
Cietsirdība pret dzīvniekiem –
tiesiskais regulējums, 

nodarījuma sastāvs, sodi, to 
piemērošana

2021.gada 30.aprīlī

Latvijas Juristu dienas 2021

Projektu “Dzivniekupolicija.lv un sabiedrisko inspektoru

tīklojums Latvijas reģionos” finansiāli atbalsta Norvēģija, 

Islande un Lihtenšteina



I daļa

• Cietsirdīga izturēšanās pret dzīvnieku
(nodarījuma sastāvs un sods) -
Administratīvs pārkāpums (DzAL
59.pants); Noziedzīgs nodarījums (KL 
230.pants);

• Administratīvo pārkāpumu process un 
kriminālprocess (praktiskie piemēri);

• Likumprojekts “Grozījumi Dzīvnieku 
aizsardzības likumā” (reģ.Nr.507/Lp13);

• Pilsoniskā iniciatīva “Bargākus sodus 
par cietsirdīgu izturēšanos pret 
dzīvniekiem” (reģ.Nr.558/Lm13);

• Vadlīnijas-instrukcija par dzīvnieku 
izņemšanu administratīvo pārkāpumu 
lietās un krimināllietās

II daļa - diskusija

• Tiesiskā regulējuma par cietsirdīgu 
izturēšanos pret dzīvnieku atbilstība 
nodarījuma smagumam un sabiedriski 
bīstamajām sekām

• Iestāžu kompetences sadalījums, 
procesuālā rīcība, sadarbība lietās par 
cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku

• Priekšlikumi grozījumiem tiesību 
aktos par cietsirdīgu izturēšanos pret 
dzīvnieku



Cietsirdīga izturēšanās pret dzīvnieku
(nodarījuma sastāvs)

Administratīvs pārkāpums 

(DzAL 59.pants)

• personas prettiesiska, vainojama
rīcība (darbība vai bezdarbība), ja 
par to nav paredzēta
kriminālatbildība

Noziedzīgs nodarījums 

(KL 230.pants)

• mazāk smags noziegums

• kriminālatbildība iestājas, ja 
dzīvnieks iet bojā vai tiek sakropļots 
un konstatēts, ka šīs sekas ir vainīgā 
nodarījuma rezultāts

• tīšs nodarījums, tiešs nodoms

V.Liholaja, A.Niedre „Krimināllikuma komentāri”, 6.grāmata, 

Sevišķā daļa, Firma „AFS”, Rīga, 1999.g., 20.-21.lpp.
Administratīvās atbildības likums, 5.pants



Cietsirdīga izturēšanās pret dzīvnieku
(sods)

Administratīvs pārkāpums 

(DzAL 59.pants)

• naudas sods fiziskajai personai 
no divdesmit līdz četrsimt 
naudas soda vienībām, bet 
juridiskajai personai — no 
četrdesmit līdz septiņsimt 
naudas soda vienībām, 

• dzīvnieku turēšanas tiesību 
aizliegums uz laiku līdz diviem 
gadiem vai bez tā.

Noziedzīgs nodarījums 

(KL 230.pants)

Dzīvnieks gājis bojā vai 
sakropļots, vai par dzīvnieka 
spīdzināšanu

• brīvības atņemšana uz laiku 
līdz trim gadiem

• īslaicīga brīvības 
atņemšana

• piespiedu darbs

• naudas sods

• probācijas uzraudzība uz 
laiku līdz trim gadiem vai 
bez tās

Izdarīts publiskā vietā vai
nepilngadīgā klātbūtnē vai
izdarījusi personu grupa pēc
iepriekšējas vienošanās, vai ja 
ar to radīts būtisks kaitējums

• brīvības atņemšana uz laiku 
līdz pieciem gadiem

• īslaicīga brīvības 
atņemšana

• piespiedu darbs

• naudas sods

• probācijas uzraudzība uz 
laiku līdz trim gadiem vai 
bez tās



Cietsirdīga izturēšanās pret dzīvnieku
(dzīvnieka konfiskācija)

Administratīvs pārkāpums

• Konfiskācija nav administratīvais sods

• Dzīvnieks ir ar administratīvo 
pārkāpumu saistīta manta

• Dzīvniekus var konfiscēt, ja sakarā ar
izdarīto administratīvo pārkāpumu tie 
nav atstājami administratīvo pārkāpumu
izdarījušas personas īpašumā

Noziedzīgs nodarījums

• Mantas īpašā konfiskācija nav kriminālsods

• Dzīvnieks ir ar noziedzīgu nodarījumu saistīta
manta

• Dzīvniekus var konfiscēt, ja sakarā ar izdarīto
noziedzīgo nodarījumu tie nav atstājami
noziedzīgu nodarījumu izdarījušas personas 
īpašumā.



Lieta “Kaķis maisā” (Jelgava)
administratīvā pārkāpuma process

Atrasts dzīvnieks 

atkritumos, 

iesiets polietilēna 

maisā 

 Cietsirdīga 

izturēšanās pret 

dzīvnieku:

- administratīvs 

pārkāpums;

- noziedzīgs 

nodarījums

Pārtikas un 

veterinārais 

dienests

administratīvā 

pārkāpuma 

process

Atteikums uzsākt 

kriminālprocesu

Lēmums par soda 

piemērošanu

Sūdzība prokuratūrai

 Nav iestājušās KL paredzētās sekas – dzīvnieka nāve;

 Nav nodarījuma subjektīvās puses – persona nevēlējās spīdzināt dzīvnieku

Policija

Prokurora Lēmums par 

lēmuma par atteikšanos uzsākt 

kriminālprocesu atcelšanu un 

materiāla nosūtīšanu papildus 

pārbaudei



Lieta “Suns Arčijs” (Ķekavas novads)
administratīvā pārkāpuma process

Dzīvnieka izņemšana, 

administratīvā 

pārkāpuma lietas 

uzsākšana

 Dzīvnieka 

labturības prasību 

pārkāpums;

 Cietsirdīga 

izturēšanās pret 

dzīvnieku

procesuālā kārtība 

– lēmums par 

dzīvnieka 

izņemšanu

 Administratīvo 

pārkāpumu atbalsta 

informācijas sistēma;

 Policija - PVD;

 Iesniegums no 

Biedrības (dzīvnieka 

glabātāja)

Lēmums 

administratīvā 

pārkāpuma 

procesā

Lēmums par 

rīcību ar 

izņemto 

mantu

Lēmums par soda 

piemērošanu

 naudas sods;

 dzīvnieku

turēšanas tiesību

aizliegums (?)

86. pants. Ar administratīvo pārkāpumu

saistīta manta

(2) Ar administratīvo pārkāpumu saistītu mantu

konfiscē.

(3) Dzīvniekus var konfiscēt, ja sakarā ar izdarīto

administratīvo pārkāpumu tie nav atstājami

administratīvo pārkāpumu izdarījušas personas

īpašumā.

KONFISKĀCIJA

Sūdzība par 

dzīvnieka turēšanas 

apstākļiem



Lieta “Mirušās govis” (Vecumnieku novads)
administratīvā pārkāpuma process

konstatēts

novārdzinātu

liellopu

ganāmpulks, t.sk. 

miruši dzīvnieki

 Cietsirdīga 

izturēšanās pret 

dzīvnieku:

- administratīvs 

pārkāpums;

- noziedzīgs 

nodarījums

Pārtikas un 

veterinārais 

dienests

administratīvā 

pārkāpuma process par 

cietsirdīgu izturēšanos 

pret dzīvnieku

Kriminālprocess Rīcība ar dzīvniekiem

 Saimniecība jau 

bijusi PVD 

redzeslokā par 

labturības prasību 

neievērošanu

Policija

 KL 230.pants - cietsirdīga izturēšanās pret 

dzīvnieku, kuras rezultātā tas gājis bojā vai 

sakropļots, vai par dzīvnieka spīdzināšanu



Likumprojekts “Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības 
likumā” (reģ.Nr.507/Lp13)

1) sabiedrisko dzīvnieku aizsardzības inspektoru tiesiskā 
statusa noteikšana;

2) kompetences sadalījums starp policiju un PVD 
administratīvo pārkāpumu procesā;

3) par deleģējumu izstrādāt MK noteikumus:

• par dzīvnieku labturības prasībām mājas (istabas) 
dzīvnieku audzētavās un mājas (istabas) dzīvnieku 
audzētavas reģistrācijas kārtību;

• par mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanas un 
reģistrēšanas kārtību;

• par kārtību, kādā sabiedriskās dzīvnieku aizsardzības 
organizācijas tiek iesaistītas dzīvnieku aizsardzības un 
labturības prasību ievērošanas uzraudzībā.

2020.gada nogalē uzsākta likumprojekta 

izskatīšana Saeimas Tautsaimniecības, 

vides, agrārās un reģionālās attīstības 

politikas komisijas Vides un klimata 

apakškomisijā:

- 20.10.2020.g. 

- 17.11.2020.g.



Pilsoniskā iniciatīva “Bargākus sodus par cietsirdīgu 
izturēšanos pret dzīvniekiem” (reģ.Nr.558/Lm13)

• Cietsirdība pret dzīvnieku pārsvarā tiek 
kvalificēta kā administratīvs pārkāpums;

• Nepieciešams publisks reģistrs par 
personām, kas sodītas par cietsirdīgu 
izturēšanos pret dzīvnieku;

• Kontrole – PVD (pēc likuma), bet 
nepieciešama sadarbība ar policiju un 
dzīvnieku aizsardzības organizācijām



Vadlīnijas-instrukcija par dzīvnieku 
izņemšanu administratīvo pārkāpumu 

lietās un krimināllietās



Diskusijas jautājumi:

 Tiesiskā regulējuma par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku 
atbilstība nodarījuma smagumam un sabiedriski bīstamajām sekām

 Iestāžu kompetences sadalījums, procesuālā rīcība, sadarbība lietās 
par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku

 Priekšlikumi grozījumiem tiesību aktos par cietsirdīgu izturēšanos 
pret dzīvnieku



Paldies!


