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Temats: Lūgumraksts Nr. 0121/2007, ko iesniedza Krievijas valstspiederīgais Genadijs 

Samusenko, par krievu valodā runājošās minoritātes iespējamu diskrimināciju 
valsts skolu sistēmā Liepājas pilsētā (Latvijā)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka pilsētā, kurā viņš dzīvo, pašvaldības iestādes diskriminē 
krievu valodā runājošo minoritāti, it īpaši izglītības sistēmā (pamatskolās un vidusskolās). 
Viņš apgalvo, ka lēmums pārtraukt mācīt krievu valodu vairākās mācību iestādēs pārkāpj 
valsts 2005. gada likumu par vidējo izglītību un Direktīvu 2000/43/EK, kas pieļauj vienīgi 
objektīvi pamatotu diskrimināciju, pienācīgi ievērojot proporcionalitātes principu. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 1. jūnijā. Komisijai tika prasīts sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 29. novembrī.

„Komisijai ir zināms par jautājumiem saistībā ar personām, kas pieder pie krievu valodā 
runājošās minoritātes Latvijā. Pēdējo gadu laikā ir veikts nozīmīgs darbs saistībā ar 
pirmspievienošanās stratēģiju un finansiālo palīdzību, lai veicinātu šādu personu 
naturalizāciju un integrāciju atbilstīgi Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) 
un Eiropas Padomes ieteikumiem, piemēram, par naturalizācijas gaitu un par nepieciešamību 
arī turpmāk nodrošināt pietiekami elastīgu izglītības reformas norisi.

Komisijas pašas ieguldījums ir bijis nozīmīgs, palīdzot Latvijai tās centienos veicināt 
integrāciju, un tā joprojām to turpina. Komisija ir pārliecināta, ka visām ieinteresētajām 
pusēm, tostarp pašiem mazākumtautības locekļiem un Krievijas iestādēm, ir jādod savs 
ieguldījums šajā sarežģītajā procesā.
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Jebkurā gadījumā personai, kas uzskata sevi par diskriminācijas upuri, ir jāvēršas ar šo lietu 
izskatīšanai kompetentās valsts iestādēs. 

Latvija oficiāli apzīmē sevi par daudznacionālu valsti. Saskaņā ar Satversmes 114. pantu 
„personām, kuras pieder pie mazākumtautībām, ir tiesības saglabāt un attīstīt savu valodu, 
etnisko un kultūras savdabību”. Valsts ziņojumā, ko Latvija iesniegusi Eiropas Padomei 
sakarā ar Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību (2006. gada 11. oktobrī, 
ACFC/SR(2006)001), sniegts Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc etniskā principa, kur 
etniskie latvieši ir pārstāvēti ar 59 %, krievi – 28 %, pārējās svarīgākās minoritātes ir ukraiņi, 
poļi, lietuvieši un ebreji (sk. arī valdības oficiālo tīmekļa vietni: 
http://www.mk.gov.lv/en/latvija/). Saskaņā ar Latvijas sniegto definīciju krievu minoritāti 
varētu raksturot kā „mazākumtautību”. Tādā gadījumā un sakarā ar iespējamo diskrimināciju 
lūgumraksts varētu būt piekritīgs Direktīvai 2000/43. Bet šķiet, ka lūgumrakstā neatklājas 
Kopienas tiesību pārkāpums.

Lūgumrakstā apgalvots, ka konkrētajā gadījumā ir netieša diskriminācija, kā to nosaka 
2. panta 2. punkta b) apakšpunkts, kur teikts: „tiek pieņemts, ka netiešā diskriminācija iestājas 
tad, kad acīmredzami neitrāls noteikums, kritērijs vai prakse nostāda kādas rasu vai etniskas 
piederības personas īpaši nelabvēlīgā situācijā, salīdzinot ar citām personām, ja vien šāds 
noteikums, kritērijs vai prakse nav objektīvi attaisnojams ar tiesisku mērķi un ja vien tas nav 
proporcionāls un vajadzīgs šāda mērķa sasniegšanas līdzeklis”.

Īpašas valodas ieviešana izglītībā pati par sevi ir neitrāls noteikums (vismaz tad, ja pati 
izglītības pieejamība minoritātēm netiek ierobežota) un to nevar uzskatīt par tiešu 
diskrimināciju. Tomēr to var uzskatīt par to personu no etniskajām grupām, kuras nerunā 
izglītības sistēmas valodā, nostādīšanu „īpaši nelabvēlīgā situācijā”, jo tādējādi var ierobežot 
viņu iespējas mācīties pašiem savu valodu un rezultātā radīt grūtības izglītības sistēmā valodā, 
kas nav viņu pašu valoda. Tāpēc pašlaik jāvērtē, vai šī izglītības politika ir „objektīvi 
attaisnojama ar tiesisku mērķi un vai tas ir proporcionāls un vajadzīgs šāda mērķa 
sasniegšanas līdzeklis”.

Latviešu valodas veicināšana izglītībā, pirmkārt, ir pamatota ar latviešu valodas kā Latvijas 
vienīgās valsts valodas vispārēju veicināšanas politiku (Satversmes 4. pants, sk. arī 
1999. gada Valsts valodas likumu). Saskaņā ar 1998. gada Izglītības likumu „valsts un 
pašvaldību izglītības iestādēs izglītību iegūst valsts valodā” (9. panta 1. punkts), „ikviens 
izglītojamais, lai iegūtu pamatizglītību vai vidējo izglītību, apgūst valsts valodu” (9. panta 
3. punkts), „profesionālās kvalifikācijas eksāmeni kārtojami valsts valodā” (9. panta 
4. punkts).

Groener lietā (C-379/87) Eiropas Kopienu Tiesa uzskatīja, ka „EK līgums neaizliedz pieņemt 
dalībvalsts valodas, kas ir gan valsts valoda, gan pirmā oficiālā valoda, aizsardzības un 
veicināšanas politiku. Tomēr šādas politikas īstenošana nedrīkst iejaukties tādās pamattiesībās 
kā darba ņēmēju brīva pārvietošanās. Tāpēc prasības, kas izriet no pasākumiem, ar kuriem ir 
paredzēts īstenot šādu politiku, nekādos apstākļos nedrīkst būt neproporcionālas attiecībā uz 
iecerēto mērķi un veids, kādā tās piemēro, nedrīkst radīt diskrimināciju pret citu dalībvalstu 
pilsoņiem”. Lai arī šo lietu izsprieda pirms EK 13. panta pieņemšanas un citā kontekstā, no 
tās var secināt, ka oficiālas valodas veicināšana var būt tiesisks mērķis, ja tā īstenošana ir 
proporcionāla mērķim un nerada diskrimināciju.
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Mazākumtautību integrācija plašākā sabiedrībā ir vēl viens pamatojums izglītības latviešu 
valodā ieviešanai1. Latviešu valodas labākas zināšanas (tostarp, gūstot bilingvālo izglītību) ir 
raksturotas oficiālos dokumentos2 kā ceļš uz sociālo integrāciju, kā arī ekonomisko 
integrāciju. No Padomju Savienības mantotā izglītības sistēma tiek raksturota kā „segregēta” 
sistēma ar skolām latviešiem un krieviem atsevišķi: latviešu valodas statusa un bilingvālās 
izglītības pastiprināšana tiek skatīta kā veids šī pagātnes modeļa maiņai. Arī latviešu valodas 
mācīšana tiek skatīta kā veids nodarbinātības iespēju minoritātēm uzlabošanai. No 
iepriekšminētā var secināt, ka pastāv tiesisks mērķis.

Pastiprinātas latviešu valodas mācīšanas politiku pavada minoritāšu aizsardzības elementi, 
tostarp bilingvālā izglītība3. Mācību plānu pakāpeniska ieviešana latviešu valodā, kas ļauj 
vienlaikus saglabāt mācības minoritāšu valodās, norāda, ka pieņemtie mēri, šķiet, ir 
proporcionāli iecerētajam mērķim. Par izglītības iegūšanas valodu 1998. gada Izglītības 
likuma 9. panta 2. punkts nosaka, ka: „citā valodā izglītību var iegūt: 1) privātās izglītības 
iestādēs; 2) valsts vai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas mazākumtautību 
izglītības programmas. Izglītības un zinātnes ministrija nosaka šajās izglītības programmās 
mācību priekšmetus, kuri apgūstami valsts valodā; 3) citos likumos paredzētās izglītības 
iestādēs”.

Valsts ziņojumā, ko Latvija iesniegusi Eiropas Padomei saskaņā ar Vispārējo konvenciju par 
nacionālo minoritāšu aizsardzību (2006. gada 11. oktobrī, ACFC/SR(2006)001, 44.—52. lpp.) 
minēts, ka Latvijā ir vairāk nekā 200 mazākumtautību skolu, kas ir aptuveni 20 % no visām 
skolām valstī. Vairums šo mazākumtautību skolu ir krievu mazākumtautības skolas. Tajā pašā 
ziņojumā apgalvots, ka Vispārējās izglītības likums nosaka, ka vispārējo vidējo izglītību var 
savienot ar mazākumtautību izglītības programmu.

Arī lūgumrakstā ir atzīmēts, ka pašreizējie izglītības standarti nosaka, ka līdz 40 % no mācību 
plāna jāmāca mazākumtautību valodās. Šis standarts ir pieminēts arī 1998. gada Izglītības 
likuma pārejas noteikumu 9.3 sadaļā. Latvijas Satversmes tiesa spriedumā (2005. gada 
13. maijā, lieta Nr. 2004-18-0106) uzskatīja, ka mācību ieviešana oficiālajā valodā, kā arī no 
padomju laikiem pārmantotā skolu dalījuma novēršana, bija tiesiski mērķi un ka bilingvālās 
izglītības ieviešana nepārkāpa tiesības saglabāt savu identitāti un kultūru (sk. 2006. gada 
Latvijas Valsts ziņojums, 53. lpp.).

Iepriekšminētie fakti rāda, ka pieņemtie mēri liekas vajadzīgi (obligātās pamatizglītības 
ieviešana valsts valodā) un proporcionāli (ir saglabāta un ar likumu garantēta minoritātes 
valodas mācīšana). Katrā gadījumā personai, kas uzskata sevi par diskriminācijas upuri, ir 
jāvēršas ar šo lietu izskatīšanai kompetentās valsts iestādēs.”

                                               
1 1998. gada Izglītības likuma 41. panta 2. punkts nosaka, ka „mazākumtautību izglītības programmās papildus 

iekļauj attiecīgās etniskās kultūras apguvei un mazākumtautību integrācijai Latvijā nepieciešamo saturu”.
2 Nacionālā programma „Sabiedrības integrācija Latvijā”, kas pieņemta 2000—2001. gadā (sk.: 

http://www.np.gov.lv/index.php?en=fjas_en&saite=integracija.htm)
3 Sk. RAXEN ziņojumu „Minoritāšu izglītība Latvijā”, Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centrs 
(EUMC), Vīne, 2004. gads
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