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Vai kafejnīcā drīkst skanēt skaļa mūzika?
2018-02-15

Nils Fogels, ZAB "LEADELL Fogels un Vītols", zvērināts advokāts,

Man pieder kafejnīca, kas atrodas daudzdzīvokļu mājas 1.stāvā. Kafejnīcā visu dienu skan mūzika,
ar ko nav apmierināti kaimiņos esošo dzīvokļu saimnieki, draudot vērsties tiesībsargājošajās
instancēs. Mūzikas atskaņošanai saņemtas visas nepieciešamās atļaujas, kā arī, manuprāt, netiek
pārsniegts tās pieļaujamais skaļums. Kafejnīcu slēdz plkst. 23:00, tādēļ nakts stundās mūzika
neskan. Vai šajā gadījumā ir saskatāms kāds tiesību pārkāpums?

Par mūzikas atskaņošanu, kas pārsniedz attiecīgajā diennakts laikā noteikto akustiskā trokšņa pieļaujamo
normatīvu, var piemērot administratīvo sodu. Šādā gadījumā atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 167.1pantam fiziskajām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 30 EUR līdz 350
EUR. Savukārt juridiskajām personām piemēro naudas sodu no 70 EUR līdz 700 EUR. Par šādu
pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, fiziskajām personām
piemēro naudas sodu no 70 EUR līdz 700 EUR, savukārt juridiskajām personām – no 700 EUR līdz 4300
EUR.

Trokšņa robežlielumi dzīvojamās telpās ir 35 dB(A) dienas (no plkst. 7:00 līdz 19:00) un vakara (no plkst.
19:00 līdz 23:00) stundās. Turpretim nakts stundās troksnis dzīvojamās telpās nedrīkst pārsniegt 30
dB(A). Jānorāda, ka trokšņa robežlielumi nodrošināmi normālā telpu ekspluatācijas režīmā, t.i., telpās ar
aizvērtiem logiem un durvīm (atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr.16 "Trokšņa
novērtēšanas un pārvaldības kārtība" (MK noteikumi Nr.16)).

Ja kaimiņos esošo dzīvokļu īpašnieki uzskata, ka mūziku atskaņo pārāk skaļi, viņi var vērsties pašvaldības
policijā. Tomēr jāņem vērā noteiktas nianses. Proti, dabā noteikt, vai trokšņa līmenis pārsniedz MK
noteikumos Nr.16 norādītos lielumus, ir samērā grūti, jo pašvaldības policijas trokšņa līmeni nevar
izmērīt. Praksē parasti pašvaldības policija noskaidro notikušā apstākļus, pieņem paskaidrojumus no
kaimiņiem, kā arī ņem vērā pašu dzirdēto mūzikas skaļumu. Ar 1 kaimiņa (dzīvokļa īpašnieka)
paskaidrojumiem nebūs pietiekami, tādēļ ir nepieciešami vairāku kaimiņu (dzīvokļu īpašnieku)
paskaidrojumi, kuros norādīts, ka mūzikas atskaņošana traucē viņu ikdienu un mieru.

Jebkurā gadījumā šādās situācijās gan kafejnīcas īpašniekam, gan dzīvokļu īpašniekiem nepieciešams
izrādīt savstarpēju cieņu un mierīgi izrunāt situāciju, rodot risinājumu bez pašvaldības policijas
iesaistīšanas. Emocionālā līmenī kaimiņiem būtu jāizjūt kafejnīcas īpašnieka tiesības nodarboties ar
komercdarbību, savukārt kafejnīcas īpašniekam – kaimiņu tiesības baudīt ikdienu, ko netraucē pārāk skaļa
(trokšņu normatīviem neatbilstoša) mūzikas atskaņošana.
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