
Skolas nosaukums direktoram

Vārds uzvārds kundzei

no

vārda uzvārda

tel. nr.: numurs

e-pasts: e-pasta adrese

Adrese: adrese

IESNIEGUMS
/par masku nēsāšanu skolniekiem izglītības iestādē/

Informēju, ka man ir pilnīgi nepieņemama situācija, ka skolēniem klasē, skolā stundu laikā
jālieto sejas aizsegi (maskas). Uzskatu, ka tas ir pilnīgi nepieņemami, ņemot vērā gan
veselības, higiēnas, gan psiholoģiskos aspektus.

Uzskatu, ka sejas aizsegu ilgstoša lietošana apgrūtina elpošanu, samazina skābekļa daudzumu
un palielina ieelpotā CO2 daudzumu vairākkārtīgi - atstājot ietekmi uz bērnu fizisko un
emocionālo veselību.

* Atbilstoši pētījumiem, lietojot sejas masku vairākkārtīgi tiek pārsniegti ieelpotā  CO2 daudzums
(par CO2 ieteikto daudzumu iekštelpās – saite zemāk).

Atbilstoši pētījumam, kas tika veikts Vācija (tur bērni jau kopš rudens skolā valkā maskas) -

* bērniem pieauga stresa hormonu līmenis asinīs, tas izraisīja galvassāpes, nemieru, radīja
bezmiegu un samazināja koncentrēšanās spējas.  Iespējams, skolotāji, to jau novērojāt arī paši,
lietojot maskas stundu laikā.

* Vēl protams jāsaprot, ka zem maskas ir izmainīta bakterioloģiskā vide un tas negatīvi ietekmē
cilvēka veselību.

Uzskatu, ka bērni nav eksperimentālās pelītes, ar kuriem kaut ko darīt un tad skatīties, kas
sanāks - būs sliktāk vai nē.
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Ņemot vērā augstāk minēto, informēju, ka

1. kamēr situācija nemainīsies un valdība turpinās pieņemt neadekvātus, nepamatotus
lēmumus, kas skar mazos cilvēkus izglītības iestādēs (piem. masku uzspiešana, kaut ir
pierādīts, ka tās efektivitāte ir 0,3% un ir zināms, ka šī slimība nav bīstamāka par ikgadējo gripu,
un ka ārkārtas stāvoklis ir ieviests un melīgas statistikas pamata (mirstība 2020. g. nav lielāka,
kā vidēji pēdējos 10 gados);

2. kamēr izglītības iestādes vadība nespēs nodrošināt skolniekiem un skolotājiem veselīgus,
drošus no vardarbības (sejas aizsegi smacē cilvēkus) apstākļus, un ignorēs Bērnu tiesību
aizsardzības likumu, kas nosaka aizliegumu paust jebkāda veida vardarbību pret bērnu, kas ir
“visa veida fiziska un emocionāla cietsirdība ….. vai cita izturēšanās, kas apdraud vai var
apdraudēt bērna VESELĪBU, dzīvību, attīstību vai pašcieņu”;

3. kamēr izglītības iestādes vadība nespēs pamatot un aizstāvēt savus izglītojamos un
skolotājus pret vispārējo melu stāvokli, un aizstāvēt viņu tiesības uz veselību un cieņu (kaut vai
uzrakstīt sūdzību) un apstrīdēt nesamērīgos ierobežojumus;

4. un kamēr šī prasība bērnam vilkt sejas aizsegus - sejas maskas netiks atcelta,

mans bērns nepiedalīsies mācību procesā klātienē.

Ar cieņu,

Vārds Uzvārds

https://www.vi.gov.lv/lv/pvo-petijuma-skolu-iekstelpu-gaisa-kvalitate-apsekojuma-rezultati-latvijas
-skolas-20152016macibu-gada

P.s. Kopā ar iesniegumu pievienoju arī vēstuli ar neskaidrajiem jautājumiem, uz kuriem vēlos
saņemt atbildes.

2

https://www.vi.gov.lv/lv/pvo-petijuma-skolu-iekstelpu-gaisa-kvalitate-apsekojuma-rezultati-latvijas-skolas-20152016macibu-gada
https://www.vi.gov.lv/lv/pvo-petijuma-skolu-iekstelpu-gaisa-kvalitate-apsekojuma-rezultati-latvijas-skolas-20152016macibu-gada

