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(Apstiprināti ar Rīgas Domes 27.10.2021. lēmumu Nr.953) 

 

Stratēģiskais mērķis: 

Uzturēt vienīgo nacionālo zooloģisko dārzu, izglītot sabiedrību par Latvijas un pasaules 

faunu un tās aizsardzību, ar kvalitatīvas atpūtas piedāvājumu veicināt veselīgu 

dzīvesveidu un tūrismu, veikt pētniecību un sniegt ieguldījumu reto un izzūdošo sugu 

saglabāšanā, vienlaikus nodrošinot augstu labturības līmeni zooloģiskā dārza 

dzīvniekiem 

 

Nefinanšu mērķi (5): 

 

1. Profesionāla Latvijas un pasaules faunas dzīvnieku demonstrēšana Rīgas 

Nacionālajā zooloģiskajā dārzā. Šī mērķa sasniegšanai nepieciešams: 

1.1. veidot, uzturēt un eksponēt daudzveidīgas un kvalitatīvas dzīvnieku 

kolekcijas;  

1.2. īstenot labturības (fizioloģiskās un zoopsiholoģiskās) un dzīvnieku 

drošības prasības atbilstoši labākajai starptautiskajai praksei, kā arī katra kolekcijas 

īpatņa atbilstošu un kvalitatīvu veterināro aprūpi; 

1.3. izstrādāt Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza kolekcijas attīstības 

pamatnostādnes, tai skaitā vadlīnijas investīciju projektiem ekspozīciju (vai 

kolekciju) atjaunošanai un jaunu ekspozīciju izveidei; 

2. Pasākumu īstenošana dabas aizsardzībai un reto un izzūdošo sugu saglabāšanai. Šī 

mērķa sasniegšanai nepieciešams: 

2.1. vairot un turēt Pasaules Sarkanajā grāmatā iekļauto reto un apdraudēto 

sugu dzīvniekus, kā arī dzīvniekus, kuru nebrīves populāciju uzturēšanai ir 

izveidotas starptautiskās ciltsgrāmatas un vairošanas programmas; 

2.2. piedalīties starptautiskajās sugu saglabāšanas programmās un 

zinātniskajos pētījumos par pasaules un Latvijas dzīvnieku sugu aizsardzību un 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu; 

2.3. pilnveidot Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza video, foto, informatīvo un 

vēsturisko datubāzi un nodrošināt citu informācijas nesēju kā zinātniskās 

infrastruktūras sastāvdaļu saglabāšanu un attīstību, kā arī nodrošināt zooloģiskās 

informācijas uzskaites datubāzes uzturēšanu; 

3. Efektīva vides izglītības programmu īstenošana. Šī mērķa sasniegšanai nepieciešams: 

3.1. nodrošināt mūsdienīgu, starptautiskajām tendencēm un labajai praksei 

atbilstošu vides izglītību, ņemot vērā globālo un lokālo vides apdraudējumu 

aktualitāti; 

3.2. pēctecīgi monitorēt apmeklētāju paradumus un vides un bioloģiskās 

daudzveidības uzskatus; 

3.3. veidot platformu pieredzes apmaiņai un sadarbībai, kļūstot par Latvijas 

un Baltijas mēroga vides izglītības un zinātniskās pētniecības par bioloģisko 

daudzveidību centru; 

4. Apmeklētāju atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana, sekmējot 

tūrisma attīstību. Šī mērķa sasniegšanai nepieciešams: 

4.1. uzlabot vides pieejamību; 

4.2. attīstīt Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza aktivitāšu piedāvājumu un 

īstenot aktīvu komunikāciju, paaugstinot apmeklētāju apmierinātības indeksu; 



5. Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza ilgtspējīga attīstīšana, uzlabojot tā darbībai 

stratēģiski svarīgās infrastruktūras pārvaldību, paaugstinot energoefektivitāti un 

palielinot dabas resursu izmantošanas lietderību. Šī mērķa sasniegšanai nepieciešams: 

5.1. izstrādāt Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza attīstības līdz 2035. gadam 

koncepciju, nodrošinot plānveidīgu, efektīvu un caurskatāmu īpašumu izmantošanu 

un attīstību; 

5.2. nodrošināt radīto atkritumu un enerģijas patēriņa samazināšanas 

ilgtspējīgus risinājumus; 

5.3. veikt aktivitātes procesu un pakalpojumu digitalizācijai, tai skaitā pēc 

iespējas līdzdarbojoties viedpilsētu risinājumu un inovāciju ekosistēmas projektos, 

kā arī sadarbojoties ar Rīgas pilsētas pašvaldību centralizētu IKT risinājumu 

izstrādē, ieviešanā un atvērto datu nodrošināšanā; 

1.6. Darbinieku kvalifikācijas, motivācijas un darba vides kvalitātes paaugstināšana.  
 


