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Finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšana 2019.gadā 
 

Pielikums Nr. 2 
 

      
Uzdevums/ aktivitāte mērķa 

sasniegšanai 

sasniedzamā vērtība 
(kvantitatīvā / 

kvalitatīvā) 

Rezultatīvais rādītājs 

Komentāri, paskaidrojumi  2019.gadā sasniedzamais 
rezultāts 

2019.gada 
faktiskā izpilde 

 Stratēģiskais mērķis Nr.1 
Demonstrējot Latvijas un pasaules faunas dzīvniekus, sekmēt izpratni par bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanas un vides aizsardzības nozīmīgumu 

Pamatuzdevums Nr. 1  Kolekcijas veidošana un dzīvnieku eksponēšana 
 Rīcības virziens Nr. 1 (RV1) Daudzveidīgas un kvalitatīvas dzīvnieku kolekcijas uzturēšana un eksponēšana 

1 Uzdevums/ aktivitāte Nr.1 
Nodrošināt dažādu 
dzīvnieku demonstrēšanu, lai 
apmeklētājiem veidotos 
izpratne par pasaules 
dzīvnieku faunas 
daudzveidību. 
 

Kopējo sugu skaitu 
nepalielināt, bet uzturēt, 
atjaunot un papildināt 
esošās ekspozīcijas, 
pastāvīgi veikt dzīvnieku 
un dzīvnieku sugu 
apmaiņu. 

Eksponēt 70–75% no kolekcijā 
esošām sugām.   

 

Izpildīts 2019.gada beigās Rīgas zoodārza dzīvnieku 
kolekcijā ir 398 sugu dzīvnieki, kopā 2314 indivīdi. 
Kopējā dzīvnieku skaitā neiekļaujam 
bezmugurkaulniekus un zivis, kā arī 3 zīdītāju sugas 
– kolonijās dzīvojošus dzīvniekus. Apmeklētājiem 
demonstrējam 340 sugu dzīvniekus ( 85 %).  

2 Uzdevums/ aktivitāte Nr.2 
 

Turēt un vairot Pasaules 
Sarkanajā grāmatā iekļauto 
reto un apdraudēto sugu 
dzīvniekus 

 30–40% no kolekcijā 
esošām sugām iekļautas 
Pasaules Sarkanajā 
grāmatā. 

22,5% no kolekcijas 
dzīvnieku sugām (90sugas) 
iekļautas Pasaules 
Sarkanajā grāmatā 

 

 Tiek nodrošināts 2019.gada beigās 101 Rīgas zoodārzā turētā 
dzīvnieku suga (25%) iekļauta Pasaules Sarkanajā 
grāmatā. Kolekcijā ir 4 savvaļā izmirušas sugas 
(EW), 13 bīstami apdraudētas (CR) un 24 nopietni 
apdraudētas (EN) dzīvnieku sugas. 

3 Uzdevums/ aktivitāte Nr.3 
 
 Turēt un vairot dzīvniekus, kuru 
nebrīves populāciju uzturēšanai 
ir izveidotas starptautiskās  
ciltsgrāmatas un programmas 

 

25–30% kolekcijā esošām 
sugām 
izveidotas starptautiskās 
ciltsgrāmatas un vairošanas 
programmas. Veidot jaunas 
ekspozīcijas, kā arī atjaunot 
un papildināt esošās 
ekspozīcijas, 
pastāvīgi veikt dzīvnieku 
apmaiņu. 

 Piedalīties 
67 dažāda mēroga 
nebrīves populāciju 
programmās. 
17% no kolekcijas 
dzīvnieku sugām ir EEP, 
ESB vai ISB 

Izpildīts 80 Rīgas zoodārza kolekcijas sugām (20 % no 
kopējā sugu skaita kolekcijā) tiek uzturētas nebrīves 
populāciju uzturēšanas programmas. T.sk.-  46 
sugām nebrīves populāciju uzturēšanai tiek veidotas 
EEP (Apdraudēto sugu Eiropas programmas), 22 
sugām - Eiropas ciltsgrāmatas (ESB) un 12 sugām 
arī starptautiskās ciltsgrāmatas (ISB) 

4 Uzdevums/ aktivitāte Nr.4 
 
 Nodrošināt Latvijas 
dzīvnieku demonstrēšanu 

Nesamazināt, veidot 
jaunas ekspozīcijas, kā 
arī atjaunot un papildināt 
esošās ekspozīcijas, 

14–20% no kolekcijā esošām 
sugām pārstāv 
Latvijas faunu. 

Izpildīts 2019. gadā zoodārzā turējām un demonstrējām 68 
Latvijas faunai raksturīgas dzīvnieku sugas,  kas ir 
17 % no kopējā sugu skaita. 
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pastāvīgi veikt dzīvnieku 
apmaiņu. 

 Rīcības virziens Nr. 2 (RV2) Augstu dzīvnieku labturības un veterināro standartu uzturēšanu 

5 Uzdevums/ aktivitāte Nr.1 
 
Nodrošināt katra 
kolekcijas dzīvnieka 
labturības (fizioloģisko 
un zoopsiholoģisko) 
prasību ievērošanu 

Labturības prasības   
nodrošināt visiem 
dzīvniekiem.  Ja zoodārzam 
nebūs 
finansiālu iespēju radīt 
atbilstošus apstākļus, 
dzīvnieki tiks izvietoti citās 
kolekcijās 

Labturības prasības   
nodrošināt visiem dzīvniekiem. 
Ja zoodārzam nebūs 
finansiālu iespēju radīt 
atbilstošus apstākļus, dzīvnieki 
tiks izvietoti citās kolekcijās. 

Nodrošinātas, 
izņemot 
lāčiem, nīlzirgiem 
un 
fazāniem, 
plēsīgajiem 
putniem, 
papagaiļiem un 
čūskām, kuriem 
steidzami 
nepieciešamas 
jaunas mītnes 

Plānojam sūtīt prom abus nīlzirgus, jo jaunas, 
labturības prasībām atbilstošas nīlzirgu mītnes 
celtniecība nav finansiāli iespējama. Kolekcijas 
dzīvnieki iespēju robežās tiek nodrošināti ar visu 
viņiem nepieciešamo, lēni turpinās Terārija ēkas 
rekonstrukcija. To pabeidzot, tiks nodrošināti 
atbilstoši turēšanas apstākļi papagaiļiem un rāpuļiem 
– čūskām, bruņrupučiem, ķirzakām. 

 

6 Uzdevums/ aktivitāte Nr.2 
 
 Nodrošināt katra kolekcijas 
dzīvnieka drošu turēšanu – 
novērst iespēju, ka apkārtējās 
vides faktori, apmeklētāji 
vai savvaļas dzīvnieki apdraud 
kolekcijas dzīvnieku veselību 

Nodrošināt katra 
dzīvnieka drošu turēšanu 

 Nodrošināt  katra 
dzīvnieka droša turēšana 

Pamatā tiek 
nodrošināts. 

Ūdensputnus un fazānus apdraud savvaļas plēsīgie 
dzīvnieki, tapīrus, kapibaras un briežus apdraud 
apmeklētāji, jo nav izveidotas apmeklētājiem 
paredzētas atdalošās drošības barjeras. Dzērves, 
melnos stārķus un sekretārputnus apdraud 
ekspozīciju sliktais tehniskais stāvoklis – steidzami 
jāatjauno tīkli. Melno grifu mītne ir ļoti sliktā 
tehniskā stāvokli un morāli novecojusi – steidzami 
nepieciešama jauna mītne. 

7 Uzdevums/ aktivitāte Nr.3  
 
Nodrošināt katra 
kolekcijas dzīvnieka 
kvalitatīvu veterināro 
aprūpi 

Karantīnas kompleksa 
būvniecība 2017. g. 

Dzīvniekiem nodrošināt labu 
veterināro aprūpi – zoodārza 
štatā ir divi pilna laika 
augstas kvalifikācijas 
veterinārārsti, kā arī moderna 
ambulance, bet nav atbilstošu 
karantīnas telpu 

Pabeigta 
karantīnas bloka 
atjaunošana, 
maksimāli 
nodrošinot 
dzīvniekiem 
labturības prasības.  

Katru gadu veterinārārsti apmeklē gan Latvijā 
notiekošās veterinārās konferences (LVB 
konference, VMF zinātniskā konference) un 
seminārus, gan ārvalstīs notiekošas konferences un 
seminārus – padziļināti apgūstot un pilnveidojot 
zināšanas tieši zooloģisko dārzu, savvaļas un 
eksotisko dzīvnieku aprūpē un medicīnā. 

 Rīcības virziens Nr. 3 (RV3) Augstu drošības standartu  nodrošināšana, kolekcijas uzturēšana atbilstoši likumos paredzētajām   normām 

8 Uzdevums/ aktivitāte Nr.1 
 Novērst iespēju, ka 
kolekcijas dzīvnieki 
varētu apdraudēt 
cilvēku veselību vai 
Latvijas dabas 
daudzveidību 

Nodrošināt visu 
dzīvnieku drošu turēšanu 

Nodrošināt, kur nav izveidotas 
apmeklētājiem 
paredzētas atdalošās 
drošības barjeras 

Daļēji Finansiālā nepietiekamība, tiek nodrošināts daļēji. 
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9 Uzdevums/ aktivitāte Nr.2 
 
 Nodrošināt atļauju 
saņemšanu, lai 
izveidotu/uzturētu 
savvaļas dzīvnieku 
kolekciju 

Tiek nodrošināts Turpināt nodrošināt Tiek nodrošināts Lai nodrošinātu kolekcijas dzīvnieku saņemšanu, 
ievešanu kā arī dzīvnieku eksportēšanu Dabas 
aizsardzības pārvalde izdod atļaujas saskaņā ar Sugu 
un biotopu aizsardzības likumu, likuma par “Īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām”, Dzīvnieku 
aizsardzības likumu, kā arī Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 1139, ''Starptautiskās tirdzniecības 
apdraudēto savvaļas sugu īpatņu uzglabāšanas, 
turēšanas nebrīvē, marķēšanas, tirdzniecības un 
sertifikātu izsniegšanas kārtība'' prasībām. 

 Stratēģiskais mērķis Nr. 2. Veikt pasākumus dabas aizsardzībā un reto un izzūdošo sugu saglabāšanā 
Pamatuzdevums 2- Pētnieciskā darbība un zināšanu potenciāla uzkrāšana un izmantošana 

 Rīcības virziens Nr. 1 (RV1) Dalība sugu vairošanas programmās un pētījumos nebrīvē 

10  Uzdevums/ aktivitāte Nr.1 
Piedalīties savvaļas 
dzīvnieku, īpaši 
apdraudēto sugu, 
saglabāšanas un 
reintrodukcijas 
programmās un 
vairošanā nebrīvē 

25–30% kolekcijā 
esošām sugām 
izveidot starptautiskās 
ciltsgrāmatas un 
vairošanas programmas 

 Dalība  starptautiskajās 
sugu saglabāšanas 
programmās  un 
ciltsgrāmatās.    

Izpildīts   2019. gadā Rīgas zoodārzs sadarbojās ar 44 
zoodārziem 21 valstī. Kolekciju papildināja 61 sugas 
296 dzīvnieki, uz citiem zoodārziem aizvedām 41 
sugas 172 dzīvniekus.  80 Rīgas zoodārza kolekcijas 
sugām (20 % no kopējā sugu skaita kolekcijā) tiek 
uzturētas nebrīves populāciju uzturēšanas 
programmas. T.sk.-  46 sugām nebrīves populāciju 
uzturēšanai tiek veidotas EEP (Apdraudēto sugu 
Eiropas programmas), 22 sugām - Eiropas 
ciltsgrāmatas (ESB) un 12 sugām arī starptautiskās 
ciltsgrāmatas (ISB). 2019.gadā  vairojās 16 EEP 
sugas un 19 ESB sugas. 2019 gadā tika papildināta 
EAZA sugu saglabāšanas projektu datu bāze (EAZA 
Conservation Database). Pašlaik Rīgas zoodārzam ir 
30 dažādi sugu saglabāšanas projekti (28 no tiem 
aktīvi). Salīdzinājumam, 2018. gadā sistēmā bija 
reģistrēti 2 projekti. 

11 Uzdevums/ aktivitāte Nr.2 
Dokumentēt 
informāciju par katru 
dzīvnieku kolekcijas 
dzīvnieku un izstrādāt 
dzīvnieku ciltsgrāmatas 

Informācija par visiem 
kolekcijas dzīvniekiem 
tiek uzkrāta specializētā 
zooloģiskās informācijas 
uzskaites datu bāzē 

Nodrošināt pastāvīgi Izpildīts 2019.gada beigās starptautiskajā Species 360 datu 
bāzē bija informācija par 1370 sugu vairāk kā 35 
000 indivīdiem, kas tiek turēti vai tikuši turēti Rīgas 
zoodārzā. Informāciju var izmantot visas Species 
360 dalīborganizācijas; 2019.gada beigās tās bija 
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(ZIMS) 1165 organizācijas visā pasaulē. 

12 Uzdevums/ aktivitāte Nr.3 

Pilnveidot RNZD video, foto, 
informatīvo un vēsturisko datu 
bāzi un nodrošināt citu 
informācijas nesēju kā 
zinātniskās  infrastruktūras 
sastāvdaļu saglabāšanu 
un attīstību. Tiek uzturētas video, 
foto, izglītojošās informācijas un 
vēsturiskās informācijas 
datubāzes. Turpināt uzturēt un 
papildināt – pastāvīgi. 
Del. līg. 1.2.1.6. 

Tiek uzturētas video, 
foto, izglītojošās 
informācijas un 
vēsturiskās informācijas 
datubāzes 

Turpināt uzturēt un 
papildināt – pastāvīgi 

Izpildīts Tiek uzturēta video un foto datu bāze par kolekcijas 
dzīvniekiem un noteikumiem; informatīvā datu bāze 
par kolekcijas dzīvniekiem; vēsturiskā datu bāze ar 
zoodārza vēstures materiāliem un eksponātiem. 

 Rīcības virziens Nr. 2 (RV2)-  Dalība sugu saglabāšanas programmās un pētījumos savvaļā 

13 Uzdevums/ aktivitāte Nr.1 
Izstrādāt un 
piedalīties bioloģiskās 
daudzveidības 
saglabāšanas projektos 

5–10 pastāvīgas 
programmas 

Piedalīties bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanas 
projektos 

Daļēji  
 

Lai saglabātu vietējās dabas daudzveidību un 
izglītotu sabiedrību, Rīgas zoodārzs palīdz nelaimē 
nonākušiem savvaļas dzīvniekiem, 2019.gadā tie 
bija – 215 dzīvnieki. 
Jau 9 gadus zoodārzs pieņem bruņrupučus, lai 
pasargātu Latvijas dabu no invazīvajiem ūdens 
bruņrupučiem; kopā pieņēmām 29 Trachemys sp. 
2019.gadā Akvārija ēkā atklājām invazīvo sugu 
ekspozīciju. 
Uz reintrodukcijas projektu Polijā nosūtījām 2 lūšus, 
pēdējo 10 gadu laikā Rīgas zoodārzs uz Poliju 
nosūtījis 9 lūšus. 2019.gada vasarā pieņēmām DAP 
un Valsts policijas konfiscēto lūšu pāri, kas tika 
nelegāli turēts un apdraudēja gan īpašniekus, gan 
sabiedrību.  
 2019. gadā turpinājās Rīgas pilsētas kanālā mītošo 
bebru monitoringa programma. 

14 Uzdevums/ aktivitāte Nr.2 

Veikt pētījumus, tai skaitā 
zinātnisko sadarbību par pasaules 
un Latvijas dzīvnieku sugu 
aizsardzību un bioloģiskās 

Turpināt veikt – 
pastāvīgi 

Veikt iespēju 
robežās 

Daļēji 2019. gadā Rīgas zoodārzā uzsākti divi jauni 
pētījumu virzieni – populāciju monitorings un 
ekotoksikoloģiskie pētījumi, kā arī turpināti 
dzīvnieku uzvedības pētījumi. 
Rīgas zoodārzs 1988.–1992. gadā veica kokvardes 
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daudzveidības saglabāšanu un 
nodrošināt attiecīgās 
informācijas apmaiņu. 

reintrodukciju Latvijā, kā rezultātā Kurzemes 
dienvidrietumos izveidojās dzīvotspējīga kokvaržu 
savvaļas populācija. 2019. gadā sākām kokvardes 
populācijas monitoringu. Lauka pētījumus paredzēts 
turpināt 2020. gadā, bet pēc 2019. gada datiem 
gatavojam zinātnisku publikāciju. Par kokvardēm 
tiek izstrādāts arī viens kursa darbs Latvijas 
Universitātē un viens skolēna zinātniski 
pētnieciskais darbs. Divi universitātes mācību darbi 
un viens skolēna zinātniski pētnieciskais darbs 
saistās ar dzīvnieku uzvedības pētījumiem (Čapmana 
zebras, Mišmi takini un zeltainie šakāļi). 

  
Stratēģiskais mērķis 3:  
Nodrošināt labu vides komunikāciju un efektīvu vides izglītības programmu piedāvājumu dažādām mērķgrupām, lai  
• informētu, iesaistītu un izglītotu ikvienu par to, kā rūpēties par dzīvnieku sugu indivīdiem, par dzīvnieku sugu un par bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanu jeb vidi kopumā;  
• rosinātu izprast dabas (vērtības un likumsakarības) mums līdzās un cilvēka vietu tajā;  
• veicinātu videi draudzīgas attieksmes veidošanos un ilgtspējīga dzīvesveida attīstību sabiedrībā.  
Pamatuzdevums 3 – Vides izglītības un saziņas darba attīstība  

 Rīcības virziens Nr. 1 (RV1) Sabiedriskā informēšana un RNZD publiskā tēla veidošana 
15 Uzdevums/ aktivitāte Nr.1 

Pilnveidot organizēto 
pasākumu publicitāti, to 
ietvaros veikt izglītojošo 
darbu ar mērķi vairot 
iedzīvotāju interesi par 
RNZD eksponētajām 
dzīvnieku sugām un 
veicināt iedzīvotāju vides 
zināšanu paaugstināšanu 
un kultūras līmeņa celšanu. 

Informēts un apmierināts 
RNZD apmeklētājs 
Plānotais ikgadējais 
pasākumu publicitātes 
pieaugums 5% 

20–30 pasākumi gadā Izpildīts. 2019.gadā tika nodrošināta 25 izglītojoša un 
informatīva satura pasākumu norise. Pasākumu 
publicitāti 2019.gadā nodrošināja 72 preses relīzes 
un preses ziņas, regulāra ne retāk kā reizi divās 
nedēļas ziņu aktualizēšanas tīmekļa vietnē 
www.rigazoo.lv un 1-5x nedēļā sociālajos tīklos - 
www.facebook.com/RigaZoo/,  

www.draugiem.lv/rigazoo/ 

twitter.com/RigasZoodarzs. 

Publicitāti nodrošināja regulārs (2-4x nedēļā) tiešais 
saziņas darbs ar žurnālistiem, mediju pasākumu 
organizēšana. Papildus  publicitāti nodrošināja 
pasākumos iesaistīto nozares institūciju/ partneru 
izplatītās preses ziņas un dublētās publikācijas. 
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Izglītojoša programma – izziņas takas un pētnieciski 
radošas darbnīcas īstenota Tropu mēneša, Putnu 
dienu, Dzīvnieku ģimeņu dienu, Vēstures nakts, 
Rīgas svētku, Savannas dienu pasākumos. 

Izglītojoša satura elementi integrēti gan mediju 
pasākumos, gan atbalstītāju un partneru 
organizētajos pasākumos. Nozīmīgākie mediju 
pasākumi un informatīvās kampaņas 2019.gadā: 
Martā un aprīlī sadarbībā ar Dabas aizsardzības 
pārvaldi notika informatīvā kampaņa “Uzmanību – 
roņi!”. No maija līdz augustam iedzīvotāji aktīvi 
atsaucās Rīgas Zoodārza aicinājumam ziņot par 
Eiropas kokvardes izplatību Latvijā.  Jūnijā 
uzmanības centrā invazīvo dzīvnieku ekspozīciju 
atklāšana: zivju/bezmugurkaulnieku un  zeltaino 
šakāļu ekspozīcijas. Augustā, mediju apmeklēts, 
notika ikgadējā Galapagu bruņrupuču svēršana, lai 
pievērstu uzmanību apdraudētai dzīvnieku sugai un 
zoodārza lomai izzūdošo sugu saglabāšanā. 
Septembrī un oktobrī uzmanības lokā jaunā 
ekspozīcija “Āfrikas savanna”. Novembrī Latvijas 
vadošo mediju uzmanību piesaistīja KOHĒZIJAS 
FONDA PROJEKTS Nr. 5.4.2.2/17/I/002 ietvaros 
topošā Vides izglītības centra projekta prezentācija.  

16 Uzdevums/ aktivitāte Nr.2 
 
Nodrošināt informācijas 
aktualizāciju spēkā esošajā 
mājaslapā; pilnveidot un 
izstrādāt mūsdienu prasībām 
atbilstošu un dinamisku 
mājaslapas jauno versiju 
par notikumiem, pasākumiem un 
citām aktualitātēm RNZD 

Plānotais ikgadējais 
vietnes apmeklētības 
pieaugums 5% 
Ir izstrādāta aktuālajām 
prasībām atbilstoša, 
apmeklētājiem saistoša 
mājas lapa. 

Turpināt nodrošināt Tika nodrošināts 2019. gadā tīmekļa vietnē www.rigazoo.lv reģistrēti 
366 814 apmeklējumi:  27,5% unikālie jeb atkārtotie 
apmeklējumi, vienā apmeklējuma laikā apskatītas 2-
3 sadaļas, vidējais pavadītais laiks 1-2 minūtes. 
Tīmekļa vietni apmeklējuši no 113 valstīm, no 
ārvalstīm reģistrēti visbiežāk no Igaunijas, Lietuvas, 
Krievijas, Somijas. 73% interesenti lapu apmeklējuši 
no mobilajām ierīcēm. 
 

17 Uzdevums/ aktivitāte Nr.3 
Pilnveidot un nodrošināt 
sadarbību ar tradicionālajiem 
plašsaziņas līdzekļiem, 
veicināt vides aizsardzības ideju 
un dzīvnieku kolekciju 
popularizēšanu 
plašsaziņas līdzekļos. 

Informēts un apmierināts 
tradicionālo mediju 
žurnālists. 
Plānotais ikgadējais 
publicitātes pieaugums 
3–5% 

Ikgadējais 
publicitātes pieaugums 
3–5% 

Tiek nodrošināts  2019. gadā medijiem un interneta vietnei 
www.rigazoo.lv sagatavotas 72 preses relīzes un 
preses ziņas par pasākumiem, jaunumiem un 
notikumiem. Darbā ar žurnālistiem gatavoti 
informācijas kopsavilkumi, video un foto materiāli, 
lai panāktu pēc iespējas plašāku un precīzu 
notikumu izklāstu publikācijās un sižetos. Pēc ziņu 
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aģentūras LETA mediju monitoringa selektīvajiem 
datiem (LETA 2019.gadā būtiski samazināja 
monitorēto mediju - īpaši dabas/vides nozares – 
skaits, kas ietekmē datu objektivitāti) , 2019.gadā 
Rīgas Zooloģiskā dārza notikumi plašas saziņas 
līdzekļos (prese, radio, TV, webradars) atspoguļoti 
1935 ziņās. 

18 Uzdevums/ aktivitāte Nr.4 
Nodrošināt un 
attīstīt dalību sociālajos 
medijos: Twitter, 
Facebook, draugiem.lv, 
YouTube 

Plānotais sekotāju 
ikgadējais pieaugums 
10–30 % 

Tiek nodrošināts, monitorings Izpildīts Ziņu aktualizācija tika nodrošināta regulāri, līdz 5-7 
ziņām nedēļā. Atbildes sniegtas 2-3h laikā. 
Sekotāju skaits sociālajos tīklos turpina pieaugt. 
2019.gadā vietnē Facebook sekotāju skaits pieaudzis 
līdz 10 202 personām; vietnē draugiem.lv – 1266; 
vietnē Twitter 

19 Uzdevums/ aktivitāte Nr.5 
Sniegt informāciju par 
eksponētajām dzīvnieku sugām. 

Apraksti par 
eksponētajām dzīvnieku 
sugām www.rigazoo.lv 

Plānotais aprakstu skaita 
ikgadējais pieaugums 
5% 

Tika nodrošināts 2019.gadā tīmekļa vietnes www.rigazoo.lv 
Dzīvnieku sadaļa papildināta ar apakašsadaļu Putni 
un 45 sugu aprakstiem 

 Rīcības virziens Nr. 2 (RV2) – RNZD informatīvi izglītojošais noformējums un vizuālā identitāte 

20 Uzdevums/ aktivitāte Nr.1 
 

Nodrošināt sugu 
plāksnes eksponētajām 
dzīvnieku sugām 

Regulāra atjaunošana Turpināt nodrošināt Tiek nodrošināts  Regulāra atjaunošana 

21 Uzdevums/ aktivitāte Nr.2 
Papildināt un 
pilnveidot vides stendu 
integrēšanu apkārtējā 
vidē pie ekspozīcijām. 

 

Turpināt nodrošināt 
saskaņā ar plānotajiem 
kapitālieguldījumiem: 
2015.–2017. g. stendu 
komplekss "Āfrikas 
savanna". 

Turpināt nodrošināt Izpildīts Ar Valsts zivju fonda atbalstu  izveidoti 3 
lielformāta stendi par invazīvo sugu problemātiku un  
Latvijas zivju un bezmugurkaulnieku ekspozīcija 
informatīvi izglītojošais noformējums Akvārija ēkā.   
Izstrādāti 2 izglītojoši stendi zeltaino šakāļu 
ekspozīcijai. Izstrādāti 4 stendi par RNZD līdzdalību 
melnā grifa apdraudēto sugu Eiropas programmā 
(EEP), izvietoti Rīgā un filiālē “Cīruļi”. 
Turpinās informatīvi/izglītojošo stendu kompleksa 
izstrāde, kas interaktīvā veidā sniegtu apmeklētājiem 
informāciju par Āfrikas savannas ekosistēmu, sugu 
daudzveidību un mijattiecībām. 
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22 Uzdevums/ aktivitāte Nr.3 
Nodrošināt metodisko materiālu 
(darba lapas, interaktīvas izziņas 
spēles) izstrādi mācību 
nodarbību un tematisko 
ekskursiju vajadzībām 

5–7 metodisko materiālu 
komplekti gadā 

Nodrošināt  Izpildīts  ZooSkolas piedāvājums papildināts ar  jaunu 
ekskursijas tēmu “Dzīvnieki tēlu labirintos” 
pasākuma Ziemas naktis Zoodārzā ietvaros. 
Izglītības programmas tēmas un aktivitātes 
pārskatītas, papildinātas un pielāgotas atbilstoši 
kompetenču attīstošai metodoloģijai.    

23 Uzdevums/ aktivitāte Nr.4 
Nodrošināt 
iespieddarbu izdošanu 
dažādām mērķgrupām 

RNZD darbības pārskats 
2018.gadā. 
Kalendārs.   

Turpināt nodrošināt. Izpildīts  Tika izdoti RNZD darbības pārskats 2019.gadā,  
Kalendārs 2019, regulāri atjaunotas zoodārza kartes 
apmeklētājiem.  
Papildus 2019.gadā izstrādātas un ieviestas vienota 
stila darbinieku apliecības. Izveidots prezentācijas 
komplekts “Āfrikas savanna” (dāvanu maisiņš un 
krūzes ar orģinālzīmējumiem). 

24 Uzdevums/ aktivitāte Nr.5 
Izstrādāt RNZD informatīvā un 
izglītojošā noformējuma vienota 
stila vadlīnijas 

Vienots mājaslapas stils. Tiks nodrošināts Daļēji  Sadarbībā ar Rīgas domes simbolikas komisiju 
saskaņota Rīgas pilsētas mazā ģērboņa lietošana uz 
RNZD veidlapām, zīmoga, vizītkartēm, atbalstītāju 
stendos, pasākumu afišās sociālajos medijos, 
zoodārza kartē, mājaslapā, gadagrāmatā un stendos 
“Vēsturiskās vietas zooloģiskajā dārzā”. 

 Rīcības virziens Nr. 3 RV3 – Tiešais izglītojošais darbs – ZooSkolas vides izglītības programma 

25 Uzdevums/ aktivitāte Nr.1 
Organizēt pasākumus, to ietvaros 
veikt izglītojošo darbu 
ar mērķi vairot iedzīvotāju 
interesi par eksponētajām 
dzīvnieku sugām un veicināt 
iedzīvotāju vides zināšanu 
paaugstināšanu un 
kultūras līmeņa celšanu. 

15–20 pasākumi gadā Nesamazināt  Izpildīts Vasarā turpinājās dzīvnieku publiskās barošanas 
programma, lai izglītotu apmeklētājus un samazinātu 
dzīvnieku patvarīgu barošanu. 2019.gadā 
programma paplašināta līdz 12 aktivitātes vietām. 
2019.gadā turpinājām informēt un konsultēt 
sabiedrību dažādās ar savvaļas dzīvniekiem saistītās 
situācijās. Skaidrošana palīdz novērst daudzu 
savvaļas dzīvnieku nepamatotu nonākšanu nebrīvē. 

26 Uzdevums/ aktivitāte Nr.2 
 
Organizēt mācību 
nodarbības skolēniem, 
ekskursijas interesentu 
grupām, informatīvus 
seminārus izglītības 
iestāžu pārstāvjiem un 
lietišķos seminārus 
darbinieku 

200 grupas gadā Plānotais ikgadējais 
pieaugums 5% 

Izpildīts, 311 
grupas 

2019. gadā veikts tiešais izglītības darbs ar 427 
grupām (t.sk.: 336 ekskursijas, 86 mācību 
nodarbības, 5 lietišķie semināri un prezentācijas).   
Pedagoģisko meistarklašu - semināru laikā 2. un 
4.kursa studenti izzina mācību metodes dabas zinību 
apguvei zooloģiskajā dārzā, kā arī veic praktiskos 
darbus.  Sadarbība ar Rīgas Dabas zinību skolu 
pulciņš “Zoodārza Takuzinis”. Veidot izpratni par 
“zaļo domāšanu” un vides izglītību.  2019.gadā 
pedagogi un skolēni izvēlējās apmeklēt šādas 
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kvalifikācijas celšanai mācību nodarbības: 
• Dzīves vides - sauszeme, ūdens, gaiss 
• Dzīvnieku augšana un attīstība 
• Gadalaiki dzīvnieku pasaulē 
• Savvaļas un mājdzīvnieki 
• Latvijas dzīvnieki dabas ainavās 
• Dzīvnieku ķermeņa uzbūve 
• Dzīvnieki dažādās siltuma joslās 
• Augēdāji un gaļēdāji 
• Rāpuļi 
• Dzīvnieku savdabība kontinentos 
• Putni 
• Dzīvnieku sistemātika 
• Dzīvnieki pasaules dabas ainavās 
• Zīdītāji  

27 Uzdevums/ aktivitāte Nr.3 

Organizēt publiskās dzīvnieku 
barošanas demonstrācijas vasaras 
mēnešos. 

Notiek vasarā (jūnijs-augusts) Turpināt nodrošināt Tika nodrošināts Jau trīspadsmito vasaras sezonu jūnijā–augustā 
zoodārzā notika publiskās dzīvnieku barošanas 
programma, lai izglītotu apmeklētājus un samazinātu 
dzīvnieku patvarīgu barošanu. Vislielāko 
apmeklētāju uzmanību piesaista roņa Puikas 
uzstāšanās.   

 Rīcības virziens Nr. 4 RV4 – Mērķtiecīga sadarbības attīstība sabiedrības izglītošanā (Sadarbība ar pašvaldību un valsts 
pārvaldes institūcijām, ar izglītības un dabas aizsardzības organizācijām, ar tūrisma un kultūras struktūrām) 

28 Uzdevums/ aktivitāte Nr.1 

Piedalīties vides 
izglītības aktivitātēs 
ārpus RNZD, veicot 
dzīvnieku 
demonstrāciju 

Izbraukumu lekcijas ar 
dzīvnieku demonstrāciju 
darbība pārtraukta. Izstrādāt 
jaunu koncepciju un izveidot 
nodrošinājumu aktivitāšu 
atjaunošanai. 

Izstrādāt jaunu koncepciju un 
izveidot nodrošinājumu 
aktivitāšu atjaunošanai. 

Uz laiku pārtraukts Aktivitātes pārtrauktas darba resursu trūkuma dēļ. 

29 Uzdevums/ aktivitāte Nr.2 

Piedalīties izglītojošās aktivitātēs 
ārpus RNZD un, 
izmantojot uzkrāto 
zināšanu bāzi, veicināt 
sabiedrības informētību par vides 
un dabas jautājumiem. 
 

Tiek nodrošināts  Tiek nodrošināts Izpildīts 2019.gadā sadarbība notika ar  Dabas aizsardzības 
pārvaldi, Latvijas Dabas muzeju, LU Botānisko 
dārzu, Latvijas Ornitoloģijas biedrību, Latvijas pūču 
izpētes biedrību, Lauku atbalsta dienestu unValsts 
zivju fondu, Rīgas Jauno Tehniķu Centra 
Dabaszinību skolu, Latvijas Universitātes 
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti, 
Jauno biologu skolu, Bērnu un jauniešu centra 
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“Rīgas Skolēnu pils” vizuālās mākslas pulciņu, u.c. 

Izglītības un informācijas nodaļas darbiniekiem tika 
organizēti 5 lietišķie semināri kvalifikācijas celšanai. 
Turpinājās sadarbība ar Latvijas Universitātes 
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti 

 Rīcības virziens Nr. 5 (RV5) Sadarbība ar pašvaldību un valsts pārvaldes institūcijām, ar izglītības un dabas aizsardzības 
organizācijām, ar tūrisma un kultūras struktūrām 

30 Uzdevums/ aktivitāte Nr.1 
Veikt mārketinga un 
citas aktivitātes, lai 
palielinātu apmeklētāju, 
t.sk. tūristu skaitu, un 
apmierinātību ar 
uzturēšanos RNZD, kas 
izveidots par 
daudzveidīgu un 
konkurētspējīgu Rīgas 
tūrisma produktu 

50–80 reklāmas maketi 
sadarbībā ar partneriem. 
Dažāda līmeņa atlaižu 
programma līdz 75% 

Turpināt nodrošināt Izpildīts  2019. gadā turpinājām regulāri piedāvāt dažāda 
līmeņa atlaides: 
- "Ziemas naktis" – atlaide līdz 75%; 
- "Tropu mēnesis" – atlaide 50% skolēnu grupā; 
- "Ģimeņu dienas" – atlaide 50%; 
- "Vēstures nakts" – atlaide līdz 50%; 
- "Svītrainās dienas" – atlaide 1,00 EUR; 
-"Dzīvnieku dienas" – atlaide 50%; 
10 reižu zoodārza apmeklējuma kartei iegādājoties 
kuponu akciju laikā- 50% atlaide; 
Auto novietošanai stāvlaukumā, iegādājoties kuponu 
akciju laikā- 50% atlaide 

31 Uzdevums/ aktivitāte Nr.2 
Organizēt informatīvos un 
pieredzes apmaiņas 
seminārus darbinieku 
kvalifikācijas celšanai 
un sadarbības veicināšanai ar 
potenciālajiem atbalstītājiem, 
sponsoriem un partneriem 

Tiek nodrošināts Turpināt nodrošināt Izpildīts Izglītības un informācijas nodaļas vadītāja Laura 
Līdaka ar stenda referātu “Bird Day at Riga Zoo – 
Tradition, Education and Consercation” par Putnu 
dienām kā nozīmīgu Rīgas Zoodārza tradīciju vides 
izglītības un dabas aizsardzības kontekstā dalījās 
pieredzē Eiropas Zoodārzu un Akvāriju asociācijas 
rīkotajā izglītotāju konferencē (EAZA 
EDUCATION CONFERENCE 2019) Skansenas 
zoodārzā, Zviedrijā. 

32 Uzdevums/ aktivitāte Nr.3 
 
Sekmēt atbalstītāju 
piesaisti pasākumu 
organizēšanā, 
popularizēšanā un 
reklāmas veidošanā 

25–30 sadarbības 
partneri gadā 

Plānotais sadarbības 
partneru un atbalstītāju 
skaita pieaugums 5–10% 
gadā. Nodrošināt sadarbības 
partneru datu bāzes un 
atbalstītāju plānveidīgas 
piesaistes programmas 

Izpildīts Turpinās dažādu pasākumu organizēšanā un to 
popularizēšanā, reklāmas veidošanā iesaistīti vairāk 
nekā 25 sadarbības partneri, veidojot abām 
sadarbības pusēm izdevīgus un pieņemamus 
nosacījumus (t.sk. atlaides sadarbības partneriem –
Rīdzinieku karte, Tallink Club).   
Turpinājās sadarbība ar tūrisma informācijas 
centriem un portāliem, palielinot Rīgas zoodārza 
atpazīstamību ārvalstīs. Turpinās sadarbība ar 
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izstrāde. Tūrisma Attīstības valsts aģentūru, ar Rīgas Tūrisma 
Attīstības Biroju un iesaistīšanās LIVE RĪGA 
partneru programmā.  
 

 Stratēģiskais mērķis Nr. 4.  
Nodrošinot apmeklētājiem atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas, vienlaicīgi  veicināt izpratni par 
veselīga dzīvesveida nozīmīgumu un sekmēt tūrisma attīstību 
Pamatuzdevums 4 – Vizuālais veidols un teritorijas plānošana, mārketinga attīstība 

 Rīcības virziens Nr. 1 (RV1) Vides pieejamība apmeklētājiem 
33 Uzdevums/ aktivitāte Nr.1 

 
Nodrošināt RNZD 
pieejamību 
apmeklētājiem, to skaitā 
apmeklētājiem ar 
īpašām vajadzībām.    
 

 Palielināt vides pieejamība 
no75% līdz 90% 

Turpināt palielināt Tiek nodrošināts 2019. gadā turpinājās ekspozīciju  pieejamības 
nodrošināšana apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām. 
Jaunā ekspozīcija “Āfrikas Savanna”  ir pielāgota  
apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām.  

 

 
      
      

   
      

Valdes priekšsēdētājs R.Greiziņš _______________  Valdes loceklis S.Cakuls________________      

 


