
Korporatīvās pārvaldības struktūra / pamatprincipi 

SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" ir Rīgas pilsētas pašvaldībai 
piederošs uzņēmums. 100% kapitāla daļu turētājs ir Rīgas pilsētas pašvaldība. 
SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" pārvaldi īsteno Rīgas pilsētas pašvaldība, 
Rīgas dome, dalībnieku sapulce un valde. Dalībnieku sapulces kompetencē esošos 
lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis, kura pilnvaras Rīgas dome ir nodevusi 
Rīgas pilsētas izpilddirektoram. 
SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" vadība 
SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs"  kapitāla daļu turētājs uzrauga SIA "Rīgas 
Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdes darbību, attiecīgi nodrošinot  uzņēmuma darbības 
stratēģijā noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanas izpildes uzraudzību. Uzraudzības 
procesu administrēšanu nodrošina Rīgas Domes Kapitālsabiedrību pārvalde un Rīgas 
Domes Mājokļu un vides departaments. 
SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" vadību nodrošina valde. Uzņēmuma darbības 
nodrošināšanai un operatīvai lēmumu pieņemšanai valde ir apstiprinājusi valdes locekļu 
pārvaldības jomas. 

Valdes priekšsēdētājs Valdes loceklis 
 Valdes darba organizēšana kopumā 
 Saimnieciskā pārvalde 
 Cilvēkresursu attīstība un pārmaiņu 

vadība 
 Finanšu vadība 
 Infrastruktūras attīstība un 

būvniecības projekti 
 Atbalsta funkciju pārraudzība (biroja 

administrācija, iepirkumi, IT, Arhīvs) 

 Stratēģiskā attīstība 
 Izglītība un zinātne (sabiedrības, 

profesionālo organizāciju, darbinieku 
izglītošana un zinātniskā darbība) 

 Mārketings un biznesa attīstība 
(t.sk., komunikācija un sabiedriskās 
attiecības) 

 Dzīvnieku kolekcija (4 dzīvnieku 
kolekcijas nodaļas, filiāle “Cīruļi”, 
Veterinārais dienests) 

 
Valdes galvenie uzdevumi ir nodrošināt kapitālsabiedrības stratēģisko virzību, attīstības 
plānu, mērķu un politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī budžeta sagatavošanu un 
apstiprināšanu atbilstoši Rīgas domes un dalībnieku sapulces lēmumos noteiktajam. 
Valde pieņem lēmumus visos sabiedrības darbības jautājumos, izņemot jautājumus, kuros 
lēmumus, saskaņā ar “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 
likumu” un uzņēmuma statūtiem, pieņem dalībnieku sapulce. 
Korporatīvās pārvaldības modelis 
SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” pārvaldību īsteno dalībnieku sapulce un 
valde. Atbilstoši statūtiem uzņēmuma valde strādā divu valdes locekļu sastāvā. 
SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” darbību nosaka vispārīgie normatīvie akti  
publisko personu kapitālsabiedrību pārvaldībā, kā arī specifiskais regulējums, kas saistīts 
ar dzīvnieku kolekcijas pārvaldību (t.sk., bet ne tikai Dzīvnieku aizsardzības likums, 
Sugu un biotopu aizsardzības likums, Veterinārmedicīnas likums).  
Ar Rīgas domes 07.07.2021. lēmumu Nr. 767 ir noteikts SIA “Rīgas Nacionālais 
zooloģiskais dārzs” vispārējais stratēģiskais mērķis, kas izriet no tiesību aktiem, politikas 
plānošanas dokumentiem un Pašvaldības funkcijām (likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 



pirmās daļas 4. un 6. punkts), – 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. 
Ar Rīgas domes 27.10.2021. lēmumu Nr. 953 “Par SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais 
dārzs” specifisko nefinanšu mērķu noteikšanu” ir noteikti uzņēmuma specifiskie 
nefinanšu mērķi vides nozares politikas īstenošanai: 
 profesionāla Latvijas un pasaules faunas dzīvnieku demonstrēšana Rīgas Nacionālajā 

zooloģiskajā dārzā; 
 pasākumu īstenošana dabas aizsardzībai un reto un izzūdošo sugu saglabāšanai; 
 efektīva vides izglītības programmu īstenošana; 
 apmeklētāju atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana, sekmējot 

tūrisma attīstību; 
 Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza ilgtspējīga attīstīšana, uzlabojot tā darbībai 

stratēģiski svarīgās infrastruktūras pārvaldību, paaugstinot energoefektivitāti un 
palielinot dabas resursu izmantošanas lietderību; 

 darbinieku kvalifikācijas, motivācijas un darba vides kvalitātes paaugstināšana.  
Darbības virzienu vadība  
SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" galveno darbības virzienu vadītāji – 
stratēģisko funkciju (Kolekcijas pārvaldība, Saimnieciskais nodrošinājums, Izglītība un 
zinātne) vadītāji un struktūrvienību vadītāji, veic operatīvo vadību, kas ietver gan 
uzņēmuma kopējo, gan attiecīgajai struktūrvienībai piekritīgo uzdevumu sasniegšanu, 
budžeta izpildes, atbalsta funkciju un citu ikdienas pienākumu izpildes nodrošināšanu 
atbilstoši valdes apstiprinātajiem nolikumiem, procedūrām un citiem organizatoriskajiem 
dokumentiem. 
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