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Godātā valde!

Nosūtām Jums ārējā neatkarīgā izvērtējuma, kas pēc Jūsu pieprasījuma sagatavots saskaņā ar mūsu 2019. gada 30. oktobrī 

parakstītā līguma nosacījumiem (tālāk tekstā – „Līgums”), gala ziņojumu (tālāk tekstā – „Ziņojums”). Šis Ziņojums ir viens no 

Līgumā paredzētajiem darba rezultātiem. 

Ziņojuma mērķis un lietošanas ierobežojumi.

Ziņojums sagatavots saskaņā ar Līgumu tikai un vienīgi, lai konstatētu pašreizējo situāciju un tās cēloņus atbilstoši darba 

uzdevumam, kas ir aprakstīts Līgumā. Ziņojumu nedrīkst izmantot vai paļauties uz to jebkādos citos nolūkos. 

Ziņojums satur konfidenciālu informāciju, kuru bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nedrīkst citēt vai nodot nevienai

trešajai personai, nedz arī atsaukties uz to. Līdz ar to personas, kurām mēs neesam ļāvuši iepazīties ar šo Ziņojumu, tālāk šo 

ziņojumu lasīt nedrīkstētu. Šis konfidencialitātes nosacījums neattiecas uz jebkādu personu, kam mēs atbilstoši Jūsu lūgumam 

esam piekrituši atklāt šo Ziņojumu un kura ir parakstījusi mūsu vēstuli par atbrīvošanu no atbildības (Release letter). 

Šis konfidencialitātes nosacījums neattiecas arī uz gadījumiem, kad Ziņojumā ietvertā informācija jāatklāj saskaņā ar likumu,

valdības rīkojumu, regulatoru prasībām, profesionālajiem standartiem vai tiesas lēmumu. Tikai un vienīgi trešās personas 

pašas var noteikt, vai Ziņojums var tikt izmantots viņu mērķiem. Trešās personas pašas uzņemas visus ar šī Ziņojuma 

izmantošanu saistītos riskus. Ne mēs, ne mūsu saistītie uzņēmumi, darbinieki un pārstāvji neuzņemas nekādas saistības, 

atbildību vai rūpības pienākumu pret viņiem, un nav atbildīgi ne par kādiem zaudējumiem vai izdevumiem, kas varētu rasties, 

ja kāda trešā persona izmantotu mūsu Ziņojumu, izņemot, ja ar šīm trešajām personām esam rakstiski vienojušies citādi. 

Darba apjoms un raksturs 

Mūsu darba apjoms un raksturs, ieskaitot pamatojumu un ierobežojumus, detalizēti izklāstīts mūsu Līgumā. 

Mūsu veiktais darbs atšķiras no revīzijas, kas veikta saskaņā ar vispārpieņemtajiem revīzijas principiem. Līdz ar to mēs 

nevaram izteikt un neizsakām nekādu atzinumu par mums sniegto finanšu informāciju. 

Mēs pabeidzām gala ziņojumu 2020. gada 14. aprīlī. Tādējādi mūsu Ziņojumā nav ņemti vērā nekādi notikumi vai apstākļi, kas 

notikuši vai parādījušies pēc šī datuma.
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Saņemtā informācija 

Šajā Ziņojumā izmantota informācija, kuru Uzņēmums mums ir sniedzis šī projekta ietvaros. Par visu mums sniegto 

informāciju atbild Sabiedrības vadība. 

Mēs nemēģinājām pārbaudīt mums sniegtās informācijas uzticamību, izņemot, kā īpaši norādīts mūsu Ziņojumā. Līdz ar to 

mēs neizsakām nekādus apliecinājums par minēto finanšu informāciju. 

Ja mēs veicām kādas korekcijas attiecībā uz mums sniegto informāciju, mēs to darījām, pamatojoties uz analītiskajām 

procedūrām, ko piemērojām mums sniegtajai informācijai, un šīs korekcijas uzskatāmas par ilustratīvām. Šāda analīze 

vienmēr ir subjektīva. 

Šajā ziņojumā atsauces uz SIA „Ernst & Young Baltic” attiecas uz mūsu konsultācijām, ieteikumiem un analīzi. Šādas 

atsauces nenozīmē, ka mēs uzņemamies jebkādu atbildību par attiecīgo informāciju vai apkopojam jebkādu finanšu 

informāciju, ieskaitot nākotnes finanšu informāciju, vai saistām sevi ar šādu informāciju. 

Mūsu darbs tika veikts ierobežotā laikā, līdz ar to veiktā analīze, iespējams, nav atklājusi visus iespējamos problēmjautājumus, 

kas varētu tikt atklāti, ja padziļinātās finanšu izpētes veikšanai atvēlētais laiks būtu bijis ilgāks. 

Esam gandarīti par iespēju sniegt Jums minētos pakalpojumus. Ja Jums nepieciešama papildu informācija vai paskaidrojumi 

par mūsu veikto darbu, lūdzu, sazinieties ar mums. 

Patiesā cieņā,

Liene Cakare

SIA Ernst & Young Baltic 
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Abreviatūras un saīsinājumi 

Abreviatūra Paskaidrojums

EBIT Peļņa pirms procentiem un nodokļiem

EBITDA Peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas

EBT Peļņa pirms nodokļiem

ES Eiropas Savienība

EUR Eiro

EY, mēs SIA „Ernst & Young Baltic”

FYXXB 20XX.finanšu gads, budžetētie rezultāti

FYXXF 20XX.finanšu gads, faktiskie rezultāti

FYXXP 20XX.finanšu gads, prognozētie rezultāti

FYXX 20XX. finanšu gads

Institūcija Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienības, iestādes, aģentūras un pašvaldības kapitālsabiedrības.

Sep19 30.09.2019

kEUR, EUR000 Tūkstoši eiro

KNAB Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Līgums 2019. gada 30. oktobrī parakstītais līgums

mEUR Miljoni eiro

NWC Neto apgrozāmais kapitāls

PzA Peļņas un Zaudējumu aprēķins

RNZD vai Sabiedrība SIA Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs

UIN Uzņēmuma ienākumu nodoklis

CSP Centrālās statistikas pārvalde

Vadība SIA Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs Vadība, valde, finanšu direktore, grāmatvedes u.c.

Ziņojums Neatkarīgas Finanšu konsultācijas ziņojums

Abreviatūru paskaidrojums

Abreviatūras un saīsinājumi

1 Ārējā neatkarīgā izvērtējuma apkopojums

2 Finanšu pārskats



Projekts Zoo: Ārējais neatkarīgais izvērtējums par «SIA Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs» darbību | Lapa 6 no 37

1
Ārējais neatkarīgais
izvērtējums
Pirmais posms



Projekts Zoo: Ārējais neatkarīgais izvērtējums par «SIA Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs» darbību | Lapa 7 no 37

2020. gada 14. aprīlis 

Sabiedrības darbības pamatprincipi galvenokārt izriet no deleģējuma

► Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums noslēgts 27.07.2011. Līgums 

noslēgts, ievērojot Satversmes 115.pantu, kas paredz ikviena tiesības dzīvot 

labvēlīgā vidē, rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu, kā arī ņemot vērā 

mērķus un uzdevumus, ko mūsdienu sabiedrība izvirza vides tiesībām, un ko 

var sasniegt, vienīgi līdzdarbojoties valstij, pašvaldībām, nevalstiskajām 

organizācijām un privātajam sektoram.

► Atbilstoši deleģēšanas līgumam Sabiedrībai nodotas funkcijas, kas izriet no 

Bioloģiskās daudzveidības nacionālās programmas, Latvijas Nacionālā 

attīstības plāna 2007-2013.gadam, Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 2007-

1013.gadam, Nacionālās programmas Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

apguvei “Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai ex situ un vides izglītības 

infrastruktūras izveide”, un citiem politikas plānošanas dokumentiem vides 

saglabāšanas jomā.

► Atbilstoši plānošanas dokumentiem Sabiedrībai ir būtiska loma sabiedrības 

izglītošanā par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, kultūras līmeņa 

celšanā, jauna uzvedības modeļa veidošanā caur dabas vides izzināšanu un 

iepazīšanu. 

Sabiedrības darbības un 

pastāvēšanas pamatprincipi

1.1. Neatkarīga uzņēmējdarbības pārbaude

1 Ārējais neatkarīgais izvērtējums, Pirmais posms

Temats Apraksts Ieteikumi un/vai papildu analīze

Lai arī Sabiedrībai tiek deleģēti pārvaldes 

uzdevumi, tostarp, attiecībā uz vides 

izglītības veicināšanu, Latvijas un pasaules 

faunas dzīvnieku demonstrēšanu, 

pasākumu vides aizsardzībā veikšanu, reto 

un izzūdošo sugu saglabāšanu un atpūtas 

iespēju organizēšanu, no valsts un 

pašvaldības saņemtais atbalsts nesedz 

visas Sabiedrības izmaksas. 

Sabiedrība darbojas kapitālsabiedrības 

formā, kas kā vienu no darbības 

pamatprincipiem paredz peļņas gūšanas 

nolūku. Tomēr Sabiedrības darbība nevar 

tikt skatīta tikai finansiālo rādītāju griezumā, 

atrauti no sabiedriski nozīmīgo funkciju 

īstenošanas. Vērtējot Sabiedrības darbības 

finansiālos rādītājus atrauti no publisko 

pārvaldes funkciju izpildes, nevar gūt 

patiesu un pareizu priekšstatu par 

Sabiedrības darbību kopumā.

SIA “Rīgas Nacionālais 

zooloģiskais dārzs”

Stratēģija 2019-2022. gadam 

Kapitālsabiedrības finanšu mērķos norādītie uzdevumi nav konkrēti 

un līdzinās Sabiedrības pastāvēšanas un darbības pamatmērķiem.

► Finanšu mērķiem nav norādīts rīcības plāns, tāpēc nav iespējams izsecināt 

īstenošanas kārtību.

► Finanšu mērķiem norādīti provizoriski rezultāti 2020; 2021; 2022. gadiem, tomēr 

nav norādīts veids, kādā tos plānots sasniegt.

► Nenorādot rīcības plānu, nav skaidrs, kā tiks sekmēta līdzsvarota, 

konkurētspējīga un ilgtspējīga Sabiedrības attīstība.

► Atšķirībā no finanšu mērķiem, vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem ir norādīti 

gan uzdevumi, gan rīcības plāns attiecībā uz to īstenošanas kārtību.

Būtu ieteicams veidot stratēģiju ar 

konkrētiem, darbības pamatmērķu 

sasniegšanai pakārtotiem uzdevumiem, 

kuru izpildi ir iespējams precīzi ieplānot un 

noteikt termiņus. Uzdevumu kopumam ir 

ieteicams veidot rīcības plānu, kas skaidri 

aprakstītu uzdevumu īstenošanas kārtību. 

Stratēģijā ir jāvērš uzmanība uz visiem 

Sabiedrības mērķiem, kur papildus 

vispārējam peļņas gūšanas mērķim, kas 

izriet no Sabiedrības kā kapitālsabiedrības 

darbības formas, būtiska nozīme 

piešķirama arī deleģēto valsts pārvaldes 

funkciju izpildei. 
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RNZD kapitālieguldījumu plāns ir tendēts uz esošās infrastruktūras un 

pakalpojumu uzturēšanu

► Balstoties uz interviju ar Vadību var secināt, ka RNZD bez kapitāldaļu turētāja garantijas 

nav spējīgs piesaistīt aizdevumus no komercbankām, kā rezultātā kapitālieguldījumu 

apmērs katru gadu ir pilnībā atkarīgs no pieejamā budžeta, kas tiek apstiprināts no RNZD 

kapitāldaļu turētāja puses.

► Šobrīd kapitālieguldījumi RNZD, galvenokārt, tiek veikti, lai nodrošinātu esošo operatīvo 

darbību un garantētu drošu apmeklējumu RNZD teritorijā. Ņemot vērā, ka RNZD budžeta 

plānošanas ietvarā kapitālieguldījumiem pieejami finanšu līdzekļi tiek apstiprināti tikai 

nākamajam finanšu gadam, RNZD nav spējīgs plānot kapitālieguldījumus ilgtermiņā. 

► Balstoties uz Vadības komentāriem, RNZD ir izstrādājis un iesniedzis kapitāldaļu 

turētājam 5 gadu kapitālieguldījumu plānu, kurā iekļauti dažāda veida nepieciešamie 

remonti un uzlabojumi. Bet, balstoties uz iegūto informāciju Vadības  intervijas laikā, šī 

plāna realizācija netiek pilnībā veikta neplānotu infrastruktūras remontdarbu dēļ. 

► RNZD nav spējīgs piesaistīt finanšu līdzekļus no komercbankām, jo tā biznesa modelis 

un pelnīt spējā ir atkarīga no kapitāldaļu turētāja apstiprinātās ikgadējās kompensācijas 

apmēra, bet kapitāldaļu turētājs nav gatavs sniegt garantijas par Sabiedrības finansiālās 

stabilitātes nodrošināšanu ilgtermiņā. Rezultātā, RNZD nav spējīgs plānot un realizēt 

būtiskus kapitālieguldījumu projektus. 

Kapitālieguldījumu plānošana 

un finansējumā piesaiste

1.2. Sabiedrības finanšu analīze (1/4)

1 Ārējais neatkarīgais izvērtējums, Pirmais posms

Temats Apraksts Ieteikumi un/vai papildu analīze

Mēs rekomendējam pārskatīt 

ilgtermiņa plānošanas dokumentus, lai 

definētu RNZD modernizācijas un 

attīstības vīziju. 

Mēs rekomendējam veikt pārrunas ar 

kapitāldaļu turētāju par ilgtermiņa 

ieguldījuma plāna izstrādi un 

finansiālās stabilitātes garantijas 

sniegšanu komercbankām. 

Bez tam, nepieciešams papildināt 

ilgtermiņa plānošanas dokumentu ar 

plānu, kas paredz RNZD detalizētu 

attīstības un papildus peļņas gūšanas 

iespēju aprakstu.  

Esošie RNZD ilgtermiņa plānošanas dokumenti nav tendēti uz uzņēmuma 

izaugsmi

► Ilgtermiņa plānošanas dokumenti, galvenokārt, ir koncentrēti uz esošo pakalpojumu 

klāstu un darbības nepārtrauktības nodrošināšanu. 

 Vienīgā jaunā iniciatīva plānā ir saistīta ar 

biļešu kases ēkas pārbūves (izveidojot tajā mūsdienīgu suvenīru tirdzniecības vietu) 

projekta izstrādi. Papildus, šis plāns neapraksta detalizēti projektu realizācijas plānu, 

mērķus un uzdevumus.

► Plānošanas dokumenti jāizstrādā, lai nodrošinātu RNZD konkurētspēju ar citiem 

tūrisma objektiem reģionā un lai spētu piesaistīt tūristu un vietējo iedzīvotāju interesi, 

kā rezultātā palielinātos biļešu un papildus pakalpojumu ieņēmumi. 

RNZD attīstības stratēģija
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Vidējā darbinieku alga RNZD ir zem vidējās algas Valstī

►

 Darba samaksas izmaksas FG18F pieauga par 4.1% jeb 

EUR 63 tūkstošiem. Darba samaksas pieaugums ir saistīts ar vidējās darbinieku algas 

kāpumu FG18F par 8.6%. 

 

► Sabiedrības Vadība savos komentāros pauž, ka RNZD ir grūtības atrast darbiniekus, 

īpaši mazkvalificētus, kā galveno iemeslu minot algas apmēru un smagos darba 

apstākļus. 

► Ņemot vērā sniegtos klientu aptaujas datus, gandrīz puse (~46%) no apmeklētājiem par 

zoodārza aktivitātēm uzzina izmantojot sociālajos tīklus. Balstoties uz Vadības 

komentāriem, šobrīd RNZD nav speciālista, kas nodrošina pilnvērtīgu mārketinga 

funkciju izpildi. 

Naudas balvu un prēmiju politika

►

 

Izmaksu analīze:

Darbinieku atalgojuma 

politika

1.2. Sabiedrības finanšu analīze (2/4)

1 Ārējais neatkarīgais izvērtējums, Pirmais posms

Temats Apraksts Ieteikumi un/vai papildu analīze

Mēs rekomendējam veikt darba algu 

salīdzinājumu ar citiem pašvaldību 

uzņēmumiem un privāto sektoru.

Mēs rekomendējam nākamā gada 

budžetā paredzēt izmaksas marketinga 

eksperta algai vai ārpakalpojuma 

piesaistei, ko saskaņot ar Rīgas Domi. 

Mārketinga eksperta piesaiste 

nepieciešama, lai nodrošinātu 

sabiedrības informētību par RNZD 

notiekošajām aktivitātēm un efektīvi 

plānotu ar marketingu saistītās 

aktivitātes.

Mēs rekomendējam papildināt naudas 

balvu un prēmiju izmaksas kārtības 

noteikumus un piešķiršanas kārtību, 

iekļaujot konkrētus kritērijus naudas 

balvas vai prēmiju saņemšanai. 

Izmaksu analīze: 

Pamatlīdzekļu 

pārvērtēšana un 

nolietojuma apmērs 

Mēs rekomendējam veikt RNZD aktīvu 

pārvērtēšanu, lai nodrošinātu, ka esošo 

aktīvu grāmatvedības vērtība atbilstu to 

patiesajai vērtībai.

Pamatlīdzekļu pārvērtēšana nav veikta vismaz pēdējos 10 gadus

► RNZD īpašumā esošā zeme un pamatlīdzekļi Sabiedrības uzskaitē ir balstīti uz 

sākotnējām iegādes vērtībām un pamatlīdzekļu pārvērtēšana nav veikta pēdējos 10 

gadus. 

► Nepieciešams veikt RNZD esošo aktīvu pārvērtēšanu, kā rezultātā RNZD aprēķinātais 

grāmatvedības nolietojums atbilstu patiesājamam aktīvu nolietojuma līmenim periodā. 

Šādā veidā būtu iespējams plānot nepieciešamos kapitālieguldījumus un reālās 

pamatlīdzekļu uzturēšanas izmaksas un precīzāk plānot nepieciešamo 

kapitālieguldījumu līmeni. 
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RNZD biļešu cenu politika tika mainīta 2018 gada aprīlī, palielinot to 

vidēji par 15%

► Saskaņā ar vadības teikto, cenas tika mainītas 2018. gada aprīlī, kad tika 

paaugstinātas cenas visiem biļešu veidiem (izņemot apmeklētajiem ar Rīdzinieku 

karti), kā rezultātā biļešu cenas vidējais pieaugums bija par 15%. Pirms cenu 

kāpuma 2018 gada aprīlī, iepriekšējais cenu paaugstinājums tika veikts vairāk kā 

pirms 8 gadiem.

► Balstoties uz Vadības komentāriem, biļešu cenas palielināšanai netika veiktas 

detalizētas klientu aptaujas, tirgus izpētes vai pakalpojuma pašizmaksu analīze.

►

Ienākumu analīze:

Cenu politikas izvērtējums

1.2. Sabiedrības finanšu analīze (3/4)

1 Ārējais neatkarīgais izvērtējums, Pirmais posms

Temats Apraksts Ieteikumi un/vai papildu analīze

Mēs iesakām izveidot cenu pārskatīšanas 

kritērijus atkarībā no Latvijas ekonomikas 

attīstības vai vispārējām labklājības 

tendencēm, uz kā pamata RNZD valde 

rosinātu pārskatīt cenu politiku. 

Mēs rekomendējam veikt pašizmaksas 

aprēķinus, iekļaujot reālās pamatlīdzekļu 

izmaksas (pēc pamatlīdzekļu pārvērtēšanas) 

un citas izmaksas, kā rezultātā varētu precīzi 

noteikt optimālo cenu politiku. 

Papildus, mēs rekomendējam veikt esošās 

cenu politikas izvērtējumu, veicot 

profesionālu klientu aptauju un salīdzinot 

cenu politiku ar citiem Zoodārziem 

Skandināvijā un Centrāleiropa.

Ienākumu analīze: 

Papildus pakalpojumi 

RNZD

Mēs rekomendējam veikt klientu pieprasījuma 

aptauju par papildus pakalpojumiem. Papildus, 

nepieciešams veikt dažādu papildus 

pakalpojumu un izklaides iespēju 

salīdzinājumu ar līdzīgiem pakalpojumu 

sniedzējiem citās valstīs. 

Mēs rekomendējam iekļaut papildus 

pakalpojumu un izklaides iespēju 

paplašināšanas plānu RNZD ilgtermiņa 

attīstības stratēģijā un paredzēt tam 

nepieciešamās kapitālizmaksas.  

Mēs rekomendējam veikt papildus 

pakalpojumu ienesīguma detalizētus 

aprēķinus, iekļaujot ieņēmumu un izmaksu 

analīzi. 

RNZD piedāvātie papildus pakalpojumi un izklaides iespējas ir limitētas

► RNZD papildus ieņēmumi veido aptuveni 10% no visiem pašu ieņēmumiem. 

Galvenie papildus pakalpojumi, ko nodrošina RNZD, ir autostāvvieta (ar 50 vietām) 

un tirdzniecības vietu noma ēdinātājiem un maziem komersantiem.

►

► Vadība uzsver, ka RNZD nav pieejami finanšu līdzekļi un cilvēkresursu kapacitātes, 

lai nodrošinātu dažādu veidu papildus pakalpojumus un izklaides iespējas, un par 

galveno pakalpojumu uzskata zoodārza apmeklējumu. 

►



Projekts Zoo: Ārējais neatkarīgais izvērtējums par «SIA Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs» darbību | Lapa 11 no 37

2020. gada 14. aprīlis

►

RNZD grāmatvedības un statistikas informācijas kvalitāte

► Neatkarīgas biznesa pārbaudes laikā tika novērots, ka RNZD sniegtā informācijas 

kvalitāte ir augsta. Sabiedrības darbinieki spēja sniegt visu veida nepieciešamo 

informāciju īsā laikā, kā arī informācijas kvalitāte apjoms bija atbilstošs. Papildus, 

mēs novērojam, ka RNZD ir pieejama detalizēta statistika par apmeklētāju grupām 

un biļešu pārdošanas tendencēm.

► Mēs novērojām, ka liela daļa no dokumentiem un līgumiem tiek saglabātas tikai 

fiziskā jeb papīra formā, bet dokumenti elektroniskā formā ir pieejami tikai pēc 

pieprasījuma. 

RNZD un Rīgas Domes 

sadarbība kapitālieguldījumu 

realizācijā

1.2. Sabiedrības finanšu analīze (4/4)

1 Ārējais neatkarīgais izvērtējums, Pirmais posms

Temats Apraksts Ieteikumi un/vai papildu analīze

Mēs rekomendējam nākotnē neveikt 

šādā veidā deleģētus 

kapitālieguldījumus RNZD teritorijā un 

RNZD veikt visus ar projektu realizāciju 

saistītas aktivitātes pašiem. 

Āfrikas Savannas projekta izveide un realizēšana tika uzticēta Rīgas 

Domes iekšējam nekustamā īpašuma plānošanas departamentam

►

► RNZD Vadība uzsver, ka viņu iesaiste projekta realizācijā bija ļoti minimāla, kā 

rezultātā būvniecības procesā un pēc projekta nodošanas ekspluatācija tika 

novēroti būtiski trūkumi dzīvnieku labturības prasību ievērošanā. 

► Vadība komentē, ka katras Zoodārza infrastruktūras būves realizācijā ir jāņem 

vērā vairāki specifiski faktori, lai nodrošinātu drošu dzīvnieku uzturēšanos būvēs, 

bet zooloģiskā dārza ekspertiem Āfrikas Savannas projekta realizācijā nebija 

iespējams iejaukties un koriģēt iespējamās kļūdas. 

Citi novērojumi un secinājumi Mēs rekomendējam RNZD vienoties ar 

inkasācijas pakalpojumu sniedzēju arī 

par ziedojumu naudas inkasāciju.

Mēs rekomendējam veikt dažādu 

dokumentu digitalizāciju un digitālu 

arhivēšanu, lai nodrošinātu 

informācijas pieejamību un samazinātu 

informācijas apstrādes laiku. 
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Saskaņā ar spēkā esošajiem statūtiem, kas apstiprināti 28.12.2015., valde sastāv 

no trīs valdes locekļiem, kas tiek ievēlēti uz pieciem gadiem. 

Pārbaudes veikšanas brīdī valdes locekļu skaits neatbilst statūtos atrunātajam, 

proti, no  

 

 

. 

Sabiedrības valde

1.3. Korporatīvās pārvaldības pārbaude (1/2)

1 Ārējais neatkarīgais izvērtējums, Pirmais posms

Temats Apraksts Ieteikumi un/vai papildu analīze

EY iesaka izvērtēt valdes locekļu skaitu 

un gadījumā, ja Sabiedrības pārvaldība 

var tikt nodrošināta ar mazāk kā trīs 

valdes locekļu skaitu, attiecīgi grozīt 

Sabiedrības statūtus.

Valdes lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu 

vairākumu, izņemot gada pārskatu un  Statūtu 11. punktā minētos jautājumus, ko 

lemj vienbalsīgi un ar iepriekšēju dalībnieku piekrišanu, proti:

► Sabiedrības kārtējā gada budžeta apstiprināšana;

► nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām;

► aizņēmuma un aizdevuma līgumu slēgšana, finanšu līzinga darījumi;

► vekseļu izdošana Sabiedrības vārdā, ķīlu izsniegšana Sabiedrības parāda saistību 

nodrošināšanai;

► tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz dalībnieku sapulces noteiktās summas apmēru.

Valdes lēmumu pieņemšana 

kārtība un valdes kompetence 

atbilstoši statūtiem

Atbilstoši vispāratzītajai labajai praksei 

darījumu summu, kuru pārsniedzot valdei ir 

nepieciešams saņemt dalībnieku 

piekrišanu, būtu ieteicams noteikt nevis ar 

atsevišķu dalībnieku lēmumu, bet statūtos. 

Jautājumu loks, kuru izlemšanai jāsaņem 

dalībnieku iepriekšēja piekrišanu, ir 

vērtējams kā adekvāts, kas vienlaikus 

nodrošina gan pietiekamu pārraudzību pār 

valdes darbu, gan arī nerada šķēršļus 

Sabiedrības efektīvai pārvaldībai, pārmērīgi 

ierobežojot valdes kompetenci. 

Lēmumu saskaņošana ar 

pašvaldības iestādēm

Papildu statūtos noteiktajiem ierobežojumiem ir vairāki jautājumi, kuru izlemšana 

ietilpst pašvaldības iestāžu kompetencē vai kuru izpildi organizē pašvaldības 

iestādes, tai skaitā:

► Ieejas biļešu zooloģiskajā dārzā cenu un atlaižu politikas apstiprināšana;

► Objekta «Āfrikas savanna» būvdarbu iepirkuma procedūra un līguma izpildes 

organizēšana un uzraudzība – īstenoja Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departaments.

Ir jāizvērtē to jautājumu loks, kuru 

izlemšana un izpildes organizēšana tiek 

nodota pašvaldības iestādēm. Ja šāda 

kompetenču nošķiršana nav paredzēta 

normatīvajos aktos un neizriet no 

deleģēšanas līguma, būtu ieteicams 

izvairīties no situācijām, ka jautājumos, kas 

skar zooloģiskā dārza darbību, nepiedalās 

Sabiedrība. Tā, piemēram, organizējot tādu 

objektu kā «Āfrikas savanna» projektēšanu 

un būvniecību, būtu jānodrošina pilnvērtīga 

un pietiekama Sabiedrības iesaiste, lai 

sekmētu šādu darbu izpildi un projekta 

īstenošanu maksimāli efektīvā veidā.  
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► Periodā, ko aptver šis izvērtējuma ziņojums, mēs tikām iepazīstināti ar 

dokumentiem par 10 (desmit) notikušām dalībnieku sapulcēm. No tām 3 (trīs) 

2017. gadā, 4 (četras) 2018. gadā un 3 (trīs) 2019. gadā.

► Dalībnieku sapulcēs tika izlemti jautājumi, kas saskaņā ar likumu un 

Sabiedrības statūtiem ietilpst dalībnieku sapulces kompetencē. 

► Papildus likumā un statūtos noteiktajai kompetencei pārbaudāmajā periodā 

dalībnieku sapulcēs pieņemti lēmumi arī sekojošos jautājumos:

► Par interešu konflikta novēršanu 

► Valdes atlīdzības pārskatīšana, valdes prēmēšana;

► Par interešu konflikta novēršanu 

► Sabiedrības attīstības stratēģijas 2015.-2020. gadam 2. pielikuma un 

galveno finanšu rādītāju jaunās redakcijas apstiprināšana;

► Par vidēja termiņa darbības stratēģijas no 2019. līdz 2022. gadam 

saskaņošanu;

► Par Sabiedrības atbilstību kapitālsabiedrību iedalījumam grupās;

► Par apbūves tiesību līguma slēgšanu;

► Par ārējā neatkarīgā izvērtējuma veikšanu kapitālsabiedrībā.

Dalībnieku sapulču protokoli

1.3. Korporatīvās pārvaldības pārbaude (2/2) 

1 Ārējais neatkarīgais izvērtējums, Pirmais posms

Temats Apraksts Ieteikumi un/vai papildu analīze

Pārāk biežas dalībnieku sapulces 

organizēšanas var nozīmēt dalībnieku 

pārmērīgu pievēršanos uzņēmuma 

darbības operatīvajai vadībai. Līdz ar to par 

optimālu sapulču skaitu tiek uzskatītas 4-8 

sanāksmes gadā. Ņemot vērā minēto, 

secināms, ka dalībnieku sapulces tiek 

sasauktas pietiekami regulāri, kas atbilst 

labajai praksei.

Arī dalībnieku sapulču protokolu 

noformējums, galvenokārt, atbilst labās 

prakses minimālajām prasībām, tā kā no 

tajos ietvertās informācijas var izsekot 

sapulces dalībnieku argumentācijai pirms 

lēmuma par konkrētu jautājumu 

pieņemšanas.

Pārbaudāmajā periodā likumā un statūtos 

noteiktā dalībnieku kompetence tiek 

ievērota, un visi jautājumi, kas ietilpst 

dalībnieku sapulces kompetencē, arī tiek 

izlemti dalībnieku sapulcēs.

► Valdes lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu 

vairākumu, izņemot attiecībā uz gada pārskata apstiprināšanu un  Statūtu 11. 

punktā minētajos jautājumos, ko valde izlemj vienbalsīgi un ar iepriekšēju 

dalībnieku piekrišanu. 

► Periodā, ko aptver izvērtējums, mēs tikām iepazīstināti ar dokumentiem par 27 

(divdesmit septiņām) notikušām valdes sapulcēm. No tām 10 (desmit) 2017. 

gadā, 7 (septiņas) 2018. gadā un 10 (desmit) 2019. gadā.

► Lai arī saskaņā ar Sabiedrības statūtiem Sabiedrības valde sastāv no trīs valdes 

locekļiem, intervijas laikā Sabiedrības vadība pauda viedokli, ka Sabiedrības 

pārvaldība var tikt nodrošināta ar diviem valdes locekļiem. 

Valdes sapulču protokoli Valdes sapulces notiek regulāri, kas atbilst 

vispārpieņemtajai labajai praksei.

Tā kā katrs valdes locekļa amats rada 

papildu finansiālu slogu Sabiedrībai un 

atbilstoši Sabiedrības vadības paustajam 

viedoklim Sabiedrības pārvaldība var tikt 

nodrošināta arī ar valdi divu valdes locekļu 

sastāvā, ieteicams apsvērt iespēju grozīt 

Sabiedrības statūtus un samazināt valdes 

locekļu skaitu līdz diviem. Šādā gadījumā 

vienlaikus ar Sabiedrības statūtu grozīšanu 

ir jārisina arī jautājums par lēmumu 

pieņemšanas kārtību valdes sapulcēs.
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Zoodārza teritorijā esošo tirdzniecības vietu izīrēšana

Sabiedrībai ir noslēgti un ir spēkā esoši vairāki tirdzniecības vietu nomas līgumi.  

Pārbaudāmā perioda ietvaros tika izskatīti šādi nomas līgumi:

► 22.12.2017. NĪ nomas līgums Nr.127/2017 ar SIA "VIROMA";

► 22.12.2017. NĪ nomas līgums Nr.157/2017 ar SIA "V Laiks" ar 25.05.2018 

grozījumiem;

► 22.12.2017. NĪ nomas līgums Nr. 2017/155 ar SIA "MAZZI";

► 22.12.2017. NĪ nomas līgums Nr. 153/2017 ar SIA "Duo";

► 22.12.2017. NĪ nomas līgums Nr. 154/2017 ar SIA "Baskins»;

► 22.12.2017. NĪ nomas līgums Nr. 158/2017 ar SIA "LT Laiks" ; 

► 22.12.2017. NĪ nomas līgums Nr. 161/2017 ar SIA "Anvol";

► 02.01.2019. NĪ nomas līgums Nr.127/2017 ar SIA "VIROMA";

► 22.12.2017. NĪ nomas līgums Nr.127/2017 ar SIA "VIROMA" - piemērota 

atlaide, ņemot vērā ieguldījumus (veikto remontu telpās). Intervijā ar vadību 

noskaidrots, ka pirmstermiņa nomas attiecību pārtraukšanas gadījumā 

nomniekam ieguldījumi atgriezti netiek.

► Pēc juridiskās dabas 22.12.2017. NĪ nomas līguma Nr.157/2017 ar SIA "V Laiks" 

25.05.2018 grozījumi ir atzīstami par nomas līguma pārjaunojumu, jo iepriekšējā 

nomnieka vietā stājās SIA «LT Laiks». Arī nomas līgumam Nr. 154/2017 ar SIA 

«Baskins» ir veikti grozījumi, kas faktiski ir nevis grozījumi, bet pārjaunojuma līgums, 

jo nomnieka vietā iestājas cita juridiska persona un pārņem nomas līguma saistības.

► Neviena no iepriekš minēto līgumu noslēgšanai nav rīkota nomas tiesību izsole, 

kā to paredz normatīvie akti. Pēc intervijas ar Sabiedrības pārstāvjiem tika 

noskaidrots, ka vadības ieskatā izsoļu rīkošana nav lietderīga, jo Sabiedrība ir 

saskārusies ar situācijām, ka uzņēmumi, kas piedalās izsolēs, neapzinās riskus, 

kas saistīti ar zooloģiskā dārza darbības specifiku, sezonalitāti un citiem 

apstākļiem, kas ierobežo peļņas gūšanas iespējas. Līdz ar to bieži praksē 

pretendenti, kas uzvarējuši izsolē, noslēdz nomas līgumu, bet pēc īsa perioda 

līgumu lauž.

Nomas līgumi

1.4. Izvēlētu darījumu pārbaude (1/2) 

1 Ārējais neatkarīgais izvērtējums, Pirmais posms

Temats Apraksts Ieteikumi un/vai papildu analīze

Pārjaunojuma līguma noslēgšana, ja 

bijušā nomnieka vietā stājusies cita 

juridiskā persona, ar tām pašām 

amatpersonām un dalībniekiem, un 

nomnieka aizstāšana bijusi nepieciešama 

vienīgi sakarā ar sākotnējā nomnieka 

izslēgšanu no PVN maksātāju reģistra, 

neatbilst labajai praksei.

EY uzskata, ka izsoļu nerīkošana 

neatbilst normatīvo aktu prasībām. Lai 

novērstu riskus, kas saistīti ar nomas 

līgumu pirmstermiņa izbeigšanu pēc 

nomnieka iniciatīvas, EY iesaka, rīkojot 

nomas tiesību izsoles, pastiprināti 

informēt potenciālos nomniekus par 

darbības specifiku Zooloģiskā dārza 

teritorijā, ietverot šo informāciju izsoles 

noteikumos. Šo risku novēršana vienādā 

mērā ir iespējama, gan slēdzot nomas 

līgumus bez izsoles rīkošanas, gan arī 

izsoles gadījumā. Līdz ar to šis apstāklis 

nevar kalpot par argumentu tam, lai 

izsoles nerīkotu vispār. 

Pēc mūsu starpziņojuma saņemšanas 

Sabiedrības pārstāvji apstiprināja, ka jau ir 

uzsākta jauna iekšējā normatīvā 

regulējuma izstrāde attiecībā uz nomas 

līgumu slēgšanu, paredzot nomas tiesību 

izsoļu rīkošanu. Šādu iniciatīvu vērtējam 

atzinīgi. 
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Ārpakalpojuma līgums par juridiskajiem pakalpojumiem

Sabiedrībai ir noslēgts tikai viens spēkā esošs ārpakalpojuma līgums. 

 

 

 

 

 

 

Ārpakalpojuma līgumi

1.4. Izvēlētu darījumu pārbaude (2/2) 

1 Ārējais neatkarīgais izvērtējums, Pirmais posms

Temats Apraksts Ieteikumi un/vai papildu analīze

Būtu ieteicams ārpakalpojuma līgumiem, 

kuru līguma summa pārsniedz EUR 

10000,00 (desmit tūkstoši euro, 00 centi) 

veidot iepirkumus vai cenu aptaujas. Arī 

cenu aptauju rezultātus ieteicams fiksēt, 

nākotnes pārbaudēm.

Jāņem vērā, ka saskaņā ar Iepirkumu 

organizēšanas kārtību, kas apstiprināta ar 

Sabiedrības valdes 19.09.2017 lēmumu, 

pat pakalpojumu līgumiem, kuru 

paredzamā līgumcena ir zemāka par EUR 

10 000, ir nepieciešams rīkot cenu aptauju. 

Būtu ieteicams nākotnē izvairīties no 

situācijām, kur projektu realizācija 

zooloģiskā dārza teritorijā, kas saistīta ar 

jaunu dzīvnieku māju ierīkošanu, tiek 

organizēta bez formālas Sabiedrības 

līdzdalības. Sabiedrībai šādu projektu 

realizācijā būtu jānodrošina pasūtītājam 

līdzvērtīgas tiesības, tai skaitā tiesības dod 

norādījumus, sniegt saskaņojumus u.tml.   

Lai arī Sabiedrības darbinieki sniedza savu 

viedokli un ieteikumus, taču to vērā 

ņemšana bija būvnieka brīva iniciatīva. 

Projekta realizācijas gaitā izveidojās 

situācija, ka objekts tika pieņemts 

ekspluatācijā, bet Sabiedrība atteicās to 

pārņemt valdījumā sakarā ar konstatētajiem 

defektiem. Nav iespējams izdarīt 

secinājumu par to, vai šādu situāciju būtu 

bijis iespējams nepieļaut gadījumā, ja 

Sabiedrība rīkotos ar pilnām pasūtītāja 

tiesībām. Tomēr EY ieskatā šādu gadījumu 

iestāšanās risks mazinātos.

Objekta «Āfrikas Savanna» 

būvniecība

Projekta «Āfrikas Savanna» realizēšanas pieredze

► Iepirkuma procedūru par projekta «Āfrikas Savanna» realizāciju nerīkoja un attiecīgi 

arī iepirkuma līguma slēdzēja puse nebija Sabiedrība. Iepirkuma procedūras 

organizēšanu un iepirkuma līguma izpildes pārraudzību veica Rīgas domes Pilsētas 

attīstības departaments.

► Zooloģisko dārzu labturības prasību ievērošanai, realizējot jaunu objektu būvniecību 

vai rekonstrukciju, ir nepieciešamas specifiskas zināšanas. Šādas zināšanas augsti 

kvalificētiem būvniekiem a priori nepiemīt. 

► Katram zooloģiskajam dārzam ir sava specifika, kas izriet no to atrašanās vietas, 

teritorijas, laikapstākļiem un paša nekustamā īpašuma specifikas. Līdz ar to ir būtiski 

projekta izstrādē un darbu veikšanā maksimāli iesaistīt speciālistus, kam ir 

nepieciešamās zināšanas un pieredze. Taču konkrētajā gadījumā Sabiedrībai un tās 

pārstāvjiem un darbiniekiem nekāds statuss projektēšanas un būvniecības gaitā 

netika piešķirts. Attiecīgi Sabiedrības pārstāvjiem nebija tiesisku iespēju ietekmēt 

projektēšanas vai būvniecības veikšanas kārtību, kā, piemēram, šādas tiesības būtu 

pasūtītājam.  

► No intervijām ar vadību ir secināms, ka tikai veiksmīgas komunikācijas un abpusējas 

(neformālas) sadarbības ar būvnieku rezultātā Sabiedrības ekspertiem objekta 

«Āfrikas Savanna» būvniecības procesā bija iespēja sniegt savus ieteikumus 

projekta īstenošanas sakarā.
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Pārbaudes ietvaros tika apzināti šādi spēkā esoši iekšējo kārtību 

reglamentējošie dokumenti:

► Iekšējās kontroles sistēmas vadlīnijas. Apstiprināts ar 14.10.2019. valdes 

priekšsēdētāja rīkojumu Nr. 01-14/53;

► Valdes reglaments. Apstiprināts 2014.gada 9.septrembra valdes sēdē (protokols 

Nr.16);

► Kārtība par veterināro pakalpojumu sniegšanu. Apstiprināts ar SIA “Rīgas 

Nacionālais zooloģiskais dārzs” 26.07.2017. Rīkojumu Nr.01-14/26a;

► SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” datu aizsardzības politika. 

Apstiprināts ar 25.05.2018. valdes lēmumu (protokols Nr.15);

► Iekšējo datu apstrādes un informācijas aizsardzības noteikumi. Apstiprināts ar 

25.05.2018. valdes lēmumu (protokols Nr.15);

► Noteikumi par reprezentācijas un pasākumu, reklāmas un personāla ilgtspējas 

izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību. Apstiprināts ar valdes 

priekšsēdētāja 14.10.2019. rīkojumu Nr.01-14/48;

► Transportlīdzekļa izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtība. Apstiprināts ar 

30.10.2014.rīkojumu Nr. 01-14/53;

► Noteikumi par SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” amatpersonu un 

darbinieku komandējumiem un darba braucieniem. Apstiprināts 2016.gada 

26.septembra valdes sēdē (protokols Nr.12);

► Nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtība. 

Apstiprināts valdes sēdē 2019.gada 14.oktobrī. Protokols Nr.16;

► Nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomas noteikšanas 

kārtība. Apstiprināts valdes sēdē 2013.gada 28.janvārī. Protokols Nr.2. 

Saskaņots 17.05.2013. dalībnieku sapulcē (protokols Nr.3);

► SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” Iekšējā trauksmes celšanas 

sistēma. Apstiprināta ar 03.05.2019. Rīkojumu Nr.01-14/20. 

Iekšējie noteikumi un politikas

1.5. Iekšējās kontroles (1/2)

1 Ārējais neatkarīgais izvērtējums, Pirmais posms

Temats Apraksts Ieteikumi un/vai papildu analīze

Izstrādātie iekšējo kārtību reglamentējošie 

dokumenti kopumā aptver būtiskākās 

regulējamās jomas. 

Nekustamā īpašuma iznomāšanas un 

nekustamā īpašuma nomāšanas kārtības 

noteikumi, kas apstiprināti 14.10.2019, 

paredz, ka attiecībā uz nomas līgumu 

slēgšanu izsole var netikt rīkota, ja 

īpašumu var iznomāt par nomas maksu, 

kas ievērojami pārsniedz maksu, kas 

aprēķināta un noteikta saskaņā ar šiem 

noteikumiem (atbilstoši vērtējumam). Lai arī 

saskaņā ar Sabiedrības vadības sniegto 

informāciju šāda pieeja ļauj no nekustamo 

īpašumu iznomāšanas iegūt līdzekļus 

lielākā apmērā, nekā rīkojot izsoli, tomēr 

šobrīd šāda secinājuma izdarīšanai trūkst 

dokumentāla pamatojuma. 

Tipveida nomas līgums, kas apstiprināts ar 

Nekustamā īpašuma iznomāšanas un 

nekustamā īpašuma nomāšanas kārtības 

noteikumiem, neregulē jautājumu attiecībā 

uz preču sortimentu, darba laiku un 

pieejamības periodu. Tāpat netiek regulēts 

jautājums attiecībā uz ieguldījumu veikšanu 

un to atlīdzināšanu. 

Tā kā pēc starpziņojuma iesniegšanas ir 

uzsākta jauna iekšējā regulējuma izstrāde 

attiecībā uz nomas tiesību piešķiršanu, tad, 

to izstrādājot, aicinām ņemt vērā mūsu 

norādītās rekomendācijas. 
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Turpinājums:

► SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” Iepirkumu organizēšanas kārtība. 

Apstiprināts ar 19.09.2017. valdes sēdes lēmumu;

► Nolikums par apmeklētāju saziedoto naudas līdzekļu savākšanu un uzskaiti. 

Apstiprināts ar 08.10.2019. valdes priekšsēdētāja rīkojumu Nr. 01-14/43;

► Nolikums par pasākumu organizēšanu SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais 

dārzs” teritorijā. Apstiprināts ar valdes sēdes 2017.gada 12.decembra lēmumu, 

protokols Nr.19;

► Nolikums par brīvprātīgo palīgu darbu. Apstiprināts ar 08.10.2019. valdes 

priekšsēdētāja rīkojumu Nr.01-14/42;

► Nolikums par kontaktdzīvnieku iesaisti zooskolas izglītības programmās. 

Apstiprināts ar 23.07.2018. Rīkojumu Nr. 01-14/40;

► Dzīvnieku maiņas vērtības un cenas noteikšanas kārtība. Apstiprināts ar valdes 

priekšsēdētāja 10.02.2017. rīkojumu;

► Ekskursiju organizatoriskā kārtība. Apstiprināts ar valdes priekšsēdētāja 

27.12.2018. rīkojumu Nr.01-14/60;

► Dzīvnieku barības uzskaites kārtība. Apstiprināts ar valdes priekšsēdētāja 

27.12.2018. rīkojumu Nr.01-14/60;

► Personāla politika. Apstiprināta ar valdes sēdes 19.05.2014. lēmumu, protokols 

Nr.11;

► Ētikas komisijas nolikums. Apstiprināts 19.03.2012. valdes sēdē. Protokols Nr.4;

► Ētikas kodekss. Apstiprināts 04.04.2014. valdes sēdē (protokols Nr.8);

► Valdes 09.07.2019. rīkojums Nr. 01-14/26 par darba apliecībām;

► Darbinieku iekšējās darba kārtības noteikumi. Apstiprināti 05.05.2018.valdes 

sēdē (protokols Nr.15), Papildināts ar 09.07.2019.rīkojumu Nr.01-14/26;

► Darba samaksas nosacījumi. Apstiprināti 07.10.2019. Valdes sēdē (protokols 

Nr.15). 

Iekšējie noteikumi un politikas

1.5. Iekšējās kontroles (2/2)

1 Ārējais neatkarīgais izvērtējums, Pirmais posms

Temats Apraksts Ieteikumi un/vai papildu analīze

Saskaņā ar Iepirkumu organizēšanas 

kārtību paredzēts, ka arī par tādiem 

iepirkumiem, kur paredzamā līgumcena ir 

mazāka par 10 000 un būvdarbu līguma –

mazāka par 20 000, ir veicama cenu 

aptauja. Cenu aptauja var tikt veikta arī 

analizējot informāciju tīmekļa vietnēs, 

salīdzinot vairākus piedāvājumus. 

Šāds noteikums ir atbalstāms, jo pārlieku 

neapgrūtina iepirkumu veikšanu, pieļaujot 

analizēt informāciju tīmekļa vietnēs, bet 

vienlaikus nodrošina, ka tiek apzināts 

esošais piedāvājums tirgū. Tomēr faktiski 

konstatējams, ka šis iekšējais normatīvais 

dokuments netiek ievērots, jo 

ārpakalpojumu līgums par juridiskajiem 

pakalpojumiem pat par summu, kas 

pārsniedz EUR 10 000, tika noslēgts bez 

iepirkumu procedūras rīkošanas, tai skaitā 

neveicot cenu aptauju.

Saskaņā ar Iepirkumu organizēšanas 

kārtības noteikumiem iepirkuma process 

tiek dalīts iepirkuma plānošanas, lēmumu 

pieņemšanas un iepirkuma līgumu izpildes 

kontroles posmos un katram posmam pēc 

iespējas tiek piesaistīti un norīkoti citi 

atbildīgie darbinieki. Iepirkumu līgumu 

izpildes uzraudzības un kontroles funkcijas 

tiek nodotas ar iepirkumu organizēšanu 

nesaistītām amatpersonām un 

darbiniekiem. 

Šie noteikumi paredz efektīvu iepirkumu 

uzraudzības kārtību, tomēr papildu 

izvērtējums sniegts ziņojuma otrā posma 

ietvaros.    
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Pārbaudes ietvaros tika apzināti šādi spēkā esoši ārējie un iekšējie 

normatīvie dokumenti korupcijas novēršanas jomā:

► KNAB 31.01.2018 Vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām 

korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā

► Rīgas domes priekšsēdētāja 14.12.2018. iekšējie noteikumi Nr. RD-18-9-ntd. 

Korupcijas novēršanas sistēmas organizācijas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā

► Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija 2018.-2021.gadam

► Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2018.-2021.gadam 

realizācijas plāns 2018.-2021.gadam 

► SIA “Rīgas nacionālais zooloģiskais dārzs” pretkorupcijas pasākumu plāns 

2018.-2021.gadam

► Korupcijas risku novērtēšana, korupcijas riskam pakļauto amatu identificēšana 

un pasākumu noteikšana riska mazināšanai un novēršanai

► Korupcijas riska ietekmes novērtēšana SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais 

dārzs”. Apstiprināts ar valdes priekšsēdētāja 28.08.2018.rīkojumu Nr.01-14/46

► Korupcijas riska līmeņa novērtēšanas tabula SIA “Rīgas Nacionālais 

zooloģiskais dārzs” (aktualizētā). Apstiprināts 10.01.2019

► SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” pretkorupcijas pasākumu plāns 

2017.gadam. Apstiprināts 13.01.2017

► Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” pretkorupcijas 

pasākumu plāna 2014.-2017.gadam aktualizācija. Apstiprināts 20.01.2016.

► Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” pretkorupcijas 

pasākumu plāns 2014.-2017.gadam. Apstiprināts 15.01.2014

► SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” pretkorupcijas pasākumu plāna 

2018.-2021.gadam izpilde 2018.gadā. Apstiprināts 10.01.2019

Korupcijas un interešu konflikta 

risks

1.6. Korupcija un krāpšanas riski (1/2) 

1 Ārējais neatkarīgais izvērtējums, Pirmais posms

Temats Apraksts Ieteikumi un/vai papildu analīze

Sabiedrībā, ir izstrādāts pretkorupcijas 

pasākumu plāns 2018.-2021.gadam, kurā 

identificēti riski un noteikti pasākumi risku 

mazināšanai vai novēršanai, taču daļa no 

paredzētajiem pasākumiem risku 

novēršanai ir deklaratīvi un praksē riskus 

nemazina un/vai nenovērš. Piemēram, kā 

viens no riskiem publisko iepirkumu jomā 

norādīts - prettiesiska rīcība ar mērķi gūt 

sev labumu; iepirkuma nolikuma nosacījumi 

izdevīgi vienam pretendentam. Kā 

pasākums minētā riska mazināšanai vai 

novēršanai paredzēts – visu iepirkumu 

publiskošana mājaslapā, iepirkumu 

reģistrēšanas kontrole. EY ieskatā šādi 

pasākumi nenovērš identificēto risku. 

Kā iespējams korupcijas risks saskatīts arī 

nekustamā īpašuma iznomāšanas jomā -

iespēja gūt prettiesisku labumu, nosakot 

zemāku nomas maksu. Pasākums šī riska 

novēršanai paredzēts - visu nomas līgumu 

reģistrācija RD sistēmā “Līgumi”. EY 

ieskatā šāds pasākums minēto risku 

nenovērš. 

Arī ziedojumu, kas saņemti ziedojumu 

kastēs, savākšana un uzskaite nenotiek 

veidā, kas izslēdz iespējamos krāpšanas 

riskus, un būtu apsverama iespēja šo 

procesu organizēt, iesaistot inkasācijas 

pakalpojumu sniedzēju. 

Padziļināta iespējamo risku analīze tiek 

veikta EY izpētes otrajā posmā.
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Turpinājums:

► SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” pretkorupcijas pasākumu plāna 

2017.gadam izpilde. Apstiprināts 09.01.2018

► Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2018.-2021.gadam 

realizācijas plāna 2014.-2017.gadam aktualizētā realizācijas plāna izpilde 

2017.gadā. Apstiprināts 09.01.2018

► Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2018.-2021.gadam 

realizācijas plāna 2014.-2017.gadam aktualizētā realizācijas plāna izpilde. SIA 

“Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”. Apstiprināts 13.01.2017

► SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” aktualizētā pretkorupcijas pasākumu 

plāna 2014.-2017.gadam izpilde 2016.gadā. Apstiprināts 13.01.2017 

► Rīgas domes priekšsēdētāja 02.05.2018. Iekšējie noteikumi Nr.RD-18-2-ntd. 

Korupcijas novēršanas sistēmas organizācijas un kontroles veikšanas kārtība 

Rīgas pilsētas pašvaldībā

► Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2018.-2021.gadam 

realizācijas plāns 2018.-2021.gadam. Apstiprināts 25.04.2018

Papildus izpētes gaitā tika konstatēts, ka Sabiedrība periodiski veic kontroles 

korupcijas risku mazināšanai, tai skaitā veic pārbaudi par autotransporta 

izmantošanas likumību, novēršot dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī 

novēršot autotransporta izmantošanu personīgām vajadzībām. Sabiedrība ir veikusi 

arī piegādāto preču – dzīvnieku barības kontrolsvēršanu. Pārkāpumi nav tikuši 

konstatēti. 

Korupcijas un interešu konflikta 

risks

1.6. Korupcija un krāpšanas riski (2/2) 

1 Ārējais neatkarīgais izvērtējums, Pirmais posms

Temats Apraksts Ieteikumi un/vai papildu analīze

Atbilstoši Sabiedrības iekšējam regulējumam 

preventīvās pārbaudes veicamas ar 

regularitāti: par autotransporta izmantošanu –

2 reizes gadā; iepirkumiem – 1 reizi pusgadā; 

preču sagādē, t.i., saņemtās un atdotās 

preces salīdzināšana sagādē un nodaļā – 1 

līdz 2 reizes gadā. 

Kontroles pasākumu veikšana ir atbalstāma, 

taču izvērtējams ir jautājums, vai šādu 

pārbaužu veikšanas regularitāte un biežums ir 

pietiekams, lai novērstu un nepieļautu 

iespējamas prettiesiskas darbības ar 

Sabiedrības mantu un finanšu līdzekļiem. 

Papildus norādāms, ka Rīgas pilsētas 

pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2018.-

2021. gadam realizācijas plāna 2018.-2021. 

gadam 35. punktā minēts pienākums veikt 

pasākumus, lai informētu institūcijas 

apmeklētājus par: 

- Institūciju darbinieku noraidošo attieksmi 

pret labumu (dāvanu, kukuļu) 

pieņemšanu;

- vienotu un standartizētu pakalpojumu 

pieejamību Institūcijā bez jebkādu papildu 

labumu piedāvāšanas un došanas tās 

darbiniekiem.

Ņemot vērā Sabiedrības darbības jomu un 

specifiku, ir pamatoti uzskatīt, ka šī prasība 

nebūtu attiecināma uz Sabiedrību, taču būtu 

ieteicams pieņemt motivētu un izvērtētu 

lēmumu par iepriekš minēto darbību 

neveikšanu.

Izvērtējuma otrā posma ietvaros tiek izvērtēta 

arī darījumu partneru pārbaudes kārtība un 

atbilstošas Sabiedrības iekšējās politikas 

esamība. 
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Sabiedrības filiāles Cīruļi uzraudzība un pārvaldības dokumentācija

► No intervijām ar Sabiedrības vadību tika iegūta informācija, ka filiāle Cīruļi ir 

pietiekami patstāvīga savā darbībā, taču tajā pašā laikā filiāle regulāri atskaitās 

un ziņo Sabiedrībai par filiālē notiekošo.

► Pārbaudot dokumentāciju, kurā būtu fiksēta filiāles Cīruļi pārvaldības un 

uzraudzības procedūra, secinājām, ka šāda procedūra nav izveidota.

Filiāles Cīruļi pārvaldība

2.1. Iekšējās kontroles (1/2)

2 Ārējais neatkarīgais izvērtējums, Otrais posms

Temats Apraksts Ieteikumi un/vai papildu analīze

EY secina, ka praksē filiāles uzraudzības 

no Sabiedrības puses notiek regulāri, kā 

arī filiāle regulāri atskaitās Sabiedrībai, 

taču būtu ieteicams izveidot filiāles 

pārvaldības dokumentāciju, kur būtu 

skaidri noteiktas pušu kompetences un 

atbildības, kā arī filiāles darbības 

uzraudzības procedūras. 

No ierakstiem izriet, ka īpašnieka 

SIA ,,Rīgas nacionālais zooloģiskais 

dārzs” īpašumā esošās būves atrodas uz 

divām zemes vienībām (kadastra 

apzīmējumi 64660090030 un 

64660090031). Būvju nekustamā 

īpašuma zemesgrāmatas nodalījumos 

informācija par zemes vienību īpašnieku 

nav reģistrēta. 

Tomēr, iepazīstoties ar zemesgrāmatā 

un kadastra informācijas sistēmā 

reģistrētajiem datiem par zemes 

vienībām, redzams, ka zemes vienību 

īpašniece ir Latvijas Valsts. 

Zeme ir nodoti Sabiedrības lietošanā, 

pamatojoties uz nomas līgumu. Izskatot 

minēto līgumu, nepilnības nekustamā 

īpašuma nodošanā vai lietošanā netika 

konstatētas.

Īpašuma tiesības filiāles Cīruļi 

nekustamajam īpašumam

Sabiedrības filiāles Cīruļi aktuālā reģistrētā informācija Zemesgrāmatā

“Saimniecības ēku komplekss Cīruļi”, Kadastra Nr. 64665090030, sastāv no 

septiņām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 64660090030001 – 64660090030007.

► Zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1000 0029 1055 I daļas 1.iedaļas 1.2.atzīme –

būves saistītas ar zemesgabalu Cīruļi (zemes gabala platība 2,91 ha, kadastra 

apzīmējums 64660090030). Zemes īpašuma tiesības nav noskaidrotas.

“Plēsīgo putnu komplekss”, kadastra Nr. 64665090032, sastāv no būves ar kadastra 

apzīmējumu 64660090030009.

► Zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1000 0029 0535 I daļas 1.iedaļas 1.2.atzīme –

būve saistīta ar zemesgabalu Cīruļi (zemes gabala platība 1,09 ha, kadastra 

apzīmējums 64660090030). Zemes īpašuma tiesības nav noskaidrotas.

“Lauka Voljērs”, kadastra Nr. 64665090033, sastāv no trīs būvēm ar kadastra 

apzīmējumiem 64660090030010 – 64660090030012.

► Zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1000 0028 8344 I daļas 1.iedaļas 1.2.atzīme –

ēkas saistītas ar zemesgabalu Cīruļi (zemes gabala platība 0,85 ha, kadastra 

apzīmējums 64660090030). Zemes īpašuma tiesības nav noskaidrotas.

“NOJUME KIANGIEM”, kadastra Nr. 64665090031, sastāv no būves ar kadastra 

apzīmējumu 64660090030008.

► Zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1000 0029 0495 I daļas 1.iedaļas 1.2.atzīme –

būve saistīta ar zemesgabalu Nojume Kiangiem (zemes gabala platība 0,42 ha, 

kadastra apzīmējums 64660090031). Zemes īpašuma tiesības nav noskaidrotas.
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Dzīvniekiem netiek noteikta reālā vērtība naudas izteiksmē

► Sabiedrībā ar valdes priekšsēdētāja 10.02.2017. rīkojumu ir apstiprināta 

«Dzīvnieku maiņas vērtības un cenas noteikšanas kārtība», no kuras izriet, ka 

Dzīvnieku maiņas vērtība un cena tiek noteiktas, ievērojot Vašingtonas 

konvencijas (CITES) UN Dzīvnieku aizsardzības likuma prasības, kā arī ņemot 

vērā Eiropas zoodārzu un akvāriju asociācijas ētikas kodeksu, EEP un ESB 

programmu nolikumus, RNZD Attīstības stratēģiju un Valdes lēmumus.  

► Iepriekš minētajos aktos noteikts, ka dzīvnieku cenas tiek noteiktas simboliskas, 

tikai lai segtu pārvietošanas un dokumentu noformēšanas izdevumus.

Dzīvnieku vērtības noteikšana

2.1. Iekšējās kontroles (2/2)

2 Ārējais neatkarīgais izvērtējums, Otrais posms

Temats Apraksts Ieteikumi un/vai papildu analīze

Atbilstoši starptautiskajiem dokumentiem 

dzīvnieku vērtēšana un tirdzniecība ar 

savvaļas dzīvniekiem, arī tiem, kas tiek 

turēti zooloģiskajos dārzos, tiek vērtēta 

kā neētiska, un līdz ar to šādas darbības 

netiek atbalstītas. Starptautiskajā praksē 

apmaiņa ar dzīvniekiem notiek uz 

savstarpējas vienošanās pamata, sedzot 

vienīgi dzīvnieku pārvadāšanas 

izmaksas.

Attiecīgi ir tiesiski neiespējama arī 

zooloģiskā dārza visas dzīvnieku 

kolekcijas vērtības noteikšana.   

Apstāklis, ka darījumu partneru pārbaude 

faktiski tiek veikta, ir vērtējams pozitīvi, 

tomēr būtu ieteicams izvērtēt iespēju 

izstrādāt darījumu partneru pārbaudes 

kārtību rakstveidā, lai katra pārbaude 

būtu konsekventa un atbilstoša labās 

prakses prasībām.

Darījumu partneru pārbaude Rakstveida procedūra darījumu partneru pārbaudei 

► Pirms līgumu slēgšanas ar piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem, ievērojot 

vispārpieņemtās labās prakses principus, darījumu partneri ir jāpārbauda. Šo 

pārbaudi ir nepieciešams veikt, lai pārliecinātos par otras līgumslēdzējas puses 

reputāciju, maksātspēju, rentabilitāti, vēsturiskajiem vai aktuālajiem procesiem 

uzņēmumā, utt.

► Sabiedrība sniedza skaidrojumu, ka iepirkumu gadījumā, darījumu partneri tiek 

pārbaudīti ievērojot Publisko iepirkumu līkuma 8. un 9. pantu. Pārējos 

gadījumos pārbaude arī tiek veikta, izmantojot publiski internetā pieejamos 

resursus, kā piemērus minot «Lursoft» elektronisko datu bāzi un oficiālo 

laikrakstu «Latvijas Vēstnesis».

► Pārbaudot darījuma partneri, būtu ieteicams izmantot arī Valsts ieņēmumu 

dienesta interneta vietni, lai pārbaudītu nodokļu parādu esamību un apsvērt 

citus pārbaudes veidus, atbilstoši darījuma specifikai.
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► Papildus pirmajā posmā analizētajiem pretkorupcijas pasākumu plāniem, 

analīzei otrajā posmā EY tika iesniegts SIA “Rīgas nacionālais zooloģiskais 

dārzs” aktualizēts pretkorupcijas pasākumu plāns 2020.-2021.gadam 

(Aktualizācija uz 2020. gadu).

► Atbilstoši plānam kā viens no riskiem personāla atlasē un cilvēkresursu 

vadībā norādīts - darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai 

nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs. Darbā tiek pieņemts 

mazāk kvalificēts darbinieks (pastāv darbinieku izvēle). 

► Kā pasākums minētā riska mazināšanai vai novēršanai paredzēts:

1. Jauno darbinieku izglītošana par korupcijas novēršanas jautājumiem saskaņā 

ar mācību plānu.

2. Informatīvo materiālu  sagatavošana un lekciju vadīšana nodaļās. 

► Minētie pasākumi nenovērš risku, ka darbinieks savus pienākumus veiks 

neatbilstoši - savās vai citas personas interesēs un, ka darbā tiks pieņemts 

mazāk kvalificēts darbinieks. Šādu risku var novērst atbilstošas darbinieku 

uzraudzības sistēmas ieviešana, «četru acu» principa nodrošināšana būtisku 

lēmumu pieņemšanā u.tml. 

► Atbilstoši plānam kā viens no riskiem publisko iepirkumu jomā norādīts -

prettiesiska rīcība ar mērķi gūt sev labumu, iepirkuma nolikuma nosacījumi 

izdevīgi vienam pretendentam.

► Kā pasākums minētā riska mazināšanai vai novēršanai paredzēts:

1. Ieviest “četru acu principu” līguma projekta sagatavošanā, līguma izpildes 

kontrolē.

2. Iepirkumu reģistrēšanas kontrole.

3. Apmācības iepirkuma speciālistiem ne retāk kā reizi gadā.  

► Minētie pasākumi pilnībā nenovērš risku, ka tiek noslēgts līgums ar vēlamo 

iepirkuma pretendentu. Lai arī «četru acu» principa ieviešana līguma projekta 

izstrādē ir atbalstāma, papildus ir nepieciešams nodalīt atbildīgos darbiniekus, 

kas veic iepirkuma dokumentācijas izstrādi, un darbiniekus, kas veic 

pretendentu piedāvājumu vērtēšanu.

Pretkorupcijas pasākumu plāns 

2020.-2021. gadam  

2.2. Korupcija un krāpšanas riski (1/2)

2 Ārējais neatkarīgais izvērtējums, Otrais posms

Temats Apraksts Ieteikumi un/vai papildu analīze

Sabiedrībā, ir izstrādāta aktualizācija 

pretkorupcijas pasākumu plānam 2020.-

2021.gadam, kurā identificēti riski un 

noteikti pasākumi risku mazināšanai vai 

novēršanai. Atsevišķiem no 

paredzētajiem riskiem būtu jāparedz 

papildus to novēršanas pasākumi.

Attiecībā uz iespējamo risku novēršanu 

publisko iepirkumu jomā, Sabiedrības 

valdes apstiprinātā Iepirkumu 

organizēšanas kārtība jau šobrīd paredz, 

ka par iepirkuma dokumentācijas izstrādi 

un pretendentu piedāvājumu vērtēšanu 

neatbild vienas un tās pašas personas, 

t.i,, šīs atbildības ir nodalītas. 

Būtu ieteicams ar šādu noteikumu 

papildināt arī pretkorupcijas plānu. 
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Aktualizētais pretkorupcijas pasākumu plāns (aktualizācija uz 

2020.gadu )

► Atbilstoši plānam kā viens no riskiem darbībā ar skaidru naudu norādīts: 

prettiesiska rīcība - iespēja vienpersoniski samazināt ieejas biļetes cenu, 

piemērojot neatbilstošu atlaidi; dienesta stāvokļa izmantošana - var tikt iegādāta 

prece, kas tiek izmantota personīgām vajadzībām.

► Kā pasākums minētā riska mazināšanai vai novēršanai paredzēts:

1.Negaidītas skaidras naudas uzskaites pārbaude kasēs;

2. Negaidītas pasūtījumu un  iepirkto preču un pavadzīmes pārbaudes; 

3. Apmācība dienesta stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas novēršanā.

► Minētie pasākumi nenovērš pilnībā minēto risku nenovērš. Būtu apsverama 

papildus kontroles un uzraudzības pasākumu ieviešana, piemēram, 

kontrolpirkumi. 

SIA „ Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” pretkorupcijas pasākumu 

plāna   2017. gadam  izpilde 

► Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2014.-2017. gadam 

aktualizētā realizācijas plāna 1.punktā kā pasākums minētā plāna izpildei tika 

paredzēts pienākums izvērtēt pretkorupcijas plāna izpildi, efektivitāti, un 

gadījumos, kad tas ir nepieciešams, noteikt citus korupcijas un interešu konflikta  

novēršanas pasākumus, aktualizējot Rīgas pilsētas pašvaldības Institūciju 

pretkorupcijas pasākumu plānus. 

► Rīkojumā Nr. 01-14/05, ar kuru tiek apstiprināta minētā pasākuma izpilde, nav 

iekļauta izvērtējuma analīze vai noteikti citi korupcijas un interešu konflikta  

novēršanas pasākumi.

Pretkorupcijas pasākumu plāns 

2020.-2021. gadam  (turpinājums)

2.2. Korupcija un krāpšanas riski (2/2)

2 Ārējais neatkarīgais izvērtējums, Otrais posms

Temats Apraksts Ieteikumi un/vai papildu analīze

EY secina, ka arī pēc  pretkorupcijas 

pasākumu plāna aktualizācijas, to ir 

nepieciešams pilnveidot un papildināt ar 

papildus pasākumiem risku novēršanai, 

iespējams piesaistot profesionāļus 

korupcijas un krāpšanas risku 

novēršanas jomā.

Rīgas pilsētas pašvaldības 

pretkorupcijas stratēģijas 2014.-

2017. gadam aktualizētā 

realizācijas plāna IZPILDE  2017. 

gadā

Būtu ieteicams izvērtēt iespēju, 

apstiprinot pretkorupcijas plāna izpildi, 

analizēt ieteikto pasākumu izpildi un to 

efektivitāti, ņemot vērā Sabiedrības 

darbības specifiku. Ja šāds apstākļu 

izvērtējums būtu ietverts, tad būtu arī 

iespēja objektīvāk izvērtēt, vai Rīgas 

pilsētas pašvaldības stratēģijās ieteiktie 

pasākumi Sabiedrībai ir lietderīgi. 

Iespējams, ir nepieciešams noteikt citus 

korupcijas un interešu konflikta 

novēršanas pasākumus, ņemot vērā 

Sabiedrības darbības specifiku, taču 

šādus secinājumus ir iespējams izdarīt 

tikai tad, ja pretkorupcijas pasākumu 

plāna izpildes izvērtējumā ir ietverta 

pasākumu efektivitātes analīze. 
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► Iepirkumu veikšanas kārtību reglamentē SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais 

dārzs” Iepirkumu organizēšanas kārtība, apstiprināta ar 19.09.2017. valdes 

sēdes lēmumu (turpmāk – Iepirkumu kārtība).

► Iepirkumus plāno struktūrvienību vadītāji to pārziņā esošo funkciju 

nodrošināšanai. Struktūrvienību vadītāji, piedaloties kārtējā gada budžeta 

veidošanā un plānojot nepieciešamos iepirkumus, izvērtē paredzamo kopējo 

līgumcenu, līguma realizācijas termiņus.

► Iepirkumu komisija sadarbībā ar struktūrvienību vadītājiem un juridiskās 

palīdzības sniedzēju izstrādā kārtējā gada iepirkumu plānu un cenu aptaujas 

plānu. Tomēr Iepirkumu kārtība neparedz struktūrvienību, kas šo iepirkumu 

plānu apstiprina. 

► Struktūrvienību vadītāji vai citi atbildīgie darbinieki, ievērojot apstiprināto 

iepirkuma plānu, iesniedz valdei pieteikumu nepieciešamā iepirkuma 

organizēšanai. Valde ar rīkojumu nodod pieteikumu Iepirkumu komisijai, kura 

tālāk veic iepirkuma procedūru.

► Ja piegādes vai pakalpojumu līguma paredzamā līgumcena ir mazāka par 

10 000 un būvdarbu līgumā – mazāka par 20 000, tad saskaņā ar Iepirkumu 

kārtību organizējama cenu aptauja. Cenu aptauja var tikt veikta arī analizējot 

informāciju tīmekļa vietnēs, salīdzinot vairākus piedāvājumus. Cenu aptauju var 

nerīkot, ja Iepirkumu kārtībā uzskaitīto konkrēto apstākļu dēl tās rīkošana nav 

lietderīga.

► Saskaņā ar Iepirkumu kārtības noteikumiem iepirkuma process tiek dalīts 

iepirkuma plānošanas, lēmumu pieņemšanas un iepirkuma līgumu izpildes 

kontroles posmos un katram posmam pēc iespējas tiek piesaistīti un norīkoti citi 

atbildīgie darbinieki. Iepirkumu līgumu izpildes uzraudzības un kontroles 

funkcijas tiek nodotas ar iepirkumu organizēšanu nesaistītām amatpersonām un 

darbiniekiem.   

Iepirkumu veikšanas kārtības iekšējā 

normatīvā regulējuma izvērtējums

2.3. Iepirkumu izvērtējums (3/3)

2 Ārējais neatkarīgais izvērtējums, Otrais posms

Temats Apraksts Ieteikumi un/vai papildu analīze

Iepirkumu kārtība kopumā ir izstrādāta, 

ievērojot normatīvo aktu prasības publisko 

iepirkumu jomā. Tomēr ir jāraugās, lai arī 

praksē tās ievērošana būtu efektīva.

Piemēram, ir jāseko līdzi, lai tirgus izpēte 

pirms iepirkuma veikšanas nebūtu tikai 

formāla. Vajadzētu izvairītie no situācijām, 

kad tirgus izpētes secinājumi tiek izdarīti, 

vadoties vienīgi no iepriekšējo sadarbības 

līgumu līgumsummām. Attiecīgi ir 

nepieciešams arī nodrošināt, ka tirgus 

izpētes dokumentu esamība un to kvalitāte 

tiek regulāri uzraudzīta praksē.  

Iepirkumu kārtības noteikums, kas paredz 

cenu aptaujas veikšanu gadījumos, kad 

iepirkuma summa nepārsniedz noteiktu 

apjomu, ir atbalstāms, jo pārlieku 

neapgrūtina iepirkumu veikšanu, pieļaujot 

analizēt informāciju tīmekļa vietnēs, bet 

vienlaikus nodrošina, ka tiek apzināts 

esošais piedāvājums tirgū. Tomēr ir 

jākontrolē, ka šis iekšējais normatīvais 

dokuments tiek ievērots praksē, jo 

ziņojuma izstrādes gaitā konstatējām, 

piemēram, ka ārpakalpojumu līgums par 

juridiskajiem pakalpojumiem pat par 

summu, kas pārsniedz EUR 10 000, tika 

noslēgts bez iepirkumu procedūras 

rīkošanas, tai skaitā neveicot cenu aptauju.

Par atbalstāmu noteikumu atzīstama 

prasība, ka iepirkumu līgumu izpildes 

uzraudzības un kontroles funkcijas tiek 

nodotas ar iepirkumu organizēšanu 

nesaistītām amatpersonām un 

darbiniekiem.
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► Ziņojuma ietvaros veicām divu pabeigtu iepirkuma procedūru izvērtējumu:

1) Iepirkumu par zivju piegādi (iepirkuma identifikācijas Nr. SIA RNZD 2019/9);

2) Iepirkumu par darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu 

(iepirkuma identifikācijas Nr. SIA RNZD 2019/11).

► Izvērtējuma ietvaros, tika izskatīta iepirkuma komisijas izveidošanas kārtība, 

iepirkumu dokumentācija, iepirkuma līguma izpildes uzraudzība. 

► Izskatot iepirkumu nolikumos ietvertās prasības attiecībā uz pretendentu 

kvalifikāciju, netika konstatētas tādas prasības, kas nepamatoti sašaurinātu 

iespējamo pretendentu loku un ierobežotu konkurenci. Par kvalifikācijas prasību 

atbilstību tirgus situācijai liecina arī tas, ka katrā no iepirkumiem piedāvājumu 

iesniedza vismaz divi pretendenti.

► Piedāvājumu izvērtēšanas procesā netika konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi 

vai neatbilstības iepirkuma nolikuma prasībām. Pretendentu atbilstība 

kvalifikācijas prasībām tika pienācīgi izvērtēta un pamatoti piedāvājumi virzīti 

tālākai izvērtēšanai.

► Uzvarējušais pretendents abos iepirkumos izraudzīts atbilstoši nolikuma 

prasībām. Pārkāpumi netika konstatēti.

► Izvērtējot noslēgtā iepirkuma līguma noteikumus, būtiski trūkumi netika 

konstatēti. Līguma noteikumi adekvāti aizsargā Sabiedrības intereses un ir arī 

paredzēti noteikumi Sabiedrības interešu efektīvai aizsardzībai, piemēram, 

tiesības piemērot līgumsodu, tiesības prasīt apmainīt kvalitātes prasībām 

neatbilstošu preci u.tml. 

► Tomēr iepirkuma līgumā par zivju piegādi tika konstatēts, ka pretēji Civillikuma 

regulējumam, līgums neparedz līgumsoda maksimālā apmēra ierobežojumu 

(10% no pamatparāda lieluma). Lai arī neatkarīgi no līguma regulējuma nav 

pieļaujams piemērot līgumsodu, kas pārsniedz likumā noteikto maksimālo 

apmēru, būtu ieteicams līguma noteikumus samērot ar likuma prasībām, tādā 

veidā izslēdzot iespēju, ka, vadoties vienīgi no līguma regulējuma, tie piemērots 

likuma prasībām neatbilstošs līgumsods.   

Iepirkumu procedūras rīkošanas 

izvērtējums

2.3. Iepirkumu izvērtējums (2/3)

2 Ārējais neatkarīgais izvērtējums, Otrais posms

Temats Apraksts Ieteikumi un/vai papildu analīze

Kopumā mūsu pārbaidītās iepirkuma 

procedūras ir veiktas atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām. 

Nav konstatēti apstākļi, kas varētu liecināt 

par vēlmi ierobežot kāda pretendenta 

iespēju piedalīties iepirkumā. Kvalifikācijas 

prasības ir noteiktas adekvātas un 

pamatotas. 

Piedāvājumu vērtēšanā nav konstatējamas 

favorītisma pazīmes. Mums pieejamie 

dokumenti liecina, ka piedāvājumi izvērtēti 

objektīvi, un līguma slēgšanas tiesības 

piešķirtas pretendentam, kas iesniedzis 

saimnieciski izdevīgāko / lētāko 

piedāvājumu.  

Turpmāko iepirkumu procedūru izstrādes 

gaitā ieteicams izvērtēt iepirkuma līguma 

projekta noteikumus, izvairoties no 

situācijas, ka tajā iekļautie noteikumi 

neatbilst ārējo normatīvo aktu prasībām. 
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► Papildus pabeigto iepirkuma procedūru izvērtēšanai veicām arī situācijas 

izvērtējumu attiecībā uz Vides informācijas un izglītības centra izbūvi un 

pilnveidošanu Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā. Atbilstoši Sabiedrības 

pārstāvju paustajai informācijai izglītības centru ir plānots izbūvēt bijušajā 

pērtiķu mājas ēkā. Lai arī Sabiedrība nav šī projekta realizētāja un tādējādi šī 

projekta īstenošana nav tiešs mūsu izvērtējuma priekšmets, tā kā tas skar 

būtisku kapitālieguldījumu izdarīšanu Sabiedrības nekustamajā īpašumā, 

izskatījām ar projekta realizēšanu būtiskākos aspektus. 

► Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija 2017.gada 30.novembrī ir 

noslēgusi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru Vienošanos par Eiropas 

Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 5.4.2.2/17/I/002, ar kuru no projekta 

ieviešanas kopējie attiecināmie izdevumi ir EUR  7 069 787,87, no kuriem 95,81 

% ir atbalstāmās izmaksas, kas 84,09 % apmērā tiek segtas no Kohēzijas fonda 

līdzekļiem un 11,72 % no valsts budžeta līdzekļiem. Sabiedrības privātais 

finansējums ir 4,19 %, nepārsniedzot EUR 296 159,49.

► Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu paredzēts, ka 

projekta īstenošana tiek uzsākta Vienošanās spēkā stāšanās dienā un projekta 

darbību īstenošanas laiks pēc Vienošanās noslēgšanas ir 48 mēneši, t.i., līdz 

2021.gada 30.novembrim.

► Pēc Sabiedrības pārstāvju sniegtās informācijas projekta realizēšanai ir ticis 

izstrādāts būvprojekts un 2019.gada novembrī izsludināta iepirkuma procedūra 

būvdarbu veikšanai. Iepirkuma procedūras ietvaros visi iesniegtie finanšu 

piedāvājumi pārsniedza kopējo atbalstāmo izmaksu apmēru. Līdz ar to 

2020.gada martā pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu un 

šobrīd tiek izskatīta iespēja attiecībā uz būvprojekta izmaiņām ar mērķi 

samazināt būvprojekta realizācijas izmaksas līdz Vienošanās par Eiropas 

Savienības fonda projekta īstenošanu noteiktajam attiecināmo izmaksu 

apmēram. 

► Ņemot vērā projekta realizācijas iespējamo ilgumu, tai skaitā laiku, ko var prasīt 

nepieciešamo izmaiņu iestrādāšana būvprojektā, atkārtotas iepirkuma 

procedūras rīkošana par būvdarbu veikšanu, kā arī paši būvdarbi, pastāv risks, 

ka projekta pabeigšana Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta 

īstenošanu noteiktajā termiņā varētu nebūt iespējama.

Iepirkumu procedūras rīkošanas 

izvērtējums

2.3. Iepirkumu izvērtējums (3/3)

2 Ārējais neatkarīgais izvērtējums, Otrais posms

Temats Apraksts Ieteikumi un/vai papildu analīze

Līgumos par Eiropas Savienības 

finansējuma piešķiršanu projekta 

realizācijai vienmēr tiek paredzēti strikti 

termiņi. Šo termiņu neievērošanas 

gadījumā līgums par finansējuma 

piešķiršanu var tikt pārtraukts. Tādā 

gadījumā līdz līguma izbeigšanai saņemtais 

finansējums ir jāatmaksā. 

Konkrētajā gadījumā pastāv risks, ka, 

nespējot projektu realizēt noteiktajā 

termiņā, Vienošanās par Eiropas 

Savienības fonda projekta īstenošanu var 

tikt izbeigta. Tas savukārt var padarīt visas 

izmaksas, kas radušās līdz līguma 

izbeigšanai, par neattiecināmām. Tas 

attiektos arī uz izmaksām, kas saistītas ar 

būvprojekta izstrādi. 

Lai arī Sabiedrība nav Vienošanās par 

Eiropas Savienības fonda projekta 

īstenošanu puse un tādējādi nav tieši 

atbildīga par projekta realizācijas gaitu, 

vēršam uzmanību, ka projekta realizācijas 

iespējas ir apdraudētas, ja savlaicīgi netiks 

panākta vienošanās ar Centrālo finanšu un 

līgumu aģentūru par projekta realizācijas 

termiņa pagarinājumu.  
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Publiskas personas līdzdalības kapitālsabiedrībā kritēriji

► Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likuma (turpmāk – Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 4. panta pirmo daļu, 

pašvaldībai, kas ir publiska persona Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

izpratnē, ir atļauts iegūt un saglabāt līdzdalību kapitālsabiedrībā atbilstoši Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 88. pantam.

► Ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma nosacījumus publiskas personas 

līdzdalībai kapitālsabiedrībai ir jāievēro 88. panta pirmā daļā noteiktais. Minētajā 

normā noradīts, ka publiska persona savu funkciju efektīvai izpildei var dibināt 

kapitālsabiedrību vai iegūt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, ja īstenojas viens 

no šādiem nosacījumiem:

1) tiek novērsta tirgus nepilnība — situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt 

sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā;

2) publiskas personas kapitālsabiedrības vai publisku personu kontrolētas 

kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek radītas preces vai pakalpojumi, kas ir 

stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai 

valsts drošībai;

3) tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības 

administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai.

► Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta ceturtajā daļā noteikts, ka 

«pašvaldības dome [..] izdod saistošos noteikumus, kuros nosaka tirgus 

nepilnību vai tādus pašvaldības īpašumus, vai preces un pakalpojumus, kas ir 

stratēģiski svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai.» 

Līdzdalības kapitālsabiedrībā 

tiesiskais pamatojums un efektivitāte

2.4. Rīgas pilsētas pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā atbilstības 

Valsts pārvaldes iekārtas likumam novērtējums (1/3)

2 Ārējais neatkarīgais izvērtējums, Otrais posms

Temats Apraksts Ieteikumi un/vai papildu analīze

Secinājumus lūdzam skatīt 

turpinājumā, nākamajā slaidā.
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Sabiedrībā noteiktie komercdarbības veidi

► Saskaņā ar Sabiedrības statūtiem, kas apstiprināti SIA “Rīgas Nacionālais 

zooloģiskais dārzs” 17.05.2019. kārtējā dalībnieku sapulcē (protokols Nr. 2) 

(turpmāk – Statūti), Sabiedrībai ir noteikti sekojoši komercdarbības veidi (NACE 

kodi):

► sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);

► pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un 

inženierzinātnēs (72.19);

► veterinārie pakalpojumi (75.00);

► citur neklasificēta izglītība (85.59);

► izglītības atbalsta pakalpojumi (85.60);

► botānisko dārzu, zooloģisko dārzu un dabas rezervātu darbība (91.04);

► izklaides un atpūtas darbība (93.2).

Kapitālsabiedrības darbības veidi

2.4. Rīgas pilsētas pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā atbilstības 

Valsts pārvaldes iekārtas likumam novērtējums (2/3)

2 Ārējais neatkarīgais izvērtējums, Otrais posms

Temats Apraksts Ieteikumi un/vai papildu analīze

No Sabiedrības definētajiem mērķiem 

secināms, ka tās galvenais 

komercdarbības veids ir botānisko 

dārzu, zooloģisko dārzu un dabas 

rezervātu darbība ( NACE kods 91.04), 

bet pārējie Statūtos minētie 

komercdarbības veidi ir tie, kas izriet 

no pamatdarbības veida un ir tam 

pakārtoti.

Līdzdalības kapitālsabiedrībā 

tiesiskais pamatojums un efektivitāte (Turpinājums)

► Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.114 Rīgas domes pašvaldības nolikums, 

tika papildināts ar trešo pielikumu (16.02.2016. saistošo noteikumu Nr. 187 

redakcijā), kura 13. punktā iekļauts punkts par SIA «Rīgas Nacionālais 

zooloģiskais dārzs».

► Minēto saistošo noteikumu 13. punktā noteikts, ka SIA «Rīgas Nacionālais 

zooloģiskais dārzs» nodrošina 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, veicot komercdarbību nozarē, kurā 

pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā 

pakalpojuma pieejamību, un kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli 

kapitālieguldījumi.

Rīgas domes izdotajos saistošajos 

noteikumos Nr.114 Rīgas domes 

pašvaldības nolikums,  trešā pielikuma 

(16.02.2016. saistošo noteikumu Nr. 

187 redakcijā) 13. punktā ir norādīta 

tirgus nepilnība, kuru Sabiedrība, ar tās 

darbību attiecīgajā nozarē, novērš.

Apgalvojums, ka Sabiedrība darbojas 

nozarē, kurā pastāv dabīgais monopols 

un infrastruktūras attīstībai 

nepieciešami lieli kapitālieguldījumi, ir 

vērtējams kā pamatots.
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Sabiedrības darbība stratēģiski svarīgā tirgus nozarē

► Ņemot vērā to, ka Sabiedrības galvenais komercdarbības veids ir botānisko 

dārzu, zooloģisko dārzu un dabas rezervātu darbība ( NACE kods 91.04), bet 

pārējie Statūtos minētie komercdarbības veidi ir tie, kas izriet no pamatdarbības 

veida, jāpārbauda vai ir citi tirgus dalībnieki, kas ir spējīgi sabiedrību nodrošināt 

ar šāda veida pakalpojumu.

► Pārbaudot publiski pieejamo informāciju par iesniegto gada pārskatu skaitu šajā 

nozarē (jeb citu komersantu skaits, kas sniedz pakalpojumus šajā jomā) laika 

posmā no 2016. gada līdz 2019. gadam ar NACE kodu 91.04 ir darbojušies 

vidēji 9 uzņēmumi, starp kuriem ir botāniskie dārzi, dabas rezervāti, arboristu

vienības, dabas parki u.c., taču zooloģisko dārzu darbību no šiem uzņēmumiem 

veic tikai SIA «Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs».

► Sabiedrība ir ne tikai Latvijas Republikā, bet arī Baltijā vienīgais uzņēmums, kas 

tik plašā veidā nodrošina Latvijas un pasaules faunas dzīvnieku demonstrēšanu, 

pasākumu vides aizsardzībā veikšanu, reto un izzūdošo sugu saglabāšanu,

sabiedrības izglītošanu par bioloģiskās daudzveidību un tās saglabāšanu, 

kultūras līmeņa celšanu, jauna uzvedības modeļa veidošanu caur dabas vides 

izzināšanu un iepazīšanu. 

Sabiedrības interešu īstenošana 

kapitālsabiedrības komercdarbības 

jomās

2.4. Rīgas pilsētas pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā atbilstības 

Valsts pārvaldes iekārtas likumam novērtējums (3/3)

2 Ārējais neatkarīgais izvērtējums, Otrais posms

Temats Apraksts Ieteikumi un/vai papildu analīze

Vēršam Jūsu uzmanību, ka konkrētajos 

gados tika atlasīti tikai tie uzņēmumi, 

kas par konkrētajiem darbības gadiem 

bija iesnieguši savus gada pārskatus. 

Proti, reģistrēti uzņēmumi ar 

konkrētajiem NACE kodiem ir vairāki, 

bet mēs atsaucamies uz uzņēmumu 

skaitu, kas reāli veica saimniecisko 

darbību šajās nozarēs, lai noteiktu, vai 

tirgus bija spējīgs nodrošināt 

sabiedrības vajadzības šajās nozarēs.

Informācija par iesniegtajiem gada 

pārskatiem nozarē ir iegūta no Lursoft 

datu bāzes 

{https://www.lursoft.lv/lapsaext?act=UR

GPNACE}.

Ņemot vērā aprakstā minēto 

Sabiedrība veic komercdarbību 

stratēģiski svarīgā nozarē, kurā tirgus 

nav spējīgs nodrošināt sabiedrības 

interešu īstenošanu.

Līdz ar to pašvaldības līdzdalība šajā 

Sabiedrība ir pamatota un atbalstāma. 
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Peļņas un zaudējuma aprēķina apraksts

Neto apgrozījums

► 2018. gadā  neto apgrozījumu galvenokārt veido EUR 1.7 miljoni, kas ir ieņēmumi no biļešu pārdošanas, 

EUR 1.3 miljoni ir Rīgas domes (turpmāk tekstā – «RD») dotācijas vispārējiem ieņēmumiem uzturēšanas 

izdevumu segšanai un EUR 0.4 miljoni ir Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – «LR») vides ministrijas 

dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uzturēšanas izdevumu segšanai. Neto apgrozījums no FG17F uz 

FG18F ir palielinājies par 10%, no EUR 3,3 miljoniem uz EUR 3,6 miljoniem. Pieaugums galvenokārt 

saistīts ar biļešu cenu palielināšanu visām apmeklētāju grupām par vidēji 16%, kā rezultātā biļešu 

ieņēmumi pieauga par EUR 197 tūkstošiem. 

Pārdoto pakalpojumu izmaksas

► Lielākās pārdoto pakalpojumu izmaksas FG18F ir personāla izmaksas (EUR 1.7miljoni), komunālie 

maksājumi (EUR 335 tūkstoši) un barības izmaksas (EUR 233 tūkstoši). Pārdoto pakalpojumu izmaksas no 

FG17F uz FG18F ir palielinājušās par 3%, no EUR 2.7 miljoniem uz EUR 2.8 miljoniem, galvenokārt darba 

samaksas pieauguma (par 5% jeb EUR 87 tūkstošiem) dēļ. 

► Biļešu cenu politikas dēļ, bruto marža no FG17F uz FG18F ir pieaugusi par 5%, no 18.3% uz 23.4%. 

Salīdzinot 2018. gada un 2019. gada 9 mēnešus, bruto marža ir par 3% zemāka, jo izmaksas pieaugušas 

straujāk nekā ieņēmumi. 

Administrācijas izmaksas un pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

► Administrācijas izmaksas galvenokārt veido administrācijas darbinieku algas (EUR 368 tūkstoši FG18F);

► Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi galvenokārt sastāv no pārskata gadā atzītajiem ieņēmumiem no 

investīcijām (EUR 183 tūkst. FG18F) un individuālajiem ziedojumiem (EUR 60k FG18F).

EBITDA līmenis un marža

► EBITDA no FG17F uz FG18F ir palielinājusies par 73%, no EUR 0.4 miljoniem un EUR 0.7 miljoniem. 

Salīdzinot 2018. gada un 2019. gada 9 mēnešus, EBITDA ir pazeminājusies par 11% , 9m19 sasniedzot 

EUR 0.7 miljonus.

Peļņas un zaudējumu aprēķina pārskats

2 Finanšu pārskats

Peļņas un zaudējumu aprēķins

Valūta: € 000 Nr. FG17F FG18F 9m18 9m19

Neto apgrozījums 3 304 3 643 2 950 2 969 

Pārdoto pakalpojumu 
izmaksas (2 699) (2 792) (2 010) (2 116)

Bruto peļņa 605 852 940 853 

Administrācijas 
izmaksas (471) (437) (321) (316)

Pārējie saimnieciskās 
darbības ieņēmumi 269 279 208 195 

Pārējās saimnieciskās 
darbības izmaksas (12) (15) (6) (7)

EBITDA 391 678 820 726 

Nolietojums un 
amortizācija (536) (563) (424) (419)

Procentu maksājumi 
un tamlīdzīgas 
izmaksas

(0) - (0) (0)

Peļņa vai zaudējumi 
pirms nodokļiem (145) 116 396 307 

Atliktais UIN un citi 
nodokļi 81 - - (1)  

Pārskata perioda 
peļņa vai zaudējumi (64) 116 396 306 

Avots: RNZD 2017. un 2018. gadu pārskati un iesnigtās virsgrāmatas

FG17F FG18F 9m18 9m19

Bruto marža 18.3% 23.4% 31.9% 28.7%

EBITDA marža 11.8% 18.6% 27.8% 24.4%

* Iekļaujot tikai apmeklētājus ar maksas biļetēm

Abreviatūras un saīsinājumi

1 Ārējā neatkarīgā izvērtējuma apkopojums

2 Finanšu pārskats
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► LR vides ministrijas dotācija

► LR vides ministrija un RNZD 2007. gadā noslēdz 

sadarbības līgumu, kas apliecina LR vides 

ministrijas apņemšanos nodrošināt RNZD 

ilgtspējīgu attīstību. Balstoties uz Vadības 

komentāriem, sadarbības līguma rezultātā LR 

vides ministrija apņēmās segt RNZD izdevumus, 

kas saistīti ar komunālajiem maksājumiem. 

Minētās dotācijas piešķir saskaņā ar iesniegtām 

atskaitēm par attiecināmajiem izdevumiem.

► Saskaņā ar RNZD vadības teikto, tehniski LR 

vides ministrijas dotācijas jāpiešķir nosedzot 

izdevumus, kuri ir attiecināmi uz komunālajiem 

maksājumiem. Tamdēļ, ka šos izdevumus ir 

grūtāk identificēt, dotācijas tiek piešķirtas 

nosedzot komunālos maksājumus.

RD dotācijas sadalījumā pa mēnešiem

Avots: RNZD iesniegtās virsgrāmatas un EY veiktā analīze

► Rīgas Domes dotācija

► Rīgas domes dotācijas tiek piešķirtas saskaņā ar 

RNZD izveidoto un Rīgas domes apstiprināto 

budžetu. RNZD ir atbildīgs, lai savā ikgadējajā 

budžetā tiktu iekļauti paredzamo ieņēmumu un 

izmaksu pieaugums/samazinājums, kuru RD 

apstiprina.

► RNZD vadība komentē, ka kopā ar budžetu tiek 

iesniegts kapitālieguldījumu plāns nākamajiem 

gadiem.

► RD dotācijas tiek saņemtas no septembra līdz 

jūnija mēnešiem, ar vēsturiski vislielāko 

pārskaitījumu janvārī. Šāda dotāciju piešķiršanas 

periodizācija atbilst RNZD apmeklētāju 

sezonalitātei, proti, dotācijas tiek saņemtas 

mēnešos, kad zoodārzu apmeklē mazāk cilvēki 

un ieņēmumi ir zemāki. 

Peļņas un zaudējumu aprēķina pārskats – neto apgrozījums (1/6)

2 Finanšu pārskats

Neto apgrozījums

Avots: RNZD 2017. un 2018. gadu pārskati un iesnigtās virsgrāmatas

Valūta: € 000 Nr. FG17F FG18F 9m18 9m19

Rīgas domes dotācija 1 213 1 313 860 930 

LR Vides ministrijas 
dotācijas 391 416 382 344 

Biļešu pārdošanas 
ieņēmumi 1 514 1 711 1 539 1 537 

Pārējie ieņēmumi* 186 203 168 158 

Neto apgrozījums 3 304 3 643 2 950 2 969 

1.1

1.2

1.3

1.4

1

LR vides ministrijas dotācijas sadalījumā pa 

mēnešiem

Avots: RNZD iesniegtās virsgrāmatas un EY veiktā analīze

1.1 1.2

FG17F FG18F 9m18 9m19

Bruto marža 18.3% 23.4% 31.9% 28.7%

EBITDA marža 11.8% 18.6% 27.8% 24.4%

RNZD budžeta sastādīšana pēc būtības ir 

atkarīga no Rīgas Domes apstiprinātās dotācijas 

apmēra, nevis RNZD vajadzībām. 

Mēs rekomendējam RNZD sastādīt budžetu 

atkarībā no operatīvajām vajadzībām un veikt 

pārrunas ar kapitāldaļu turētāju, lai saņemtu 

kompensāciju pilnā apmērā.

Abreviatūras un saīsinājumi

1 Ārējā neatkarīgā izvērtējuma apkopojums

2 Finanšu pārskats
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Biļešu pārdošanas ieņēmumi sadalījumā pa 

mēnešiem

Avots: RNZD iesniegtās virsgrāmatas un EY veiktā analīze

► Biļešu pārdošanas ieņēmumi

► 98% no biļešu pārdošanas ieņēmumiem ir no 

RNDZ un atlikušie 2% ir no filiāles «Cīruļi», kas 

atrodas Kalvenē. 

► Biļešu pārdošanas ieņēmumiem ir novērojama 

sezonalitāte ar vislielākajiem ieņēmumiem jūlija un 

augusta mēnesī. 

► Apmeklētāju skaits FG18F samazinājās par 2,2% 

un par 1,6% 9m19. Saskaņā ar Vadības teikto, 

apmeklētība visvairāk palielinās pēc kādām 

nozīmīgām pārmaiņām Rīgas zoodārza teritorijā 

un jaunām ekspozīcijām. 2018 un 9m19 gadā 

netika atklātas būtiskas jaunas ekspozīcijas, kā arī 

apmeklētāju kritumu ietekmēja Vispārējie Latviešu 

dziesmu un deju svētki 2018. gadā;

► Zoodārzs rīko dažādus pasākumus, kas paredzēti, 

lai ātrāk sāktu un vēlāk beigtu zoodārza 

apmeklētības sezonu, respektīvi pasākumi tiek 

pārsvarā organizēti no aprīļa līdz maijam un no 

septembra līdz oktobrim, lai lielāki biļešu ieņēmumi  

ātrāk sāktos un vēlāk beigtos.

Peļņas un zaudējumu aprēķina pārskats – neto apgrozījums (2/6)

2 Finanšu pārskats

Neto apgrozījums

Avots: RNZD 2017. un 2018. gadu pārskati un iesnigtās virsgrāmatas

Valūta: € 000 Nr. FG17F FG18F 9m18 9m19

Rīgas domes dotācija 1 213 1 313 860 930 

LR Vides ministrijas 
dotācijas 391 416 382 344 

Biļešu pārdošanas 
ieņēmumi 1 514 1 711 1 539 1 537 

Pārējie ieņēmumi* 186 203 168 158 

Neto apgrozījums 3 304 3 643 2 950 2 969 

1.1

1.2

1.3

1.4

1

Apmeklētāju skaits un vidējās cenas uz 1 

apmeklētāju

Avots: RNZD iesniegtie dati par apmeklētāju skaitu un cenām

FG17F FG18F 9m18 9m19

Bruto marža 18.3% 23.4% 31.9% 28.7%

EBITDA marža 11.8% 18.6% 27.8% 24.4%

Apmeklētāju sadalījums pēdējo 12 mēnešu 

laikā

1.3

Klientu aptauja (veikta pēdējo reizi 2014. gadā) 

atklāj, ka 60,1% no apmeklētājiem par RNZD 

notiekošajām aktivitātēm uzzina caur sociālajiem 

tīkliem. Mēs rekomendējam izstrādāt pārdomātu 

marketinga kampaņas plānu, lai nodrošinātu 

apmeklētāju informētību par pasākumiem 

zooloģiskajā dārzā un palielinātu apmeklētāju 

skaitu

Abreviatūras un saīsinājumi

1 Ārējā neatkarīgā izvērtējuma apkopojums

2 Finanšu pārskats
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Peļņas un zaudējumu aprēķina pārskats – neto apgrozījums (3/6)

2 Finanšu pārskats

Cenu paaugstinājums

2018. gada aprīli Rīgas Zoodārza ieejas 

biļešu cena pieaugušajiem tika paaugstinātā 

no EUR 6 uz EUR 7 Rīgas Zoodārzā un no 

EUR 4 uz EUR 5 Kalvenes Zoodārzā. 

Vēsturiski pēdējo reizi cena tika paaugstinātā 

pirms aptuveni 8 gadiem. Klientu aptaujas par 

cenu netiek veiktas un RNZD apgalvo, ka 

paaugstinātā cena ir atbilstoša.

Apmeklētāju skaits un vidējās cenas uz 1 apmeklētāju

Avots: RNZD iesniegtie dati par apmeklētāju skaitu un cenām

Nesezonas piedāvājumi

Katru gadu no decembra vidus līdz janvāra 

vidum Zoodārzā notiek ziemas naktis –

biļetes no plkst. 16:00 visiem apmeklētājiem ir 

EUR 3.  Tamdēļ biļešu cenas uz apmeklētāju 

šajā mēnesī vidēji ir zemākas. Cenu atlaides 

un dažādi pasākumi tiek veikti ārpus sezonas 

mēnešos, lai veicinātu apmeklētāju skaitu un 

palielinātus ieņēmumus.

Vidējā cena gadā

Vidējā cena gadā ir pieaugusi par 1 

EUR, cenu paaugstinājuma 2018. 

gada aprīlī dēļ. Lai gan cena tika 

paaugstināta par EUR 1, vidējā cena 

no 2017. gada uz 2018. gadu pieauga 

par 73 centiem, un salīdzinot 2018. 

gada 9 mēnešus un 2019 gada 9 

mēnešus cena pieauga par 9 centiem.

Vidējās cenas aprēķinā iekļautas 

ģimenes biļetes un citas biļetes ar 

speciālām atlaidēm, kā arī sezonālie 

piedāvājumi – ziemas naktis, tropu 

dienas u.c..

RNZD vadība apgalvo, ka paaugstināt 

cenu ir laikietilpīgs process normatīvā 

regulējuma dēļ un lēmums paaugstināt 

cenu var aizņemt aptuveni 6 mēnešus 

līdz jaunās cenas īstenošanai.

Vidējā cena uz 1 apmeklētāju
1

2

3
Apmeklētāju sezonalitāte, % no kopējā 

apmeklētāju skaita pa mēnešiem

4

Cenu noteikšanas mehānisms

Balstoties uz Vadības komentāriem, cenu 

izmaiņas un apstiprināšanai netiek veiktas 

klientu cenu aptaujas vai detalizētas analīzes. 

Mēs iesakām izveidot cenu noteikšanas 

mehānismu atkarībā no Latvijas ekonomikas 

attīstības vai citiem faktoriem, uz kā pamata 

RNZD valde var rosināt pārskatīt cenu 

politiku. 

Papildus, mēs rekomendējam veikt esošās 

cenu politikas izvērtējumu, veicot profesionālu 

klientu aptauju un regulāri salīdzinot cenu 

politiku ar citiem Zoodārziem Skandināvijā un 

Centrāleiropa.

Abreviatūras un saīsinājumi

1 Ārējā neatkarīgā izvērtējuma apkopojums

2 Finanšu pārskats
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Peļņas un zaudējumu aprēķina pārskats – neto apgrozījums (4/6)

2 Finanšu pārskats

Neto apgrozījums

Avots: RNZD 2017. un 2018. gadu pārskati un iesnigtās virsgrāmatas

Valūta: € 000 Nr. FG17F FG18F 9m18 9m19

Rīgas domes dotācija 1 213 1 313 860 930 

LR Vides ministrijas 
dotācijas 391 416 382 344 

Biļešu pārdošanas 
ieņēmumi 1 514 1 711 1 539 1 537 

Pārējie ieņēmumi 186 203 168 158 

Neto apgrozījums 3 304 3 643 2 950 2 969 

1.1

1.2

1.3

1.4

1

► Detalizēts pārējo ieņēmumu sadalījums attēlots apakšējā 

tabulā, kreisajā puse: 

► Autostāvvietas kapacitāte ir 50 vietas, cena par vienu 

autostāvvietas vietu ir EUR 5 zoodārza apmeklētājiem. 

Autostāvvieta strādā tikai zoodārza darba laikā un maksa 

tiek veikta par Zoodārza apmeklējuma laiku, neatkarīgi 

no apmeklējuma ilguma.

► Autostāvvietas kapacitāte nav mainījusies pēdējo divu 

gadu laikā un saskaņā ar vadības teikto, teritorijā nav 

papildu vietas, lai palielinātu autostāvvietas kapacitāti.

►

►

► Pakalpojumi un preces uz ES galvenokārt ir saistīti ar 

ieņēmumiem par dzīvnieku pārvadāšanu no dažādiem 

zoodārziem Eiropā. Dzīvnieki tiek brīvi pārvietoti starp 

Zoodārziem, ja tiem ir atbilstoša māja un tie tiek 

pievienoti kādai ekspozīcijai, bet Zoodārzam, kas saņem 

dzīvnieku ir jāatmaksā dzīvnieka transportēšanas 

izmaksas.

Pārējo ieņēmumu detalizēts sadalījums

1

1.4

Valūta: € 000 Nr. FG17F FG18F 9m18F 9m19F

Autostāvvieta 80 83 74 74 

Tirdzniecības vietu 

un telpu noma
23 24 24 24 

Pakalpojumi un 

prece uz EU
17  20 16 2  

Reklāmas 

izvietošana
10 17 17 24 

Elektrības 

pieslēgums
13 14 10 11 

Citi ieņēmumi 

(neapliekami ar 

PVN)

- 20 19 12 

Citi ieņēmumi 28 10 0 1 

Citas ieņēmumu 

kategorijas (mazāk 

par EUR 10 tūkst. 

pa kategorijai)

14 16 9 10 

Pārējie ieņēmumi 186 203 168 158 1.4

1

2

5

4

3

6

7

8

2

Avots: RNZD iesnigtās virsgrāmatas

3

Lielākie reklāmas izvietotāji un 

attiecīgie ieņēmumi

4

► Saskaņā ar Vadības teikto, lielākie 

reklāmas izvietošanas ieņēmumi ir saistīti 

ar jaunām ekspozīcijām vai esošo 

ekspozīciju uzlabojumiem. 

► Vadība apgalvo, ka brīdī, kad kāds 

interesents ir gatavs investēt ekspozīciju 

atjaunošanā un/vai uzlabošanā, RNZD 

attiecīgais projekts kļūst par prioritāti un 

atlikušo naudas līdzekļu piesaiste no RD vai 

LR Vides ministrijas tiek prioratizēta. 

Mēs iesakām rīkot normatīvajos aktos 

noteiktās izsoles nekustamā īpašuma 

nomai, pielāgojot potenciālo nomnieku 

informēšanu par darbošanās specifiku 

RNZD teritorijā, lai izvairītos no 

priekšlaicīgas nomas līgumu vienpusējas 

laušanas.

Abreviatūras un saīsinājumi

1 Ārējā neatkarīgā izvērtējuma apkopojums

2 Finanšu pārskats
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Peļņas un zaudējumu aprēķina pārskats – neto apgrozījums (6/6)

2 Finanšu pārskats

► Elektrības pieslēguma ieņēmumi veidojas no 

Zoodārza teritorijā atrodošos nomnieku un attiecīgo 

tirdzniecības vietu elektrības patēriņa.

► Ieņēmumi no Nodarbinātības Valsts aģentūras 

(NVA) un Rīgas pašvaldības ir saistīti ar izdevumu 

kompensēšanu par bērnu un skolnieku 

nodarbinātību vasaras sezonā. 

► Citi ieņēmumi FG17F galvenokārt sastāv no 

Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta 

departamenta ieņēmumiem (39% jeb 10,7 tūkst), 

Nodarbinātības valsts aģentūras ieņēmumiem 

(27% jeb 7,5 tūkst),  Rīgas Domes Mājokļu un 

vides  departamenta ieņēmumiem (21% jeb EUR 

5,7 tūkst.). Pārējie 13% ir ieņēmumi no citiem 

partneriem, kuri atsevišķi pārstāv mazāk par 3% 

no «citi ieņēmumi» kategorijas FG17F.

► Citi ieņēmumi FG18F galvenokārt sastāv no 

Rīgas Domes Mājokļu un vides  departamenta 

ieņēmumiem (95% jeb EUR 10 tūkst.) par Rīgas 

kanalā esošo bebru monitoringa, piebarošanas 

un koku aizsardzības pasākumiem.

► Citas ieņēmumu kategorijas FG18F galvenokārt ir 

saistītas ar realizāciju Kalvenē (51% jeb EUR 7,9 

tūkst.), gida pakalpojumiem (29% jeb EUR 4.5 

tūkst.) un ieturētās kompensācijas par limita patēriņu 

(11% jeb 1,7 tūkst).

5

6

7

8

Neto apgrozījums

Avots: RNZD 2017. un 2018. gadu pārskati un iesnigtās virsgrāmatas

Valūta: € 000 Nr. FG17F FG18F 9m18 9m19

Rīgas domes dotācija 1 213 1 313 860 930 

LR Vides ministrijas 
dotācijas 391 416 382 344 

Biļešu pārdošanas 
ieņēmumi 1 514 1 711 1 539 1 537 

Pārējie ieņēmumi 186 203 168 158 

Neto apgrozījums 3 304 3 643 2 950 2 969 

1.1

1.2

1.3

1.4

1

Pārējo ieņēmumu detalizēts sadalījums

Valūta: € 000 Nr. FG17F FG18F 9m18F 9m19F

Autostāvvieta 80 83 74 74 

Tirdzniecības vietu 

un telpu noma

23 24 24 24 

Pakalpojumi un 

prece uz EU

17  20 16 2  

Reklāmas 

izvietošana

10 17 17 24 

Elektrības 

pieslēgums

13 14 10 11 

Ieņēmumi no NVA 

un Rīgas pilsētas 

pašvaldības

- 20 19 12 

Citi ieņēmumi 28 10 0 1 

Citas ieņēmumu 

kategorijas (mazāk 

par EUR 10 tūkst. 

pa kategorijai)

14 16 9 10 

Pārējie ieņēmumi 186 203 168 158 1.4

1

2

4

3

6

7

8

Avots: RNZD iesnigtās virsgrāmatas

Secinājumi par papildu ieņēmumi 

2014. gadā veiktā klientu apmierinātības aptaujas 

rezultāti liecina, ka sliktākie rādītāji ir kategorijās 

«Kafejnīcas un kioski», «Papildus izklaides 

iespējas» un «Tualetes». 

Vadība uzsver, ka RNZD nav pieejami finanšu 

līdzekļi un cilvēkresursu kapacitātes, lai 

nodrošinātu dažādu veidu papildus pakalpojumus 

un izklaides iespējas, un par galveno 

pakalpojumu uzskata zoodārza apmeklējumu. 

RNZD nerīko tirdzniecības vietu nomas tiesību 

izsoles, bet Vadība uzsver, ka bieži komersanti 

nespēj nodrošināt pakalpojumus ilgtermiņā. 

Papildus, Vadība apgalvo, ka RNZD ļoti reti 

saņem pieprasījumus no privātiem komersantiem, 

kas vēlas uzsākt darbu RNZD teritorijā, to 

skaidrojot ar stingrajiem darbības noteikumiem.

Mēs rekomendējam veikt klientu pieprasījuma 

aptauju par papildus pakalpojumiem. Tāpat, 

nepieciešams veikt dažādu papildus pakalpojumu 

un izklaides iespēju salīdzinājumu ar līdzīgiem 

pakalpojumu sniedzējiem citās valstīs. 

Mēs rekomendējam iekļaut papildus pakalpojumu 

un izklaides iespēju paplašināšanas plān RNZD 

ilgtermiņa attīstības stratēģijā un paredzēt tam 

nepieciešamās kapitālizmaksas.  

Mēs rekomendējam veikt papildus pakalpojumu 

ienesīguma detalizētus aprēķinus, iekļaujot 

ieņēmumu un izmaksu analīzi. 

5

Abreviatūras un saīsinājumi

1 Ārējā neatkarīgā izvērtējuma apkopojums

2 Finanšu pārskats
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► Detalizēts personāla izmaksu apraksts pieejams 

nākamajā lapā; 

► Komunālo maksājumu sadalījums pa kategorijām ir 

pieejams slaida apakšējā daļā;

►

► Barības izmaksas ir detalizēti analizētas 

turpmākajās lapās;

► Citi pakalpojumi un pārējās izmaksas  ir detalizēti 

analizētas turpmākajās lapās;

Peļņas un zaudējumu aprēķina pārskats – pārdoto pakalpojumu izmaksas

2 Finanšu pārskats

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu 

sadalījums pa kategorijām 2018. gadā

Avots: RNZD iesniegtās virsgrāmatas un EY veiktā analīze

59%
12%

8%

7%

14%

Personāla izmaksas

Komunālie maksājumi

Barības izmaksas

PVN norakstītā daļa saskaņā ar
aprēķināto proporciju

Citi pakalpojumi un pārējās
izmaksas kopā

Pārdoto pakalpojumu izmaksas sadalījums

Avots: RNZD iesniegtās virsgrāmatas un EY veiktā analīze

Peļņas un zaudējumu aprēķins

Valūta: € 000 Nr. FG17F FG18F 9m18 9m19

Neto apgrozījums 3 304 3 643 2 950 2 969 

Pārdoto pakalpojumu 
izmaksas (2 699) (2 792) (2 010) (2 116)

Bruto peļņa 605 852 940 853 

Administrācijas 
izmaksas (471) (437) (321) (316)

Pārējie saimnieciskās 
darbības ieņēmumi 269 279 208 195 

Pārējās saimnieciskās 
darbības izmaksas (12) (15) (6) (7)

EBITDA 391 678 820 726 

Nolietojums un 
amortizācija (536) (563) (424) (419)

Procentu maksājumi 
un tamlīdzīgas 
izmaksas

(0) - (0) (0)

Peļņa vai zaudējumi 
pirms nodokļiem (145) 116 396 307 

Atliktais UIN un citi 
nodokļi 81 - - (1)  

Pārskata perioda 
peļņa vai zaudējumi (64) 116 396 306 

1

2

5

4

3

Valūta: € 000 Nr. FG17F FG18F 9m18F 9m19F

Personāla izmaksas (1 566) (1 663) (1 232) (1 293)

Komunālie maksājumi (302) (335) (220) (230)

Barības izmaksas (244) (233) (175) (172)

PVN norakstītā daļa 

saskaņā ar aprēķināto 

proporciju

(255) (181) (124) (150)

Citi pakalpojumi un 

pārējās izmaksas 

kopā

(342) (399) (259) (270)

Kontu saskaņošanas 

atšķirība
10 19 n/a n/a

Pārdoto 

pakalpojumu 

izmaksas

(2 699) (2 792) (2 010) (2 116)

2.1

2.3

2.4

2

2.1

Valūta: € 000 Nr. FG17F FG18F 9m18F 9m19F

Maksa par elektrību (154) (163) (104) (107)

Maksa par apkuri (94) (111) (70) (75)

Ūdens un 

kanalizācija

(38) (47) (35) (35)

Atkritumu 

apsaimniekošana
(17) (14) (10) (14)

Komunālie 

maksājumi
(302) (335) (220) (230)

Avots: RNZD iesniegtās virsgrāmatas un EY veiktā analīze

2.2
2.2

Komunālo pakalpojumu sadalījums2.2

2.3

2.4

RNZD galvenās izmaksu pozīcijas

RNZD galvenās un lielākās izmaksas sastāda 

darbinieku atalgojums, komunālie maksājumi 

(iekļ. elektrību, apkuri, ūdens un kanalizācija un 

atkritumu apsaimniekošanu) un barības 

izmaksas. 

Vadība komentē, ka šo izmaksu plānošanai un 

izpildei tiek pievērsta vislielākā uzmanība, jo no tā 

ir tiešā veidā atkarīga RNZD operatīvā darbība

Abreviatūras un saīsinājumi

1 Ārējā neatkarīgā izvērtējuma apkopojums

2 Finanšu pārskats
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Personāla izmaksas

► Darba samaksas izmaksas FG18F pieauga par 4.1% jeb EUR 63 tūkstošiem. 

Darba samaksas pieaugums ir saistīts ar vidējās darbinieku algas kāpumu 

FG18F par 8.6%.  

 

 

►

 Valde savos komentāros pauž, ka 

RNZD ir grūtības atrast darbiniekus, īpaši mazkvalificētus, kā galveno iemeslu 

minot algas apmēru. 

► Balstoties uz RNZD Valdes komentāriem, Sabiedrībai ir piesaistīts viens 

konsultants ( ), kas nodrošina juridisko pakalpojumu konsultācijas. 

Personāla izmaksas

2 Finanšu pārskats

Avots: RNZD iesniegtās virsgrāmatas un EY veiktā analīze

Personāla izmaksas kopā

Valūta: € 000 Nr. FG17F FG18F 9m18F 9m19F

Darba samaksa (1 522) (1 585) (1 171) (1 227)

VSAO maksājumi (356) (381) (281) (294)

Pārējie komandējuma izdevumi darbiniekiem (18) (13) (8) (14)

Veselības apdrošināšana (26) (24) (24) (22)

Citi izdevumi (28) (30) (25) (23)

Darbinieku izmaksas kopā (1 951) (2 034) (1 510) (1 579)

Ar pamatdarbību saistīti darbinieki (1 566) (1 663) (1 232) (1 293)

Administrācijas darbinieku izmaksas (385) (372) (278) (286)

Ar pamatdarbību saistīto darbinieku izmaksas, % 80% 82% 82% 82%

Administrācijas darbinieku izmaksas, % 20% 18% 18% 18%

2.1

2.1

Darbinieku skaits un vidējās algas departamentos

Lai RNZD spētu efektīvi darboties un piesaistīt mazkvalificētu darba spēku, ir 

nepieciešams palielināt mazkvalificēto darbinieku darbu algu. Ar šī brīža 

atalgojuma līmeni RNZD var rasties problēmas nodrošināt kvalitatīvu un 

pilnvērtīgu operatīvo darbību. Mēs rekomendējam veikt darba algas atbilstības 

pētījumu un noteikt adekvātu atlīdzības apmēru dažādām darbinieku grupām. 

Mēs rekomendējam papildināt Darba samaksas nosacījumus par prēmiju un 

naudas balvu piešķiršanu, uz kuriem balstoties tiktu izmaksātas šāda veida 

darbinieku prēmijas.

Abreviatūras un saīsinājumi
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Valūta: € 000 Nr. FG17F FG18F 9m18F 9m19F

Barība (311) (298) (224) (230)

Pašu ražotā 

produkcija

68 65 49 58 

Barības izmaksas, 

neto

(244) (233) (175) (172)

Pašu ražotā 

produkcija % no 

patērētās barības

22% 22% 22% 25%

► Piegādātās barības kontrole

► Piegādātā barība tiek svērta piegādes brīdī. 

Papildus tiek veikti kontroles mērījumi, lai 

pārbaudītu vai darbinieku nosvērtais barības 

daudzums ir atbilstošs.

► Barības apjoms katram dzīvniekam tiek mērīts 

noteiktos daudzumos katru dienu, visi barības 

mērījumi tiek ievadīti sistēmā, tamdēļ izlietotās 

barības daudzumam sistēmā jāsakrīt ar piegādāto 

barības daudzumu.

► Ir barības veidi, kuriem ir grūti atrast piegādātājus 

(piem. svaiga zāle un siens). Zoodārzs šādas 

barības veidus iepērk no esošajiem piegādātājiem. 

Pastāv risks, ka esošās sadarbības pārtraukšanas 

gadījumā nav citi pieejami piegādātāji. 

Barības izmaksas

2 Finanšu pārskats

Barības izmaksas

Avots: RNZD iesniegtās virsgrāmatas un EY veiktā analīze

2.3

Pašu ražotā barības daļa

► Barības izmaksas veido iepirktā barība, no 

kuras tiek atskaitīta pašu ražotās barības 

vērtība. Barība tiek ražota Kalvenē, filiāles 

«Cīruļi» apkārtnē, kā arī daļa no barības ir pašu 

audzētas peles vai citi pašu audzēti kukaiņi, kā 

arī mazi ozoli un citi augi, kuri tiek audzēti 

zoodārza teritorijā tam speciāli atvēlētās telpās.

► Barības izmaksas vasaras sezonas mēnešos ir 

minimāli atkarīgas no Kalvenē pašu ražotās 

barības un attiecīgā gada ražas.

► 2017. un 2018. gadā pašu ražotā barība 

sastāda 22% no kopējām barības izmaksām.

Pārdoto pakalpojumu izmaksas sadalījums

Avots: RNZD iesniegtās virsgrāmatas un EY veiktā analīze

Valūta: € 000 Nr. FG17F FG18F 9m18F 9m19F

Personāla izmaksas (1 566) (1 663) (1 232) (1 293)

Komunālie maksājumi (302) (335) (220) (230)

Barības izmaksas (244) (233) (175) (172)

PVN norakstītā daļa 

saskaņā ar aprēķināto 

proporciju

(255) (181) (124) (150)

Citi pakalpojumi un 

pārējās izmaksas 

kopā

(342) (399) (259) (270)

Kontu saskaņošanas 

atšķirība

10 19 n/a n/a

Pārdotās 

produkcijas 

ražošanas izmaksas

(2 699) (2 792) (2 010) (2 116)

2.1

2.2

2.3

2.4

2

Top 10 barības piegādātāji un to piegādātās 

barības veids
2.3

Izmaksu pozīcijas

Ņemot vērā iespējamos barības piegādes riskus, 

mēs rekomendējam konsultēties ar citu valstu 

Zooloģiskajiem dārziem un apzināt citu valstu 

iespējamos risinājumus gadījumā, ja ir 

problēmas ar kvalitatīvas barības piegādi. 

Abreviatūras un saīsinājumi
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► Citi pakalpojumi un pārējās izmaksas kopā no 

FG17F uz FG18F pieauga par 17%, sasniedzot EUR 

399 tūkst.

► Citi pakalpojumi un pārējās izmaksas iekļauj tādas 

izmaksas kā sakaru izdevumi, zemes noma, 

tehnikas, instrumentu noma, kā arī tādu 

pakalpojumu izmaksas kā apsardze, ugunsdzēsēji, 

kredītkaršu apkalpošanas izdevumi, inkasācija, 

veterinārie pakalpojumi, autoservisa pakalpojumi, un 

citi pakalpojumi.

► Materiālu un inventāra iegāde iekļauj saimniecības 

preces, mazvērtīga inventāra un darba apģērba 

izmaksas, medikamentus, dažādus materiālus, kā 

arī celtniecības materiālus remontam, kuri sastāda 

51% no šīs kategorijas.

► Transporta pakalpojumu un degvielas izmaksas ir 

saistītas ar RNZD operatīvo darbību.

► Apdrošināšanas izmaksas (izņemot veselības 

apdrošināšana) iekļauj nelaimes gadījumu 

apdrošināšanu, KASKO, OCTA un nekustamā 

īpašuma apdrošināšanu.

► Biedru naudas izmaksas ir saistītas ar maksājumiem 

organizācijām, kuras RNZD pārstāv.

► Dzīvnieku kolekcijas un produktīvo lopu izmaksas 

saistītas ar dzīvnieku vērtību izmaiņu, ko nosaka 

katram indivīdam atsevišķi, uzskaitot iegādes, 

apmaiņas darījuma vai to transportēšanas kopējās 

izmaksas. Gadījumos, ja šādu izmaksu nav, 

kolekcijas dzīvnieks tiek uzskaitīts natūrā (bez 

novērtējuma naudas izteiksmē).

PVN norakstītā daļa saskaņā ar aprēķinu proporciju un citi pakalpojumi un 

pārējās izmaksas

2 Finanšu pārskats

Citi pakalpojumi un pārējās izmaksas kopā

Valūta: € 000 Nr. FG17F FG18F 9m18F 9m19F

Citi pakalpojumi un pārējās izmaksas (150) (196) (116) (124)

Materiālu un inventāra iegāde (95) (105) (73) (70)

Transporta pakalpojumu un degvielas izmaksas (51) (50) (33) (39)

Apdrošināšanas izmaksas (izņemot veselības 

apdrošināšana)
(17) (23) (21) (17)

Biedru naudas (13) (16) (14) (16)

Dzīvnieku kolekcijas un produktīvo lopu izmaksas (16) (11) (1) (5)

Citi pakalpojumi un pārējās izmaksas kopā (342) (399) (259) (270)

Avots: 2017., 2018. gada pārskati un 2018. gada un 2019. gada virsgrāmatas

Pārdoto pakalpojumu izmaksas sadalījums

Avots: RNZD iesniegtās virsgrāmatas un EY veiktā analīze

Valūta: € 000 Nr. FG17F FG18F 9m18F 9m19F

Personāla izmaksas (1 566) (1 663) (1 232) (1 293)

Komunālie maksājumi (302) (335) (220) (230)

Barības izmaksas (244) (233) (175) (172)

PVN norakstītā daļa 

saskaņā ar aprēķināto 

proporciju

(255) (181) (124) (150)

Citi pakalpojumi un 

pārējās izmaksas 

kopā

(342) (399) (259) (270)

Kontu saskaņošanas 

atšķirība

10 19 n/a n/a

Pārdotās 

produkcijas 

ražošanas izmaksas

(2 699) (2 792) (2 010) (2 116)

2.1

2.2

2.3

2.4

2

2.5

1

2

3

4

5

2.4

Nr. FG17F FG18F 9m18F 9m19F

Pārējo pakalpojumu izmaksas (63) (104) (49) (53)

Iekārtu un tehnikas apkope un remonts un 

remonta un celtniecības darbi

(32) (35) (25) (31)

Pārējās izmaksas (41) (41) (31) (29)

Sakaru izmaksas (13) (14) (9) (9)

Citi pakalpojumi un pārējās izmaksas (150) (196) (116) (124)

1

Citi pakalpojumi un pārējās izmaksas

1

2

6

3

4

5

6
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Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

2 Finanšu pārskats

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Valūta: € 000 FG17F FG18F 9m18F 9m19F

Pārskata gadā atzītie ieņēmumi no investīcijām* 224 183 132 160 

Ziedotā barība 12 10 7 6 

Neizmantojamā ziedotās barības daļa (3) (0) (0) (1)

Juridisku personu dāvinājumi 5 5 4 22 

Individuālie ziedojumi 5 60 60 3 

Saņemtās subsīdijas 26 22 5 5 

Pārējie ieņēmumi - - - 1 

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 269 279 208 195 

Pārskata gadā atzītie ieņēmumi no investīcijām*

Valūta: € 000 FG17F FG18F 9m18F 9m19F

Ieņēmumi no investīcijām (NOL) 155 183 132 160 

Ieņēmumi no investīcijām (PVN) 67 - - -

Citi ieņēmumi no finansējumiem 2 - - -

Pārskata gadā atzītie ieņēmumi no investīcijām* 224 183 132 160 

4

4.1

4.1

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

► Pārskata gadā atzītie ieņēmumi no investīcijām ir saistīti ar saņemto 

kapitālieguldījumu subsīdiju pakāpenisku atzīšanu peļņas un zaudējuma 

aprēķinā.

► Juridisku personu dāvinājumi 2019. gada 9 mēnešos galvenokārt sastāv no 2 

dāvinājumiem – EUR 10 tūkst. no SIA Maxima Latvija un EUR 11,7 tūkst no 

Zooloģiskā dārza atbalsta biedrības.

► Individuālie ziedojumi tiek savākti gan Zoodārza teritorijā ziedojumu kastītēs, 

gan kā pārskaitījumi un kā mantojumi. 

 

 Gan 2017, gan 2018. 

gadā RNZD saņēma mantojumus:

► 2017. gadā individuālie ziedojumi sasniedz EUR 5 tūkst., no kuriem EUR 4 

tūkst. tika noziedoti saskaņā ar testamentu.

► 2018. gadā individuālie ziedojumi sasniedza EUR 60 tūkst., no kuriem EUR 

59 tūkst. tika noziedoti no vienas personas kā mantojums. 

► Saņemtās subsīdijas ir atbalsts par Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko 

resursu saglabāšanu, kā, piemēram, par pārraudzību ganāmpulkā esošām 

Latvijas brūnajām un Latvijas zilajām govis.

Pārējie saimnieciskās darbības izmaksas

► Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 2018. gadā ir EUR 15 tūkst. 

Salīdzinot ar 2017. gadu, izmaksas palielinājās par 26%. Izmaksu 

palielināšanās galvenokārt ir saistīta ar zaudējumiem no pamatlīdzekļu 

izslēgšanas.

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Valūta: € 000 FG17F FG18F 9m18F 9m19F

Zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas (4) (7) - -

Dabas resursu nodokļa izmaksas (3) (3) (2) (2)

Nekustamā īpašuma nodoklis un zemes noma (4) (4) (4) (4)

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (12) (15) (6) (7)5

4.2

4.3

4.4

4.2

4.3

4.4

5

4.1

Abreviatūras un saīsinājumi
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EBITDA izmaiņas

2 Finanšu pārskats

83

33
43

125

197

26

Personāla 

izmaksas

EBITDA 17 Komunāloie 

maksājumi

11

Barības 

izmaksas

Citas 

izmaksas

Dotācijas Ieņēmumi 

no biļešu 

pārdošanas

Pārējie 

saimnieciskās 

darbības 

ieņēmumi

EBITDA 18

391

678

69

11

25
32 23

EBITDA 

9m18

DotācijasCitas 

izmaksas

820

Personāla 

izmaksas

Komunāloie 

maksājumi

3

Barības 

izmaksas

Pārējie 

saimnieciskās 

darbības 

ieņēmumi

2

Ieņēmumi 

no biļešu 

pārdošanas

EBITDA 

9m19

726

EBITDA no 2017. gada līdz 2018. gadam EBITDA no 2018. gada septembra līdz 2019. gada septembrim

Avots: RNZD iesniegtās virsgrāmatas un EY veiktā analīze

3

Personāla izmaksas

Darba samaksas izmaksas pieaugums par 

4% ir saistīts ar vidējās darbinieku algas 

kāpumu 2018 gada aprīlī par 8.6%

1

Dotācijas

Dotācija no Rīgas Domes FG18 pieauga par 

EUR 100 tūkst. (jeb 8%), dotācija no LR 

Vides ministrijas pieauga par EUR 25 tūkst. 

(jeb 6%)

2

1

Valūta: € 000 FG17F FG18F %

Biļešu ieņēmumi 1 514 1 711 13%

Dotācijas 1 604 1 730 8%

Pārējie ieņēmumi 455 481 6%

Personāla izmaksas (1 951) (2 034) 4%

Komunālo izmaksas (302) (335) 11%

Barības izmaksas (244) (233) -5%

Citas izmaksas (691) (657) -5%

EBITDA 386 663 72%

EBITDA 2017 un 2018

Avots: RNZD iesniegtās virsgrāmatas un EY veiktā analīze

Valūta: € 000 9m18F 9m19F %

Biļešu ieņēmumi 1 539 1 537 0%

Dotācijas 1 242 1 274 3%

Pārējie ieņēmumi 376 354 -6%

Personāla izmaksas (1 510) (1 579) 5%

Komunālo izmaksas (220) (230) 5%

Barības izmaksas (175) (172) -2%

Citas izmaksas (433) (458) 6%

EBITDA 820 726 -11%

EBITDA 9m18 un 9m19

Avots: RNZD iesniegtās virsgrāmatas un EY veiktā analīze

1

2
2

Biļešu ieņēmumi

Biļešu cenu palielināšanas par 15% dēļ, 

2018. gadā biļešu ieņēmumi palielinājās par 

8% salīdzinājumā ar 2017. gadu.

3
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Bilances sagatavošana

Bilance (skat. tabulu pa kreisi) ir sastādīta, balstoties uz RNZD gada auditētiem pārskatiem par 2017. un 2018. 

gadu, kā arī starp periodu virsgrāmatas kontiem par 2019. gada 9 mēnešiem. Gada pārskati tika sagatavoti 

saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem «Par grāmatvedību» un «Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu 

likumu» un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 775 «Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 

piemērošanas noteikumi». RNZD auditori SIA Potapoviča un Andersone gada pārskatu parakstīja bez 

iebildumiem 2019. gada 7. martā.

Bilances pārskats

2 Finanšu pārskats

Bilances pārskats

Valūta: € 000 Nr. Dec17F Dec18F Sep19F

Nemateriālie ieguldījumi 4 3 2 

Zemes gabali 22 178 22 178 22 178 

Ēkas un būves 5 070 4 928 4 687 

Pārējie pamatlīdzekļi 183 205 184 

Nepabeigtā celtniecība
13  423  3 922  

Ilgtermiņa ieguldījumi 27 448 27 737 30 973 

Krājumi 195 185 199 

Debitori 36 29 8 

Nauda 99 107 531

Apgrozāmie līdzekļi 330 321 737 

BILANCE - Aktīvs 27 778 28 058 31 710 

Pamatkapitāls 25 246 25 246 25 726 

Nesadalītā peļņa (214) (98) 208

Pašu kapitāls 25 032 25 148 25 934 

Ilgtermiņa kreditori 2 005 2 141 2 029 

No pircējiem saņemtie 
avansi 1 6 1 

Parādi piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem 210 212 3 293 

Nodokļi un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās 
iemaksas

100 80 79 

Pārējie kreditori 80 93 81 

Nākamo periodu ieņēmumi 256 265 182 

Uzkrātās saistības 96 112 110 

Īstermiņa kreditori 741 768 3 747 

Kreditori 2 746 2 910 5 775 

BILANCE - Pasīvs 27 778 28 058 31 710 

Avots: 2017., 2018. gada pārskati un 2018. gada un 2019. gada virsgrāmatas

Ilgtermiņa ieguldījumi

► Nemateriālie ieguldījumi uz Sep19 ir koncesijas, 

patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas 

tiesības.

► Zemes gabali sastāv no Mežaparkā RNZD 

piederošās zemes.  

► Ēkas un būves sastāv no RNZD īpašumā esošajām 

ēkām, dzīvnieku mājām, un dažādām palīgbūvēm. 

Detalizēta analīze pieejama turpmākajās lapās.

► Ēku un būvju vērtēšana nav veikta pēdējo 10 gadu 

laikā un visi pamatlīdzekļi RNZD uzskatē ir 

vēsturiskajā iegādes vērtībā. 

► Pārējie pamatlīdzekļi uz Sep19 galvenokārt sastāv 

no iekārtām un mašīnām (EUR 109 tūkst.), un 

pārējiem pamatlīdzekļiem un inventāra (EUR 74. 

tūkst). 

► Straujais pieaugums nepabeigtajā celtniecībā ir 

saistīts ar projekta Āfrikas Savanna iekļaušanu 

RNZD bilancē (EUR 3’503 tūkst.)

Apgrozāmie līdzekļi

► Apgrozāmos līdzekļus uz Sep19 sastāda  59% 

krājumi, 30% nauda un 11% debitori.

► Galvenie krājumi uz Sep19 ir darba dzīvnieki un 

produktīvie dzīvnieki (EUR 114 tūkst.), izejvielas, 

pamatmateriāli un palīgmateriāli (EUR 82 tūkst., no 

kuriem 26% ir dzīvnieku barība) un avansa 

maksājumi par precēm (EUR 3 tūkst).

► Debitori uz Sep19 sastāv no pircēju un pasūtītāju 

parādiem (72% jeb EUR 5 tūkst.), nākamo periodu 

izmaksām (18% jeb EUR 1.4 tūkst.) un citiem 

debitoriem (10% jeb EUR 0.7 tūkst).

► Naudas atlikuma pieaugums par EUR 424 tūkst.  

Sep19 bilancē ir saistīts ar Jun19 ieskaitījumu EUR 

480 tūkst. no Rīgas pilsētas pašvaldības, kas 

paredzēts Izglītības centra projekta realizācijai. 
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Ilgtermiņa kreditori

► Ilgtermiņa kreditori sastāv pilnībā no nākamo

periodu ieņēmumiem.

Bilances pārskats
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Pašu kapitāls

► Pašu kapitāls kopā ir EUR 25.9 miljoni. Uz 2019

gada septembri, iepriekšējo gadu nesadalītie

zaudējumi ir EUR 98 tūkst. apmērā, bet pārskata

perioda peļņa ir 306 tūkst. Lai gan ziņotā peļņa

septembrī ir pozitīva, vēsturiski ceturtais ceturksnis

Sabiedrībai nes zaudējumus zemā apmeklējuma

dēļ.

Īstermiņa kreditori

► Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem jeb 88% 

no īstermiņa kreditoriem galvenokārt sastāv no 

īstermiņa parādiem par būvdarbiem (EUR 63 tūkst.) 

un pārējiem īstermiņa parādiem piegādātājiem un 

darbuzņēmumiem (EUR 3’230 tūkst.). Pārējie 

īstermiņa  parādi galvenokārt ir maksājumi par 

projektu Āfrikas Savanna (EUR 3`158 tūkst), kurus 

segs Rīgas Pilsētas attīstības departaments.

► Pārējie kreditori uz Sep19 sastāv no algām un 

pārējiem kreditoriem kā, piemēram, arodbiedrības 

biedru nauda, vetārstu biedru nauda, u.c. kreditori.

► Nākamo periodu ieņēmumi galvenokārt sastāv no 

īstermiņa nākamo periodu ieņēmumiem.

► Uzkrātās saistības galvenokārt sastāv no 

uzkrātajām saistībām par neizmantojamiem 

darbinieku atvaļinājumiem (99% no uzkrātām 

saistībām jeb EUR 109. tūkst.).

Bilances pārskats

Nākamo periodu ieņēmumi uz Sep19 -
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Valūta: € 000 Nr. Dec17F Dec18F Sep19F

Nemateriālie ieguldījumi 4 3 2 

Zemes gabali 22 178 22 178 22 178 

Ēkas un būves 5 070 4 928 4 687 

Pārējie pamatlīdzekļi 183 205 184 

Nepabeigtā celtniecība
13  423  3 922  

Ilgtermiņa ieguldījumi 27 448 27 737 30 973 

Krājumi 195 185 199 

Debitori 36 29 8 

Nauda 99 107 531

Apgrozāmie līdzekļi 330 321 737 

BILANCE - Aktīvs 27 778 28 058 31 710 

Pamatkapitāls 25 246 25 246 25 726 

Nesadalītā peļņa (214) (98) 208

Pašu kapitāls 25 032 25 148 25 934 

Ilgtermiņa kreditori 2 005 2 141 2 029 

No pircējiem saņemtie 
avansi 1 6 1 

Parādi piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem 210 212 3 293 

Nodokļi un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās 
iemaksas

100 80 79 

Pārējie kreditori 80 93 81 

Nākamo periodu ieņēmumi 256 265 182 

Uzkrātās saistības 96 112 110 

Īstermiņa kreditori 741 768 3 747 

Kreditori 2 746 2 910 5 775 

BILANCE - Pasīvs 27 778 28 058 31 710 
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Avots: 2017., 2018. gada pārskati un 2018. gada un 2019. gada virsgrāmatas

Nākamo periodu ieņēmumu sadalījums 

starp projektiem

Abreviatūras un saīsinājumi

1 Ārējā neatkarīgā izvērtējuma apkopojums

2 Finanšu pārskats



Projekts Zoo: Ārējais neatkarīgais izvērtējums par «SIA Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs» darbību | Lapa 46 no 37

2020. gada 14. aprīlis

Secinājums

Mēs rekomendējam veikt detalizētu aktīvu 

pārvērtēšanu, lai nodrošinātu, ka esošo aktīvu 

grāmatvedības vērtība atbilstu to patiesajai 

vērtībai. 

Atbilstoši, koriģējot patieso aktīvu vērtību, RNZD 

aprēķinātais grāmatvedības nolietojums atbilstu 

patiesajam aktīvu nolietojuma līmenim, kā 

rezultāta būtu iespējams plānot nepieciešamos 

kapitālieguldījumus. 

Pamatlīdzekļu pārskats un analīze

2 Finanšu pārskats

Detalizēts pamatlīdzekļu saraksts uz Sep19 Ēku un būvju detalizēts aktīvu saraksts – TOP 10 – uz Sep19 (EUR 000)

► Kopējā neto bilances aktīvu vērtība (NBV) neiekļaujot zemi  ir EUR 4`870 tūkstoši un bruto grāmatvedības 

vērtība (GBV) ir EUR 12`001 tūkstoši. Kopējā aktīvu NBV/GBV ir 40.6%. Zemes grāmatvedības vērtība ir 

EUR 22`178 tūkstoši. 

► Zemes un aktīvu pārvērtēšana nav veikta pēdējo 10 gadu laikā un Sabiedrības uzskatē esošie pamatlīdzekļi 

ir atzīti to iegādes vērtībā. Mēs rekomendējam veikt RNZD aktīvu pārvērtēšanu, lai nodrošinātu, ka esošo 

aktīvu grāmatvedības vērtība atbilstu to patiesajai vērtībai, kā rezultātā RNZD aprēķinātais grāmatvedības 

nolietojums atbilstu patiesajam aktīvu nolietojuma līmenim periodā. Šādā veidā būtu iespējams plānot 

nepieciešamos kapitālieguldījumus un reālās pamatlīdzekļu uzturēšanas izmaksas un precīzāk plānot 

nepieciešamo kapitālieguldījumu līmeni. 

► Pēc Vadības komentāriem, Sabiedrības īpašumā ir vairākas ēkas (iekļaujot ziloņu mītni, insektāriju) kuras 

netiek izmantotas to sliktā tehniskā stāvokļa dēļ un kuru remonts/restaurācija nav iespējama finanšu resursu 

trūkuma dēļ.

Aktīvu stāvoklis un veiktā pārvērtēšana 
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Apgrozāmā kapitāla un ātrās likviditātes rādītāju analīze

2 Finanšu pārskats

Avots: 2017., 2018. gada pārskati un 2018. gada un 2019. gada virsgrāmatas

Dec17F Dec18F Sep19F

Nemateriālie ieguldījumi 4 3 2 

Zemes gabali, ēkas un būves 27 248 27 106 26 865 

Pamatlīdzekļi 196 628 4 106 

Krājumi 195 185 199 

Debitori 36 29 8 

Nauda 99 107 531 

Pašu kapitāls (25 032) (25 148) (25 934)

Ilgtermiņa kreditori (2 005) (2 148) (2 029)

Īstermiņa kreditori kopā (741) (761) (3 747)

Apgrozāmā kapitāla rādītājs (current ratio) 31% 28% 6%

Ātrās likviditātes rādītājs (quick ratio) 15% 15% 14%

Avots: 2017., 2018. gada pārskati un 2018. gada un 2019. gada virsgrāmatas

Uz bilances esošo aktīvu finansējums pa mēnešiem
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SIA «Ernst & Young Baltic»

Revīzija I Nodokļi I Vadības risinājumi I Konsultācijas

Par Ernst & Young

Ernst & Young ir viens no pasaules lielākajiem uzņēmumiem, kas 

nodrošina revīzijas pakalpojumus, vadības risinājumus un  konsultācijas 

par nodokļiem un citiem jautājumiem. Mūsu uzņēmuma birojos dažādās 

pasaules valstīs strādā 144 000 cilvēku, kurus vieno kopējas vērtības un 

cieša apņēmība sniegt visaugstākās kvalitātes pakalpojumus. Mūsu 

mērķis ir gūt panākumus, palīdzot mūsu darbiniekiem, mūsu klientiem un 

sabiedrībai kopumā realizēt savu potenciālu. 

Lai iegūtu sīkāku informāciju, apmeklējiet mūsu mājas lapu www.ey.com. 
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