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Sagatavoja I.Pimenovs 

 

 

REZOLŪCIJA 

par Latvijas mazākumtautībām piederīgo personu mācībvalodām 

saliedētā sabiedrībā 

 

Aizbildinoties, ka Krievijas iebrukums Ukrainā ir brīdis, kad vēl vairāk 

jāstiprina valsts valoda, valdība nolema galīgi izrēķināties ar krievu 

valodu Latvijas izglītības sistēmā un paziņoja par pāreju uz mācībām 

skolās tikai valsts valodā. 

“Saskaņa” iebilst pret mazākumtautību izglītības iznīcināšanu, jo uzskata, 

ka izglītība, sevišķi izglītība dzimtajā valodā, ir izteikti prioritāra personu, 

kas pieder mazākumtautībām, identitātes saglabāšanā un attīstīšanā. To 

pašu apliecina arī Eiropas Drošības un sadarbības organizācija savās 

Rekomendācijās par mazākumtautību tiesībām uz izglītību. 

Pāreja uz mācībām tikai valsts valodā ir ieplānota bez jebkāda zinātniskā 

pamatojuma un bez saskaņošanas ar bērnu vecākiem. Valsts ignorē savas 

starptautiskās saistības un norobežojas no Latvijas mazākumtautību 

izglītības vēsturiskām tradīcijām. 

Saliedēta sabiedrība 

“Saskaņa” iestājas par vienotu un daudzveidīgu sabiedrību Latvijā, par 

Latvijas Republikas kā multikulturālas demokrātiskas valsts attīstību. 

Pašsaprotamai ir jābūt iespējai ikvienam publiskā vietā sarunāties un 

saņemt atbildi latviešu valodā. Tikpat pašsaprotama ir ikviena skolas 

beidzēja prasme lietot latviešu valodu.  

Nepieciešams priekšnosacījums saliedētas sabiedrības tapšanai ir Latvijas 

iedzīvotāju savstarpēja uzticēšanās. Tās nostiprināšana balstās uz 

cieņpilnu valsts attieksmi pret visām Latvijas etniskajām grupām 

piederīgo personu vajadzībām. 

Mācībvalodas  
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Izglītības sistēmai ir jānodrošina mācībvalodu brīva izvēle vai dažādas 

mācībvalodu lietošanas iespējas atbilstoši izglītojamā vecāku vēlmei un 

paša izglītojamā vēlmei un gatavībai. 

Vecākiem un aizbildņiem ir pamatotas tiesības prasīt, lai no viņu 

samaksātajiem nodokļiem valsts nodrošinātu mācīšanos pirmām kārtām 

tajā valodā, kurā viņi audzina savus bērnus. 

Lai bērni un pusaudži pilnvērtīgi apgūtu ģimenes valodu, pārņemtu 

ģimenes kultūras tradīcijas un apzinātu tās unikalitāti un vērtību, lai 

veiksmīgi attīstītos viņu intelektuālās spējas, lepnums par piederību 

vecāku kultūrai un pašcieņa, mācībām skolā ir jānotiek pārsvarā ģimenes 

valodā. Daļēji mācību priekšmetu apguvei ir jānotiek valsts valodā. Ir arī 

nepieciešama efektīva latviešu valodas kā mācību priekšmeta apguve 

stundās, sadalot klases grupās. 

Par tiesisko pamatu mazākumtautību valodu lietošanai vispārējās 

izglītības posmā “Saskaņa” uzskata Eiropas Padomes Vispārējo 

konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību.  

Jaunās Mazākumtautību izglītības iestādes 

Nemainot esošo Izglītības likumu, ir jāpieņem, speciāls Mazākumtautību 

izglītības iestāžu likums, kurš papildus esošajām skolām noteiktu jauna 

veida izglītības iestādes.  

Latviešu mācībvalodas lietojumam Mazākumtautību izglītības iestādē ir 

jābūt tādam, lai nodrošinātu tās beidzējiem iespēju viegli apgūt mācību 

saturu augstskolā latviešu valodā.  

Mazākumtautību izglītības iestādes padomei ir jābūt tādai kompetencei 

mācībvalodu lietojuma noteikšanā mācību priekšmetu apguvei, kas ļautu 

Mazākumtautību izglītības iestāžu izglītības programmai īstenoties 

pārsvarā izglītojamo ģimenes valodā. 

 

 


