____________________
(Vieta)

____________________
(Laiks)

____________________
(Datums)
Es, ____________________________________, ____________________,
(Vārds, uzvārds)

(personas kods)

_____________________________________________ar šo apliecinu, ka
(Īestāde/amats)

uzņemos atbildību par veselības problēmām, kas, maskas nēsāšanas rezultātā, var rasties
____________________________________, ____________________.
(Vārds, uzvārds)

(personas kods)

Paraksts__________________________________________

Par masku obligatās lietošanas sabiedriskajā
transportā pretlikumību.



Likumdošanas iespēja, LR Satversmes 64 pants:

64. Likumdošanas tiesības pieder Saeimai, kā arī tautai šinī Satversmē paredzētā kārtībā un apmēros.



Cilvēka pamattiesības, LR Satversmes 94., 97., 100. pants:

94. Ikvienam ir tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību. Nevienam nedrīkst atņemt vai ierobežot brīvību citādi kā tikai saskaņā
ar likumu.
97. Ikvienam, kas likumīgi uzturas Latvijas teritorijā, ir tiesības brīvi pārvietoties un izvēlēties dzīvesvietu.
100. Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. Cenzūra ir
aizliegta.



MK noteikumi, kuri nosaka masku valkāšanu:

6.3.1 no 2020. gada 7. oktobra līdz 6. novembrim sabiedriskajā transportlīdzeklī pasažieri, izņemot bērnus līdz 13 gadu vecumam, lieto
mutes un deguna aizsegus;
Šie ir tikai MK noteikumi, kuriem nav likuma spēks. Kā redzam no LR pamatlikuma – Satversmes, nekur netiek norādīts, ka MK
noteikumiem būtu likuma spēks. Likuma spēks tiem ir tikai tad, ja tie pieņemti ārkārtas stāvokļa situācijā. Pie tam, arī šajos noteikumos
prasība nav obligāta. Kas nozīmē, ka nekāda veida sods (izsēdināšana, naudas sods) nav pamatots.



Vēlreiz par ierobežojumu likumību LR Satversme 116. pants:

116. Personas tiesības, kas noteiktas Satversmes deviņdesmit sestajā, deviņdesmit septītajā, deviņdesmit astotajā, simtajā, simt otrajā,
simt trešajā, simt sestajā un simt astotajā pantā, var ierobežot likumā paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības,
demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību. Uz šajā pantā minēto nosacījumu pamata var ierobežot arī
reliģiskās pārliecības paušanu.



Līdz ar to, šie MK noteikumi nav ar likuma spēku un nav saistoši. Vēl vairāk, tie spiež pārkāpt LR pamatlikumu – Satversmi.
Jebkurā gadījumā, hierarhija ir šāda:
1. Satversme
2. Likumi
3. MK noteikumi



Ja trešais punkts pārkāpj pirmo, tad viennozīmīgi lielāks spēks ir pirmajam.



Ir pieejami zinātniskie pētījumi, ka vīrusa mazā izmēra dēļ maskas nespēj no tā pasargāt.



Uz maskas ir piemērota mikroflora gan temperatūras, gan mitruma ziņā, lai organismā esošie vīrusi un baktērijas veiksmīgi
vairotos.



Ir pieejami zinātniski pētījumi, ka masku nēsāšana ir kaitīga un pazemina imunitāti.



MK noteikumi Nr. 360 nebalstās nekādos zinātniskos pētījumos, vai tarī ie nav publicēti.

