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Temats: Lūgumraksts Nr. 0374/2010, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgā Z. K., par 
problēmām Luksemburgas II Eiropas skolā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja apraksta problēmas, ar kurām viņai ir nācies saskarties 
Luksemburgas II Eiropas skolā, kur mācās viņas 9 gadus vecais dēls, kuram ir bijis ļoti grūti 
pielāgoties šai skolai. Viņa norāda, ka viņas sūdzības konkrētiem Eiropas skolas Augstākās 
padomes locekļiem nav devušas nekādus rezultātus un ka skolas atbildīgais inspektora 
vietnieks nav rīkojies viņas dēla interesēs, bet tieši otrādi, kā apraksta lūgumraksta 
iesniedzēja, rīkojies neprofesionāli, agresīvi un nepareizi. Lūgumraksta iesniedzēja jau ir 
vērsusies pie Luksemburgas bērnu tiesību ombuda Marie Anne Rodesch-Hengesch, kura 
neveiksmīgi ir mēģinājusi norunāt tikšanos ar iepriekš minēto skolas inspektora vietnieku. 
Tādēļ lūgumraksta iesniedzēja aicina Eiropas Parlamentu izskatīt šo jautājumu. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 2. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 8. oktobrī

Komisija no Luksemburgas II Eiropas skolas par šo jautājumu ir saņēmusi šādu informāciju.

2008./2009. mācību gada sākumā skolotāji izteica bažas par lūgumraksta iesniedzējas bērna 
uzvedību. Viņi bērna uzvedību uzskatīja par bīstamu gan viņam pašam, gan citiem un 
sagatavoja individuālus ziņojumus par bērna uzvedību.

Pamatskolas direktore apspriedās ar vecākiem un ieteica vērsties pie speciālista pēc atzinuma. 
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Vecāki atbildēja, ka, viņuprāt, problēmas nav saistītas ar viņu dēlu. Saskaņā ar viņu teikto 
grūtības bērnam galvenokārt sagādāja tas, ka pamatskolas 1. un 2. klase bija apvienotas.

Tad visi attiecīgās klases skolotāji skolas vadībai iesniedza rakstisku prasību uzaicināt 
speciālistu, kas apmeklētu skolu, lai novērotu bērna uzvedību klasē. Šāda rīcība atbilst spēkā 
esošajiem iekšējās kārtības noteikumiem. Vecāki noraidīja ziņojumā sniegtos secinājumus un 
informēja skolu, ka viņu bērns tiks novērots diagnostikas centrā Grieķijā. Skola diagnostikas 
centram iesniedza psihologa ziņojuma un skolotāju ziņojumu kopiju.

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par direktores vietnieces attieksmi, tai veicot pasākumus 
saistībā ar lūgumraksta iesniedzējas bērna uzvedību, un apsūdz viņu nelikumīgā rīcībā, 
cilvēktiesību pārkāpumos, datu aizsardzības tiesību pārkāpumos, skolas politikas pārkāpumos, 
tiesību uz izglītību pārkāpumos, bērna un viņa ģimenes tīšā apmelošanā, nepareizā vadības 
darbā un varas ļaunprātīgā izmantošanā.

Pirms šā lūgumraksta iesniegšanas Parlamentam lūgumraksta iesniedzēja Eiropas skolu 
ģenerālsekretārei iesniedza oficiālu sūdzību pret Eiropas skolas administrāciju, uzskatot, ka 
skolas direktorei nebija tiesību ļaut no ārpuses pieaicinātai personai novērot bērna uzvedību 
klasē. Ģenerālsekretāre lūgumraksta iesniedzējai apliecināja, ka Eiropas skolu vispārējo 
noteikumu 18. pantā1 direktoram ir atļauts piesaistīt personas no ārpuses (šajā gadījumā 
psihologu) un ar attiecīgo skolotāju piekrišanu ļaut tām klātbūtnē novērot mācību stundas. 
Ģenerālsekretāre secināja, ka „netika konstatēts, ka bērna tiesības nebūtu ievērotas”.

Ņemot vērā dažādo e-pasta un vēstuļu saraksti starp lūgumraksta iesniedzēju un skolu, vēstuļu 
saraksti starp lūgumraksta iesniedzēju un ģenerālsekretāri un pamatskolas direktores sniegtos 
sīkos skaidrojumus, var secināt, ka skola pareizi piemēroja Eiropas skolu sistēmā spēkā 
esošos noteikumus un ka skolotāju un skolas vadības izraudzītie pasākumi tika veikti bērna 
interesēs. To apliecina arī skolēna sasniegumi. 2009./2010. mācību gadu viņš pavadīja mazā 
klasē, kurā bija septiņi skolēni, un palīdzība mācībās viņam vairs nav vajadzīga. Tāpēc 
apsūdzība par tiesību uz izglītību pārkāpumiem ir nepamatota. 

Pamatskolas direktore arī apliecināja, ka psihologa ziņojums tika uzskatīts par visaugstākajā 
mērā konfidenciālu un tā saturs netika paziņots nevienam skolotājam. Datu aizsardzības 
tiesības tika ievērotas.

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka skolas direktore atteicās tikties ar Luksemburgas bērnu 
tiesību aizsardzības inspektoru. Saskaņā ar pamatskolas direktores teikto viņa ar 
Luksemburgas bērnu tiesību aizsardzības inspektoru savā birojā tikās 14.01.2010. Tātad 
lūgumraksta iesniedzējas apgalvojums ir nepatiess.

Secinājumi

Lūgumraksts ietver pret pamatskolas direktori vērstas apsūdzības, kas nav ne pamatotas, ne 
arī dokumentāri apstiprinātas. Ņemot vērā saņemto informāciju, Komisija uzskata, ka skolas 
vadība, skolotāji un Eiropas skolu ģenerālsekretariāts ievēroja spēkā esošos noteikumus un 
ņēma vērā bērna pedagoģiskās vajadzības.

                                               
1 http://www.eursc.eu/index.php?id=96 - (doc ref. 2007-D-4010-en-6)
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4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2011. gada 10. jūnijā

Pēc Komisijas 2010. gada oktobra paziņojuma lūgumraksta iesniedzēji iesniedza savus 
apsvērumus un dažus papildu dokumentus par šo lietu. Viņi pašreiz apgalvo, ka Eiropas skolu 
valde, kā arī Eiropas Komisija ir nepamatoti atbalstījušas direktora vietnieces darbības.

Komisija pārbaudīja, ka visas ieinteresētas puses ir pienācīgi izskatījušas šo jautājumu un ka 
ir ievēroti attiecīgie iekšējie noteikumi, kas piemērojami skolās. Savā sākotnējā slēdzienā par 
lūgumrakstu Komisija apstiprināja, ka skolas vadība, skolotāji un Eiropas skolu 
ģenerālsekretariāts ir ievērojuši spēkā esošos noteikumus un ņēmuši vērā bērna pedagoģiskās 
vajadzības.

Šos argumentus arī izteica Komisijas Cilvēkresursu un drošības ģenerāldirektorāta Sociālās 
politikas un veselības direktors savā 2010. gada 5. novembra vēstulē lūgumraksta 
iesniedzējai, kurā viņš rakstīja „... ņemot vērā jūsu situācijas aprakstu un Luksemburgas 
II Eiropas skolas Sākumskolas un bērnudārza programmas vadītāja vietnieka un Eiropas 
skolu ģenerālsekretāres sniegtos dokumentus un paskaidrojumus, secinu, ka skola ir 
piemērojusi spēkā esošos Eiropas skolu sistēmas noteikumus un ka skolotāju un vadības 
darbības tika veiktas jūsu bērna interesēs.”

Lūgumrakstu iesniedzēju iesniegtajos jaunajos dokumentos nav norādīti jauni fakti, kas ļautu 
izdarīt atšķirīgu slēdzienu, kāds sniegts Komisijas iepriekšējā atbildē. Turklāt dokuments 
Nr. 40 apstiprina, ka skolas direktore nosūtīja vēstuli Luksemburgas Datu aizsardzības 
komisijas priekšsēdētājam, kurā aprakstīja skolas procedūru, un dokuments Nr. 41 apstiprina, 
ka skolas vadība pēc lūgumrakstu iesniedzēju lūguma ir iznīcinājusi psiholoģisko ziņojumu.

Secinājumi

Attiecīgie Eiropas skolu sistēmas noteikumi tika ievēroti, psiholoģisko ziņojumu, ko 
apstrīdēja vecāki, skola iznīcināja 2010. gada janvārī, kā norādīts lūgumraksta iesniedzēju 
sniegtajos dokumentos, skolas noteikumi tika izklāstīti Luksemburgas Datu aizsardzības 
komisijai, un bērna pedagoģiskās intereses ir ņemtas vērā, jo viņš mācās ļoti nelielā klasē un 
saņem īpašu mācību atbalstu.


