence sadalījums 
funkciju un struktūrvienību pārraudzībā, veiktas izmaiņas uzņēmuma vadības struktūrā, izslēdzot dublējošās 
funkcijas, pārvērtēta atsevišķu vadības uzdevumu veikšanas efektivitāte un pievienotā vērtība uzņēmumam. No 
Uzņēmuma procesu pārraudzības un veikšanas efektivizācijai, tika īstenoti pirmie primārie nepieciešamie 
pasākumi pārejai uz dokumentu aprites procesu digitalizāciju (t.sk., bet ne tikai elektroniskā aprite, 
koplietošanas platformas izveidošana, elektronisko kopiju droša uzglabāšana, video konferenču formāta 
izmantošana savstarpējās saziņas nodrošināšanai). 

Finanšu kontroles sistēmā būtiskākais uzlabojums saistīts ar darījumu dokumentu plūsmas pārvaldības 
uzlabošanu, nodrošinot, gan atbildības deleģēšanu, gan minimālo “četru acu” principa ieviešanu maksājumu 
apstiprināšanas procesos. Izmaiņas tika veiktas arī iepirkumu, investīciju un saimniecisko iegāžu procesu 
pārvaldībā, veicot izmaiņas gan iekšējā normatīvajā regulējumā, gan plānošanas un kontroles procesos (t.sk. 
nodrošinot neatbilstošas kvalitātes saņemto preču / pakalpojumu gadījumu dokumentāciju). Tirdzniecības vietu 
nomas tiesību iegūšana tiek organizēta izsoles procedūrā, attiecīgi nodrošinot procesu caurspīdīgumu un 
saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu saņemšanu. 

Saskaņā ar  “Vadlīnijām par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska 
novēršanai publiskas personas institūcijā”, kā arī pamatojoties uz   Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupciju 
risku novēršanas noteikumiem, uzņēmuma darbinieki, uzsākot darba attiecības, tiek iepazīstināti ar 
pretkorupcijas pasākumu plānu, Iekšējo Trauksmes celšanas sistēmu, kā arī Ētikas kodeksu.  

Vērtējot uzņēmuma kopējo pārvaldību 2-3 gadu perspektīvā, plānoti atsevišķu stratēģisko vadības funkciju 
(personāla vadība, finanšu vadība, ZOO nodaļu pārvaldība, izglītība un informācija, mārketings, iekšējās un 
ārējās drošības procesu vadība) veiktspējas kvalitatīva attīstība. 2021.gada otrajā pusē tika uzsākta šo funkciju 
izvērtēšana un nākotnes modeļu izveides process.  

Turpmākā uzņēmuma attīstība 

Vidēja termiņa RNZD attīstības virzieni noteikti 2019. gada sākumā apstiprinātajā SIA “Rīgas Nacionālais 
zooloģiskais dārzs” vidēja termiņa darbības stratēģijā 2019. – 2022. gadam. Pašreizējais vidējā termiņa 
plānošanas dokuments nosaka Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza ikdienas darbības pamatprincipus - 
demonstrēt, izglītot, saglabāt, izklaidēt). 2021.gads apstiprināja būtiskāko nepieciešamību, ka lai īstenotu 
kvalitatīvu Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza attīstību, ir nepieciešams ar konkrētiem rādītājiem un uzdevumiem 
definēts ilgtermiņa attīstības plāns, kas arī būs pamats jebkuru vidēja termiņa attīstības aktivitāšu realizācijai. 
2021.gadā RNZD vadības komanda kopīgi ar ārvalstu ekspertiem izstrādāja Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza 
ilgtspējīgas attīstības līdz 2035. gadam koncepciju (Masterplan 2035) projektu. Masterplan 2035 turpmākajos 
14 – 15 gados būs stratēģiskais dokuments kurš noteiks: 

 sasniedzamos galvenos darbības rādītājus (apmeklētāju skaits un ieņēmumi); 
 darbības principus (sezonalitātes izlīdzināšanās – 4 seasons ZOO); 
 mārketinga stratēģijas pamatprincipus (t.sk. unique selling points); 
 dzīvnieku kolekcijas veidošanas pamatprincipus; 
 infrastruktūras attīstības projektu realizācijas laika un finanšu plūsmas grafiks.  
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Vadības ziņojums (turpinājums) 
 
Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām 
 
Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši ievērojami notikumi, 
kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātu.  
 
Valdes ieteiktā peļņas sadale 
 
Valde iesaka pārskata gada zaudējumus segt no turpmāko gadu peļņas. 
 
 
 
 

 
Jānis Rudzītis  Anete Bilzēna  
Valdes priekšsēdētājs  Valdes locekle  
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2021. gadu 
 

 Pielikums 2021  2020 
  EUR  EUR 
     
Neto apgrozījums 1 3 516 554  3 454 561 
     
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto 
preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas 2 (3 962 437)  (3 614 053) 
     
Bruto zaudējumi  (445 883)  (159 492) 
     
Administrācijas izmaksas 3 (375 108)  (436 680) 
     
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 4 584 720  662 417 
     
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 5 (13 486)  (15 425) 
     
Peļņa/ (zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma 
nodokļa  (249  757)  50 820 
     
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu 15 -  - 
     
Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)  (249 757)  50 820 

 
Pielikumi no 13. līdz 22. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 
 

Jānis Rudzītis  Anete Bilzēna  Inguna Ābele 
Valdes priekšsēdētājs  Valdes locekle  Vecākā grāmatvede 
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Bilance 2021. gada 31. decembrī        (1) 
 Pielikums 31.12.2021.   31.12.2020. 
  EUR  EUR 
Aktīvs     
Ilgtermiņa ieguldījumi     

Nemateriālie ieguldījumi     
Pārējie nemateriālie ieguldījumi  8 032  9 733 
Nemateriālie ieguldījumi kopā:   8 032  9 733 
     
Pamatlīdzekļi:     
Nekustamie īpašumi 
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves  29 378 358  30 042 550 
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces  73 896  86 304 
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs  157 906  178 914 
Avansa maksājums par pamatlīdzekļiem  207 467  31 243 
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības 
objektu izmaksas  858 050  306 060 
Pamatlīdzekļi kopā:  30 675 677  30 645 071 

     
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:      6 30 683 709  30 654 804 
     
Apgrozāmie līdzekļi     

Krājumi:     
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 7 78 539  80 820 
Avansa maksājumi par precēm  2 375  - 
Dzīvnieki un augi:     

a) darba un produktīvie dzīvnieki  43 885  35 775 
b) dzīvnieku kolekcija  62 960  66 919 

Krājumi kopā:  187 759  183 514 
     
Debitori:     
Pircēju un pasūtītāju parādi  10 408  10 324 
Citi debitori  11 526  2 171 
Uzkrātie ieņēmumi 8 102 524  - 
Nākamo periodu izmaksas  15 806  16 904 
Debitori:  140 264  29 399 
     
Nauda: 9 1 166 008  1 072 679 

     
Apgrozāmie līdzekļi kopā:  1 494 031  1 285 592 
     
Aktīvu kopsumma  32 177 740  31 940 396 

 
Pielikumi no 13. līdz 22. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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Bilance 2021. gada 31. decembrī        (2) 
 Pielikums 31.12.2021.  31.12.2020. 
  EUR  EUR 
Pasīvs     
Pašu kapitāls:     

Pamatkapitāls 10 28 884 363  28 884 363 
Nesadalītā peļņa/ (nesegtie zaudējumi):      

iepriekšējo gadu nesadalītā pelņa  246 661  195 841 
pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)  (249 757)  50 820 

Pašu kapitāls kopā:  28 881 267  29 131 024 
     
Kreditori:     
Ilgtermiņa kreditori:     

Nākamo periodu ieņēmumi 11 2 550 457  2 278 863 
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:  2 550 457  2 278 863 
     
Īstermiņa kreditori:     

No pircējiem saņemtie avansi  2 373  1 816 
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem  120 056  23 804 
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas  13 120 651  23 535 
Pārējie parādi kreditoriem 12 126 113  - 
Nākamo periodu ieņēmumi 11 234 334  316 254 
Uzkrātās saistības 14 142 489  165 100 

Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:  746 016  530 509 
     
Pasīvu kopsumma  32 177 740  31 940 396 

 
Pielikumi no 13. līdz 22. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 
 

Jānis Rudzītis  Anete Bilzēna   Inguna Ābele 
Valdes priekšsēdētājs  Valdes locekle   Vecākā grāmatvede 
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2021. gadu 
 

 

Pamatkapitāls Iepriekšējo gadu 
nesadalītā peļņa/ 

(nesegtie 
zaudējumi)  

Pārskata gada 
peļņa/ 

(zaudējumi) 

Kopā 

 EUR EUR EUR EUR 

     
2019. gada 31. decembrī 28 884 363 (98 102) 293 943 29 080 204 
     
2020. gada peļņas pārvietošana - 293 943  (293 943) - 
     
Pārskata gada peļņa - - 50 820 50 820 
     
2020. gada 31. decembrī 28 884 363 195 841 50 820 29 131 024 
     
2021. gada peļņas pārvietošana - 50 820 (50 820) - 
     
Pārskata gada zaudējumi - - (249 757) (249 757) 
     
2021. gada 31. decembrī 28 884 363  246 661  (249 757) 28 881 267 
 
 
Pielikumi no 13. līdz 22. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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Naudas plūsmas pārskats par 2021. gadu 
 Pielikums  2021  2020 
  EUR  EUR 
Pamatdarbības naudas plūsma     

Peļņa/ (zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma 
nodokļa  (249 757)  50 820 
Korekcijas:     

pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības 
samazinājuma korekcija  771 367  732 286 
Neto zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas  268  2 462 
Atzīti ieņēmumi no investīcijām  (209 001)  (201 444) 

Peļņa pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru 
atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām  312 877  584 124 

Korekcijas:     
debitoru parādu atlikumu (pieaugums) / samazinājums  (110 865)  (19 550) 
krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums  (4 245)  (11 065) 
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem 
maksājamo parādu atlikumu pieaugums / (samazinājums)  202 026  (124 196) 

Bruto pamatdarbības naudas plūsma  399 793  429 313 
Izdevumi procentu maksājumiem  -  - 
Pamatdarbības neto naudas plūsma  399 793  429 313 
     
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma     
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde  (800 538)  (405 431) 
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma  (800 538)  (405 431) 
     
Finansēšanas darbības naudas plūsma     
Saņemts cits finansējums  -  183 870 
Saņemts ERAF projekta finansējums  494 074  309 620 
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma  494 074  493 490 
     
     
Pārskata gada neto naudas plūsma  93 329  517 372 
     
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā  1 072 679  555 307 
     
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās 9 1 166 008  1 072 679 

 
Pielikumi no 13. līdz 22. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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Pielikums 
Grāmatvedības politika 
 
Informācija par Sabiedrības darbību 
SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” Meža prospektā 1, Rīgā, LV-1014, saskaņā ar NACE 2. redakciju 
nodarbojas ar botānisko dārzu, zooloģisko dārzu un dabas rezervātu darbību (NACE 92.53), citur neklasificētu 
izglītību (NACE 91.04), pētījumiem un eksperimentālo izstrāžu veikšanu dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (NACE 
72.19), citur neklasificētu izglītību (NACE 85.59), kā arī sniedz veterināros (NACE 75.00) un izglītības atbalsta (NACE 
85.60) pakalpojumus, sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšanu un pārvaldīšanu (NACE 68.20).  
Sabiedrības dalībnieks ir Rīgas pilsētas pašvaldība ar 100% ieguldījumu kapitālā. 
 
Vispārīgie principi 
Gada pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas ”Grāmatvedības likumu” un “Gada pārskatu un konsolidēto 
gada pārskatu likumu” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu 
likuma piemērošanas noteikumi”. Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši “Gada pārskatu un konsolidēto 
gada pārskatu likuma” 3. pielikumā norādītajai shēmai (klasificēts pēc izdevumu funkcijas). Saskaņā ar “Gada 
pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma” 5. pantu Sabiedrība klasificējama kā vidēja sabiedrība. Sabiedrības 
finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma” 9. panta prasībām. 
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas. 
Gadījumos, kad veikta salīdzinošo rādītāju reklasifikācija, kas neietekmē iepriekšējo periodu rezultātu un pašu 
kapitāla apmēru, skaidrojumi sniegti vai nu atbilstošā posteņa grāmatvedības politikas sadaļā, vai arī atbilstošajā 
finanšu pārskata pielikuma sadaļā. Gada pārskats sagatavots saskaņā ar darbības turpināšanas principu. 
 
Informācija par Sabiedrību 
Likumā noteiktā informācija par Sabiedrību uzrādīta atsevišķā sadaļā šī gada pārskata 3. lapā. 

 
Pielietotie grāmatvedības principi 
Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: 

1. Pieņemts, ka Sabiedrība darbosies arī turpmāk. 
2. Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata gadā. 
3. Novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, ievērojot šādus nosacījumus: 

 pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņā; 
 ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata vai iepriekšējos 

gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata 
sastādīšanas dienu; 

 aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas; 
 ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un 

rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma; 
 izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā. 

4. Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi. 
5. Norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, 

maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā. 
6. Saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis 

juridisko formu. 
 
Saistītās puses 
Saistītās puses ir ar Sabiedrību saistītas juridiskas un fiziskas personas, saskaņā ar zemāk minētiem noteikumiem. 

a) Persona vai tuvs šīs personas ģimenes loceklis ir saistīts ar  pārskatu sniedzēju sabiedrību, ja: 
i. šai personai ir kontrole vai kopīga kontrole pār pārskatu sniedzēju sabiedrību; 
ii. šai personai ir būtiska ietekme pār pārskatu sniedzēju sabiedrību; vai 
iii. šī persona ir pārskatu sniedzēja sabiedrības vai tā mātes sabiedrības augstākās vadības 

pārstāvis. 
b) Sabiedrība ir saistīta ar pārskatu sniedzēju sabiedrību, ja tā atbilst šādiem nosacījumiem: 

i. sabiedrība un pārskatu sniedzēja sabiedrība pieder vienai sabiedrību grupai (kas nozīmē, ka 
mātes sabiedrība, meitas sabiedrība un māsu sabiedrības ir saistītas puses viena otrai); 

ii. viena sabiedrība ir otras sabiedrības asociēta sabiedrība vai kopuzņēmums (vai asociēta 
sabiedrība vai kopuzņēmums tās grupas sabiedrībai, kurai pieder otra sabiedrība); 

iii. abas sabiedrības ir kopuzņēmumi vienai un tai pašai trešajai pusei; 
iv. viena sabiedrība ir trešās puses kopuzņēmums, bet otra sabiedrība ir tās pašas trešās puses 

asociētā sabiedrība; 
v. sabiedrību kontrolē vai kopīgi kontrolē persona, kas identificētā (a) punktā; 
vi. personai, kas identificēta (a) (i) punktā, ir būtiska ietekme pār sabiedrību vai sabiedrības (vai 

mātes sabiedrības) augstākās vadības pārstāvis. 
 
Darījumi ar saistītām pusēm – resursu, pakalpojumu vai saistību nodošana starp pārskatu sniedzēja sabiedrību un 
tā saistīto pusi neatkarīgi no tā, vai par to noteikta atlīdzība. 
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Pielikums (turpinājums) 
Grāmatvedības politika (turpinājums) 
 
Finanšu instrumenti un finanšu riski 
Finanšu instruments ir vienošanās, kas vienlaikus vienai personai rada finanšu aktīvu, bet citai personai – finanšu 
saistības vai kapitāla vērtspapīrus. 
 
Sabiedrības nozīmīgākie finanšu instrumenti ir finanšu aktīvi – pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori un finanšu 
saistības – parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem, kas izriet tieši no tās saimnieciskās 
darbības. 
 
Finanšu riski, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu instrumentiem, finanšu risku vadība 
Pamatojoties uz pašreizējo Sabiedrības ārvalstu valūtās turēto finanšu aktīvu un saistību struktūru, valūtas un 
kredītrisks Sabiedrībai nav būtisks. 
 
Procentu risks 
Lai minimizētu procentu likmju risku, Sabiedrības vadība aizņēmumu līgumus, galvenokārt, slēdz ar fiksētām 
procentu likmēm.  
 
Likviditātes risks 
Likviditātes risks – risks, ka Sabiedrība nespēs izpildīt savas finanšu saistības noteiktajā termiņā. Iestājoties 
likviditātes riska gadījumam, Sabiedrības vadība meklē risinājumus sadarbībā ar Sabiedrības īpašnieku. 
 
Sabiedrība nelieto atvasinātos finanšu instrumentus finanšu riska ierobežošanai. 
 
Nauda un naudas ekvivalenti 
Nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē un tekošo bankas kontu atlikumiem. 
 
Ārvalstu valūtu pārvērtēšana 
Sabiedrības uzskaite tiek veikta euro. Pārskata perioda laikā ārvalstu valūtās veiktie darījumi tiek uzskaitīti saskaņā 
ar euro maiņas kursu, kas noteikts, pamatojoties uz Eiropas Centrālo Banku sistēmas un citu centrālo banku 
saskaņošanas un publicēšanas procedūru. Pārskata gada beigās ārvalstu valūtas naudas atlikumus un ārvalstu 
valūtās izteikto avansu, aizdevumu vai aizņēmumu atlikumus, kā arī citus ārvalstu valūtās maksājamos debitoru vai 
kreditoru parādu atlikumus pārrēķina no attiecīgās ārvalsts valūtas uz euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo 
ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās dienas beigās. Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā 
gūtā peļņa vai zaudējumi ir atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.  
 
Aplēses un spriedumi 
Lai sagatavotu finanšu pārskatu, vadība izdara spriedumus, aplēses un pieņēmumus, kuri ietekmē grāmatvedības 
politikas piemērošanu un uzrādītās aktīvu un  saistību summas, ieņēmumus un izdevumus. Faktiskie rezultāti var 
atšķirties no šīm aplēsēm. 
 
Aplēses un ar tām saistītie pieņēmumi tiek regulāri pārbaudīti. Izmaiņas grāmatvedības aplēsēs tiek atzītas tajā 
periodā, kurā attiecīgās aplēses tiek pārskatītas un turpmākajos periodos. 
 
Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi 
Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par 
gadu pēc attiecīgā pārskata gada beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā 
uzrādītas īstermiņa posteņos. 
 
Nemateriālie ieguldījumi 
Nemateriālie ieguldījumi ir uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības samazinājumu. 
Nolietojumu sāk rēķināt ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc iegādes. Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineāras 
metodes, par pamatu ņemot nemateriāla ieguldījuma lietošanas laiku (bet ne ilgāku kā 10 gadi). 
 

Licences, lietošanas tiesības 15-20% 
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Pielikums (turpinājums) 
Grāmatvedības politika (turpinājums) 
 
Pamatlīdzekļi 
Pamatlīdzekļi ir uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības samazinājumu. Pamatlīdzekļu 
nolietojumu sāk rēķināt ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā nodošanas ekspluatācijā.  
Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineāras metodes. Pamatlīdzekļiem ir noteiktas un piemērotas šādas pamatlīdzekļu 
nolietojuma normas: 

       gadā 
Ēkas       3-5% 
Dzīvnieku mītnes 5% 
Inženierbūves 5% 
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces, t.sk. transporta līdzekļi 12,5-20% 
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs:  

datori un datu uzkrāšanas līdzekļi 33% 
pārējie pamatlīdzekļi 20% 
telpu iekārtas un inventārs 10% 
instrumenti, mobilie telefoni 20-50% 

 

Nepabeigtā celtniecība atspoguļo pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās celtniecības objektu izmaksas, un tā 
tiek uzskaitīta sākotnējā vērtībā. Sākotnējā vērtībā ietilpst celtniecības izmaksas un citas tiešās izmaksas. 
Nepabeigtajai celtniecībai  nolietojums netiek aprēķināts, līdz attiecīgie aktīvi tiek nodoti ekspluatācijā. 

Pamatlīdzekļu, kas ir iegūti ar Rīgas Domes, Latvijas Reģionālās attīstības aģentūras (iepriekš - Vides Attīstības 
Fonda Administrācijas), Pasaules Dabas Fonda finansējuma atbalstu, sākotnējo uzskaites vērtību pakāpeniski 
noraksta tā lietderīgās izmantošanas perioda garumā, līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai, izmantojot lineāro metodi. 
Vienlaikus šāda pamatlīdzekļa atzīšanā uzskaitītā nākamo periodu ieņēmumu summa tiek pakāpeniski norakstīta 
(amortizēta), aktīva lietderīgās izmantošanas perioda garumā, un iekļauta peļņas vai zaudējumu aprēķina 
ieņēmumos. 
 
Pamatlīdzekļu atlikumi ir pārbaudīti gada inventarizācijā. 
 
Pamatlīdzekļu novērtēšana 
Ja pamatlīdzekļu vērtība bilances datumā ir zemāka par to novērtējumu bilancē un sagaidāms, ka vērtības 
samazinājums būs ilgstošs, tie novērtēti atbilstoši zemākajai vērtībai. Pārvērtēšanas rezultāts tiek atzīts peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā. 
 
Krājumi 
Krājumi ir novērtēti zemākajā no pašizmaksas vai tirgus cenas. Vadībai ir jāsagatavo krājumu vērtības aplēses 
gadījumos, kad tiek konstatēts, ka krājumu atgūstamā vērtība ir zemāka par to iegādes vērtību. Ja krājumu atgūstamā 
vērtība ir zemāka par to iegādes vērtību, krājumu vērtību samazina līdz to aplēstajai pārdošanas cenai, atskaitot 
aplēstās pabeigšanas izmaksas un aplēstās nepieciešamās pārdošanas izmaksas. 
 
Krājumi uzskaitīti, izmantojot FIFO izmaksu metodi. Krājumu atlikumi pārbaudīti gala inventarizācijā. 

Krājumu uzskaite organizēta pēc nepārtrauktas krājumu uzskaites metodes. Nepieciešamības gadījumā novecojušo, 
lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtība tiek norakstīta vai tiek izveidoti uzkrājumi. 
Krājumi bilancē ir uzrādīti neto vērtībā, no uzskaites vērtības atskaitot uzkrājumus novecojušiem, lēna apgrozījuma 
vai bojātiem krājumiem, kas izveidoti, individuāli izvērtējot novecojušās vai bojātās preces. 

Dzīvnieki un augi 
Produktīvie un darba dzīvnieki un dzīvnieku kolekcija saskaņā ar Sabiedrības grāmatvedības politiku uzskaitīti 
krājumu sastāvā. 
 
Krājumu sastāvā iekļauto dzīvnieku uzskaites vērtību bilances datumā koriģē, lai dzīvnieki būtu novērtēti zemākajā 
no vērtībām, salīdzinot to iegādes izmaksas, ražošanas pašizmaksu un tirgus cenu. Dzīvnieku sākotnējā vērtībā 
neiekļauj administrācijas izmaksas un pārdošanas izmaksas. Minētās izmaksas atzīst par tā pārskata gada 
izdevumiem, kurā tās radušās. 
 
Produktīvie un darba dzīvnieki uzskaitīti, novērtējot tos saskaņā ar Centrālās Statistikas Pārvaldē uz 31.12.2021 
norādītajām gaļas vidējā iepirkuma cenām. 
 
Dzīvnieku kolekcija uzskaitīta faktiskajās iegādes izmaksās. Pārējā dzīvnieku kolekcija uzskaitīta naturālā izteiksmē, 
jo to patiesā vērtība nav zināma un nav iespējams ticami to noteikt. 
 
Debitoru novērtēšana 
Debitoru parādi novērtēti, ievērojot piesardzības principu, un bilancē uzrādīti neto vērtībā, no uzskaites vērtības 
atskaitot uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem. 

Uzkrājumi nedrošiem pircēju un pasūtītāju parādiem tiek veidoti, vadībai individuāli izvērtējot katra debitora parāda 
atgūstamību. 
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Pielikums (turpinājums) 
Grāmatvedības politika (turpinājums) 
 
Uzkrājumi 
Uzkrājumi ir paredzēti noteikta veida zaudējumu, saistību vai izmaksu segšanai, kuri attiecas uz pārskata gadu vai 
iepriekšējiem gadiem un gada pārskata sastādīšanas laikā ir paredzami vai droši zināmi, bet kuru apjoms vai konkrētu 
saistību rašanās un segšanas datums nav skaidri zināms. 
 
Ieņēmumu atzīšana 
Ieņēmumi no preču pārdošanas tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā pēc īpašumtiesību riska un labumu 
nodošanas pircējam. 
 
Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā proporcionāli darījuma 
pabeigtības līmenim bilances datumā. Ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši pārliecībai par iespēju Sabiedrībai gūt 
ekonomisko labumu un tik lielā apmērā, kādā to iespējams pamatoti noteikt. 
 
Saņemtās investīcijas un dotācijas 
Pamatlīdzekļu un citu ilgtermiņa aktīvu izveidošanai saņemtās investīcijas un dotācijas tiek uzskaitītas kā nākamo 
periodu ieņēmumi, kurus pakāpeniski iekļauj ieņēmumos saņemto vai par investīcijām un dotācijām iegādāto aktīvu 
lietderīgās izmantošanas perioda laikā. Pārējās dotācijas, izdevumu segšanai, attiecina uz ieņēmumiem tajā pašā 
periodā, kad radušies attiecīgie izdevumi un izpildīti visi būtiskie nosacījumi dotācijas saņemšanai. 
 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 
Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas finanšu pārskatā, pamatojoties uz vadības 
saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu veiktajiem aprēķiniem. 
 
Notikumi pēc bilances datuma 
Finanšu pārskatā tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju par 
uzņēmuma finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada 
beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskata pielikumos tikai tad, ja tie ir būtiski. 
 
Iespējamās saistības un aktīvi 
Šajā finanšu pārskatā iespējamās saistības nav atzītas. Tās kā saistības tiek atzītas tikai tad, ja iespējamība, ka 
līdzekļi tiks izdoti, kļūst pietiekami pamatota. Iespējamie aktīvi šajā finanšu pārskatā netiek atzīti, bet tiek atspoguļoti 
tikai tad, kad iespējamība, ka ar darījumu saistītie ekonomiskie guvumi nonāks līdz Uzņēmumam, ir pietiekami 
pamatota. 
 
 
 
 
 
 
 



SIA “RĪGAS NACIONĀLAIS ZOOLOĢISKAIS DĀRZS”  
2021. GADA PĀRSKATS 

 

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
17 
 

Pielikums (turpinājums) 
 
(1) Neto apgrozījums 
 
Apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no Sabiedrības pamatdarbības – produkcijas pārdošanas un 
pakalpojumu sniegšanas, atskaitot atlaides. 
  2021  2020 
 EUR  EUR 
    
Biļešu pārdošanas ieņēmumi 1 354 128  1 431 079 
Rīgas pilsētas pašvaldības dotācijas uzturēšanas izdevumiem 1 463 344  1 463 344 
Valsts reģionālās attīstības aģentūras dotācijas saimnieciskās 
darbības nodrošināšanai 477 834  394 822 

Pārējie ieņēmumi  221 248  165 316 
 3 516 554  3 454 561 

Ieejas biļešu pārdošanas īpatsvars ir 86% no pašu ieņēmumiem no pārdošanas. 

Viss neto apgrozījums gūts Latvijā, izņemot 4 110  EUR, kas gūti ES valstīs. 
 
(2) Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes 
izmaksas 

    
Samaksa par darbu 1 603 071  1 483 004 
VSAOI iemaksas 372 559  352 245 
Pārējās personāla izmaksas 4 033  3 439 
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums 763 659  724 962 
Barības izmaksas  255 118  246 007 
PVN norakstītā daļa, saskaņā ar aprēķināto proporciju  203 951  147 184 
Maksa par elektrību 171 903  140 823 
Maksa par apkuri 176 805  69 854 
Pārējās pakalpojumu izmaksas 76 965  83 804 
Saimniecības preču, mazvērtīgā inventāra un darba apģērba izmaksa 62 933  59 897 
Celtniecības materiāli remontam 32 699  52 740 
Remontu un apkopes izmaksas 48 020  42 150 
Ūdens un kanalizācija 23 833  26 035 
Apdrošināšanas izmaksas 33 930  35 428 
Degvielas izmaksas 21 339  20 519 
Transporta pakalpojumi 11 299  45 202 
Dzīvnieku kolekcijas un produktīvo lopu izmaksas 12 570  16 429 
Komandējuma izmaksas 8 009  9 478 
Biedru naudas 13 917  9 980 
Informatīvās un reklāmas izmaksas 15 663  - 
Sakaru izmaksas 12 781  12 130 
Pārējās izmaksas 37 380  32 743 
 3 962 437  3 614 053 

 
(3) Administrācijas izmaksas 

    
Samaksa par darbu 248 750  289 079 
VSAOI iemaksas 58 125  68 697 
Profesionālo pakalpojumu izmaksas 4 200  21 250 
Juridiskie pakalpojumi 22 605  18 058 
Informatīvās un reklāmas izmaksas 3 015  10 751 
Energoresursu, kantora, inventāra un cita uzturēšana 9 452  10 227 
Pamatlīdzekļu nolietojums 7 707  7 323 
Reprezentācijas izdevumi 2 748  2 351 
PVN neatskaitāmais priekšnodoklis 2 060  1 487 
Pārējās personāla izmaksas 39  41 
Komandējuma un dienesta brauciena izdevumi 1 599  250 
Apdrošināšanas izmaksas 343  358 
Citi vadīšanas izdevumi 14 465  6 808 
 375 108  436 680 
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Pielikums (turpinājums) 
 

(4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 
 

  2021  2020 
 EUR  EUR 
Rīgas pilsētas pašvaldības papildus dotācija , lai kompensētu valstī 
izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā negūtos ieņēmumus 275 532  420 000 
Latvijas Reģionālās attīstības aģentūras papildus dotācija 61 483  - 
Pārskata gadā atzītie ieņēmumi no investīcijām* 209 001  201 444 
Saņemtās subsīdijas 20 265  20 635 
Juridisku personu dāvinājumi 8 575  10 200 
Ziedotā barība 2 517  5 766 
Individuālie ziedojumi 7 347  4 674 
Neizmantojamā ziedotās barības daļa -  (302) 
 584 720  662 417 

 
* Ilgtermiņa ieguldījumu iegādei, izveidošanai un būvniecībai saņemtās dotācijas un investīcijas atspoguļotas 
postenī “Nākamo periodu ieņēmumi” (skatīt pielikuma 11.piezīmi). Pārējos saimnieciskās darbības ieņēmumos 
atspoguļoti pārskata periodam atbilstošie ieņēmumi, samazinot summas postenī “Nākamo periodu ieņēmumi” 
par saņemtajām investīcijām iegādāto atbilstošo pamatlīdzekļu nolietojumu, kas uzrādīts postenī “Pārdotās 
produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas”. 
 
(5) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 

    
Dabas resursu nodokļa izmaksas 8 923  8 718 
Nekustamā īpašuma nodoklis un zemes noma 4 263  4 229 
Zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas -  2 461 
Nokavējuma naudas 300  17 
 13 486  15 425 
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Pielikums (turpinājums)  
 
(6) Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi 
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KOPĀ 

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
         
Sākotnējā vērtība          

31.12.2020. 20 149 37 160 519 428 769 693 444 14 044 306 060 31 243 38 654 228 

Iegādāts 1 786 30 264 4 088 17 114 - 441 858 305 428 800 538 

Pārvietots - - 10 813 8 259 - 110 132 (129 204) - 

Norakstīts - - (536) (3 918) - - - (4 454) 

31.12.2021. 21 935 37 190 783 443 134 714 899 14 044 858 050 207 467 39 450 312 
         
Nolietojums         

31.12.2020. 10 416 7 117 969 342 465 528 574 - - - 7 999 424 

Aprēķināts par periodu 3 487 694 456 27 042 46 381 - - - 771 366 

Par norakstīto - - (269) (3 918) - - - (4 187) 

31.12.2021. 13 903 7 812 425 369 238 571 037 - - - 8 766 603 
         
ABV* 31.12.2020. 9 733 30 042 550 86 304 164 870 14 044 306 060 31 243 30 654 804 
ABV* 31.12.2021. 8 032 29 378 358 73 896 143 862 14 044 858 050 207 467 30 683 709 

*Atlikusī bilances vērtība. 
 
Pamatlīdzekļu sastāvā 31.12.2021 atspoguļots nekustamais īpašums 29 378 358 EUR vērtībā, ko veido zeme– 
22 178 303 EUR vērtībā un ēkas, inženierbūves 7 200 055 EUR vērtībā. 
 
Uz 2022.gada 1.janvāri nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība: 

1. Zemes vienība (kadastra Nr. 0100 094 0267) adresē Meža prospekts 1, Rīgā – 1 000 586 EUR ar 
kopējo platību 136 299 kvadrātmetri; 

2. Inženierbūves (kadastra Nr. 0100 094 0267) adresē Meža prospekts 1; 1D; 1B; 1F; 1C un Ezermalas 
ielā 44, Rīgā – 655 453 EUR, kopskaitā 94 būves. 

 
(7) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 

 31.12.2021  31.12.2020 
 EUR  EUR 
    
Dzīvnieku barība 55 178  55 250 
Izejvielas, materiāli un rezerves daļas 15 946  16 742 
Citi materiāli 6 649  4 832 
Medikamenti 3 643  6 183 
Degviela un kurināmais 708  428 
Uzkrājumi lēnas aprites materiāliem (3 585)  (2 615) 
 78 539  80 820 

 
(8) Uzkrātie ieņēmumi 

Uzkrāto ieņēmumu sastāvā ir: 
(1) ar 2022. gada 17. februāra lēmumu Rīgas valstspilsētas pašvaldības piešķirtais finansējums 

45 616 EUR apmērā, lai kompensētu negūtos ieņēmumus (laika periodā no 2021. gada 21. oktobra 
līdz 2021. gada 15. novembrim) no ieejas biļetēm un citiem maksas pakalpojumiem Covid-19 
infekcijas izraisītās pandēmijas laikā, kā arī neparedzētajiem izdevumiem saistībā Covid-19 testu 
veikšanu darbiniekiem. 

(2) Saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu par daļēju saimnieciskās darbības nodrošināšanu no Valsts 
reģionālās attīstības aģentūras līdz 31.12.2021 nesaņemtais finansējums 56 908 EUR apmērā, kurš 
attiecināms uz 2021.g. izdevumu segšanu.  
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Pielikums (turpinājums) 
 
(9) Naudas līdzekļi kasē un bankā 

 31.12.2021  31.12.2020 
 EUR  EUR 
    
Nauda Valsts Kasē * 605 746  935 942 
Nauda bankās 548 513  126 552 
Nauda kasē 11 749  10 185 

 1 166 008  1 072 679 
 
*No tā EUR 594 767 izmantojami Vides Izglītības Centra būvniecībai saskaņā ar 26.06.2017 noslēgto 
Sadarbības līgumu Nr.1-20/129 starp Sabiedrību un Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju Kohēzijas 
Fonda Projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “ Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un 
sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru 
infrastruktūru” ietvaros. Savukārt, EUR 8 856 izmantojami dzīvnieku dzīvās barības un barības augu audzētavas 
rekonstrukcijai.  

 
(10) Pamatkapitāls 

 
2021. gada 31. decembrī Sabiedrības reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 28 884 363, 
kas sastāv no 28 884 363 parastajām daļām ar katras daļas nominālvērtību 1 EUR. 
 
(11) Nākamo periodu ieņēmumi 

    
Ilgtermiņa:    
Saņemtais finansējums Kohēzijas Fonda Projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 
“Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība 
un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas 
nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros 884 563  390 489 
Valsts investīcijas 961 648  1 097 895 
Pašvaldības investīcijas 651 920  732 470 
Pasaules dabas fonda investīcijas 31 020  33 332 
Pārējās investīcijas 21 306  24 677 
 2 550 457  2 278 863 
Īstermiņa:     
Investīciju daļa, kas attiecas uz nākamo pārskata periodu 234 334  316 254 
    

KOPĀ: 2 784 791  2 595 117 
 

    
Saņemtās investīcijas un dotācijas > 5 gadiem * 1 777 588  1 456 448 
Saņemtās investīcijas un dotācijas 2 – 5 gadi 772 869  822 416 
Saņemtās investīcijas un dotācijas - īstermiņa daļa 234 334  316 253 

KOPĀ: 2 784 791  2 595 117 
 
* Ietver investīcijas un dotācijas EUR 988 686 apmērā (2020.g. – EUR 494 612) , kuras saņemtas pamatlīdzekļu 
izveidei, bet attiecīgie pamatlīdzekļi nav uzsākti izveidot vai arī ir uzsākti, bet nav pabeigti. Šīm dotācijām nav 
iespējams precīzi noteikt apmēru, kāds šobrīd jāattiecina uz 2 – 5 gadu periodu, taču tiklīdz to ietvaros iegādātie 
un izveidotie pamatlīdzekļi tiks nodoti ekspluatācijā, attiecīgajai investīcijai tiks noteikts uz 2 - 5 gadu periodu 
attiecināmais apmērs.     
 
(12) Pārējie parādi kreditoriem 

    
Algas 107 629  - 
Garantijas laika ieturējuma nauda būvdarbu līguma ietvaros 17 272   - 
Pārējie kreditori 1 212  - 
 126 113  - 

 
(13) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

    
PVN 23 979  18 579 
IIN 30 429  - 
VSAOI 63 232  - 
DRN 2 951  4 956 
UDRVN 60  - 
 120 651  23 535 
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Pielikums (turpinājums) 
 
(14) Uzkrātās saistības 

 31.12.2021  31.12.2020 
 EUR  EUR 
    
Uzkrātās saistības par neizmantotajiem darbinieku atvaļinājumiem 137 100  137 045 
Par pakalpojumiem 5 389  28 055 
 142 489  165 100 

 
(15) Uzņēmumu ienākuma nodoklis  
 
Pārskata gadā Sabiedrībai nav radušās uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības. 
 
(16) Sabiedrībā nodarbināto personu vidējais skaits 

 2021  2020 
    
Vidējais Sabiedrībā nodarbināto skaits pārskata gadā: 170  165 

t.sk. valdes locekļi 2  2 
t.sk. pārējie darbinieki 168  163 

 
(17) Personāla izmaksas 

 2021  2020 
 EUR  EUR 
    
Atlīdzība par darbu 1 836 791  1 765 176 
Atlīdzība par darbu (kapitalizētās izmaksas uz VIC būvniecību)* 14 753  6 240 
VSAOI 430 684  420 942 
VSAOI (kapitalizētās izmaksas uz VIC būvniecību)* 6 908  1 503 
Apmaksātās slimības lapas 15 030  14 539 
Riska nodeva 730  711 
 2 304 896  2 209 111 

 
* Iepriekšējā gada pārskatā kapitalizētās izmaksas uz Vides Izglītības Centra izveidi  pielikumā netika 
atsevišķi uzrādītas. 
 

(18) Vadības atalgojums 
    
Valdes locekļu:    
·   darba samaksa 89 329  81 160 
·   sociālās apdrošināšanas iemaksas 20 963  18 554 
 110 292  99 714 

 
(19) Nomas un īres līgumi, kuriem ir svarīga nozīme Sabiedrības darbībā 

 
Nomas līgums Nr. IEN/2019/504, noslēgts 2019. gada 11. martā  
Līgums noslēgts ar VAS Valsts Nekustamie Īpašumi par apbūvēta zemes gabala “Cīruļi” Kalvenes pagastā, 
Aizputes novadā nomu uz 10 gadiem. Iznomātā zemes gabala platība ir 120,94 ha. Ikgadējā nomas maksa ir 
noteikta 1,5% gadā no kopējās zemes gabala kadastrālās vērtības. 2021.g. attiecīgā kadastrālā vērtība bija 
80 105 EUR. Papildus nomas maksai, Sabiedrība saskaņā ar līguma noteikumiem maksā arī nekustamā 
īpašuma nodokli (NĪN). 2021.gadā nomas un NĪN maksājumi kopā  sastādīja 3 040 EUR. 
 
Līgums par nekustamā īpašuma Rīgā, Ezermalas ielā, Cimzes ielā (kadastra nr.01000840543) 
bezatlīdzības lietošanu , kas noslēgts 2021.gada maijā  
Līgums noslēgts ar Rīgas pilsētas pašvaldību par to, ka pašvaldība nodod Sabiedrībai bezatlīdzības lietošanā 
nekustamo īpašumu Rīgā, Ezermalas ielā, Cimzes ielā (kadastra nr.01000840543), kas sastāv no zemesgabala 
ar platību 22 873 m2. Īpašuma nodošanas bezatlīdzības lietošanā Sabiedrībai mērķis ir nodrošināt Zooloģiskā 
dārza perspektīvo attīstību, kā arī šī īpašuma uzturēšanu un apsaimniekošanu. Līgums noslēgts uz laiku līdz 
īpašuma ieguldīšanai Sabiedrības pamatkapitālā, bet ne ilgāk kā līdz 2022.gada 31.maijam.  
 

(20) Pētniecības un attīstības izmaksas 
 
Sabiedrības zinātniskās darbības tiek veiktas Sabiedrības izglītības virzienā, tās nav vērstas uz jaunu produktu 
attīstību un izveidi, un attiecīgi tiek uzskatītas par pamatfunkciju un nav atsevišķi izdalāmas. Sekojoši 
uzskatām, ka pārskata gadā Sabiedrībai nav bijušas izmaksas, kas saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto 
gada pārskatu likumu būtu klasificējamas kā pētniecības vai attīstības izmaksas. 
 

(21) Valdes ieteiktā zaudējumu segšana 
 

Valde iesaka pārskata gada zaudējumus segt no turpmāko gadu peļņas. 
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Pielikums (turpinājums) 
 
(22) Notikumi pēc pārskata gada beigām 
 
Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības 
finansiālo stāvokli 2021. gada 31. decembrī. 
 
 

Jānis Rudzītis  Anete Bilzēna   Inguna Ābele 
Valdes priekšsēdētājs  Valdes locekle   Vecākā grāmatvede 

 
VALDES LOCEKĻU ELEKTRONISKAIS PARAKSTS ATTIECINĀMS UZ VADĪBAS ZIŅOJUMU NO 4. LĪDZ 
7. LAPPUSEI UN FINANŠU PĀRSKATIEM NO 8. LĪDZ 22. LAPPUSEI.  
 
PAR GRĀMATVEDĪBAS KĀRTOŠANU ATBILDĪGĀS PERSONAS ELEKTRONISKAIS PARAKSTS 
ATTIECINĀMS UZ FINANŠU PĀRSKATIEM NO 8. LĪDZ 22. LAPPUSEI. 
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Neatkarīgu revidentu ziņojums 

 
SIA Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs dalībniekam 

 
Mūsu atzinums par finanšu pārskatu 

 
Esam veikuši SIA Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs (“Sabiedrība”) pievienotajā gada pārskatā ietvertā 
finanšu pārskata no 8. līdz 22. lapai revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver: 

 2021. gada 31. decembra bilanci,  
 2021. gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, 
 2021. gada pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, 
 2021. gada naudas plūsmas pārskatu,  
 kā arī finanšu pārskata pielikumu, kas ietver nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu 
un citu paskaidrojošu informāciju. 
 

Mūsuprāt, pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par SIA Rīgas Nacionālais 
zooloģiskais dārzs finansiālo stāvokli 2021. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un 
naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī, saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu 
un konsolidēto gada pārskatu likumu (“Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”).  
 
Atzinuma pamatojums 

 
Atbilstoši Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumam (“Revīzijas pakalpojumu likums”) mēs veicām 
revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem (turpmāk- SRS). Mūsu 
pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par 
finanšu pārskata revīziju.  
 
Mēs esam neatkarīgi no Sabiedrības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes 
izstrādātā Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkarības standartu) 
prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu 
veiktajai finanšu pārskata revīzijai Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši arī Starptautiskā Profesionālu 
grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkarības standartu) un Revīzijas pakalpojumu likumā 
noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības..  
 
Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu 
atzinumam. 
 
Ziņošana par citu informāciju 

 
Par citu informāciju atbild Sabiedrības vadība. Citu informāciju veido Vadības ziņojums, kas ietverts pievienotā 
gada pārskatā no 4. līdz 7. lapai.  
 
Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju, un mēs nesniedzam 
par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā Citas ziņošanas prasības 
saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām.  
 
Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot, izvērtēt, vai šī 
cita informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskata informācijas vai no mūsu zināšanām, kuras mēs ieguvām 
revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības. 
 
Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par Sabiedrību un tās 
darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir ziņot par šādiem 
apstākļiem. Mūsu uzmanības lokā nav nākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo. 

 
Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām 
 
Papildus tam, saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt viedokli, vai Vadības 
ziņojums ir sagatavots saskaņā ar tā sagatavošanu reglamentējošā normatīvā akta, Gada pārskatu un 
konsolidēto gada pārskatu likuma, prasībām. 
 
Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt: 

 Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā informācija atbilst 
finanšu pārskatam, un 

 Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 
prasībām. 
 



DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

Vadības un personu, kurām uzticēta Sabiedrības pārvalde, atbildība par finanšu pārskatu  
 
Vadība ir atbildīga par tāda finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu saskaņā 
ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, kā arī par tādas iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanu, 
kāda saskaņā ar vadības viedokli ir nepieciešama, lai būtu iespējams sagatavot finanšu pārskatu, kas nesatur 
ne krāpšanas, ne kļūdas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības.  
 
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Sabiedrības spēju turpināt darbību, pēc 
nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Sabiedrības spēju turpināt darbību un 
darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien vadība neplāno Sabiedrības likvidāciju vai tās darbības 
izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas kā Sabiedrības likvidācija vai darbības izbeigšana. 
 
Personas, kurām uzticēta Sabiedrības pārvalde, ir atbildīgas par Sabiedrības finanšu pārskata sagatavošanas 
procesa uzraudzību. 
 
Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju  

 
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdas vai krāpšanas dēļ 
izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir 
augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar SRS, vienmēr tiks atklāta būtiska 
neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas par 
būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, 
ko lietotāji pieņem, balstoties uz šo finanšu pārskatu. 
 
Veicot revīziju saskaņā ar SRS, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedumus un 
saglabājam profesionālo skepticismu. Mēs arī: 
 identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdas dēļ izraisītās 

būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam 
revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka 
netiks atklātas būtiskas neatbilstības krāpšanas dēļ, ir augstāks nekā risks, ka netiks atklātas kļūdas 
izraisītas neatbilstības, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, informācijas 
neuzrādīšanu ar nodomu, informācijas nepatiesu atspoguļošanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus; 

 iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem 
apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par Sabiedrības iekšējās 
kontroles efektivitāti; 

 izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās vadības 
uzrādītās informācijas pamatotību; 

 izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un, pamatojoties 
uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai 
apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Sabiedrības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka 
būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto 
informāciju par šiem apstākļiem, vai, ja šāda informācija nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. 
Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. 
Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē Sabiedrība savu darbību var pārtraukt; 

 izvērtējam vispārēju finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto informāciju un skaidrojumus 
pielikumā, un to, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo pārskata pamatā esošos darījumus un notikumus. 
 

Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Sabiedrības pārvalde, un, cita starpā, sniedzam informāciju par 
plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās 
kontroles trūkumiem, kādus mēs identificējam revīzijas laikā. 
 
SIA Potapoviča un Andersone 
Ūdens iela 12-45, Rīga, LV-1007 
zvērinātu revidentu komercsabiedrības 
licence Nr. 99, vārdā 

 
 
 

Kristīne Potapoviča  
Atbildīgā zvērinātā revidente 
Sertifikāta Nr. 99 
Valdes priekšsēdētāja 
 
 
REVIDENTA ELEKTRONISKAIS PARAKSTS ATTIECINĀMS UZ GADA PĀRSKATAM PIEVIENOTO 
REVIDENTA ZIŅOJUMU, KAS PIEVIENOTS GADA PĀRSKATA DOKUMENTAM NO 23. LĪDZ 24. LAPAI. 


