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LĒMUMS 

PAR LIETAS IEROSINĀŠANU 

 

Rīgā 2017. gada 9. maijā 

 

Satversmes tiesas 3. kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētāja 

Sanita Osipova, tiesneses Daiga Rezevska un Ineta Ziemele, 

kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemto Latvijas Republikas 

tiesībsarga (turpmāk – Pieteikuma iesniedzējs) pieteikumu par lietas ierosināšanu 

(pieteikums Nr. 63/2017), 

konstatēja: 

1. Pieteikuma iesniedzējs lūdz Satversmes tiesu: 

1.1. atzīt Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 16 

“Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr. 16) 

2. pielikuma 2. punktu par neatbilstošu likuma “Par piesārņojumu” 2. panta 

7. punktam, 18.
1
 panta trešajai daļai un Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk 

– Satversme) 111. un 115. pantam; 

1.2. atzīt Noteikumu Nr. 16 2.4. apakšpunktu, ciktāl tas attiecas uz 

publiskiem pasākumiem autosportā un motosportā, kas norisinās apdzīvotā vietā 

(pilsētā vai ciemā) izvietotā atklātā autosporta un motosporta bāzē un kuriem 

Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā noteiktajā kārtībā ir 

izsniegta atļauja publisku pasākumu rīkošanai, par neatbilstošu likuma “Par 

piesārņojumu” 2. panta 7. punktam un Satversmes 111. un 115. pantam. 
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2. Noteikumu Nr. 16 2. pielikuma 2. punkts paredz vides trokšņa 

robežlielumus ārpus telpām izvietotajām mototrasēm, kas atrodas individuālo 

dzīvojamo māju (savrupmāju, mazstāvu vai viensētu) un daudzstāvu dzīvojamās 

apbūves teritorijā. Savukārt šajā punktā ietilpstošā piezīme noteic, ka apdzīvotā 

vietā izvietotās atklātās autosporta un motosporta bāzes radīto troksni novērtē, 

izmantojot tikai vides trokšņa robežlielumus, taču neveicot trokšņa rādītāju 

novērtēšanu telpās. 

Savukārt Noteikumu Nr. 16 2.4. apakšpunkts paredz, ka šie noteikumi 

neattiecas uz publiskiem pasākumiem, kuri ir saskaņoti ar vietējo pašvaldību 

atbilstoši Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumam (saņemta 

atļauja).  

 

3. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 16. panta 3. punktu Satversmes tiesa 

izskata lietas par citu normatīvo aktu vai to daļu atbilstību augstāka juridiska spēka 

tiesību normām (aktiem).  

Tādējādi Pieteikuma iesniedzēja prasījums izvērtēt Ministru kabineta 

noteikumu normu atbilstību likumam “Par piesārņojumu” un Satversmei ir 

piekritīgs Satversmes tiesai. 

 

4. Satversmes tiesas likuma 17. panta pirmās daļas 8. punkts noteic, ka 

tiesības iesniegt pieteikumu par lietas ierosināšanu ir “tiesībsargam, ja institūcija 

vai amatpersona, kas izdevusi apstrīdēto aktu, nav tiesībsarga norādītajā termiņā 

novērsusi konstatētos trūkumus”. Arī saskaņā ar Tiesībsarga likuma 13. panta 

8. punktu tiesībsargam ir tiesības iesniegt pieteikumu par lietas ierosināšanu 

Satversmes tiesā, ja iestāde, kas izdevusi apstrīdamo aktu, nav tiesībsarga 

norādītajā termiņā novērsusi konstatētos trūkumus. 

No pieteikuma un tam pievienotajiem dokumentiem izriet, ka Pieteikuma 

iesniedzējs ar 2016. gada 12. oktobra atzinumu pārbaudes lietā Nr. 2016-1-22 ir 

vērsies pie institūcijas, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Ministru kabineta – un 

aicinājis to sešu mēnešu laikā novērst atzinumā konstatētos trūkumus. Savukārt 

Ministru kabinets ar 2016. gada 29. novembra vēstuli Nr. 18/TA-2258 šos 

konstatētos trūkumus noraidīja, vienlaikus uzsverot gatavību turpināt pilnveidot 

vides trokšņa pārvaldību. 

Tiesībsargs ar 2017. gada 16. janvāra vēstuli Nr. 6-8/18 atkārtoti vērsās 

Ministru kabinetā, aicinot sešu mēnešu laikā novērst normatīvajā regulējumā 

konstatētos trūkumus. Taču Ministru kabinets ar 2017. gada 27. februāra vēstuli 

https://likumi.lv/ta/id/111963-publisku-izklaides-un-svetku-pasakumu-drosibas-likums
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Nr. 18/TA-99 norādīja, ka šobrīd nav lietderīgi izstrādāt grozījumus Noteikumos 

Nr. 16, jo šobrīd Satversmes tiesā ir ierosināta lieta Nr. 2017-02-03 “Par Ministru 

kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un 

pārvaldības kārtība” 2. pielikuma 2. punkta, ciktāl tas attiecas uz ārpus telpām 

izvietotajām mototrasēm individuālo dzīvojamo māju un daudzstāvu dzīvojamās 

apbūves teritorijā, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 111. un 

115. pantam”. Pēc sprieduma pasludināšanas minētajā lietā Ministru kabinets 

lemšot par turpmākas rīcības nepieciešamību normatīvā regulējuma uzlabošanā.   

Līdz ar to Pieteikuma iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt Satversmes tiesā 

pieteikumu par lietas ierosināšanu. 

 

5. Pieteikumā ir sniegts lietas faktisko apstākļu izklāsts un juridiskais 

pamatojums par Noteikumu Nr. 16 2. pielikuma 2. punkta iespējamu neatbilstību 

likuma “Par piesārņojumu” 2. panta 7. punktam, 18.
1
 panta trešajai daļai un 

Satversmes 111. un 115. pantam, kā arī Noteikumu Nr. 16 2.4. apakšpunkta, ciktāl 

tas attiecas uz publiskiem pasākumiem autosportā un motosportā, kas norisinās 

apdzīvotā vietā (pilsētā vai ciemā) izvietotā atklātā autosporta un motosporta bāzē 

un kuriem Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma noteiktā kārtībā 

ir izsniegta atļauja publisku pasākumu rīkošanai, iespējamu neatbilstību likuma 

“Par piesārņojumu” 2. panta 7. punktam un Satversmes 111. un 115. pantam. 

Pieteikums atbilst arī pārējām Satversmes tiesas likuma 18. pantā noteiktajām 

prasībām. 

 

Ņemot vērā konstatēto un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 

20. pantu, Satversmes tiesas 3. kolēģija 

nolēma: 

1. Ierosināt Satversmes tiesā lietu “Par Ministru kabineta 2014. gada 

7. janvāra noteikumu Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 

2. pielikuma 2. punkta atbilstību likuma “Par piesārņojumu” 2. panta 7. punktam, 

18.
1
 panta trešajai daļai un Latvijas Republikas Satversmes 111. un 115. pantam, 

kā arī šo noteikumu 2.4. apakšpunkta, ciktāl tas attiecas uz publiskiem 

pasākumiem autosportā un motosportā, kas norisinās apdzīvotā vietā (pilsētā vai 

ciemā) izvietotā atklātā autosporta un motosporta bāzē un kuriem Publisku 

izklaides un svētku pasākumu drošības likumā noteiktajā kārtībā ir izsniegta 

atļauja publisku pasākumu rīkošanai, atbilstību likuma “Par piesārņojumu” 
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2. panta 7. punktam un Latvijas Republikas Satversmes 111. un 115. pantam” pēc 

Latvijas Republikas tiesībsarga pieteikuma (pieteikums Nr. 63/2017). 

2. Uzaicināt institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Ministru kabinetu – 

līdz 2017. gada 10. jūlijam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas 

faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. 

 

  

 Lēmums nav pārsūdzams. 

 

Satversmes tiesas 3. kolēģijas priekšsēdētāja S. Osipova 
 


