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Izglītības ministre 03.02.2021. publiski ziņoja par valdības plāniem 04.02.2021. 

pieņemt lēmumu pieprasīt bērniem obligātu mutes un deguna aizsegu nēsāšanu 

skolās. Divdesmit septiņu tūkstošu vecāku izteiktais viedoklis, ka mēs 

nepiekrītam šādam lēmumam, nav ņemts vērā. 

Tomēr bez viedokļiem pastāv arī fakti un zinātne. 

Sniedzam Jums informāciju par ļoti nozīmīgu apjomīgu Vācijas zinātnieku veiktu 

pētījumu, kas “preprint” stadijā publicēts e-žurnālā www.researchsquare.com. 

Pētījumā vairāk kā 17 000 vecāku tika lūgti sniegt informāciju par savu bērnu, 

kopā gandrīz 26 000 bērnu un jauniešu, veselības stāvokli kopš regulāras sejas 

masku nēsāšanas sākuma. Pētījumā konstatēts, ka bērni vidēji dienā spiesti 

nēsāt sejas maskas 270 minūtes. Kopš masku ieviešanas 68 % bērniem 

novērota fiziskās un garīgās veselības pasliktināšanās, agrāk nenovērotu 

veselības problēmu iestāšanās. Tās ietvēra aizkaitināmību (60%), galvassāpes 

(53%), grūtības koncentrēties (50%), nomāktību (49%), nevēlēšanos iet uz skolu 

/ bērnudārzu (44%), savārgumu (42%), traucētu mācīšanos (38% ) un 

miegainību vai nogurumu (37%). 

Pilnu pētījuma tekstu un apkopotos rezultātus skatiet https://www.researchsquare.com/article/rs-

124394/v1 . (Pielikumā pievienojam šī pētījuma nedaudz pielabotu mašīntulkojumu). 

*** 

Līdz šim Jūs — Latvijas Republikas Valsts varas lēmumveidotāji(-as) un 

lēmumpieņēmēji(-as) — nezinājāt, vai bērniem nēsāt maskas ir “labi”, vai arī 

bērniem maskas nēsāt ir “slikti”. Pasaulē tika izteikti dažādi viedokļi, dažādas 
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prakses realizētas dažādās valstīs. Mēs zinām, ka Austrijas Konstitucionālās 

tiesa noteica obligātu masku nēsāšanu skolās par antikonstitucionālu. Un zinām, 

ka daudzās pasaules valstīs masku nēsāšana bērniem ir noteikta obligāta. 

Jūs varējāt izvēlēties viedokļus, kuriem ticēt. 

Jūs izvēlējāties ticēt dažu atlasītu, tajā vai citā jomā izglītotu, profesionāļu vai 

ekspertu viedoklim, nevis vairāk kā 27 000 Latvijas Republikas iedzīvotāju — 

vecāku —viedoklim. 

Mums nav Jums ko pārmest — Latvijas Republikas Satversmes 99. pants 

nodrošina ticības brīvību. 

 

Turpretī no šī brīža Jūs ZINĀT — maskas kaitē bērnu veselībai. To Jums nesaka 

27 000 latviešu, kuri uztraucas par saviem bērniem. To saka 17 000 Vācijas 

vecāki, kuri masku piespiedu nēsāšanas sekas ir izbaudījuši uz savu 26 000 

bērnu veselības pasliktināšanās rēķina. 

No šī brīža ikviens lēmums par masku obligātu (piespiedu) nēsāšanu bērniem ir 

Jūsu individuāla atbildība — labi informētu, atbildīgos amatos esošu personu 

apzināta cietsirdīga rīcība, kas nodara fiziskas un garīgas ciešanas 

nepilngadīgām personām vainu pastiprinošos apstākļos — nodarījums tiek veikts 

kolektīvi, apdraudot VISUS LATVIJAS BĒRNUS. (Krimināllikums. 174. pants., 

iespējams arī 71. pants, 71.²pants, kā arī 48. panta 1. daļas 2., 3., 4., 6., 7., 9. 

punkti) 

*** 

Aicinām pieņemt atbildīgus lēmumus. 

Aicinām nodrošināt bērnu klātienes apmācību izglītības iestādēs bez piespiedu 

mutes un deguna aizsegšanas, kas apdraud mūsu bērnu veselību. 

(datums) 

Mamma _____, Tētis ______. 


