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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

 
 
Par MK noteikumu projektu “Grozījumi 
Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra 
noteikumos nr. 16 “Trokšņa 
novērtēšanas un pārvaldības kārtība”” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir iepazinusies ar Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības 
departamenta direktores R. Veseres 2015. gada 3. septembrī ar e-pastu 
atsūtīto precizēto Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru 
kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un 
pārvaldības kārtība”” (turpmāk – noteikumu projekts) un tajā pašā e-pastā 
zemāk esošajiem Veselības ministrijas (VM) Sabiedrības veselības 
departamenta Vides veselības nodaļas vecākās ekspertes A. Segliņas 
2015. gada 26. augustā izteiktajiem iebildumiem par noteikumu projektu un 
iebilst pret noteikumu projekta virzību, izsakot šādu iebildumu:	  

1. Iebilstam izteiktajai VM prasībai, ka noteikumu projekta apstiprināšana 
ir pieļaujama tikai un vienīgi gadījumā, ja iedzīvotāju sūdzību 
izskatīšanu, t.sk. trokšņu mērījumu veikšanu (t.sk. arī tādu sūdzību 
par troksni telpās izskatīšanu, kura avots ir mototrases darbība) un visu 
ar to saistīto darbību finansēšanu, veic attiecīgās teritorijas vietējā 
pašvaldība, un ministrijas lūgumam noteikumu projekta 12. punktu 
izteikt šādā redakcijā: “12. Veselības inspekcija, pamatojoties uz 
attiecīgu iesniegumu, kontrolē saimnieciskas darbības (izņemot ar 
mūzikas atskaņošanu un auto sporta un moto sporta bāzu 
ekspluatāciju saistītas darbības) vai iekārtu (ieskaitot ventilācijas, 
saldēšanas iekārtas, kompresorus un liftus), vai satiksmes radītā trokšņa 
robežlielumu ievērošanu. Ar mūzikas atskaņošanu, mototrašu un 
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sabiedrisko kārtību saistīto trokšņa kontroli nodrošina attiecīgā 
pašvaldība”. 	  

LPS pieprasa, ka noteikumu projekts ar VM pieprasītajām izmaiņām 
oficiāli saskaņojams gan ar LPS, gan ar tām pašvaldībām, kuras noteikumu 
projekts tieši skar.	  
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