
Pārskats par SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” nefinanšu mērķu izpildes gaitu 2021.gada 6 mēnešos 

 
Stratēģiskais mērķis - Nodrošināt vienīgā nacionālā zooloģiskā dārza Latvijā darbību, līdzdarbojoties dabas aizsardzības projektu īstenošanā, 

sniedzot iedzīvotājiem zooloģiska un ekoloģiska rakstura zināšanas, veicinot iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sekmējot tūrismu 

 
Stratēģiskā mērķa sasniegšanai noteikti 5 apakšmērķi: 

1) Demonstrēt – Demonstrējot Latvijas un pasaules faunas dzīvniekus, sekmēt izpratni par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un vides aizsardzības 

nozīmīgumu 

2) Saglabāt – Īstenot pasākumus dabas aizsardzībā un reto un izzūdošo sugu saglabāšanā 

3) Izglītot – Īstenot efektīvu vides izglītības programmu realizāciju 

4) Izklaidēt – Nodrošināt apmeklētājiem atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas, sekmēt tūrisma attīstību 

5) Attīstīt – Īstenot Uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību 

 

Stratēģiskais mērķis 
Uzdevums/aktivitāte 

mērķa sasniegšanai 

sasniedzamā vērtība 

(kvantitatīvā/kvalitatīvā) 

Rezultatīvais rādītājs 

Komentāri, paskaidrojumi 

par izpildi 
2021. gadā 

sasniedzamais 

rezultāts 

2021. gada 6 mēnešu 

faktiskā izpilde 

1. Profesionāli 

demonstrējot Latvijas 

un pasaules faunas 

dzīvniekus, sekmēt 

izpratni par bioloģiskās 

daudzveidības 

saglabāšanas un vides 

aizsardzības 

nozīmīgumu 

Rīcības virziens Nr. 1  - Uzturēt atbilstoši izvēlētu dzīvnieku kolekciju saskaņā ar augstākajiem labturības standartiem 

Nodrošināt katra kolekcijas 

īpatņa labturības 

(fizioloģisko un 

zoopsiholoģisko) un 

dzīvnieku drošības prasību 

īstenošanu atbilstoši 

labākajai starptautiskajai 

praksei 

Veidot ikgadēju apkopojumu 

ar nozīmīgākajām labturības 

un drošības problēmām  

kolekcijas sugām. Sagatavot 

piedāvājumus to risināšanai 

vai pieņemt lēmumu par 

izmaiņām kolekcijā 

Izveidot kritērijus 

un izstrādāt 

ikgadējā 

apkopojuma 

pamatnostādnes, 

veicot pirmatnējo 

apkopojumu 

Sagatavots apkopojuma 

sagatavošanas metodoloģijas projekts 
 

Nodrošināt katra kolekcijas 

īpatņa atbilstošu un 

kvalitatīvu veterināro 

aprūpi 

Veikt ikgadēju vērtējumu 

galvenajām problēmām 

veterinārās aprūpes jomā un 

sagatavot piedāvājumus to 

risināšanai. 

Izveidot kritērijus 

un izstrādāt 

vērtējuma 

pamatnostādnes 
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Nodrošināt profesionālāko 

speciālistu komandu, 

ievērojot amatu kvalitātes 

pārmantojamības faktoru 

atbilstoši Nacionālā 

Zooloģiskā dārza iekšējam 

un starptautiskajam 

statusam 

Nodrošināt ilgtspējīgu un 

atkārtotu dzīvnieku kopēju, 

veterinārā un saistītā 

personāla kvalifikāciju, 

veicot pasākumus, lai vairotu 

RNZD kā profesionālā darba 

devēja prestižu (100 

iekārojamākie profesionālie 

darba devēji) un mazinātu 

personāla mainību (zem 

10%) 

Uzsākt personāla 

kvalifikācijas 

celšanas 

programmu, 

paredzot vismaz 

50% dzīvnieku 

aprūpes personāla 

apmācīto ar vismaz 

80% vidējo 

vērtējumu. 

Samazināt 

darbinieku mainību 

par 5% 

Izveidota dzīvnieku aprūpes 

personāla kvalifikācijas celšanas 

programmas pamatprincipi 

(programmas saturs, dalības 

nosacījumi). Programmas praktiskā 

uzsākšana plānota ar 01.08.2021. 

 

2. Īstenot pasākumus 

dabas aizsardzībā un 

reto un izzūdošo sugu 

saglabāšanā 

Rīcības virziens Nr. 1 - Veikt pasākumus dabas aizsardzībā un reto un izzūdošo sugu saglabāšanā, ar īpašu uzsvaru uz aizsargājamo sugu saglabāšanu dabā 

un zinātniskās pētniecības aktivitātēm 

Turēt un vairot Pasaules 

Sarkanajā grāmatā (IUCN) 

iekļauto reto un apdraudēto 

sugu dzīvniekus  

Nodrošināt, lai vismaz 25% 

no kolekcijas sugām būtu 

tādas, kurām IUCN ir 

iekļāvis kategorijā 

saudzējams (VU) vai 

augstākā kategorijā 

Ne mazāk kā 100 

sugas no kolekcijas 

ir iekļautas IUCN 

Uz 30.06.2021. no kopumā esošām 

399 sugām, 104 sugas  jeb 26% no 

kolekcijas ir iekļautas IUCN Red 

Data list  

 

Turēt un vairot dzīvniekus, 

kuru nebrīves populāciju 

uzturēšanai ir izveidotas 

starptautiskās ciltsgrāmatas 

un vairošanas programmas 

Vismaz 20% no kolekcijā 

esošām sugām jābūt 

izveidotām  starptautiskām 

ciltsgrāmatām un vairošanas 

programmām 

Piedalīties vismaz 

80 dažāda mēroga 

nebrīves populāciju 

programmās, kur 

vismaz 18% no 

kolekcijas ir EEP, 

ESB, ISB 

Uz 30.06.2021. dalība  ar 18,5% 

sugām ciltsgrāmatu darbā un 

vairošanas programmās EEP, ESB, 

ISB 

 

Dalība starptautiskajās 

sugu saglabāšanas 

programmās 

Uzturēt dalību vismaz 40 

dažādu sugu saglabāšanas 

projektos, no kuriem vismaz 

50% ir tieši saistīti ar sugu 

saglabāšanu dabā 

Nodrošināt dalību 

vismaz 40 dažādu 

sugu saglabāšanas 

projektos 

Uz 30.06.2021 īstenota dalība 41 

sugu saglabāšanas projektā nebrīvē 
 

Sagatavot pārskatu par 

iespējām fokusēt sugu 

saglabāšanas projektus uz 

aizsargājamo sugu 

Izveidot un realizēt ikgadēji 

salīdzināmu un izvērtējamu 

kvalitatīvo indikatoru 

kopumu zinātniski 

Salīdzinošo rādītāju 

izstrāde pārskata 

sagatavošanas 

platformas 

- Uzsākts darbs pie dalības zinātnisko 

projektu īstenošanas sistēmas 

izveides. Apzinātas un novērtētas 

iespējas dalībai 5 LIFE projektos, 

 



saglabāšanu dabā un 

zinātniskās pētniecības 

aktivitātēm. 

pētniecisko aktivitāšu 

aizsargājamo sugu 

saglabāšanai dabā 

pamatojumam  

izveidošanai, 

iekļaujot 

nepieciešamos 

resursus un 

iespējamos riskus 

pieņemts lēmums 2021.gada rudenī 

iesniegt 1 LIFE projektu Dabas un 

bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanas programmā 

- Tiek izvērtētas iespējas dalībai 2 

EAZA grantu atbalsta programmās 

Organizēt un piedalīties 

zinātniskajos pētījumos par 

pasaules un Latvijas 

dzīvnieku sugu 

aizsardzību, bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšanu 

un citiem ar zoodārziem 

saistītiem jautājumiem 

Attīstīt profesionālu un 

nepārtrauktu zinātnisko 

pētījumu bāzi, paredzot, ka 

aktivitāšu apjomā vismaz 

20% pārstāv Latvijas sugas. 

Aktivizēt RNZD sasniegumu 

augstākā profesionālā līmeņa 

starptautisko publikāciju 

esamību. 

Piedalīties vismaz 5 

zinātnisko pētījumu 

aktivitātēs, no 

kurām vismaz viena 

ir starptautiska. 

Viena starptautiski 

atzīta zinātniska 

publikācija SJL 

līmenī. 

Uz 30.06.2021. īstenota dalība 6 

zinātnisko pētījumu aktivitātēs 
 

3. Īstenot efektīvu vides 

izglītības programmu 

realizāciju 

Rīcības virziens Nr. 1 - Nodrošināt labu vides komunikāciju un efektīvu vides izglītības programmu piedāvājumu dažādām mērķgrupām ar uzsvaru uz vides 

problēmām un to risināšanu 

Nodrošināt modernāko, 

starptautiskām tendencēm 

un labajai praksei 

atbilstošāko vides izglītību  

Regulāri pilnveidot 

metodoloģisko materiālu, 

izvērtēt tā piemērotību 

mērķgrupām un izvērtēt 

jaunu mērķgrupu noteikšanu 

Atbilstoši 

pēcpandēmijas 

situācijai, veikt 

metodisko 

materiālu un 

mērķgrupu 

izvērtējumu un 

adaptāciju  

Realizēta esošos izglītības 

programmu adaptācija pēcpandēmijas 

situācijai, lai īstenotu tās 2021.gada 

vasaras sezonas otrajā pusē un iespēju 

robežās rudens un ziemas sezonā. 

 

Vides izglītības kvalitatīva 

segmentācija atbilstoši 

globālo un lokālo vides 

problēmu apdraudējuma 

līmenim 

Vismaz 50% no aktivitāšu 

kopuma jābalstās uz 

Pasaules un Latvijas vides 

problemātikas aktualizācijas 

redzējumiem un 

apdraudējumu risinājumiem  

Visu tiešsaistes un 

klātienes vides 

izglītības 

programmu 

izvērtējums un 

adaptācija atbilstoši 

mērķim 

Uzsākts izvērtējums  

Profesionāls un pēctecīgs 

tiešsaistes un klātienes  

apmeklētāju vides un 

bioloģiskās daudzveidības 

Ikgadēji veidot visu 

iesaistīto līmeņu 

mērķauditoriju paradumu 

analītiku, regulāri adaptējot 

visus ar apmeklētajiem 

Izveidot 

metodoloģiju 

efektīvam aktivitāšu 

izvērtējumam 

esošajiem un 

Uzsākta metodoloģijas izstrāde   



uzskatu un paradumu 

monitorings 

saistītos procesus labākai 

rezultātu sasniegšanai 

potenciālajiem 

tiešsaistes un 

klātienes 

apmeklētājiem 

Latvijas un Baltijas mēroga 

Vides Izglītības, 

Zinātniskās pētniecības par 

bioloģisko daudzveidību 

un domu apmaiņas centrs 

Attīstīt RNZD potenciālu kā 

regulāru pieredzes apmaiņas 

semināru, vispusīgu vides 

problēmu risināšanas 

diskusiju un konferenču 

norises vietu dažādu 

starpresoru sadarbības 

programmu ietvaros 

Plānot ikceturkšņa 

pasākumu un 

aktivitāšu kopumu, 

sākot ar jaunā Vides 

Izglītības Centra 

atvēršanas dienu 

2021.gada II ceturksnī praktiski 

uzsākta Vides Izglītības Centra 

iekštelpu un izglītības programmu 

satura veidošana 

 

4. Nodrošināt 

apmeklētājiem atpūtas 

un brīvā laika 

pavadīšanas iespējas, 

sekmēt tūrisma 

attīstību 

Rīcības virziens Nr. 1 - Nodrošināt apmeklētājiem kvalitatīvu atpūtas un brīvā laika pavadīšanas pakalpojuma pieejamību visa kalendārā gada periodā 

RNZD aktivitāšu 

piedāvājums un aktīvā 

komunikācija tikai  

saskaņā ar marketinga 

stratēģiju un klientu 

lojalitātes programmu 

Izstrādāt un ikdienas darbā 

ar Sabiedrību vadīties pēc 

marketinga stratēģijas, 

marketinga plāna un 

uzdevumiem. Izstrādāt un 

lietot, nosakot KPI klientu 

lojalitātes programmu un 

datu bāzi. Ik gadu atjaunot 

un pielāgot marketinga 

stratēģijas un klientu 

lojalitātes programmas 

prasības un uzdevumus 

atbilstoši jaunākajām 

tendencēm 

Izveidot kritērijus 

marketinga 

startēģijas, plāna un 

uzdevumu izstrādes 

pasūtījumam. 

Formulēt klientu 

datu bāzes 

parametrus. 

Uzsākts darbs pie kritēriju izveides  

Apmeklētāju aktivitāšu 

piedāvājums – 

apmierinātības indeksa un 

gaidu piepildījuma 

sintezētais rezultāts 

Ikgadēji analizēt CSI 

(customer satisfaction index) 

apmeklētāju apmierinātības 

izvērtēšanai, iekļaujot 

rādītājus darbinieku darba 

rezultātu novērtēšanas un 

motivācijas programmās. Ik 

sezonas adaptēt piedāvājumu 

Izstrādāt pasūtījuma 

formulējumu 

metodoloģijai 

cilvēku 

apmierinātības 

izvērtēšanai un 

gaidu 

piepildījumam, tajā 

skaitā ietverot šos 
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atbilstoši apmeklētāju gaidu 

piepildījuma analītikai.  

faktorus dažādos 

laikapstākļos un 

gadalaikos 

5. Īstenot Uzņēmuma 

ilgtspējīgu attīstību 

Rīcības virziens Nr. 1 - Veidot modernu un dinamisku ZOO publisko komunikāciju un vizuālo identitāti 

Nepārtraukts un ilgtspējīgs 

Latvijas iedzīvotāju 

intereses par dzīvo dabu un 

vides zināšanu 

paaugstināšanas process 

Pastāvīgi tiek nodrošināta 

klātienes un tiešsaistes 

izglītojoša satura un 

informatīvo pasākumu norise 

un to publicitāte, piesaistot 

sadarbības partneru 

potenciālu. Regulāri tiek 

veikta pasākumu publicitātes 

izvērtēšana. 

Vismaz desmit 

jauni izglītojoša 

satura pasākumi ar 

pilnvērtīgu 

publicitātes 

atspoguļojumu 

(iesaiste 5000/uz 

pasākumu) 

Ir praktiski īstenoti četri atbilstoši 

pasākumi digitālajā vidē, veidojot 

konceptuāli jauna izglītojoša satura 

aktivitātes. Iespēju robežās 

paredzētas aktivitātes II pusgadā arī 

klātienē. 

 

Sabiedrības informēšana 

visos līmeņos, veicinot 

vides aizsardzības un 

dzīvās dabas daudzveidības 

popularizēšanu  

Preses relīzes izsūtītas ne 

retāk kā reizi mēnesī. 

Saziņas pilnveide - ikdienas 

sadarbība ar žurnālistiem, 

influenceriem un personiska 

komunikācija. Regulāri 

atjaunota un pilnveidota 

mediju kontaktu datu bāze 

Nodrošināta 

pastāvīga, pozitīva, 

atgriezenisko saiti 

un pievienoto 

vērtību nodrošinoša 

sadarbība ar 

žurnālistikas un 

influenceru 

pārstāvjiem 

Izsūtītas 29 preses relīzes, veikti 6 

pasākumi. Papildināta mediju 

kontaktu bāze. Izveidota žurnālistu 

regulāra informēšanas plūsma par 

jaunumiem RNZD. Uzsākta 

sadarbība ar 1 influenceru 

 

RNZD – patiesas, godīgas 

un pārbaudītas 

informācijas avots 

Mājas lapā jāsniedz virs 95% 

informācija par visām 

RNZD eksponētajām 

dzīvnieku sugām. Sabiedrībā 

atspoguļotā oficiālā RNZD 

informācija atbilst 

pārbaudītiem un reāliem 

faktiem, zinātniskiem 

slēdzieniem, starptautiskajai 

un Latvijas attiecināmajai 

likumdošanai 

Veikt 50% 

informācijas auditu, 

kvalificējot 

neatbilstošu 

informāciju kā 

dzēšamu un 

iztrūkstošu 

informāciju kā 

pievienojamu 

Veikts 65% informācijas audits, tai 

skaitā RNZD mājas lapā, Rīgas 

tūrisma informācijas kanālos un 

sadarbības partneru mājas lapās un 

sociālo tīklu platformās 

 

Nākotnes attīstības 

tendence – vizuālā un 

digitālā ilgtspēja kā RNZD 

vērtība 

Radīt un darboties saskaņā ar 

modernu faktisko un digitālo 

RNZD identitāti, adaptējot 

izmaiņas ikgadēji 

Izvērtēt iespējas 

RNZD vizuālās 

identitātes, tajā 

skaitā mājas lapas, 
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sociālo tīklu, 

platformu un 

komunikācijas 

materiālu stila, 

jaunradīšanai 

Rīcības virziens Nr. 2 - Īstenot saudzīgu attieksmi pret vidi un resursiem katrā darbības jomā 

Nākotnes attīstības 

tendence - atkritumu un 

enerģijas patēriņa 

ilgtspējīgs risinājums 

Izstrādāt un ieviest plānu 

radīto atkritumu un enerģijas 

patēriņa samazināšanas 

pasākumiem 

Formulēt kritērijus 

atkritumu un 

enerģijas 

samazināšanas 

plāna izstrādei 

Uzsākta atkritumu apsaimniekošanas 

sistēmas izvērtējums. Sagatavots 

konceptuālais risinājums bioloģisko 

atkritumu pārstrādes sistēmas un 

otrreizējai izmantošanai 

saimnieciskās darbības nodrošinšanai 

 

Rīcības virziens Nr. 3 - Stiprināt pārstāvniecību starptautiskajās institūcijās 

Būt EAZA biedru 

asociācijā un piedalīties 

starptautisko regulējošo 

lēmumu pieņemšanā  

Ikgadēji kvalitatīvi darboties 

EAZA iniciētajās aktivitātēs, 

veicinot RNZD profesionālā 

prestiža pieaugumu un 

nomināciju starptautiskiem 

amatiem organizācijā 

Piedalīties vismaz 

desmit EAZA 

starptautiskajās 

konferencēs, darba 

grupās un 

aktivitātēs gadā, tai 

skaitā vismaz vienā 

amata nominācijā 

Dalība 17 EAZA on-line pasākumos 

(t.sk.ikgadējā konferencē un 

prakstiskās apmācībās). RNZD Zoo 

nodaļas vadītājs un RNZD 

Zinātniskās nodaļas vadītājs 

apstiprināti attiecīgi  Mishmi Takinu 

un Meža ziemeļbriežu EEP padomes 

locekļu pozīcijās 

 

Būt WAZA biedru 

asociācijā un piedalīties 

starptautisko regulējošo 

lēmumu pieņemšanā 

Iestāties WAZA kā 

pilnvērtīgam biedram 

Izvērtēt iespējas 

dalībai WAZA 
Nav uzsākts  

RNZD kā viens no 

profesionālākajiem un 

atpazīstamajiem Baltijas 

Zooloģiskajiem dārziem 

Regulāri un kvalitatīvi iegūt 

jaunāko starptautisko 

pieredzi profesionalitātes 

līmeņa noturēšanai un 

RNZD zinātniskā un 

starptautiskā tēla uzturēšanai 

Nodrošināt 

pieredzes apmaiņas 

aktivitātes ar 

vismaz piecām 

starptautiskām 

institūcijām gadā 

Realizēta tikšanās ar Tallinas un 

Feldman ECO Park vadību, panākta 

vienošanās par tālākās sadarbības 

aktivitātēm 

 

Rīcības virziens Nr. 4  - sekmēt atbalstītāju piesaisti pasākumu organizēšanā, popularizēšanā un reklāmas veidošanā 

Nākotnes attīstības 

tendence – atbalstītāji kā 

daļa no partnerības un 

finansējuma 

Ieviest partneru un 

atbalstītāju programmas, 

nosakot budžeta pienesumu 

5% gadā, paredzot 

Uzsākt sadarbības 

partneru datu bāzes 

un atbalstītāju 

plānveidīgas 

piesaistes 

Noslēgti un panāktas vienošanās ar 8 

(LMT, BITE, Ventspils, Jēkabpils 

u.c.) sadarbības partneriem. Veikta 

Eiropas Zoodārzu atbalsta 

programmu izpēte un salīdzinājums. 

 



nepieciešamos personāla un 

marketinga resursus 

programmas 

izstrādi 

Ilgtspējīga sadarbības 

partnerība ar Zoodārza 

atbalsta biedrību, iesaistot 

apkaimju iedzīvotājus 

Regulāra un nepārtraukta 

sadarbība ar apkaimju 

iedzīvotājiem Zoodārza 

atbalsta biedrības ietvaros 

Sadarbībā ar 

Zoodārza atbalsta 

biedrību attīstīt un 

izstrādāt aktivitāšu 

un resursu plāna 

pamatnostādnes 

sadarbības iesaistei 

ar apkaimes 

iedzīvotajiem 

Sadarbībā ar atbalsta biedrību 

sagatavots un iesniegts pieteikums 

RD Sabiedrības integrācijas 

programmas projektu konkursa 

„Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un 

piederības veicināšanai” 

 

Rīcības virziens Nr. 5 – izveidot attīstības plānu pa funkcijām un pa tematiskajiem sektoriem kā vizuālu un aprakstošu koncepciju attīstības periodam līdz 

2035.gadam 

RNZD Koncepcija 2035 – 

reāls, vizuāls un stratēģisks 

dokuments nākotnes 

darbības pamatā 

Izstrādāt un apstiprināt Rīgas 

Nacionālā zooloģiskā dārza 

attīstības koncepciju 2035 

Formulēt galvenos 

kritērijus, izveidot 

pirmatnējo skiču 

stadiju, iegūt 

starptautisku 

profesionāļu 

ieteikumus 

Koncepcijas 2035 

izveidei  

Līdz 30.06.2021. sagatavoti 

Koncepcijas projekti RNZD ekspertu, 

speciālistu un vadības līmenī. Otrajā 

pusgadā plānota starptautisko 

ekspertu iesaiste esošo koncepcijas 

projektu novērtējumā un 

rekomendāciju izstrādē. 

 

 

 


