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Valsts valodas prasmes pārbaude 

Valsts valodas prasmes pārbaudes uzdevums ir novērtēt personas valsts (latviešu) valodas 
prasmes līmeni. Ja valsts valodas prasmes pārbaude ir nokārtota sekmīgi, persona saĦem valsts 
valodas prasmes apliecību.  
 
Valsts valodas prasmes apliecība ir nepieciešama: 

• darba vajadzībām, 
• pastāvīgās uzturēšanās atĜaujas saĦemšanai, 
• Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai.  

 
Valsts valodas prasmes pārbaudes rezultāti un valsts valodas prasmes apliecība nav izmantojama 
naturalizācijas procesā. 
 
Valsts valodas prasmes pārbaudi nodrošina Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 
(IZM) Valsts izglītības satura centra (VISC) Valsts valodas pārbaudes nodaĜa. Valsts valodas 
prasmi pārbauda valsts valodas prasmes pārbaudes komisija. 

 
Valsts valodas prasmes līmeĦi: 
Latvijā ir noteikti trīs valsts valodas prasmes līmeĦi: 

• pamata jeb A līmenis; 
• vidējais jeb B līmenis; 
• augstākais jeb C līmenis. 

 
Katram līmenim ir divas pakāpes: 
   1 . – zemākā pakāpe;  
   2. – augstākā pakāpe. 
 
Valsts valodas prasmes līmeĦi un pakāpes konkrētām profesijām un amatiem ir noteikti 
2009.gada 7.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.733 „Noteikumi par valsts valodas zināšanu 
apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, 
pastāvīgās uzturēšanās atĜaujas saĦemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa 
iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi”:  
1.pielikumā (valsts un pašvaldību institūcijās nodarbinātajiem); 
2.pielikumā (privāto iestāžu, organizāciju un uzĦēmumu (uzĦēmējsabiedrību) darbiniekiem).  
 
Persona ir tiesīga pretendēt uz pastāvīgās uzturēšanās atĜaujas saĦemšanu vai Eiropas Kopienas 
pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanu, ja ir apguvusi valsts valodu vismaz pamata līmeĦa 
2.pakāpē (A2).  
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Valstī noteikto valsts valodas prasmes līmeĦu apzīmējumi  un atbilstība ir šāda: 

No 1992.gada 
līdz 2000.gada 
31.augustam 

No 2000.gada 
1.septembra līdz 

2009.gada 31.augustam 

Kopš 2009.gada 
1. septembra 

Centralizētajā valsts 
valodas eksāmenā 

mazākumtaut ību skolās 

1 A A1 (pamata līmenis) F Pirmā (zemākā) 
pakāpe 1 B A2 (pamata līmenis) E 

2 A B1 (vidējais līmenis) D Otrā (vidējā) 
pakāpe 2 B B2 (vidējais līmenis) C 

3 A C1 (augstākais līmenis) B Trešā (augstākā) 
pakāpe 3 B C2 (augstākais līmenis) A 

 

Avots: http://visc.gov.lv/eksameni/valval/prasmesparb.shtml  

 
Valsts valodas prasmes pārbaudes saturs  
 

• Kas jāprot valsts valodas prasmes pārbaudē dažādos līmeĦos? 16.-18.lpp 
http://visc.gov.lv/eksameni/valval/dokumenti/prasmes_parb_saturs_16_18.pdf  
 

• Kāda ir valsts valodas prasmes pārbaudes uzdevumu tematika? 19.-20. lpp.  
http://visc.gov.lv/eksameni/valval/dokumenti/prasmes_parb_saturs_19_20.pdf  
 

• Kādi uzdevumi ir valsts valodas prasmes pārbaudē dažādos līmeĦos? 21. lpp. 
http://visc.gov.lv/eksameni/valval/dokumenti/prasmes_parb_saturs_21.pdf  

 
SkaĦu ieraksti klausīšanās prasmei pieejami MP3 formātā 3 līmeĦiem: 
• pamata (A) līmenim; 
• klausīšanās prasmei vidējam (B) līmenim; 
• klausīšanās prasmei augstākajam (C) līmenim; 

 
Skatīt Valsts Izglītības satura centra mājas lapu: 
http://visc.gov.lv/eksameni/valval/uzdevumi.shtml  

 
Uzdevumu paraugi pieejami: 
http://visc.gov.lv/eksameni/valval/dokumenti/prasmes_parb_saturs.pdf  
 
 
Avots: http://visc.gov.lv/eksameni/valval/uzdevumi.shtml 


