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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1402/2009, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Vasilios 
Katsioulis, par atbalsta trūkumu skolēniem ar fizisku un garīgu invaliditāti 
Eiropas skolās

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja dēlam ir autisms, viņam nav iespējas mācīties Eiropas skolā Briselē. 
Viņš norāda uz nopietnajām problēmām, ar ko saskaras ES darba ņēmēji, kas ir bērnu invalīdu 
vecāki, jo Eiropas skolās trūkst aprīkojuma, lai atbalstītu šo skolēnu integrāciju un pilnīgu 
līdzdalību izglītības procesā. Viņš arī uzsver, ka Eiropas skolas nepiedāvā nekādus 
alternatīvus risinājumus bērniem, ko nevar integrēt parastajās klasēs, bet vienīgi iesaka 
attiecīgos bērnus integrēt viņu izcelsmes valsts izglītības iestādēs, kas netieši nozīmē, ka 
attiecīgajiem ierēdņiem vai nu ir jāatstāj savas darba vietas ES iestādēs vai arī jādzīvo šķirti 
no ģimenes locekļa, kas ir spiests dzīvot izcelsmes valstī. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs 
aicina Eiropas Parlamentu risināt šo steidzamo problēmu un nodrošināt, ka Eiropas skolās ir 
pietiekami specializēti darbinieki un infrastruktūra, kas nepieciešami, lai bērniem invalīdiem 
ar speciālas izglītības vajadzībām sniegtu augstu izglītības līmeni.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 12. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

 „Lūgumraksta iesniedzēja deviņus gadus vecais dēls kopš 2009. gada 19. janvāra 
mācījās Voluvē Eiropas skolas pamatizglītības līmeņa vācvalodīgo grupas 1. klasē, 
kurā kopā mācījās 12 skolēnu. Šis bērns, kuram ir būtiski uzvedības traucējumi, pirms 
tam mācījās speciālās izglītības iestādē Hamburgā. 
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 2008. gada oktobrī vecāki un skola izmēģinājuma kārtā parakstīja SEN (Special 
Education Needs — speciālās izglītības vajadzību) līgumu, paredzot noteikumus bērna 
uzņemšanai skolā.

 Mācības sākās tikai 2009. gada janvārī, kad arī bija jāveic atbilstoši pasākumi šī bērna 
uzņemšanai skolā, proti, jāpieņem divi specializēti, vāciski runājoši darbinieki un 
klases telpa jāiekārto tā, lai bērns varētu norobežoties, kad viņam tas nepieciešams. 

 Bērns ir par trīs gadiem vecāks nekā citi skolēni klasē, lai gan saskaņā ar Eiropas 
skolas iekšējiem kārtības noteikumiem maksimālā atļautā vecuma starpība klases 
audzēkņiem ir divi gadi. 

 Ar vecākiem parakstītais SEN līgums noteica, ka bērns skolu apmeklēs regulāri, pildot 
pielāgotu programmu, kas paredz 3 mācību stundas dienā, taču bērns bieži 
neapmeklēja skolu.

 Voluvē skolas SEN padomnieku grupa 30. aprīlī rīkoja gada pārskata sanāksmi, kurā 
tika secināts, ka skola nav kompetenta turpināt izglītot šo bērnu un ieteica meklēt 
alternatīvu risinājumu1. Skolas direktors vecākiem paziņoja savu lēmumu par bērna 
izslēgšanu no skolas. 

 Lūgumraksta iesniedzējs iesniedza sūdzību Eiropas skolu Apelācijas padomē. 
2009. gada 31. augustā Apelācijas padome šo sūdzību noraidīja, neraugoties uz 
argumentiem, tostarp saistībā ar diskrimināciju2.

KOMISIJAS APSVĒRUMI PAR LŪGUMRAKSTU 

- Bērnu ar īpašām vajadzībām integrācija Eiropas skolās

Komisija velta vislielāko uzmanību bērnu ar īpašām vajadzībām integrācijai Eiropas skolās. 
Tas jo īpaši uzsvērts SEN programmas ārējā novērtējuma ziņojumā3, ko 2009. gada aprīlī 
sniedza Eiropas skolu Padomei (Padome) un kura pamatā ir pētījums, par kuru lēmumu 
pieņēma Padome un kuru finansēja Eiropas Parlaments:

„.. Piemēram, administratīvo valžu ietvaros, Komisija uzsver, ka katras Eiropas skolas SEN 
budžetam netiek noteikts maksimālais apjoms. Komisija nodrošina, ka skolai tiek piešķirts 
budžeta apjoms, kas tai vajadzīgs, lai nodrošinātu speciālās izglītības skolēnu vajadzības 
atbilstīgi skolas noteiktajam speciālās izglītības apjomam.”
Veicot pētījumu, Zviedrijas eksperti apmeklēja vairākas Eiropas skolas, tostarp Voluvē skolu, 
lai novērtētu, kā tiek nodrošinātas bērnu speciālās izglītības vajadzības. 
Komisija uzsver, ka skolēni jāiesaista kopīgās klases aktivitātēs, lai veicinātu to integrāciju. 
Novērtējuma ziņojumā atgādināts, ka:
„Eiropas skolu SEN programmas galvenais mērķis ir pēc iespējas nodrošināt SEN skolēnu 
līdzdalību vispārējās izglītības sistēmā un klases kopīgās aktivitātēs, ņemot vērā šādu skolēnu 
spējas un sniedzot vajadzīgo atbalstu. Tā ietver arī minimālo garantēto skolēnu dalību 
kolektīvās izziņas darbībās”.
                                               
1 Saskaņā ar kārtību, kas noteikta Eiropas skolu Ģenerālsekretariāta dokumentā Nr. 2009-D-4710-fr-6 („SEN
nolikums”).
2 2009. gada 31. augusta Apelācijas sūdzība Nr. 09/14
3 Eiropas skolu Ģenerālsekretariāta dokuments Nr. 2009-D-343-fr-1.
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„.. pamatprincips ir un paliek integrācija klases kolektīvā. Pilnībā jānodrošina, lai šī 
integrācija atbilst skolēnu ar īpašām vajadzībām izziņas un psihosociālās attīstības 
vajadzībām, paredzot turpmāku attīstības perspektīvu.”

Skolēnu integrācijas un līdzdalības jēdziens ir iekļauts arī nolikumā par skolēnu ar īpašām 
vajadzībām integrēšanu Eiropas skolās:

„.. Eiropas skolai jāspēj nodrošināt piemērota pedagoģiskā un sociālā integrācija. Pretējā 
gadījumā skolai ir tiesības pasludināt sevi par nekompetentu un ieteikt vecākiem meklēt 
izglītošanas risinājumu, kas būtu piemērotāks un labāk aprīkots viņu bērna īpašo vajadzību 
nodrošināšanai. Šajā gadījumā skola, cik iespējams, sniedz palīdzību vecākiem.” 

- Apelācijas padomes secinājumi

Attiecībā uz Voluvē skolas lēmumu neturpināt lūgumraksta iesniedzēja bērna izglītošanu, 
Apelācijas padomes secinājumos skaidri uzsvērts, ka Eiropas skolas nevar būt kompetentas 
pilnīgi visu to apstākļu nodrošināšanā, kas saistīti ar bērniem ar īpašām vajadzībām:

„1994. gada 21. jūnijā Luksemburgā parakstītā Konvencija, ar ko nosaka Eiropas skolu 
statūtus, attiecas uz Eiropas Kopienu darbinieku bērnu kopēju izglītošanu, lai nodrošinātu 
Eiropas iestāžu pienācīgu darbību. .. Sūdzības iesniedzējs no tā atvasināja, ka pastāv 
subjektīvas tiesības ierēdņu bērnu uzņemšanai skolās, un ka tām jāveic visi pasākumi, kas 
vajadzīgi to bērnu izglītošanai. Tomēr šādi secinājumi neatbilst nedz Konvencijai, nedz 
vispārējam Padomes izdotajam nolikumam. .. nedz arī nolikuma normatīvajām izmaiņām, kas 
izriet no dokumenta par skolēnu ar īpašām vajadzībām integrēšanu Eiropas skolās.

.. Mācības skolā ir piedāvājums, iespēja, nevis pienākums atšķirībā no valstu sistēmām, 
atbilstīgi kurām jāuzņem un jāintegrē visi skolas vecuma bērni, tādējādi nodrošinot to 
pamattiesības uz izglītību; turklāt Kopienas darbiniekiem nav pienākuma izglītot savus 
bērnus Eiropas skolā, kurai savukārt nav pienākuma sniegt visas tās iespējas, ko paredz 
valsts sistēma, nodrošinot to, ka neviens skolas vecuma bērns nav nošķirts no šīs sistēmas..

.. Pārāk liela individuālās apmācības daļa rada nošķirtību, izceļot skolēnu ar īpašām 
vajadzībām atšķirīgo stāvokli (SEN nolikums). 

.. integrācija ir atkarīga no konkrētā gadījuma sarežģītības un līdzekļiem, kas pieejami skolai, 
kura savukārt ir tiesīga sevi pasludināt par nekompetentu un neuzņemties atbildību par 
apstākļiem, ko tā nespēj nodrošināt.”

.. „„SEN padomnieku grupa” ir tiesīga ierosināt skološanas pārtraukšanu Eiropas skolā, ja 
tiek neapšaubāmi konstatēts, ka skolēns negūst panākumus vai tas nespēj integrēties skolas 
vidē, kā arī tā var ieteikt meklēt alternatīvus skološanas risinājumus..”

- ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām un Eiropas skolu sistēma

Lūgumraksta iesniedzējs pamatojas uz Konvencijas 24. pantu par izglītību:
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„Dalībvalstis atzīst personu ar invaliditāti tiesības uz izglītību. Lai šīs tiesības varētu bez 
diskriminācijas un ar vienlīdzīgām iespējām īstenot, dalībvalstis nodrošina, ka izglītības 
sistēmā var iekļauties visos līmeņos un visu mūžu gūt izglītību. .. Attiecībā uz šo tiesību 
īstenošanu dalībvalstis nodrošina, ka: a) personas ar invaliditāti netiek invaliditātes dēļ 
izslēgtas no vispārīgās izglītības sistēmas un ka bērni ar invaliditāti netiek invaliditātes dēļ 
izslēgti no bezmaksas obligātās pamatizglītības vai vidējās izglītības sistēmas.”

Komisija uzver, šīs ANO Konvencijas stāšanās spēkā nenozīmē, ka katrai skolai ir jāuzņem 
visi bērni ar jebkādām īpašajām vajadzībām, kas saistītas ar to invaliditāti, bet gan dalībvalstu 
vispārējās izglītības sistēmā jebkurā gadījumā jāparedz iespēja saņemt izglītību. 

Turklāt Eiropas skolas neveido pilnvērtīgu vispārējās izglītības sistēmu, kas pielīdzināma 
valsts vispārējās izglītības sistēmai, kurā iespēja mācīties skolā jānodrošina visiem bērniem. 
Eiropas skolas ir vispārējās izglītības iestādēs, nevis speciālās izglītības iestādes, un tās 
piedāvā oficiālo izglītību, ko iegūstot, piešķir Eiropas vispārējās vidējās izglītības dokumentu, 
kas ļauj piekļūt augstākajai izglītībai. Eiropas skolas nepiedāvā, piemēram, profesionālo 
izglītību, tehnisko izglītību, vidējo izglītību, par ko piešķir cita veida vidējās izglītības 
diplomu, ne arī profesionālās ievirzes sporta izglītību utt.

- Konkrētais gadījums saistībā ar lūgumraksta iesniedzēja bērnu

Komisija ir veltījusi īpašu uzmanību konkrētajam gadījumam saistībā ar lūgumraksta 
iesniedzēja bērnu; tā ir vairakkārt apmainījusies ar informāciju un tikusies ar lūgumraksta 
iesniedzēju.

Pēc tam, kad skola secināja, ka tā nevar turpināt šī bērna izglītošanu, Komisijas dienesti un 
Eiropas Parlamenta sociālais dienests apvienoja savus centienus, lai palīdzētu šai ģimenei rast 
alternatīvu risinājumu.

Viena no problēmām bērna izglītošanai speciālās izglītības iestādē Beļģijā, lai nodrošinātu 
viņa medicīniskā stāvokļa vajadzības, ir saistīta ar bērna pamatvalodu, proti vācu valodu. 
Tādēļ minētie dienesti sazinājās ar Beļģijas vācvalodīgo kopienas izglītības tīkla iestādēm un 
ieguva informāciju par speciālās izglītības iestādi bērniem ar autismu, kura atrodas Beļģijas 
austrumu administratīvā apgabala vācvalodīgo kopienas Eipenes pilsētā. 
Šī skola, kas citu starpā ar vecāku piekrišanu izmanto ABA1 metodi, var uzņemt lūgumraksta 
iesniedzēju bērnu un piedāvā arī internāta iespēju. Lūgumraksta iesniedzējs ir saņēmis šīs 
skolas kontaktinformāciju2. Bērna vislabākajās interesēs ir izglītoties iestādē, kas vislabāk 
atbilst viņa vajadzībām.

Secinājumi

                                               
1 ABA ir treniņu metode, ar kuru maina bērnu ar autismu uzvedību, lai veicinātu to socializēšanos. Viedokļi par 
šo metodi ir ļoti dažādi — vieni to slavē, otri — kritizē, jo tā ietver pielāgošanās treniņus, nevis terapiju un tās 
laikā bērns tiek pakļauts spēkam, kas pielīdzināms vardarbībai. Lai šī metode būtu efektīva, tā ir jāpraktizē katru 
dienu kopumā 30–40 stundas nedēļā.
2 IDS, Monschauerstrasse 10,B-4700 Eipene, tālr. 087/32 93 30, idgsdirektion@swing.be,
www.autisme-exodus.org/fr/01_historique.htm
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Pretēji lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumiem SEN skolēnu pieaugums (457 skolēni 
2008./2009. mācību gadā salīdzinājumā ar 274 skolēniem 2004./2005. mācību gadā jeb 
2,11 % no kopējā skolēnu skaita), kā arī to gadījumu skaita pieaugums, kuriem vajadzīgi ļoti 
īpaši risinājumi (24 gadījumi 2008./2009. mācību gadā salīdzinājumā ar 10 gadījumiem 
2007./2008. gadā), liecina par to, ka skolas arvien vairāk spēj rast risinājumus bērnu ar 
smagiem traucējumiem integrācijai. Komisija nodrošina, lai skolas saņemtu visus vajadzīgos 
finanšu resursus.

Eiropas skolas veic visus iespējamos pasākumus, lai integrētu bērnus, kam invaliditātes dēļ ir 
īpašas vajadzības, taču tās nevar nodrošināt risinājumus to vajadzību ievērošanai pilnīgi visos 
gadījumos. Tādējādi Eiropas skolas var īpašos gadījumos sevi pasludināt par nekompetentām, 
kā to skola darījusi saistībā ar lūgumraksta iesniedzēja bērna lietu, neraugoties uz visiem tās 
centieniem nodrošināt bērna integrāciju. 

Turklāt Eiropas Parlamenta sociālie dienesti sadarbībā ar Komisijas dienestiem, kas atbild par 
Eiropas skolām, palīdzēja ģimenei atrast atbilstošu skolu, lūgumraksta iesniedzēja darba 
devējs ir veicis finansiālās palīdzības pasākumus.”


