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Temats: Lūgumraksts Nr. 0402/2008, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgā Pavlina 
Radkova, par cilvēka cienīgu dzīvi viņas bērnam ar īpašām vajadzībām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, kurai ir bērns ar īpašām vajadzībām un kuram vajadzīga pastāvīga 
kopšana, norāda, ka viņa negrib nodot bērnu aprūpes iestādē. Viņa vēlas, lai bērns, cik vien 
iespējams, realizētu savas spējas un līdz ar to prastu pats sevi aprūpēt . Taču bērns pašlaik 
nesaņem vajadzīgo speciālo medicīnisko aprūpi, jo tā ir pārāk dārga. Trūkst arī infrastruktūras 
un izglītības iespēju. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka varas iestāžu nostāja ir pretrunā ar 
bērna pamattiesībām, piemēram, tiesībām uz dzīvību, labklājību, kā arī tiesībām uz attīstību 
un tiesībām uz izglītību. Šajā sakarā lūgumraksta iesniedzēja atsaucas uz Pamattiesību hartas 
24. un 35. pantu. Viņa apgalvo, ka Bulgārijā netiek pievērsta vērība to cilvēku problēmām, 
kuriem ir bērni ar īpašām vajadzībām, tādēļ cer uz Eiropas Parlamenta palīdzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 23. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 22. oktobrī.

Lūgumraksta iesniedzēja, kurai ir bērns ar īpašām vajadzībām un kuram nepieciešama 
pastāvīga kopšana, norāda, ka viņa negrib nodot bērnu aprūpes iestādē. Viņa vēlas, lai bērns, 
cik vien iespējams, realizētu savas spējas un līdz ar to prastu pats sevi aprūpēt. Taču bērns 
pašlaik nesaņem vajadzīgo speciālo medicīnisko aprūpi, jo tā ir pārāk dārga. Trūkst arī 
infrastruktūras un izglītības iespēju. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka varas iestāžu nostāja 
ir pretrunā ar bērna pamattiesībām, piemēram, tiesībām uz dzīvību, uz labklājību, kā arī 
tiesībām uz attīstību un tiesībām uz izglītību. Šajā sakarā lūgumraksta iesniedzēja atsaucas uz 
Pamattiesību hartas 24. un 35. pantu. Viņa apgalvo, ka Bulgārijā netiek pievērsta vērība to 
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ģimeņu problēmām, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām.

Par bērnu aizsardzību, bērnu sociālo integrāciju, bērnu aprūpes iestāžu vadību un izglītības 
organizāciju atbild dalībvalstis. Dalībvalstis joprojām ir atbildīgas par vajadzīgo pasākumu 
veikšanu, lai nodrošinātu, ka cilvēki ar invaliditāti var pilnībā izmantot savas tiesības uz 
izglītību. Komisijai nav tiešas kompetences izmeklēt šo situāciju.   

Pamattiesību harta pašlaik vēl nav juridiski saistoša. Lai tā kļūtu juridiski saistoša, vispirms 
jāstājas spēkā Lisabonas līgumam. Turklāt Hartas piemērošanas joma tad sniegsies tikai līdz 
tās kompetences robežām, kuru dalībvalstis Kopienai jau piešķir līgumos.

Tomēr Komisija, neskatoties uz to, ka tai nav tiešas kompetences, nespēj būt un nav 
vienaldzīga pret šādām nopietnām sociālām problēmām. Konkrēti Bulgārijas gadījumā 
ievērojama bērnu stāvokļa uzlabošanās aprūpes iestādēs ir bijis viens no ES piedāvātās 
pirmsiestāšanās palīdzības mērķiem. Sadarbībā ar Bulgārijas varas iestādēm ir panākts 
ievērojams progress, tomēr Komisija apzinās, ka darāmā vēl ir daudz. Tāpēc Komisija 
darbojas savas kompetences robežās un dažādos veidos sadarbojas ar dalībvalstīm, lai 
nodrošinātu patstāvīgu dzīvesveidu un augstas kvalitātes sociālos pakalpojumus cilvēkiem ar 
invaliditāti visā Eiropas Savienībā.

Turklāt Eiropas Sociālais fonds (ESF) atbalsta projektus, kas sekmē patstāvīgu dzīvesveidu, jo 
īpaši sabiedrībā balstītu veselības aprūpi cilvēkiem ar invaliditāti viņu dzīvesvietas tuvumā, 
tostarp lauku reģionos, piemēram, sistēmu un mehānismu modernizēšanas un īpaši personāla 
apmācības jomā. Tas arī atbalsta pašreizējo slēgto iestāžu aizstāšanu ar augstas kvalitātes 
pakalpojumiem un izmitināšanu vietējo pašvaldību teritorijā (tā saukto deinstitucionalizāciju). 
Komisija atzinīgi vērtē Bulgārijas lēmumu piešķirt EUR 10 miljonu apmērā kā daļu no ESF 
finansētās Cilvēkresursu attīstības darbības programmas, lai uzlabotu sociālo pakalpojumu 
kvalitāti tiem bērniem un jauniešiem ar invaliditāti, kas uzturas ilgtermiņa aprūpes iestādēs.

Kopumā Komisija stingri iestājas par patstāvīga dzīvesveida iespējām cilvēkiem ar 
invaliditāti. Komisijas finansētie nesenie pētījumi1 par pakalpojumu pilnveidošanu cilvēkiem 
ar invaliditāti Eiropā apstiprina to, ka institucionālās aprūpes kvalitāte bieži vien ir 
nepieņemami zema un aprūpes iestādēs pastāvošie apstākļi dažreiz ir būtisks starptautiski 
pieņemto cilvēktiesību standartu pārkāpums. Pētījums arī parāda, ka pareizi ieviesta un 
pārvaldīta sabiedrībā balstīta veselības aprūpe var sniegt labākus rezultātus dzīves kvalitātes 
ziņā un nodrošināt iespēju cilvēkiem ar invaliditāti dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Sabiedrībā 
balstīta veselības aprūpe nav ievērojami dārgāka par aprūpes iestāžu piedāvātajiem 
pakalpojumiem, ja izmaksu aprēķinā tiek ņemtas vērā iedzīvotāju vajadzības un aprūpes 
kvalitāte. 

Turklāt Komisija sekmē informācijas un paraugprakses apmaiņu starp dalībvalstīm kā 
koordinācijas atklātās metodes daļu sociālās aizsardzības un sociālās integrācijas jomā. Šajā 
sakarā Komisija atzinīgi vērtē divpusējas sadarbības izveidi starp dalībvalstīm, piemēram, 
starp Bulgāriju un citām dalībvalstīm, bērnu ar invaliditāti sociālās aizsardzības jomā.

Eiropas Kopiena un visas dalībvalstis, tostarp Bulgārija, ir arī parakstījušas ANO Konvenciju 

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/index/7002_en.html
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par personu ar invaliditāti tiesībām, tā paužot gatavību ievērot šīs konvencijas noteikumus. 
Šajā kontekstā būtu svarīgi norādīt uz konvencijas 7., 19., 23., 24. un 25. pantu, kuros ir 
noteikumi par bērnu ar invaliditāti tiesībām, tiesībām uz patstāvīgu dzīvesveidu, cieņu pret 
dzīvesvietu un ģimeni, izglītību un veselības aizsardzību. Šī konvencija nosaka, ka tās 
parakstītājvalstīm jānodrošina iekļaujoša izglītības sistēma visos līmeņos, kā arī mūžizglītība 
bez diskriminācijas un uz vienlīdzīgu iespēju pamata. Kad Bulgārija būs šo konvenciju 
ratificējusi, tai būs arī juridiskas saistības to ievērot.

Secinājumi

Par bērnu aizsardzību, bērnu sociālo integrāciju, bērnu aprūpes iestāžu vadību un izglītības 
organizāciju atbild dalībvalstis. Dalībvalstis joprojām ir atbildīgas par vajadzīgo pasākumu 
veikšanu, lai nodrošinātu, ka cilvēki ar invaliditāti var pilnībā izmantot savas tiesības uz 
izglītību. Komisijai nav tiešas kompetences izmeklēt šo situāciju, taču tā darbojas savas 
kompetences robežās un dažādos veidos sadarbojas ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu patstāvīgu 
dzīvesveidu un augstas kvalitātes sociālos pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti visā Eiropas 
Savienībā. 


