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SATVERSMES TIESA
Ierosināta lieta par trokšņu regulējumu mototrašu tuvumā
Satversmes tiesas 1. kolēģija 2017. gada 10. janvārī ierosināja lietu „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”.
Apstrīdētā norma
Apstrīdētā Ministru kabineta noteikumu norma paredz vides trokšņa robežlielumus ārpus
telpām izvietotajām mototrasēm, kas atrodas individuālo dzīvojamo māju (savrupmāju,
mazstāvu vai viensētu) un daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā. Pieļaujamo trokšņu
amplitūda dažādās situācijās ir no 65 dB(A) līdz 75 dB(A). Tāpat apstrīdētā norma
paredz, ka apdzīvotā vietā izvietotās atklātās autosporta un motosporta bāzes radīto
troksni novērtē, izmantojot tikai vides trokšņa robežlielumus, taču neveicot trokšņa
rādītāju novērtēšanu telpās.
Augstāka juridiska spēka normas
Satversmes 111. pants: „Valsts aizsargā cilvēku veselību un garantē ikvienam
medicīniskās palīdzības minimumu.”
Satversmes 115. pants: „Valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot
ziņas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu.”
Lietas fakti
Lieta ierosināta pēc Administratīvās rajona tiesas pieteikuma. Administratīvajā rajona
tiesā vērsusies persona, kas dzīvo Kandavas kartodroma trases tuvumā. Trases darbība
2014. gadā tika apturēta, jo tā neatbilda tolaik spēkā esošajām Ministru kabineta
noteikumu normām par pieļaujamo trokšņu līmeni. Taču 2015. gadā Ministru kabineta
noteikumi tika grozīti, tostarp iekļaujot tajos apstrīdēto normu un paredzot augstākus
pieļaujamos trokšņa robežlielumus. Pēc noteikumu grozīšanas trases darbība atjaunota.
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Persona, vēršoties Administratīvajā rajona tiesā, citstarp lūdza atcelt Kandavas novada
domes lēmumu par trases darbības atjaunošanu.
Administratīvā rajona tiesa uzskata, ka Ministru kabinets nav pienācīgi veicis trokšņa
ierobežošanas pasākumus. Satversmes 111. un 115. pantā esot nostiprināts valsts
pozitīvais pienākums nodrošināt tādu vides stāvokli, kurā tiktu garantētas personas
tiesības uz veselību. Ja pieļaujamā trokšņa robežlielums sasniedz līmeni, kas attiecīgajā
vidē rada draudus personas veselībai, tiekot aizskartas Satversmes 111. un 115. pantā
noteiktās pamattiesības. Ministru kabinets pretēji Pasaules Veselības organizācijas
vadlīnijām esot noteicis tādus trokšņa robežlielumus, kas rada augstus riskus personu
veselībai. Tādējādi apstrīdētā norma neatbilstot Satversmes 111. un 115. pantam.
Tiesas procedūra
Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Ministru kabinetu līdz 2017. gada 10. martam iesniegt
Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko
pamatojumu.
Lietas sagatavošanas termiņš ir 2017. gada 10. jūnijs. Par lietas izskatīšanas procesa
veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.
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