
Noformēts kā iesniegums un adresēts ierakstītā vēstulē prezidentam, ministru prezidentam un 

visiem ministriem. 

PAMATDOMA bija izsūtīt visiem iespējamajiem (ne tikai augstāk minētajiem, bet arī visiem valsts 

sekretāriem, parlamentārajiem sekretāriem, Valsts kancelejas direktoram, teju vai visu Veselības 

ministrijas departamentu direktoriem un nodaļu vadītājiem, veselības inspekcijai, slimnīcu 

vadītājiem, saeimas prezidijam, saeimas deputātiem, privātklīnikām, ģimenes ārstu 

privātpraksēm.. ), lai gan rosinātu katru individuāli padomāt par šiem momentiem, gan lai savāktu 

maksimāli daudz iesaistīto personu atbildes. Bija doma pat katrai pašvaldībai (ja jau doma par 

tautvaldību, tad tā sākas no katra sētas un mājas), NBS un Zemessardzes, valsts un pašvaldības 

policijas virsvadībai, bet pie šiem, godīgi sakot, noraustījos un atstāju kā pēdējos sarakstā, kopā ar 

visiem masu medijiem.. 

 

Tanī pašā laikā, izlasot likumu par iesniegumiem, sapratu, ka šādā situācijā viņi visi var gan 

apvienoties, gan atbildi tās sūtīšanas vietā ievietot publiski pieejamā telpā. Tiesa, tad arī viņiem 

tas jāpublisko caur Latvijas Vēstnesi, cik sapratu.. Tad nu manas domas par kvantitāti samulsa, jo 

beigās var sanākt nevis personiska, bet viena kolektīva atbilde, bet arī tas jau ir labi. 

 

Vislabāk, ja iesniedzējs personīgi ieradies ar dublikātu un pieprasījis viņa klātbūtnē vēstuli 

reģistrēt, uz savas kopijas pieprasot uzrakstīt attiecīgo nomenklatūras numuru, datumu, 

reģistrētāja zīmogu un parakstu. 

 

 

 

 

 

 

Iesniegums 

 

Sakarā ar valdošo situāciju pasaulē un valstī, un pamatojoties uz LR Satversmes 2. pantu, mēs 

izsakām savu neapmierinātību par notiekošo un LR valdības, kā arī tās pakļautībā esošo iestāžu rīcību 

situācijas risināšanā, pieprasām izskaidrot un sniegt sekojošu informāciju. 

1. Kurš Latvijas Republikā nes pilnu juridisko atbildību par visiem ieviestajiem ar SARS-CoV-1 un 

potenciāli ar SARS CoV-2 saistītajiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz Latvijas Valsti un 

Latvijas Tautu, un to izraisītajām sekām kā īstermiņā, tā ilgtermiņā? 

2. Lūdzam sniegt precīzu informāciju par atbildīgajām amatpersonām; valsts vai pašvaldības iestāžu 

vai to pakļautībā esošu iestāžu pārstāvjiem; fiziskajām un/vai juridiskajām personām, kas nes 

atbildību (un kādu) par sekojošos jautājumos, saistībā ar esošo stāvokli valstī, SARS-CoV-1 sakarā un 

potenciāli SARS-CoV-2: 

a) par psihoemocionālo ietekmi uz pieaugušajiem; 

b) par psihoemocionālo ietekmi uz bērniem un pusaudžiem; 



c) par sociāli-ekonomisko situāciju valstī kopumā un individuāli, attiecībā uz jebkuru cilvēku, Latvijas 

iedzīvotāju, kas saskāries ar jebkāda veida zaudējumiem, pieņemto aizliegumu un ierobežojumu 

kontekstā; 

d) par ieviesto obligāto masku valkāšanas prasību izraisītajiem vai pastiprinātajiem, veicinātajiem 

veselības pasliktināšanās stāvokļiem Latvijas iedzīvotājiem jebkurā vecumā; 

e) par ieviesto obligāto masku valkāšanas prasību izraisītajiem, pastiprinātajiem vai veicinātajiem 

psihoemocionālajiem traucējumiem un traumām Latvijas iedzīvotājiem jebkurā vecumā; 

f) par informāciju, ka sejas maskas ir ne tikai nekaitīgas, bet patiesi pasargā cilvēkus no inficēšanās, 

inficēšanas un slimības izplatības kā tādas; 

g) par informācijas patiesumu, ka distancēšanās un cilvēku (īpaši bērnu, grūtnieču, vecu cilvēku, 

cilvēku ar dažādām hroniskām vai akūtām veselības problēmām vai dažādiem uzvedības un 

psihoneiroloģiskajiem traucējumiem) ikdienas atrašanās izolācijā, iekštelpās vai ārtelpās, ieturot 

distanci un lietojot obligāto sejas un mutes aizsegu, patiesi ne tikai pasargā viņus un viņu apkārtējos 

no inficēšanās ar SARS-CoV-1, bet arī ir pilnībā veselībai droši un nekaitīgi kā īstermiņā, tā ilgtermiņā; 

h) par radītajiem ierobežojumiem uz medicīnisko palīdzību pacientiem ar jebkurām citām 

saslimšanām, tanī skaitā plānotajām operācijām, rehabilitāciju 

i) par informāciju, ka jaunradītās vakcīnas pret SARS-CoV-1 ir 100 % drošas kā īstermiņā, tā ilgtermiņā 

ikvienam cilvēkam, neatkarīgi no viņa vecuma un veselības stāvokļa specifikas; 

j) par iepriekšējā apakšpunktā minētās informācijas 100 % patiesumu; 

k) par to, ka jaunradītās vakcīnas pret SARS-CoV-1 ir atbilstoša un 100 % droša gan īstermiņā, gan 

ilgtermiņā, saskaroties ar citām SARS-CoV mutācijas formām, piemēram, SARS-CoV-2; 

l) par informāciju, ka COVID-19 diagnosticēšanai izmantotie testi ir 100 % precīzi; 

m) par to, ka ikviens, kas veic COVID-19 testa materiālu ievākšanu, ir tam iepriekš īpaši sagatavots 

(zinot būtisko niansi par leņķiem — kādā paraugus drīkst un kādā kategoriski aizliegts ievākt); 

n) par veselības traucējumiem, kas var rasties no COVID-19 testu ievākšanas procesā radītajām 

mehāniskajām traumām un šī procesa izraisītajām sekām kā īstermiņā, tā ilgtermiņā; 

o) par masu saziņas līdzekļos un publiskajā telpā pieejamo informāciju par jebko saistībā ar COVID-19 

saistītajiem notikumiem kā Latvijā, tā ārpus tās robežām; 

p) par LR Satversmes 2., 91., 92., 93., 94., 104. un 100. panta ievērošanu; 

q) par visu ar COVID-19 saistīto lēmumu un ierobežojumu, aizliegumu, rīcību atbilstību ANO 

Vispārējai cilvēktiesību deklarācijai? Konkrēti par to atbilstību: 3.; 9.; 10.; 11.; 12.; 13.1.; 18.; 19.; 22.; 

23.3.; 25.1; 26.3.; 28. un 30. punktam. 

3. Ko, Jūsuprāt, nozīmē – nest pilnu juridisko atbildību minētajās jomās, katrai par to atbildīgajai 

fiziskajai vai juridiskajai personai? 

4. Kā, Jūsuprāt, ir saucamas pie atbildības atbildīgās amatpersonas un/vai citas atbildīgās fiziskās vai 

juridiskās personas, ja tomēr izrādīsies, ka viņa/-u pārraugāmajā jomā, bijuši pieņemti nepareizi 

lēmumi, kas radījuši kādas negatīvas sekas kā īstermiņā, tā ilgtermiņā. 


