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2016.gada 23.janvārī. 

 

Biedrība “Klubs "Seskumīlis"" lūdz izskatīt lietu par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, 

saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likuma 12. panta pirmo daļu, kas paredz, ka par šā likuma 

pārkāpumiem persona saucama pie likumā noteiktās atbildības, un saukt pie atbildības vainīgās 

personas. 

 

 2016.gada 20.janvārī, plkst. 15.30  biedrība "Klubs "Seskumīlis"" saņēma informāciju no 

cilvēka, kas nevēlas atklāt savu vārdu, ka Rīgā, Kurzemes prospektā 96, pa dzīvojamās mājas logu 

no trešā stāva ir izmests mājas sesks, kas tagad skraida pa pagalmu. Biedrībai saņemot un izplatot šo 

informāciju kluba biedriem, tika nolemts nekavējoties doties meklēt dzīvnieku, lai izslēgtu 

nekompetentu personu apdraudējumu no stresam pakļautā dzīvnieka, kā arī pēc iespējas ātrāk palīdzēt 

bezpalīdzīgā stāvoklī atstātam dzīvniekam, nepieradušam pie esošās zemās āra temperatūras un 

nepieradušam atrasties agresīvajā pilsētvidē (t.i. būt apdraudētam no automašīnām un citiem ielas 

dzīvniekiem). Ierodoties uz vietas tika noteikta vieta, kurā vietā sesks ir iekritis sniegā (metiena 

rezultātā), atrastas seska pēdas, taču ejot pēc pēdām un apskatot apkārtni, sesks līdz pilnīgas tumsas 

iestāšanās brīdim netika atrasts. Iegūstot informāciju no mājas iedzīvotājiem tika noskaidrots 

dzīvoklis nr.XX, kura iemītniekiem pieder sesks, tika mēģināts kontaktēties ar šī dzīvokļa 

iedzīvotājiem, taču durvis netika atvērtas, kaut logos dega gaisma. Sludinājumu portālā ss.lv un 

sociālajos tīklos jau plkst.17.00 tika izvietota informācija par mājas seska meklējumiem Imantas 

rajonā. Tā kā sesks tās dienas vakarā netika atrasts, tika nolemts atgriezties šajā rajonā nākamās dienas 

rītā ar sludinājuma lapiņām un turpināt meklējumus. 

 21.janvārī, saskaņojot ar apkārtesošo māju apsaimniekotāju darbiniekiem, tika apsekoti visu 

apkārtējo māju pagrabi, kuros sesks būtu varējis iekļūt lai noslēptos un sasildītos. Tika uzrunāti 

garāmejoši cilvēki, kas deva informāciju, ka esot dzirdējuši vai pat redzējuši, ka mājas sesks esot bijis 

māju kāpņutelpās, un meklējis kontaktus ar cilvēkim. Meklējumu rezultātā uz ielas mūsu biedrības 

biedre Jeļena Xxxxxxxxx satika personu, kuras valdījumā ir bijis meklētais dzīvnieks - Xxxxx 

Xxxxxxx, dzīvojošu dzīvesvietā: Kurzemes prospektā 96, dzīvoklis XX, kas sarunā apstiprināja, ka 

sesks piederot viņas māsai, bet no dzīvnieka atbrīvojās viņa (Xxxxx Xxxxxxx), jo tas esot iekodis 

viņas divgadīgajam bērnam. Sesks esot iegūts caur sludinājumu portālu ss.lv, kur sesku bez maksas 

viņiem atdeva ar pamatojumu, ka ģimene izceļojot no valsts. Izmešanas pa logu faktu Xxxxx 

Xxxxxxx noliedza, sakot ka sesks esot ietīts palagā un izlikts pie kāpņutelpas durvīm, pieņemot, ka 

sesks ir slims ar trakumsērgu (kas būtu neiespējami , ja dzīvnieku būtu sapotēts likuma noteiktajā 

kārtībā).   

 Turpinot seska meklēšanu, pēcpusdienā pēc ievāktās informācijas no apkārtējiem 

iedzīvotājiem, tika noteikta kāpņutelpa un dzīvoklis, kurā dzīvojošās personas ir sesku paņēmušas. 

Sakontaktējoties ar šiem cilvēkiem, izrādījās, ka atrastais sesks ir jau nodots kādam radiniekam, bet 



tas ir sesku jau pārdevis par 30eur kādam cilvēkam Bolderājā. Iegūstot pircēja telefona numuru un 

sazinoties ar viņu, lai pārliecinātos par seska atrašanos drošā vidē un informētu par obligāto 

veterinārārsta apmeklējuma un vakcinācijas nepieciešamību, tika secināts, ka arī šim cilvēkam nav 

nekādu elementāro priekšzināšanu par mājas seskiem, lai tālāk risinātu radušos situāciju. Uz sniegto 

informāciju par seska turēšanu tika atbildēts ar rupjībām un izvirzīts piedāvājums par seska izpirkšanu 

par 80eur. Tika nolemts, ka dzīvnieku nedrīkst atstāt šādas personas valdījumā. Pēc ilgstošām 

pārrunām ar seska atradēju – pārdevēju – pircēju, sesks tika nodots biedrības pārstāvjiem plkst.20.30 

pircēja dzīvesvietā, vienojoties, ka biedrība nevērsīsies pret atrastā seska pārdošanas faktā 

iesaistītajām personām. 

 Saņemot un apskatot mājas sesku, acīmredzamas trakumsērgas pazīmes seska uzvedībā netika 

konstatētas. Tika konstatēts, ka tas ir vidējai miesasbūvei atbilstošs mājas sesks, sabuļkrāsas tēviņš ar 

izteikti gaišu galvu, rozā degunu, ~10 mēnešus vecs, nekastrēts, bez identifikācijas mikročipa. Sesks 

nav agresīvs, taču ar izteiktām meklēšanās pazīmēm (dzīvnieka seksuālās aktivitātes periods, kad var 

novērot atbilstošas uzvedības izmaiņas), kas varētu būt par iemeslu kodienam bērnam, kas tika minēts 

kā iemesls seska pamešanai/izmešanai uz ielas. Seskam tika veikta klīniskā izmeklēšana veterinārajā 

klīnikā "Jelgavas centra veterinārā klīnika" - SIA "Rimal", adrese: Driksas 1, Jelgava, ar kuru 

biedrībai "Klubs "Seskumīlis"" ir sadarbības līgums. Saskaņā ar  Trakumsērgas valsts uzraudzības un 

apkarošanas programmā noteiktajām darbībām, tika pieņemts un parakstīts Lēmums par rīcību ar 

dzīvnieku (pielikumā) un seskam ir noteikta 21 dienu ilga novērošanas karantīna un saņemti 

Norādījumi dzīvnieka novērošanai (pielikumā), lai pilnībā pierādītu un izslēgtu trakumsērgas 

saslimšanas iespējamību. Sesks tika identificēts ar mikroshēmu. 

 

 No augstāk aprakstītā ir redzms, ka ir pārkāpti: 

 

1. Dzīvnieku aizsardzības likuma 4.panta 3. un 4.pkts - dzīvnieka atstāšana bez 

aprūpes un bezpalīdzīgā stāvoklī; 13. un 14 pkts - citu tādu darbību veikšana, kas izraisa vai 

var izraisīt dzīvnieka sakropļošanu vai nāvi, kā arī dzīvnieku turēšanas noteikumu, labturības 

prasību neievērošana, kas apdraud dzīvnieka veselību vai var izraisīt tā nāvi; 5.panta 2.daļa - 

Dzīvnieka īpašniekam ir Civillikumā noteiktā vara pār dzīvnieku, dzīvnieka īpašniekam ir šādi 

pienākumi: rūpēties par dzīvnieka veselību, labturību un izmantošanu atbilstoši tā sugai, 

vecumam un fizioloģijai;  nodrošināt, lai dzīvnieks netraucētu un neapdraudētu cilvēkus vai 

citus dzīvniekus; nodrošināt dzīvnieka turēšanas apstākļu, aprīkojuma, barības un ūdens 

atbilstību tā fizioloģiskajām un etoloģiskajām vajadzībām, ņemot vērā attiecīgā dzīvnieka sugu, 

attīstības, adaptācijas un pieradināšanas pakāpi;  nepakļaut dzīvnieku sāpēm un ciešanām, kā 

arī novērst tā savainošanās iespējas; 3.daļa - ja dzīvnieka īpašnieks nespēj pildīt šā panta otrajā 

daļā minētos pienākumus, dzīvnieku atsavina personai, kas spēj pildīt šos pienākumus, nodod 

dzīvnieku patversmei vai nogalina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 4.daļa - šā panta 

otrajā daļā minētie pienākumi ir arī dzīvnieka turētājam, kuram īpašnieks uzticējis dzīvnieku 

vai kura valdījumā dzīvnieks nokļuvis citādā veidā. 

2.  MK noteikumu Nr.266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku 

turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai" 

IV1 nodaļa – īpašas prasības mājas (istabas sesku) turēšanai – 23.1 Mājas (istabas) sesku 

atļauts atsavināt, nākamajam īpašniekam nododot kopā ar vakcinācijas apliecību vai mājas 

(istabas) dzīvnieka pasi (ja dzīvniekam ir implantēta mikroshēma): 23.1 1. pēc astoņu nedēļu 

vecuma sasniegšanas un divas nedēļas pēc pēdējās vakcinācijas pret vīrusa izraisītām infekcijas 

slimībām, ja vakcinācija veikta sešu nedēļu vecumā, vai nedēļu pēc pēdējās vakcinācijas pret 

vīrusa izraisītām infekcijas slimībām, ja vakcinācija veikta astoņu nedēļu vecumā; 23.1 2. pēc 

triju mēnešu vecuma sasniegšanas, ja dzīvnieks ir vakcinēts pret vīrusa izraisītām infekcijas 

slimībām un trakumsērgu, bet ne agrāk kā nedēļu pēc vakcinācijas. 

 

http://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums


      Atbildība par minēto normatīvo aktu pārkāpšanu ir paredzēta Krimināllikuma 230.pantā un 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106. un 106.1 pantā. 

 

      Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam Jūs savas kompetences ietvaros veikt pārbaudi par šajā iesniegumā 

minētajiem faktiem un saukt vainīgās personas pie kriminālās vai administratīvās atbildības. 

 

Pielikumā: 1)  Lēmums par rīcību ar dzīvnieku 22. 01.2016., 

         2)  Norādījumi dzīvnieka novērošanai 22.01.2016. 

 

 

 

Biedrības "Klubs "Seskumīlis"" 

valdes priekšsēdētāja:            Sarmīte Luste 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 


