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SaīSinājumi un termini

Apliecība – valsts valodas prasmes apliecība

Bezdarbnieks – bezdarbnieks un darba meklētājs Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta 
likuma izpratnē

CE – centralizētais eksāmens

EKP – Eiropas Padome. Valodas Politikas nodaļa. Eiropas kopīgās pamatnostādnes 
valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana. Latviešu valodas aģentūra. 
Rīga : Madonas poligrāfists, 2006.

IZM – Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 
(laikā no 1991. līdz 1993. gadam Latvijas Republikas Izglītības ministrija)

LVA – Latviešu valodas aģentūra

LVA aptauja 2009 – Data Serviss. Latvijas valodas situācijas sociolingvistiskā izpēte: pārskats par 
pētījumu. 2009

LVA kopsavilkums – Valodas situācija Latvijā: 2004—2010. Pētījuma kopsavilkums. Latviešu 
valodas aģentūra. Rīga, 2012.

Mazākumtautību skolas – skolas, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas 

NIPSIPP – „Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas 
pamatnostādnes 2012.–2018. gadam” (20.10.2011. Ministru kabineta 
rīkojums Nr. 542)

NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra

PMLP NP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Naturalizācijas pārvalde

Sniegums – valodas mutvārdu vai rakstveida runas izpausme, kas raksturo valodas 
apguves līmeni

SIF – Sabiedrības integrācijas fonds

VISC – Valsts izglītības un satura centrs 
(līdz 2009. gada 1. jūlijam – Izglītības satura un eksaminācijas centrs)

VVC – Valsts valodas centrs

Valsts valodas prasmes 
pārbaudes pretendents –

persona, kura kārtojusi valsts valodas prasmes pārbaudi
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IevadS

Latviešu valodas kā valsts valodas pozīcijas jeb oficiālās valodas statuss Latvijā 
tiek nodrošināts juridiski (ar Satversmes, Valsts valodas likuma un daudzu citu 
reglamentējošo dokumentu palīdzību). Normatīvie akti nosaka tiesības brīvi lietot 
latviešu valodu jebkurā dzīves jomā visā Latvijas teritorijā. Viens no būtiskākajiem valstī 
īstenotās valsts valodas politikas uzdevumiem ir nodrošināt latviešu valodas apguvi un 
valodas lietojumu.

Pētījumā sniegts pārskats par to Latvijā dzīvojošo personu valsts valodas prasmi, 
kurām latviešu valoda nav dzimtā un kuras kārtojušas valsts valodas prasmes pārbaudi, 
tādējādi apliecinot latviešu valodas prasmes līmeni.1

Latviešu valodas kā valsts valodas prasme un lietojums ir būtiski nosacījumi 
gan Latvijas sabiedrības integrācijas procesā, gan sabiedrības un ikkatra indivīda 
ekonomiskās patstāvības nodrošināšanā. Latviešu valodas prasme ir svarīgs faktors, 
analizējot valsts un konkrēta indivīda (kā pilsoņa vai pastāvīgā iedzīvotāja un valodas 
lietotāja) attieksmes. Latviešu valodas prasme ir priekšnoteikums arī Latvijas iedzīvotāju 
darba un izglītības iespēju aspektā.

Kopš 90. gadu vidus valstī tiek īstenota mērķtiecīga valsts valodas politika izglītības 
jomā, nodrošinot pakāpenisku un pēctecīgu latviešu valodas apguvi skolās, kas īsteno 
mazākumtautību izglītības programmas pamatizglītības un vidējās izglītības līmenī. 
Vienlaikus valsts valodas apguves jautājumi ir saistīti ar nodarbinātības politiku un 
naturalizācijas procesu  – gan profesionālo pienākumu veikšanai, gan pilsonības 
iegūšanai normatīvajos aktos ir izvirzītas konkrētas prasības attiecībā uz valsts valodas 
prasmi.

Paralēli īstenoti pasākumi valsts valodas apguvei neformālajā izglītībā. Neformālās 
izglītības ceļā valsts valodu apgūst galvenokārt pieaugušie2, kas tad arī savu valsts 
valodas prasmi apliecina, kārtojot valsts valodas prasmes pārbaudi. Valsts atbalsta 
līmenī pārskata periodā (2009–2012) latviešu valodas kursus pieaugušajiem Latvijas 
iedzīvotājiem piedāvājusi Latviešu valodas aģentūra (LVA), Nodarbinātības valsts 
aģentūra (NVA)3 un Sabiedrības integrācijas fonds (SIF).

1 Pētījumā analizēta latviešu valodas kā svešvalodas un latviešu valodas kā otrās valodas apguve un lietojums.
2 ar jēdzienu „pieaugušais” apzīmētas personas, kas vecākas par 16 gadiem.
3 Valsts valodas apguve ir tikai viens no atbalsta pasākumiem reģistrētajiem bezdarbniekiem, un nVa sniedz 

pakalpojumus atbilstoši valsts ikgadēji piešķirtā valsts budžeta iespējām, lai bezdarbnieki un darba meklētāji 
pēc iespējas ātrāk atgrieztos darba tirgū. Valsts valodas prasme šīm personu grupām nepieciešama arī, lai 
varētu mācīties nVa piedāvātajās profesionālajās programmās. atbilstoši likuma „Par apdrošināšanu bezdarba 
gadījumam” 4. panta otrajā daļā noteiktajam ne vairāk kā 10 % no gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktā 
nodarbinātības speciālā budžeta līdzekļu kopējā apmēra tiek novirzīti aktīvo nodarbinātības pasākumu un 
preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu finansēšanai, kā arī stipendijām bezdarbnieku profesionālās 
apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un stipendijām neformālās izglītības 
programmu (t.  sk. programmas „Valsts valodas apguve”) apguves laikā. Valsts valodas apguves periodā 
bezdarbnieks saņem stipendiju LVL 70 mēnesī. Sk. Uz deputātu jautājumu „Par valsts valodas un latgaliešu 
valodas apguvi” (nr. 6/j11) [tiešsaiste]. iZm 22.03.2012. vēstule nr.01–02/1283 [Skatīts 29.11.2012.] Pieejama: 
http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs_lmp.nsf/0/868FDEB35D74D359C22579C900297711?OpenDocument

http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs_lmp.nsf/0/868FDEB35D74D359C22579C900297711?OpenDocument
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NVA nodrošina valsts valodas apguvi bezdarbniekiem un darba meklētājiem neformālās 
izglītības programmā „Valsts valodas apguve” (120 stundu apjomā).1 Personas, kas apgūst 
valsts valodu minētajā programmā, kursu noslēgumā kārto valsts valodas prasmes pārbaudi. 
Laikā no 2009. gada līdz 2012. gada 1. septembrim Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā 
esošais Valsts izglītības satura centrs (VISC) nodrošinājis pārbaudi 14 573 bezdarbniekiem un 
darba meklētājiem, kas mācījušies valsts finansētajos latviešu valodas kursos.
SIF no 2003. gada līdz 2009.  gadam īstenoja valsts budžeta finansēto programmu „Latviešu 
valodas apguve pieaugušajiem”. Izglītības iestādes varēja saņemt finansējumu latviešu valodas 
kursu organizēšanai iedzīvotājiem, kas vēlas apgūt valsts valodu. Programma sniedza iespēju 
ikvienam pieaugušam Latvijas iedzīvotājam, izmantojot valsts atbalstu, apmeklēt latviešu valodas 
kursu, lai apgūtu valsts valodu vidējā līmeņa otrajā (augstākajā) pakāpē, resp., (B2) prasmes 
līmenī. Programmas īstenošanas laikā tika atbalstīti 170 projekti par kopējo summu LVL 1 271 167, 
nodrošinot iespēju apmeklēt latviešu valodas kursus vairāk nekā 17 000 interesentu.
Valsts ekonomiskās lejupslīdes un valsts budžeta konsolidācijas rezultātā nepietiekamā finansējuma 
dēļ 2009. gadā SIF programmas īstenošana tika pārtraukta.2 Pamatojoties uz Ministru kabineta 
apstiprināto pasākumu plānu sabiedrības saliedētībai un nacionālās identitātes stiprināšanai3, 
SIF 2012. gada rudenī atsāka Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Latviešu valodas 
apguve pieaugušajiem” īstenošanu. Ar SIF padomes 2012. gada 8. augusta lēmumu (protokols 
Nr.79, 3.§) tika apstiprināts programmas konkursa nolikums.4 Programmai piešķirtais finansējums 
no valsts budžeta 2012. gadā ir LVL 130 000.5 Kā viens no SIF programmas valodas apguves procesa 
rezultatīvajiem rādītājiem minēts valodas prasmes pakāpes paaugstināšana. Nolikumā paredzēts, 
ka apliecinājums valodas prasmes pakāpes paaugstināšanai ir valsts valodas prasmes pārbaude. 
Saistībā ar minēto prasību VISC pēc SIF lūguma plāno nodrošināt pārbaudi vairāk nekā 500 
personām, kas 2013. gadā beigs latviešu valodas kursus.

Valsts valodas prasmes pārbaude ir viens no būtiskākajiem latviešu valodas apguves 
procesa pieaugušajiem kontroles mehānismiem valstī. Turklāt tā ir vienīgā latviešu 
valodas prasmes pārbaude, kas ir programmneatkarīga un novērtē jebkuras personas 
vispārīgo latviešu valodas prasmi neatkarīgi no personas izglītības veida un pakāpes. 
Tāpat jāuzsver, ka tā ir vienīgā pārbaude, kuras rezultātā persona, kas apguvusi latviešu 
valodu ārpus formālās izglītības, iegūst Latvijas Republikā atzītu valsts valodas prasmes 
līmeni apliecinošu dokumentu.

Latviešu valodas prasmes pārbaude notiek arī naturalizācijas procesā, taču to kārto 
mazāks skaits personu, turklāt pilsonības pretendents neiegūst atsevišķu dokumentu, 
kas apliecinātu viņa latviešu valodas prasmi.

1 nodarbinātības valsts aģentūras interneta vietne [tiešsaiste]. [Skatīts 29.06.2012.] Pieejams: http://www.nva.gov.
lv/index.php?cid=3&mid=311&txt=2903&from=0

2 Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Latviešu valodas apguve pieaugušajiem”. Konkursa nolikums. 2012. 
gads [tiešsaiste]. [Skatīts 17.07.2013.]. Pieejams: http://sif.lv/images/files/valsts/valsts-b-pr/latv-val-pieaug-2012/
Konkursa-nolikums-latviesu-valoda-2012.pdf

3 Ministru kabineta sēde. Protokols Nr.30, 41.§. 29.05.2012. [tiešsaiste]. [Skatīts 29.06.2013.] Pieejams: http://likumi.
lv/doc.php?id=248608 

4 Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Latviešu valodas apguve pieaugušajiem”. Konkursa nolikums. 
2012.  gads. [tiešsaiste]. [Skatīts 17.07.2013.] Pieejams: http://sif.lv/images/files/valsts/valsts-b-pr/latv-val-
pieaug-2012/Konkursa-nolikums-latviesu-valoda-2012.pdf 

5 turpat, 3. lpp.

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=3&mid=311&txt=2903&from=0
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=3&mid=311&txt=2903&from=0
http://sif.lv/images/files/valsts/valsts-b-pr/latv-val-pieaug-2012/Konkursa-nolikums-latviesu-valoda-2012.pdf
http://sif.lv/images/files/valsts/valsts-b-pr/latv-val-pieaug-2012/Konkursa-nolikums-latviesu-valoda-2012.pdf
http://likumi.lv/doc.php?id=248608
http://likumi.lv/doc.php?id=248608
http://sif.lv/images/files/valsts/valsts-b-pr/latv-val-pieaug-2012/Konkursa-nolikums-latviesu-valoda-2012.pdf
http://sif.lv/images/files/valsts/valsts-b-pr/latv-val-pieaug-2012/Konkursa-nolikums-latviesu-valoda-2012.pdf
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Kā liecina PMLP NP dati, laikā no 2009.  gada līdz 2011.  gadam latviešu valodas 
pārbaudi kārtojušas 8510 personas1, savukārt valsts valodas prasmes pārbaudi 
attiecīgajā laika posmā kārtoja 22 535 personas.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.  733 „Noteikumi par valsts valodas 
zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata 
pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības 
pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes 
pārbaudi” prasībām dažādu profesiju un amata pienākumu veikšanai nepieciešamas 
noteikta līmeņa valsts valodas prasmes, taču izvērstu pētījumu par darbspējīgo Latvijas 
iedzīvotāju un ārvalstnieku, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda, valsts valodas 
prasmes pārbaudes rezultātiem nav.

Pētījuma gaitā iegūtie statistiskie dati un dokumentu analīze atspoguļo valsts 
valodas prasmi tajās Latvijas iedzīvotāju grupās, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda. 
Pamatojoties uz pētījuma materiālu, var konstatēt kopsakarību starp vispārīgo valodas 
prasmi ( jeb valodas lietojumu ikdienas komunikācijā dažādas dzīves situācijās) un 
valodas lietojumu un prasmi darba vajadzībām.

Tā kā latviešu valodas apguvi un lietojumu Latvijā nosaka valsts izvirzītās obligātās 
prasības un lielā mērā ietekmē arī kontroles mehānisms2, pētījumā iestrādāta normatīvo 
aktu analīze, mēģinot atklāt valsts valodas apguves procesa rezultātus saistībā ar 
reglamentējošo dokumentu normām.

Informācija par valsts valodas apguves procesa norisi, valodas apguvēju lingvistisko 
attieksmi, valodas prasmes pašvērtējumu un valsts valodas prasmes pārbaudes 
rezultātiem atspoguļo valsts valodas lomu3 un nozīmīgumu Latvijas sabiedrībā, kā arī 
parāda valsts valodas lietojuma paplašinājuma iespējas un tendences. Valsts valodas 
prasmes pārbaudes rezultāti un to analīze var kļūt par instrumentu latviešu valodas 
apguves programmu efektivitātes un kvalitātes mērījumiem.

Mērķtiecīga Latvijas valsts atbildīgo iestāžu darbība veicina latviešu valodas apguvi 
un prasmes pilnveidi. Vairākos spēkā esošajos politikas plānošanas un rīcībpolitikas 
dokumentos paredzēti atbalsta pasākumi valodas apguvei un prasmes pārbaudes 
pilnveidei. Valsts atbalsts šajā jomā definēts Valdības rīcības plānā Deklarācijas 

1 Statistika: Naturalizācija [tiešsaiste]. PmLP, 2013. [Skatīts 28.06.2013.] Pieejams: http://www.pmlp.gov.lv/lv/
statistika/Naturalizacija.html

2 LVa aptaujā 2009 tika apzināta krievvalodīgo respondentu informētība par nepieciešamo valsts valodas prasmes 
līmeni darba pienākumu veikšanai. Vairākums respondentu (64 %) norādījuši, ka ir informēti, kādā prasmes 
līmenī viņu darba pienākumu veikšanai nepieciešams zināt latviešu valodu, 12 % nav informēti, bet 10 % ir 
bijis grūti pateikt, savukārt 18 % respondentu nebija darba attiecību. Labāk informēti ir gados jauni un vidējās 
paaudzes (36–45 gadus veci) respondenti. tāpat sevi par labāk informētiem uzskata respondenti ar augstākiem 
ienākumiem un augstāku izglītību.

3 intervētie eksperti, kuri uzskata, ka latviešu valodas loma ir pieaugusi, visbiežāk atsaucas uz: valodas juridiskā 
statusa nostiprināšanu, latviešu valodas kā eS oficiālās valodas statusa ieguvi, bilingvālās izglītības ieviešanu, 
izglītības politiku kopumā, kas mazākumtautību mērķa grupās nodrošinājusi latviešu valodas apguvi un 
lietošanu, kā arī veicinājusi krievvalodīgo salīdzināmi pozitīvāku attieksmi pret valsts valodu un tās lietošanu. 
(LVa kopsavilkums 2012, 26—27)

http://www.pmlp.gov.lv/lv/statistika/Naturalizacija.html
http://www.pmlp.gov.lv/lv/statistika/Naturalizacija.html
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par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai1, kurā 
paredzēts sekmēt latviešu valodas – nacionālās valsts identitātes pamata − saglabāšanu 
un izplatību, nodrošināt latviešu valodas kā nacionālās bagātības, garīgā mantojuma 
un demokrātiskās līdzdalības valodas popularizēšanu un prestiža celšanu. Atbalsta 
pasākumi iestrādāti arī citos politikas plānošanas dokumentos: Nacionālās attīstības 
plānā 2014−2020, Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas 
politikas pamatnostādnēs 2012.–2018. gadam, Izglītības attīstības pamatnostādnēs 
2007.–2013. gadam, Valsts valodas politikas pamatnostādnēs 2005.–2014. gadam, kur 
norādīti pasākumu mērķi, īstenotāji un rezultatīvie rādītāji.

Valsts izglītības satura centrā kopš 2001. gada februāra ir izveidota oficiāli reģistrēta 
datubāze par valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentiem izsniegtajām apliecībām, 
respektīvi, valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu pārbaudes rezultātiem. 
Savukārt 2006. un 2007. gadā pakāpeniski tika ieviesta valsts valodas prasmes pārbaudes 
rezultātu datu ievade un apstrāde elektroniskajā vidē. Datubāze un datu apstrāde ļauj 
veikt kā kvantitatīvu, tā kvalitatīvu pārbaudes rezultātu analīzi.

pētījuma īstenošanas periods. Pētījums īstenots laika posmā no 2012. gada oktobra 
līdz decembrim.

pētījuma mērķa grupa. Pētījumā analizētā grupa ir valsts valodas prasmes 
pārbaudes pretendenti, kuri daļēji vai galvenokārt latviešu valodu apguvuši un valodas 
prasmi pilnveidojuši ārpus formālās izglītības sistēmas. Atsevišķi pētījumā sniegti 
arī dati par valsts valodas apguvējiem, kuri valsts valodu apguvuši formālās izglītības 
sistēmā, respektīvi, dati par skolu, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, 
absolventiem atbilstoši viņu valodas prasmes līmenim centralizētajā eksāmenā.

galvenie pētījuma datu un informācijas avoti: valsts valodas prasmes pārbaudes 
pretendentu (24 260 personu, kas kārtojušas valsts valodas prasmes pārbaudi laika 
posmā no 01.09.2009. līdz 01.09.2012.) datubāze; valsts valodas prasmes pārbaudes 
pretendentu aptaujas anketu dati (2012.  gada oktobris–2012.  gada decembris, 
410 anketas); zinātniski teorētiskā literatūra; sociolingvistiskie pētījumi; IZM VISC, VVC 
un NVA statistikas dati; politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti.

Pētījumā galvenokārt aplūkoti jautājumi, kas saistīti ar valsts valodas juridisko 
statusu un valsts valodas apguves jautājumiem. Pētījuma dati un secinājumi ir noderīgs 
materiāls valsts valodas politikas veidotājiem, izvērtējot paveikto un izstrādājot valodas 
politikas dokumentus turpmākajiem periodiem. Tāpat pētījums var noderēt valodas 
politikas īstenotājiem – valodas lietojuma kontroles funkciju veicējiem un nodarbinātības 
politikas īstenotājiem. Pētījuma daļa, kurā analizēti valodas prasmes pārbaudes rezultāti, 
īpaši noderīga latviešu valodas pedagogiem.

Pētījuma autores pateicas visiem, kas palīdzēja šī darba tapšanā. Lielākais paldies 
par atbalstu un palīdzību Valsts izglītības satura centra un Latviešu valodas aģentūras 
kolēģēm.

1 Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 
īstenošanai [tiešsaiste]. ministru kabineta noteikumi nr.  84, 16.02.2012. [Skatīts 27.06.2013.] Pieejams: 
http://likumi.lv/doc.php?id=244182 

http://likumi.lv/doc.php?id=244182
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1.1. valStS valodaS praSmeS pārbaude: 
IeSkatS vēSturē (1992–2009)

Ņemot vērā mūsu valsts vēsturi un šībrīža sociālo un politisko situāciju, īpaša 
uzmanība jāpievērš latviešu valodas lietojuma un attīstības tiesiskās aizsardzības 
jautājumiem.

Viens no svarīgākajiem valodas politikas komponentiem ir valodas pārvaldība 
(menedžments), proti, procesi un darbības, kas tiek īstenotas, lai mainītu pastāvošo 
valodas praksi, kā arī kādas sociālās grupas uzskatus. Viens no apzināti virzītiem 
procesiem valodas pārvaldībā ir valodas statusa noteikšana un tā juridiskais 
nodrošinājums1, tāpēc, runājot par latviešu valodas kā valsts valodas nostiprināšanu 
un attīstību, nepieciešams aplūkot to kopsakarā ar valsts valodas prasmes pārbaudes 
normatīvā regulējuma izstrādi un īstenošanu. Valsts valodas prasmes pārbaude ir viens 
no mehānismiem, ar kura palīdzību tiek nodrošināts valsts valodas statuss un tiesiskā 
aizsardzība. Jāapzinās, ka valstij ir ne tikai tiesības, bet pienākums nodrošināt latviešu 
valodas ekonomisko konkurētspēju, un tas vislabāk izdarāms, īstenojot konsekventu 
valodas politiku.2

Nostiprinot latviešu valodas kā valsts valodas statusu, tika izstrādāts arī valsts 
valodas prasmes pārbaudes procesa normatīvais regulējums.

1988. gada 6. oktobrī tika veikti grozījumi Latvijas PSR Konstitūcijā, papildinot to ar pantu, kurā 
latviešu valodai tika piešķirts valsts valodas statuss. Tas uzskatāms par brīdi, ar kuru aizsākās 
latviešu valodas tiesiskā stāvokļa nostiprināšana un īstenošana praksē.
1989. gada 5. maijā tika pieņemts LPSR Valodu likums3, un tā īstenošanas nolūkā Ministru padome 
jau 1989. gada 3. maijā akceptēja „Programmu latviešu valodas funkcionēšanas nodrošināšanai 
valsts, sabiedriskās, kultūras dzīves un citās sfērās”, kurā kā viena no prioritātēm bija iekļauta 
latviešu valodas mācīšana pieaugušajiem.

1 „Otrs process valodas pārvaldībā ir valodas izglītības modeļa ieviešana, sabiedrības izglītošana un aktīvas 
līdzdalības nodrošināšana; trešais – valodas attīstīšana, t.  i., zinātniska izpēte un uz izpēti pamatota valodas 
standartizācija un modernizācija. Par valodas pārvaldību ir atbildīgas vairākas valsts institūcijas divos 
līmeņos, t.  i., par valodas politikas konceptuālo izveidi un par tās praktisko īstenošanu atbildīgās iestādes.” 
Sk. Valdmanis, j. Valsts valodas pārvaldības iestāžu ieguldījums valodas politikas īstenošanā. no: XI starptautiskā 
baltistu kongresa „Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne” referātu tēzes 2010.  gada 27.–30.  septembrī = 
XI tarptautino baltistų kongresa Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis” pranešimų tezės 2010. m. rugsėjo 27.–30. d. = 
Abstracts of the 11th International Congress of Baltistics „Past, Present and Future of the Baltic Languages” September 
27–30, 2010. Latvijas universitāte, Latvijas universitātes Latviešu valodas institūts. rīga : Latvijas universitāte, 2010, 
191.–192. lpp.

2 Druviete, i. Valsts valodas integratīvā un ekonomiskā vērtība: sinerģija vai antagonisms? [tiešsaiste]. referāts 
LVa konferencē „Valoda, vide, ekonomika”, rīga 2010.  gada 22.  septembris. [Skatīts 05.06.2013.] Pieejams: 
http://www.valoda.lv/downloadDoc_437/mid_550 

3 Valodu likums. Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas 1989. gada 5. maija Latvijas PSR Augstākās Padomes 
un Valdības Ziņotājs, 1989, 20. nr.

http://www.valoda.lv/downloadDoc_437/mid_550
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Provizoriskā analīze liecināja, ka rezultātā latviešu valoda bija jāmācās apmēram 
300 tūkstošiem tautsaimniecībā nodarbināto speciālistu, tai skaitā 100 tūkstošiem vadītāju, 
speciālistu un darbinieku, kuri strādāja iedzīvotāju apkalpošanas jomā. Darbavietās darbalaikā 
tika organizēti latviešu valodas bezmaksas kursi gan visu līmeņu vadošajiem darbiniekiem, 
gan pārējiem apkalpojošā sfērā strādājošajiem. Piemēram, 1989. gadā uzņēmumos, iestādēs 
un organizācijās latviešu valodas kursos par šo uzņēmumu, iestāžu un organizāciju līdzekļiem 
mācījās apmēram 18 tūkstoši cilvēku.1

1992. gada 31. martā tika pieņemts Latvijas Republikas likums „Par grozījumiem un 
papildinājumiem Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valodu likumā”.2 Likuma 
pirmais pants noteica, ka Latvijas Republikā valsts valoda ir latviešu valoda. Savukārt 
ceturtajā pantā noteikts: „Lai realizētu iedzīvotāju valodas izvēles tiesības, visiem 
valsts varas un valsts pārvaldes institūciju, kā arī iestāžu, uzņēmumu un organizāciju 
darbiniekiem ir jāsaprot un jālieto valsts valoda un citas valodas tādā apjomā, kāds 
nepieciešams viņu profesionālo pienākumu veikšanai. Valodas zināšanu apjomu, 
kāds nepieciešams šiem darbiniekiem, nosaka Latvijas Republikas Ministru Padomes 
apstiprināts nolikums.” Likuma 21. pants noteica, ka „Valodu likuma ievērošanu valstī 
pārrauga Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija Valodu komisija, Ministru 
Padomes Valsts valodas centrs, Valsts valodas inspekcija un pašvaldības”.

Lai nodrošinātu LPSR Valodu likuma izpildi, 1992. gadā tika nodibināts Valsts valodas 
centrs. Kopš 1993. gada Valsts valodas centrs ir Tieslietu ministrijas padotībā esoša institūcija, 
kas, īstenojot valsts politiku, kā arī uzraugot un kontrolējot normatīvo aktu ievērošanu valsts 
valodas jautājumos, nodrošina latviešu valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību.3

Pirmais normatīvais akts, kas tieši attiecās uz valsts valodas prasmes pārbaudes 
procesu, bija Valsts valodas prasmes atestācijas nolikums (turpmāk – Nolikums), kas 
apstiprināts ar LR Ministru Padomes 1992. gada 25. maija lēmumu Nr. 189 (turpmāk – 
lēmums Nr. 189). Nolikums noteica, ka valsts valodas atestācijai ir pakļauti tie valsts 
iestāžu, uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un organizāciju darbinieki, kuru profesionālajos 
pienākumos ietilpst saskare ar iedzīvotājiem vai valsts noteiktās lietvedības kārtošana. 
Citi darbinieki (piemēram, rūpnīcu strādnieki) valsts valodas atestāciju varēja kārtot 
brīvprātīgi. Nolikumā bija arī noteikts, ka atestācijai nav pakļaujami darbinieki (neatkarīgi 
no tautības), kuri ir ieguvuši izglītību valsts valodā.

Līdz ar Nolikuma spēkā stāšanos sākās pirmais valsts valodas atestācijas posms, 
kas saskaņā ar lēmumu Nr. 189 ilga no 1992. gada maija līdz 15. decembrim. Valsts 
valodas prasmes atestācijas nolikuma ceturtajā daļā „Valsts valodas prasmes atestācijas 
komisiju izveidošana un darbība” noteikts, ka valsts valodas prasmes pārbaudei Latvijas 
Republikā tiek izveidotas šādas atestācijas komisijas: Galvenā valsts valodas atestācijas 
komisija, ministriju atestācijas komisijas, pašvaldību atestācijas komisijas, uzņēmumu 

1 Latviešu valoda 15 neatkarības gados : lingvistiskā situācija, attieksme, procesi, tendences. Sast. un zin. red. 
D. joma; Valsts valodas komisija. rīga : Zinātne, 2007, 51. lpp.

2 Šeit un turpmāk tekstā minētie tiesību akti ir brīvi un bez maksas pieejami tiesību aktu vietnē www.likumi.lv, 
kurā tiek nodrošināta piekļuve sistematizētiem Latvijas republikas tiesību aktiem, tāpēc tālāk tekstā atsauces 
uz tiesību aktiem netiks norādītas.

3 Valsts valodas centrs [tiešsaiste]. [Skatīts 07.07.2013.] Pieejams: http://www.vvc.gov.lv/advantagecms/LV/par/par.html 

www.likumi.lv
http://www.vvc.gov.lv/advantagecms/LV/par/par.html
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atestācijas komisijas. Katrai atestācijas komisijai noteica konkrētas funkcijas. Lai gūtu 
priekšstatu par pirmās valsts valodas atestācijas darbības sistēmu, turpmāk sniegts īss 
pārskats par katras atestācijas komisijas pamatfunkcijām.

galVenā atestācijas komisija (GAK)
(9 cilvēku sastāvā; apstiprina Lr ministru Padome pēc VVc un izglītības ministrijas priekšlikuma)

–  uzrauga ministriju un pašvaldību komisiju darbu
–  sagatavo pārbaudes materiālu paraugus trim valsts valodas prasmes pakāpēm
–  tās darbība saskaņojama ar LR Augstākās Padomes Prezidija Valsts valodas komisiju un Valsts valodas 

centru

uzņēmuma atestācijas komisija (uak)
(5 cilvēku sastāvā, ko izveido uzņēmuma vadītājs un apstiprina PaK; komisijas sastāvā nozares pārstāvis, latviešu 

valodas speciālisti un PaK iecelts pilnvarots pārstāvis)

–  sagatavo pārbaudes biļetes, pamatojoties uz savas nozares ministrijas izveidotajām biļetēm un ievērojot 
uzņēmuma darba specifiku

–  izveido atestācijas grafiku un informē par to atestējamos darbiniekus, kā arī veido atestējamo sarakstus
–  saskaņo savu darbību ar MAK un PAK

pašValdības atestācijas komisija (pak)
(vismaz 7 cilvēku sastāvā, ko izveido un pēc 
saskaņošanas ar GaK apstiprina ar valdes 

(izpildkomitejas) lēmumu; komisijas sastāvā ir 
pašvaldības pārstāvji, viens vai divi latviešu valodas 

speciālisti un nozaru speciālisti)

–  apstiprina savā administratīvajā teritorijā 
esošo uzņēmumu atestācijas komisijas un ieceļ 
pilnvarotu pārstāvi tajā

–  pēc GAK paraugiem sagatavo pašvaldības un 
pašvaldību uzņēmumu darbinieku pārbaudes 
materiālus, kurus apstiprina GAK

–  nosūta saskaņotos pārbaudes materiālus 
pašvaldību uzņēmumu atestācijas komisijām

–  atestē to uzņēmumu darbiniekus, kuros ir neliels 
strādājošo skaits (līdz 50 personām)

–  atestē pašvaldību un pašvaldību uzņēmumu 
darbiniekus

ministrijas atestācijas komisija (mak)
(vismaz 7 cilvēku sastāvā; izveido un pēc 

saskaņošanas ar GaK apstiprina ministrijas vadītājs; 
komisijas sastāvā darba devēja pārstāvis, ministrijas 

struktūrvienību pārstāvji, viens vai divi latviešu 
valodas speciālisti un nozaru speciālisti)

–  pēc GAK paraugiem sagatavo savas nozares 
pārbaudes materiālu paraugus (tajos ietverama 
attiecīgās nozares leksika, sarunvaloda darba 
situācijās, ar specialitāti un valsti saistīti teksti)

–  saskaņo tos ar GAK
–  nosūta saskaņotos pārbaudes materiālus 

uzņēmumu komisijām un to pašvaldību 
komisijām, kuru administratīvajā teritorijā 
atrodas nozares uzņēmumi vai iestādes

–  atestē ministrijas darbiniekus un nozares 
uzņēmumu vadītājus

–  konsultē nozares uzņēmumu atestācijas 
komisijas un koordinē to darbu ar pašvaldību 
atestācijas komisijām

Kopumā pirmajā atestācijas posmā valsts valodas atestāciju savās darbavietās bez 
maksas nokārtoja 153 000 cilvēku. LR Ministru Padomes 1992. gada 25. maija lēmuma 
Nr. 189 5. punkts noteica, ka atestācija jābeidz līdz 1992. gada 31. decembrim. Tomēr 
daudzi uzņēmumi, organizācijas un iestādes lūdza pagarināt atestācijas termiņu.

1993. gada 14. aprīlī tika pieņemts lēmums „Par valsts valodas prasmes atestāciju”, 
ar kuru tika apstiprināts uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un iestāžu saraksts, kuriem 
piešķirts valsts valodas prasmes atestācijas termiņa pagarinājums, kā arī apstiprināts 
jauns Nolikums par pastāvīgajām valsts valodas atestācijas komisijām (turpmāk – lēmums 
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Nr. 190). Valsts valodas atestācijas termiņš tika pagarināts 108 iestādēm, galvenokārt 
rūpnīcām, kurās bija liels cittautiešu, kas neprata vai slikti prata latviešu valodu, 
īpatsvars. Interesanti, ka pagarinājums tika piešķirts arī vadošām republikas augstskolām 
un skolu valdēm, kuru pienākums bija nodrošināt atestācijas procesu pārraudzībā 
esošajām mācību iestādēm. Tas netieši raksturo pedagoģisko darbinieku valsts valodas 
prasmes kopējo līmeni. Jānorāda, ka līdz 1996. gadam, kā to noteica Izglītības ministrija, 
pedagoģiskajiem darbiniekiem bija nepieciešama tikai valsts valodas prasmes otrā, 
proti, vidējā, pakāpe, neraugoties uz to, ka Ministru Padomes nolikumā bija paredzētas 
trešās (augstākās) pakāpes prasmes. Tikai 1998. gada 1. septembrī stājās spēkā prasība, 
ka visu pedagoģisko darbinieku valsts valodas prasmes līmenim jāatbilst valsts valodas 
prasmes trešajai (augstākajai) pakāpei.1

Pamatojoties uz lēmumu Nr. 190, tika izveidotas pastāvīgās atestācijas komisijas 
(kopā visā Latvijā tādas bija 40), kurās valsts valodas prasmes atestāciju varēja kārtot 
jebkurš Latvijas iedzīvotājs. Pēc nepieciešamības šādas komisijas varēja izveidot rajona 
vai pilsētas, vai Rīgas pilsētas rajona pašvaldības. Komisiju sastāvu apstiprināja Valsts 
valodas centrā, un šo komisiju darbību organizēja un vadīja komisijas priekšsēdētājs. 
Katras komisijas sastāvā bija pieci cilvēki, no kuriem trīs bija latviešu valodas speciālisti. 
Atestācijas norise un personas valsts valodas prasmes vērtēšana notika saskaņā ar Valsts 
valodas prasmes atestācijas nolikumu.

Lēmums Nr. 190 noteica, ka par atestāciju personām būs jāmaksā, taču maksa par 
atestāciju nedrīkstēja pārsniegt 30 % no valstī noteiktās minimālās darba algas.

No 1993. gada līdz 2000. gadam ilga otrais valsts valodas atestācijas posms. Šajā 
laikā valsts valodas atestāciju nokārtoja 362  tūkstoši cilvēku. 250  tūkstoši personu 
valsts valodas prasmes atestāciju nokārtoja pastāvīgajās atestācijas komisijās, savukārt 
112 tūkstoši – darbavietās un skolās. Sākot ar 1993./1994. mācību gadu līdztekus valodas 
atestācijas komisiju darbam, 9. un 12. klašu skolēni, kas apguvuši mazākumtautību 
izglītības programmas, kārtoja valsts valodas eksāmenu un atbilstoši tā vērtējumam 
saņēma attiecīgās pakāpes valsts valodas prasmes apliecību.

Personas, kas sekmīgi bija nokārtojušas valsts valodas prasmes pārbaudi, saņēma 
pamata, vidējās vai augstākās pakāpes apliecību.

1. tabula | Valsts valodas atestāciju kārtojušo skaits (1992–2000)2

pirmajā atestācijas posmā
(1992. gada maijs–decembris)

otrajā atestācijas posmā
(1993–2000) kopā

153000 362000 515000

Pateicoties atestācijas procesam, kopš 1992.  gada bija paaugstinājies latviešu 
valodas prasmes līmenis cittautiešu vidū.3 Taču 1992. gada Valodu likums bija atbilstošs 

1 Valodas politikas īstenošana Latvijā. Valsts valodas centrs. 1992–2002. rīga, VVc, 2002, 15. lpp.
2 turpat, 16. lpp.
3 Lu LVi 1999.  gadā veiktās aptaujas dati liecināja, ka par vienu no nozīmīgākajiem valodas apguves 

veicinātājfaktoriem Latvijas iedzīvotāji uzskatīja valsts valodas atestācijas procesu.
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tikai pārejas laika prasībām, tādēļ 90. gadu otrajā pusē tika sākta Valsts valodas likuma 
izstrāde.

1995. gadā Valsts valodas centrs pēc Saeimas deputātu grupas priekšlikuma izstrādāja 
Valsts valodas likuma projektu, kas tika iesniegts valdībai. Pēc sarežģīta, diskusijām 
bagāta un ilga darba pie Valsts valodas likuma izstrādes1 1999. gada 9. decembrī tas tika 
pieņemts, par spēkā stāšanās brīdi nosakot 2000. gada 1. septembri.

Valsts valodas likumā noteiktas institūcijas, kurās latviešu valoda jālieto obligāti. 
Valsts valodas likuma 6. panta pirmajā daļā teikts, ka valsts valoda jālieto valsts un 
pašvaldību, tiesu un tiesu sistēmai piederīgo iestāžu, valsts un pašvaldību uzņēmumu, 
kā arī to uzņēmējsabiedrību darbiniekiem, kurās lielākā kapitāla daļa pieder valstij vai 
pašvaldībai. Šī panta otrā daļa2 nosaka valodas lietojumu privāto iestāžu, organizāciju, 
uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbiniekiem un pašnodarbinātajām personām. 
Šajā panta daļā minētajām personām valsts valoda jālieto tad, ja to darbība skar 
likumīgas sabiedriskās intereses (sabiedrisko drošību, veselību, tikumību, veselības 
aizsardzību, patērētāju tiesību un darba tiesību aizsardzību, drošību darbavietā, 
sabiedriski administratīvo uzraudzību). Savukārt panta trešajā daļā norādīts, ka 
privāto iestāžu, organizāciju un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbiniekiem, kā arī 
pašnodarbinātajām personām, kuras, pamatojoties uz likumu vai citu normatīvo aktu, 
veic noteiktas publiskas funkcijas, jāprot un jālieto valsts valoda tādā apjomā, kāds 
nepieciešams attiecīgo funkciju veikšanai.

Atbilstoši 6.  panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā noteiktajam tika izstrādāti un 
2000. gada 22. augustā pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 296 „Noteikumi par 
profesionālo un amatu pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu 
apjomu un valodas prasmes pārbaudes kārtību”, kas līdz pat 2009. gada 1. septembrim 
noteica valsts valodas zināšanu apjomu profesionālām un amatu vajadzībām un 
valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību. Vienlaikus ar MK noteikumiem Nr. 296 tika 
pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 289 „Noteikumi par valsts nodevu par valsts 
valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai”, kas noteica, 
ka valsts nodeva par valsts valodas prasmes atestāciju ir 10 latu. Atsevišķām grupām 
(bezdarbniekiem, maznodrošinātām personām, personām ar īpašām vajadzībām u. c.) 
tika noteiktas nodevas atlaides 50 vai 90 % apmērā.

MK noteikumi Nr. 296 paredzēja, ka valsts valodas prasmes apliecības, kas izdotas 
laikā no 1992. gada līdz 2000. gadam, ir derīgas, tāpat šie noteikumi noteica arī iepriekš 
iegūto vērtējumu atbilstību.

1 Hirša, Dz., Kļava, G. Diskusijas par Latvijas valodas politiku valsts valodas likuma izstrādes kontekstā. 
no: Valsts valodas likums: vēsture un aktualitāte. rīga : Zinātne, 2008, 69.–95. lpp.

2 Valodas lietojuma regulējums attiecībā uz privāto sektoru Valsts valodas likuma izstrādes laikā bija viena no 
sarežģītākajām problēmām. Pēc ilgām diskusijām tika pieņemts kompromisa variants, proti, valsts valodas 
prasmes un lietojuma regulējums, nodalot valsts iestādes un privāto sektoru. (Latviešu valoda 15 neatkarības 
gados : lingvistiskā situācija, attieksme, procesi, tendence. Sast. un zin. red. D. joma; Valsts valodas komisija. 
rīga : Zinātne, 2007, 62.–64. lpp.).
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MK noteikumiem Nr.  296 pirmajā redakcijā (22.08.2000.) bija divi pielikumi: 
1. pielikums. Amatu un profesiju iedalījums nepieciešamajam valsts valodas prasmes 
līmenim un pakāpei1; 2. pielikums. Valsts valodas prasmes apliecība.

Ar 2000. gada 21. novembra grozījumiem MK noteikumi Nr. 296 tika papildināti ar 
jaunu pielikumu  – Amatu un profesiju iedalījums atbilstoši nepieciešamajam valsts 
valodas prasmes līmenim un pakāpei privāto iestāžu, organizāciju un uzņēmumu 
(uzņēmējsabiedrību) darbiniekiem. Līdz ar šiem grozījumiem, iepriekšējais 1. pielikums 
kļuva par noteikumu 2. pielikumu, savukārt valsts valodas prasmes apliecības paraugs – 
par 3. pielikumu.

MK noteikumu Nr.  296 1. un 2.  pielikumā iekļautajām profesijām un amatiem 
valsts valodas prasmes līmeņi un pakāpes tika noteiktas, galvenokārt pamatojoties uz 
praktisko pieredzi (piemēram, valodas speciālistu daudzu gadu darbu valsts valodas 
prasmes pārbaudes komisijās) un respektējot profesiju klasifikatorā sniegtos profesiju 
raksturojumus. Normatīvā akta izstrādātāji centās ņemt vērā valodas vajadzības un 
lietojumu konkrētajās profesijās un amatos.  Jānorāda gan, ka 2000. gadā, kompromisa 
apstākļos pieņemot izmaiņas normatīvajā regulējumā, tika pieļauta būtiska kļūda, 
diferencējot valsts un privātajā sektorā strādājošajiem izvirzītās prasības.2 Rezultātā – 
līdz ar Valsts valodas likuma un ar to saistīto Ministru kabineta noteikumu spēkā 
stāšanos tika atvieglotas prasības attiecībā uz valsts valodas prasmi daļai apkalpojošajā 
sfērā strādājošo, lai gan līdz 2000. gada 1. septembrim visiem darbiniekiem neatkarīgi no 
uzņēmuma dibinātāja un dalībniekiem (valsts, privātais, pašvaldības u. tml.) bija jāprot 
un jālieto valsts valoda – vairumā gadījumu vidējā pakāpē.

Līdz ar MK noteikumu Nr. 296 spēkā stāšanos tika mainīta valsts valodas prasmes 
pārbaudes kārtība un iegūstamais novērtējums, kā arī tika noteiktas institūcijas, kuru 
kompetencē ir valsts valodas prasmes pārbaudes nodrošināšana. Kopš Valsts valodas 
likuma spēkā stāšanās atbildīgā institūcija par valsts valodas prasmes atestāciju 
profesionālo un amata pienākumu veikšanai bija Tieslietu ministrijas Valsts valodas 
centrs.

Kopumā valsts valodas atestācijas process laika posmā no 1992. līdz 2000. gadam 
valstī noritēja rezultatīvi, taču 10 gadus ilgā valsts valodas atestācijas pieredze atklāja 
vairākas problēmas. Ņemot vērā, ka valsts valodas prasmes pārbaudes komisijas bija 
pakļautas vienlaikus gan pašvaldībām, gan Valsts valodas centram, tika konstatētas 
organizatoriskas un metodiska rakstura problēmas. Piemēram, daudzo komisiju un to 
locekļu profesionalitāte bija atšķirīga, lielā un mainīgā valsts valodas prasmes pārbaudes 
procesā iesaistīto skaita dēļ bija grūti nodrošināt, lai pārbaudes materiāli netiktu izplatīti 
vēl pirms pārbaudes sākuma, tāpat nereti netika ievērotas prasības ievērot vienādus 
vērtēšanas kritērijus un vērtēšanas objektivitāti. 

No 1993. gada līdz 2000. gadam komisiju skaits bija samazinājies līdz 25 komisijām. 
Lai novērstu minētās problēmas, tika izstrādāts konceptuāls ziņojums „Par valsts valodas 

1 Šajā pielikumā profesijas un amati netika uzskaitīti, bija norādīti tikai profesiju kodi saskaņā ar Profesiju 
klasifikatoru.

2 Latviešu valoda 15 neatkarības gados : lingvistiskā situācija, attieksme, procesi, tendences. Sast. un zin. red. 
D. joma; Valsts valodas komisija. rīga : Zinātne, 2007, 72. lpp.
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prasmes pārbaudes sistēmas turpmāko attīstību”, ko valdība akceptēja 2000.  gada 
5. decembrī. Ministru kabineta sēdes protokola Nr. 57 izrakstā (33. §) formulēts ziņojuma 
mērķis: „Latviešu valodas apguve, kā arī tās lietošana un valodas vides paplašināšana un 
nostiprināšana ir un arī turpmāk būs Latvijas valsts īstenotās politikas svarīgs virziens. 
Latvijas valsts ir ieinteresēta mērķtiecīgi un konstruktīvi risināt problēmas, kuras saistītas 
ar latviešu valodu kā valsts valodu. Šo problēmu viens aspekts ir latviešu valodas 
prasmes pārbaudes sistēmas pilnveidošana.”

Konceptuālajā ziņojumā aplūkoti divi pamatjautājumi: 
1.  Centralizētā valsts valodas eksāmena saskaņošana ar pārbaudījumiem, kurus 

paredz Valsts valodas likums.
2. Valsts valodas prasmes pārbaudes sistēmas institucionālā maiņa.

Ziņojumā norādīts, ka kopš Latvijas neatkarības atgūšanas izglītojamajiem, kuri 
apgūst mazākumtautību izglītības programmas, latviešu valodas eksāmens ir obligāts 
gan 9. klasē (pamatizglītībā), gan 12. klasē (vispārējā vidējā izglītībā). Tāpat norādīts, 
ka „Izglītības un zinātnes ministrija mērķtiecīgi ir strādājusi, lai paaugstinātu latviešu 
valodas mācīšanas efektivitāti mazākumtautību skolās, vienlaikus pilnveidojot valodas 
prasmes pārbaudes formas”, proti, eksāmena saturs un forma ir pilnveidota.

Tika izveidota centralizēto eksāmenu sistēma. Centralizētā vidusskolas eksāmena 
forma un vērtējums tika izstrādāts, ievērojot Eiropas Padomes un Moderno valodu centra 
ekspertu ieteikumus.

1998./1999.  mācību gadā skolās, kas īstenoja mazākumtautību izglītības 
programmas (turpmāk  – mazākumtautību skolas), kā eksperimentāls centralizētais 
eksāmens tika organizēts vidusskolas eksāmens latviešu valodā un literatūrā. Sākot ar 
1999./2000. mācību gadu, obligātu centralizēto eksāmenu valsts valodā un literatūrā 
kārtoja 12. klases mazākumtautību skolu skolēni, savukārt ar 2003./2004. mācību gadu – 
arī 9. klases mazākumtautību skolu skolēni.

Ziņojumā akcentēts, ka „centralizēta eksāmena forma nodrošina iespēju ļoti rūpīgi 
un līdzsvaroti izvērtēt izglītojamo sniegumu, jo eksāmena vērtējums tiek iegūts ar 
statistiskām metodēm (savstarpēji salīdzina skolēnu sasniegumus) un pielīdzināts 
sasniegumu līmeņu (6 līmeņi no A – augstākais, līdz F – zemākais) aprakstam”.

Ziņojumā tika aprakstīti centralizētā eksāmena līmeņi (kopumā seši), kuru prasības 
atbilst valsts valodas prasmes pārbaudes sešām pakāpēm. Izglītojamajiem, kuri 
apguva mazākumtautību izglītības programmas, valsts valodas centralizēto eksāmenu 
sertifikātos tika norādīts atbilstošais valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe. Viens 
no svarīgākajiem mērķiem, kas tika sasniegts, pielīdzinot skolas latviešu valodas 
centralizēto eksāmenu prasības valsts valodas prasmes pārbaudes prasībām, bija tas, 
ka mazākumtautību skolu absolventiem vairs nebija jāveic atkārtotas valsts valodas 
prasmes pārbaudes. Darba devējam vai citos gadījumos persona varēja uzrādīt nevis 
valodas prasmes atestācijas apliecību, bet gan centralizētā eksāmena sertifikātu ar valsts 
valodas prasmes vērtējumu, kas izteikts gan atbilstoši centralizētā eksāmena līmenim, 
gan norādīta arī atbilstīgā valsts valodas prasmes pakāpe. Šāds valsts valodas prasmes 
līmeņu pielīdzinājuma princips tika īstenots līdz 2011./2012. mācību gadam.
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Valsts Valodas prasmes pārbaudes un skolas centralizēto Valsts Valodas eksāmenu 
Vērtējumi un apzīmējumi sertifikātā un Valsts Valodas prasmes apliecībā

Valsts valodas 
prasmes 

apliecības

12. klases mazākumtautību skolu izglītības dokumenti
līdz 2000. gada jūlijam

(pamatojoties uz eksāmena 
protokoliem, izglītības iestāžu 

absolventiem izdotas valsts 
valodas prasmes apliecības)

2000. gada jūlijs
(sertifikātos atbilstoši 

vērtējumam ieraksts par 
valsts valodas prasmes 

pakāpi)

2001. gada jūlijs–2011. gada 
31. augusts (sertifikāti ar 

atbilstību VVPP līmeņiem un 
pakāpēm)*

A1 (1A)
zemākā pakāpe zemākā pakāpe

F
A2 (1B) E
B1 (2A)

vidējā pakāpe vidējā pakāpe
D

B2 (2B) C
C1 (3A)

augstākā pakāpe augstākā pakāpe
B

C2 (3B) A

*  Kopš 2012. gada saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 2. septembra noteikumu Nr. 715 
„Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības 
mācību priekšmetu standartiem” 15.1. apakšpunktu ir noteikts viens standarts latviešu valodā 
(MK noteikumu Nr. 715 1. pielikums) gan tiem izglītojamiem, kuri apgūst izglītības programmu 
latviešu mācībvalodā, gan tiem, kuri apgūst mazākumtautību izglītības programmu. Saskaņā 
ar latviešu valodas standartu jau 2011./2012. mācību gadā latviešu skolu un mazākumtautību 
skolu 12. klašu skolēni kārto vienādu centralizēto eksāmenu latviešu valodā.

Valsts 
valodas 
prasmes 

apliecības

9. klases mazākumtautību skolu izglītības dokumenti
līdz 2000. gada 

jūlijam
(pamatojoties 
uz eksāmena 
protokoliem, 

izglītības iestāžu 
absolventiem 
izdotas valsts 

valodas prasmes 
apliecības)

2000./2001. mācību 
gadā, 2001. gada 

jūlijs
(sekmju izrakstā 

VISC iespiests 
zīmogs ar 

atbilstošu līmeni 
un pakāpi)

2002. jūlijs – 
2003. gada 

1. septembris
(sekmju izrakstā 

atbilstoši 
vērtējumam 

norādīts valsts 
valodas prasmes 

līmenis un 
pakāpe)

2004. gada
jūlijs –

2011. gada 
31. augusts 
(sertifikāti 

latviešu valodas 
CE ar atbilstošu 
valsts valodas 

prasmes līmeni 
un pakāpi)

kopš 
2012. gada 

jūnija**

A1 (1A)
zemākā pakāpe

4 balles (1A ) 4 balles (1A) F 5–29,99 %
A2 (1B) 6–5 balles (1B) 6–5 balles (1B) E 30–49,99 %
B1(2A)

vidējā pakāpe
7–8 balles (2A) 7–8 balles (2A) D 50–67,99 %

B2 (2B) 9–10 balles (2B) 9–10 balles (2B) C 68–84,99 %
C1 (3A)

augstākā pakāpe
— — B 85–94,99 %

C2 (3B) — — A 95–100 %

**  9. klases mazākumtautību izglītības programmu absolventi kārto valsts 
valodas CE, un CE iegūtais procentuālais vērtējums tiek pielīdzināts konkrētai 
VVPP pakāpei. 2012. gadā CE kārtoja 4107 9. klases skolēnu.

Pamatojoties uz ziņojumu, tika pieņemts lēmums Valsts valodas centra funkciju – 
valsts valodas prasmes pārbaudi – turpmāk nodot Izglītības un zinātnes ministrijai.

Ņemot vērā, ka IZM kompetencē arī iepriekš bija latviešu valodas apguves jautājumi, 
kā arī IZM darbiniekiem bija pieredze un metodiskā bāze, veidojot latviešu valodas 
centralizēto eksāmenu mazākumtautību skolām, tad valsts valodas prasmes pārbaudes 
funkcija, veicot grozījumus MK noteikumos Nr. 296, ar 2001. gada 23. janvāra tika nodota 
Valsts izglītības un satura centram.

VISC, pārņemot valsts valodas prasmes pārbaudes funkciju, respektēja VVC pieredzi, 
vienlaikus pamazām pilnveidojot pārbaudes procesu un saturu, apzinoties, ka tikai 
kvalitatīvs pārbaudes process nodrošina personas valsts valodas prasmes drošu un 
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ticamu vērtējumu. Pakāpeniski tika samazināts valsts valodas prasmes pārbaudes 
komisiju skaits, un kopš 2006. gada personu sniegumu valsts valodas prasmes pārbaudē 
pēc vienotiem kritērijiem vērtē kvalificēti speciālisti. 

Šobrīd Latvijā ir viena valsts valodas prasmes pārbaudes komisija, kuras darbu regulē 
ārējais normatīvais akts (līdz 01.09.2009. – MK noteikumi Nr. 296, no 01.09.2009. līdz šim 
brīdim – MK noteikumi Nr. 733) un vairāki VISC iekšējie normatīvie akti. Administratīvais 
akts par personas valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi, pamatojoties uz valsts valodas 
prasmes pārbaudes rezultātiem, tiek pieņemts tikai VISC. Laika gaitā tika pilnveidota 
pārbaudes metodika un pārbaudes materiāli, lai katram no trim valodas prasmes līmeņiem 
izvirzītās prasības atbilstu Eiropas valodu līmeņu aprakstos dotajām prasībām.1 

Laika posmā līdz 2009. gadam paplašinājās arī valsts valodas prasmes pārbaudes 
mērķauditorija. Atbilstoši deleģējumam, kas noteikts Imigrācijas likumā, tika pieņemti 
2004. gada 20. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 319 „Noteikumi par valsts valodas 
zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes kārtību ārzemniekiem, kas ir tiesīgi 
pieprasīt pastāvīgās uzturēšanās atļauju” (stājās spēkā 01.05.2004.). 2006. gadā sakarā 
ar izmaiņām pārbaudes procedūrā, tika izstrādāta un stājās spēkā jauna šo noteikumu 
redakcija – 2006. gada 4. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 252 „Noteikumi par valsts 
valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību ārzemniekiem, 
kas ir tiesīgi pieprasīt pastāvīgās uzturēšanās atļauju”, kas bija spēkā līdz 2009. gada 
1. septembrim.

2006.  gada 22.  jūnijā tika pieņemts likums „Par Eiropas Savienības pastāvīgā 
iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā”. Uz šī likuma pamata tika izstrādāti Ministru 
kabineta noteikumi Nr. 733, kas noteic valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību trešo 
valstu pilsoņiem.

MK noteikumi Nr.  296 un Nr.  252 laika posmā no 2000. līdz 2009.  gadam tika 
vairākkārt grozīti dažādu iemeslu dēļ, no tiem svarīgākie: 1) lai panāktu atbilstību starp 
valsts valodas prasmes pārbaudi darba vajadzībām un CE prasībām mazākumtautību 
skolās; 2) lai pilnveidotu pārbaudes procedūru atbilstoši citiem normatīvajiem aktiem 
(piemēram, Administratīvā procesa likumam); 3) lai precizētu un papildinātu MK 
noteikumu Nr. 296 1. un 2. pielikumu.

2007. gadā situācijas analīze rādīja, ka jāveido vienoti MK noteikumi, kas regulētu 
valsts valodas zināšanu apjomu un pārbaudes kārtību, aptverot visas mērķgrupas, kurām 
nepieciešams apliecināt valsts valodas prasmi.

Valsts valodas prasmes pārbaudes kārtības normatīvā regulējuma izstrādes, 
īstenošanas un attīstības vēsture ļauj secināt, ka minēto normatīvo aktu specifikas 
pamatā ir vairāku ar pārbaudi saistītu normu apvienojums vienā normatīvajā aktā, kurš 
nosaka:

1)  pārbaudes mērķgrupas;
2)  valsts valodas prasmes zināšanu apjomu;
3)  pārbaudes norises kārtību, t. sk. valsts valodas prasmes vērtēšanas procesu;
4)  institūcijas, kas atbild par pārbaudes nodrošināšanu.

1 Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana. eiropas Padome. Valodas 
politikas nodaļa. r., 2006. 220 lpp.
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Valsts valodas prasmes pārbaudes procesa pamatuzdevums ir noteikt valsts valodas 
zināšanu apjomu, lai persona varētu lietot valodu atbilstoši saviem darba pienākumiem 
un lai tā spētu veiksmīgi iekļauties sabiedrībā, pastāvīgi dzīvojot Latvijas Republikā. 
Sniedzot turpmāko pārskatu par normatīvo aktu vēsturi līdz 2009. gadam, šie aspekti 
tika izvēlēti par svarīgākajiem.

2. tabula |  Pārskats par valsts valodas prasmes pārbaudi regulējošiem normatīvajiem 
aktiem (1992–2008) un svarīgākajiem grozījumiem tajos

Valsts valodas prasmes atestācijas nolikums
(apstiprināts ar lr ministru padomes 1992. gada 25. maija lēmumu nr. 189)

mērķgrupa noteiktais valsts valodas zināšanu apjoms
Valsts iestāžu, uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību 
un organizāciju darbinieki, kuru profesionālajos 
pienākumos ietilpst saskare ar iedzīvotājiem vai 
valsts noteiktās lietvedības kārtošana.

1. pakāpe ir nepieciešama darbiniekiem, kuru 
profesionālajos pienākumos ietilpst ierobežota 
saskare ar iedzīvotājiem (piemēram, apkalpojošajam 
personālam, sabiedriskā transporta vadītājiem, 
sargiem, garderobistiem).
2. pakāpe ir vajadzīga darbiniekiem, kuru 
profesionālajos pienākumos ietilpst pastāvīga 
saskare ar iedzīvotājiem vai valsts noteiktās 
lietvedības kārtošana (piemēram, nodaļas, iecirkņa, 
ceha, laboratorijas vadītājiem; tirdzniecības un 
sabiedriskās ēdināšanas, komunālo un sadzīves 
pakalpojumu, pasta un sakaru iestāžu darbiniekiem, 
kuri tieši apkalpo klientus; medicīnas māsām, 
reģistratūru darbiniekiem, lietvežiem, kasieriem, 
tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem, uzraudzības 
un glābšanas dienesta darbiniekiem, inspektoriem).
3. pakāpe ir nepieciešama darbiniekiem, kuru 
profesionālajos pienākumos ietilpst uzņēmuma 
vadīšana un darba organizēšana vai kuriem ir plaša 
saskare ar iedzīvotājiem, vai no kuru darbības 
ir atkarīga iedzīvotāju labklājība un veselība 
(piemēram, tautas deputātiem, valsts varas un 
valsts pārvaldes institūciju un to struktūrvienību, 
pārvalžu, inspekciju un uzņēmumu vadītājiem, 
viņu vietniekiem un sekretārēm, galvenajiem 
speciālistiem, padomniekiem, referentiem, Latvijas 
kultūras, izglītības un zinātnes iestāžu darbiniekiem, 
ārstiem, feldšeriem, juristiem, tiesnešiem).

Privātuzņēmējiem, kā arī sabiedrisko un citu 
organizāciju vadītājiem, kuri neprot valsts valodu, 
izmantojot tulku palīdzību, ir jānodrošina valsts 
valodas prasmes prasību izpilde.

Tiek noteiktas trīs valsts valodas prasmes pakāpes: 
pirmā (zemākā) pakāpe – elementāra valodas 
saprašana un runas prasme, otrā (vidējā) pakāpe – 
runas un profesijai nepieciešamā rakstu prasme un 
trešā (augstākā) pakāpe – runas un rakstu prasme.

pirmajā pakāpē valsts valodā darba situācijās ir 
jāprot:
1) saprast teikto un atbildēt;
2) saprast vienkāršus tekstus (paziņojumu, 
informāciju un citus līdzīgus tekstus).
otrajā pakāpē valsts valodā ir jāprot:
1) sarunāties par tematiem, kas saistīti ar 
profesionālajiem pienākumiem;
2) saprast ar profesionālajiem pienākumiem saistītus 
tekstus,
3) uzrakstīt vai aizpildīt profesionālo pienākumu 
veikšanai nepieciešamos dokumentus.
trešajā pakāpē valsts valodā ir jāprot:
1) brīvi sarunāties;
2) saprast brīvi izvēlētus tekstus;
3) uzrakstīt ar dienesta pienākumiem saistītus 
tekstus.
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ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumi nr. 296
„noteikumi par profesionālo un amatu pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu 

apjomu un valodas prasmes pārbaudes kārtību” un to grozījumi

redakcija
mērķgrupa

zināšanu apjoms
1. pielikums 2. pielikums

22.08.2000. 1. līmeņa a pakāpe 
nepieciešama profesijām 
un amatiem, kas saistīti ar 
nekvalificēta roku darba 
veikšanu, ievērojot elementāru 
darba drošību.
1. līmeņa b pakāpe 
nepieciešama profesijām un 
amatiem, kas darba procesā 
saistīti ar instrukciju, tehnoloģiju 
ievērošanu, mašīnu un iekārtu 
izmantošanu un apkalpošanu, 
ievērojot darba drošību. 
2. līmeņa a pakāpe 
nepieciešama profesijām 
un amatiem, kas saistīti ar 
pakalpojumu sniegšanu 
iedzīvotājiem. 
2. līmeņa b pakāpe 
nepieciešama profesijām 
un amatiem, kas saistīti 
ar sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanu, tehnoloģisko 
procesu izpildi un uzraudzību, 
grāmatvedību un uzskaiti.
3. līmeņa a pakāpe 
nepieciešama iestāžu, 
organizāciju, uzņēmumu, 
uzņēmējsabiedrību un to 
struktūrvienību vadītājiem, 
augsti kvalificētiem 
speciālistiem, medicīnas un 
sociālās aprūpes darbiniekiem, 
augstskolu mācību spēkiem un 
pedagogiem. 
3. līmeņa b pakāpe 
nepieciešama valsts 
pārvaldes institūciju un to 
struktūrvienību vadītājiem, 
valsts civildienesta ierēdņiem 
(ierēdņu kandidātiem), 
darbiniekiem, kuru darbs saistīts 
ar dokumentu apstrādi un 
lietvedību, humanitāro nozaru 
speciālistiem, kuru darbs saistīts 
ar latviešu valodu un literatūru, 
tulkiem un tulkotājiem.
Atbilstoši katrai valodas prasmes 
pakāpei uzskaitīti profesiju 
kodi. Profesijas un amati nav 
nosaukti.

Grozījumu nav. Zināšanu apjoms tika iedalīts 
kopumā sešās pakāpēs.
Trīs līmeņi: pirmais (zemā-
kais); otrais (vidējais); trešais 
(augstākais). 
Katram līmenim tika noteiktas 
divas pakāpes: A – zemākā; 
B – augstākā. 
Atkarībā no vērtējuma 
persona varēja iegūt konkrētā 
līmeņa A vai B pakāpi.
pirmā līmeņa a pakāpe 
(1a) – persona spēj elementā-
ri sazināties par vienkāršām 
sadzīves tēmām, minimāli 
lieto profesionālo leksiku, 
lasa un saprot īsus, nesais-
tītus tekstus, sludinājumus, 
reklāmas, paziņojumus, prot 
uzrakstīt personālās ziņas.
pirmā līmeņa b pakāpe 
(1b) – persona spēj vienkār-
šos teikumos sazināties par 
sadzīves un profesionālām 
tēmām, lasa un saprot vien-
kāršus tekstus, prot aizpildīt 
tipveida dokumentus, veidla-
pas, rēķinus, kvītis.
otrā līmeņa a pakāpe (2a) – 
persona spēj risināt vienkāršu 
dialogu gan par sadzīves, gan 
profesionālām tēmām, lasa 
un saprot vienkārša satura 
tekstus, spēj uzrakstīt tipvei-
da dokumentus, iesniegumus, 
pilnvaras, aktus, kā arī vien-
kāršus tekstus par sadzīves 
vai ar darbu saistītām tēmām.
otrā līmeņa b pakāpe 
(2b) – persona spēj brīvi 
sarunāties par ikdienas un 
profesionāliem jautājumiem, 
lasa un saprot dažāda satura 
tekstus, spēj uzrakstīt darbam 
nepieciešamos dokumentus, 
izziņas, pārskatus, protokolus, 
ziņojumus, aktus, kā arī izvēr-
stus tekstus gan par sadzīves, 
gan darba tēmām.
trešā līmeņa a pakāpe (3a) – 
persona spēj brīvi sarunāties, 
diskutēt, izteikt savu viedokli 
gan par ikdienas, gan ar savu 
profesiju vai amatu saistītām 
tēmām, lasa un saprot dažāda 
satura un sarežģītības tekstus, 
spēj uzrakstīt ar iestādes, 
uzņēmuma pārvaldi saistītus 
dokumentus, lēmumus, 
līgumus, statūtus, amatu 
aprakstus, kā arī dažādus 
citus rakstus.
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ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumi nr. 296
„noteikumi par profesionālo un amatu pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu 

apjomu un valodas prasmes pārbaudes kārtību” un to grozījumi

redakcija
mērķgrupa

zināšanu apjoms
1. pielikums 2. pielikums

21.11.2000. Saskaņā ar profesiju 
klasifikatoru uzskaitītas 
profesijas un amati, grupējot tos 
atbilstoši sešām valsts valodas 
prasmes pakāpēm (1A, 1B, 2A, 
2B, 3A, 3B).

Sarakstos iekļauta lielākā 
daļa profesiju, kas nosauktas 
Profesiju klasifikatorā.

MK noteikumi Nr. 296 papildināti 
ar 5. punktu, kas nosaka 
privātajā sektorā strādājošajiem 
nepieciešamo valsts valodas 
prasmes līmeni un pakāpi.

Iekļauts 2. pielikums Amatu un 
profesiju iedalījums atbilstoši 
nepieciešamajam valsts valodas 
prasmes līmenim un pakāpei 
privāto iestāžu, organizāciju un 
uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) 
darbiniekiem,
kurā uzskaitītas 34 privātā 
sektora darbinieku kategorijas – 
dažos gadījumos nosauktas 
konkrētas profesijas (piem., 
sargs, masieris, taksometra 
vadītājs), citos – profesiju grupas 
(piem., māsas), kas ietver 
pietiekami daudz konkrētu 
profesiju (35 nosaukumu grupā 
„Māsas”). Sarakstā ir veselības 
jomas speciālisti, drošības 
struktūru darbinieki, notāri un 
zvērināti advokāti. 

trešā līmeņa b pakāpe 
(3b) – persona spēj pilnīgi 
brīvi sazināties gan par 
ikdienas, gan ar savu profesiju 
vai amatu saistītām tēmām, 
spēj veidot sarunu atbilstoši 
situācijai, dažādos stilos, spēj 
variēt valodas izteiksmes 
līdzekļus, spēj uzrakstīt 
dažādas sarežģītības tekstus.

19.12.2006. Grozīts saskaņā ar MK 
2006. gada 18. aprīļa 
noteikumiem Nr. 306 „Profesiju 
klasifikators”.

Uzskaitītas 48 privātā sektora 
darbinieku kategorijas – 
dažos gadījumos nosauktas 
konkrētas profesijas. Saglabāts 
iepriekšējais princips.
Salīdzinot ar 21.11.2000. 
redakciju, papildināts ar 
tādām profesijām kā pacientu 
reģistrētājs, viesmīlis, bārmenis 
un bufetnieks, veikalu pārdevējs 
un preču demonstrētājs, 
kioska un tirgus pārdevējs, 
mikroautobusa vadītājs, 
autobusa, trolejbusa un 
tramvaja vadītāja.

29.07.2008. Grozījumu nav. precizēts 2. pielikuma 
nosaukums  „amatu 
un profesiju iedalījums 
atbilstoši minimālajam valsts 
valodas prasmes līmenim 
un pakāpei privāto iestāžu, 
organizāciju un uzņēmumu 
(uzņēmējsabiedrību) 
darbiniekiem, ja tie veic 
noteiktas publiskas funkcijas 
vai to darbība skar likumīgas 
sabiedriskās intereses”.
1.  Pirmo reizi pielikumā 

nosauktas profesijas, 
nevis profesiju grupas (šis 
faktors skaitliski paplašina 
pielikumu).
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ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumi nr. 296
„noteikumi par profesionālo un amatu pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu 

apjomu un valodas prasmes pārbaudes kārtību” un to grozījumi

redakcija
mērķgrupa

zināšanu apjoms
1. pielikums 2. pielikums

2.  Kopumā 2. pielikums 
papildināts apmēram par 
71 %; 2. pielikumā ietverti 
aptuveni 27 % no 1. pielikumā 
ietvertajiem amatiem un 
profesijām.

3.  Noteikti valodas apguves 
termiņi.1

1. līmeņa A pakāpe 
nepieciešama profesijām 
un amatiem, kas saistīti ar 
nekvalificēta darba veikšanu.
1. līmeņa B pakāpe 
nepieciešama profesijām un 
amatiem, kas darba procesā 
saistīti ar klientu apkalpošanu 
vai informācijas sniegšanu.
2. līmeņa A pakāpe 
nepieciešama profesijām 
un amatiem, kas saistīti ar 
pakalpojumu vai informācijas 
sniegšanu.
2. līmeņa B pakāpe nepieciešama 
profesijām un amatiem, kuru 
darba pienākumos ietilpst 
saskarsme ar klientiem vai 
informācijas sniegšana. 
3. līmeņa A pakāpe 
nepieciešama vadītāju un 
kvalificētu speciālistu profesijām 
un amatiem, kuru darba 
pienākumos ietilpst tieša saziņa 
ar klientiem vai informācijas 
sniegšana (šie pienākumi ir 
atrunāti darba līgumā vai amata 
aprakstā).
3. līmeņa B pakāpe 
nepieciešama kvalificētu 
speciālistu profesijām un 
amatiem.

mk 2004. gada 20. aprīļa noteikumi nr. 319 „noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts 
valodas prasmes kārtību ārzemniekiem, kas ir tiesīgi pieprasīt pastāvīgās uzturēšanās atļauju”

mk 2006. gada 4. aprīļa noteikumi nr. 252 „noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts 
valodas prasmes pārbaudes kārtību ārzemniekiem, kas ir tiesīgi pieprasīt pastāvīgās uzturēšanās atļauju”

mērķgrupa zināšanu apjoms
Ārzemnieki, kas saskaņā ar Imigrācijas likumā noteikto 

regulējumu, vēlas pretendēt uz pastāvīgā iedzīvotāja 
statusa iegūšanu Latvijas Republikā.

Minimālā prasība – pirmā (zemākā) līmeņa B pakāpe 
(1B).

1 respektējot valodas apguvēju – darba ņēmēju un arī darba devēju – tiesības, līdz ar 2008. gada grozījumiem mK noteikumos nr. 296, tika noteikti 
termiņi, kuros jāapgūst valsts valoda. Kad 2009. gada 7. jūlijā tika pieņemti jaunie mK noteikumi nr. 733, spēku zaudēja mK noteikumi nr. 296, 
savukārt tajos noteiktie termiņi tika pagarināti, proti, personām, kuru profesija un amats bija iekļauts noteikumu 2. pielikumā ar 2008. gadu un 
kurām darba devējs līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai nebija noteicis atbilstošu valsts līmeni un pakāpi, profesionālo un amata pienākumu 
veikšanai nepieciešamais valsts valodas zināšanu apjoms bija jāapgūst: valodas prasmes pamata līmenī – līdz 2010. gada 1. septembrim; valodas 
prasmes vidējā līmenī – līdz 2011. gada 1. martam; valodas prasmes augstākajā līmenī – līdz 2011. gada 1. septembrim.
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Secinājumi

Par valsts valodas prasmes pārbaudes procesu un tā normatīvo regulējumu līdz 
2009. gadam

1.  Laikā no 1992. gada līdz 2000. gadam valsts valodas prasmes pārbaudei darba 
vajadzībām tika pakļauts plašāks personu loks, jo netika diferencētas prasības 
valsts un privātajā sektorā strādājošajiem.

2.  No 2000. gada līdz 2008. gadam, lai arī bija notikušas vērā ņemamas izmaiņas valsts 
un privātajā sektorā strādājošo īpatsvarā, prasības zināt valsts valodu noteiktā 
līmenī un pakāpē atbilstoši darba vajadzībām privātajā sektorā strādājošajiem bija 
minimālas (MK noteikumu Nr. 296 2. pielikumā bija nosauktas tikai 268 profesijas). 
Situācija mainījās, kad 2008. gada 29. jūlijā, veicot grozījumus, tika paplašināts 
2. pielikums, kopumā iekļaujot 940 profesijas.

3.  Valsts valodas prasmes pārbaudes process laikā no 2001. līdz 2009.  gadam 
neatklāj tiešu sakarību ar izmaiņām MK noteikumos Nr. 296, respektīvi, ar konkrētu 
profesiju darbiniekiem izvirzītajām prasībām. Valsts valodas prasmes pārbaudes 
pretendentu kopējais skaits būtiski nepieauga, kā arī nebija vērojama kādas 
konkrētas profesiju grupas aktivitāte.

4.  Valsts valodas prasmes pārbaudes modelis tika papildināts ar atsevišķu 
klausīšanās prasmes pārbaudi. Līdz 2009. gada septembrim valsts valodas prasmes 
pārbaudē šīs valoddarbības prasme netika atsevišķi pārbaudīta (tā bija integrēta 
runātprasmes pārbaudē).

5.  Pārbaudes mērķgrupa bija paplašinājusies, jo valsts valodas apliecība kļuva 
nepieciešama ne tikai darba vajadzībām, bet arī LR pastāvīgā iedzīvotāja vai 
Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai. Valsts valodas prasmes 
pārbaudes saturs netika diferencēts, piemērojot to jaunajām mērķgrupām. 
Valsts valodas prasmes apliecība bija derīga gan darba vajadzībām, gan iepriekš 
minētajiem mērķiem.

Valsts valodas prasmes pārbaudes pamatmērķis kopš 1992. gada ir bijis stiprināt 
un sargāt latviešu valodas lietojumu darba vidē. Raksturojot latviešu valodas situāciju 
citu valodu kontekstā, profesors A. Veisbergs atgādina: „Jāatceras, ka latviešu valodai arī 
vietējā tirgū ir bargi un lieli konkurenti – gan krievu, gan angļu valoda, tāpēc tās vērtība ir 
jāceļ arī mākslīgi, tā jākompensē. Valodas ekonomisko vērtību var celt arī ar politiskiem 
un juridiskiem līdzekļiem – piemēram, likums, kas paredz produktu un medikamentu 
instrukciju nepieciešamību latviešu valodā, tieši ceļ valodas ekonomisko vērtību. Lai 
cik nepatīkami tas neskanētu, zināmi represīvie mehānismi [..] var būt arī efektīvi. Galu 
galā arī ekonomikā tie tiek ik pa laikam lietoti. Pieņemot tirgus ekonomikas uzspiestos 
likumus un gudri spēlējot tiem pretim, spēle nav zaudēta.”1

1  Veisbergs, a. Globalizācija un latviešu valodas ekonomiskā vērtība [tiešsaiste]. [Skatīts 17.06.2013.] Pieejams: 
http://www.vvk.lv/index.php?sadala=149&id=309&PHPSESSID 

http://www.vvk.lv/index.php?sadala=149&id=309&PHPSESSID
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LVA pētījumi1 apstiprina, ka valodas apguvi līdz šim galvenokārt sekmējusi tieši 
administratīvā sistēma, proti, normatīvais regulējums un izglītības politikas pasākumi, 
kas cieši saistīti ar valsts valodas politikas pasākumiem, kā arī mērķtiecīga Latvijas valsts 
atbildīgo iestāžu darbība.

Par būtisku faktoru, kas nodrošina latviešu valodas lomas pakāpenisku pieaugumu, 
valodas situācijas monitoringa respondentu vidū tiek uzskatīti – latviešu valodas prasmes 
pārbaude pilsonības iegūšanai (2004. gadā to minēja 34,8 % respondentu, 1996. gadā – 
25,3 % respondentu2), valsts valodas prasmes pārbaude darba vajadzībām (2004. gadā 
to minēja 33,8 % respondentu, bet 1996. gadā – 62,5 % respondentu).

Valsts valodas prasmes pārbaudes process un pārbaudes rezultātu analīze ir viens no 
rādītājiem, kas pamato latviešu valodas prasmes nepieciešamību. Tas atspoguļo arī reālo 
valodu hierarhiju un tās dinamiku Latvijā.

1  Pētījums „Valodas situācija Latvijā: 2004–2010” [tiešsaiste]. Latviešu valodas aģentūra, 2011. [Skatīts 17.06.2013.] 
http://www.valoda.lv/Aktualitates/Latviesu_valodas_agenturas_petijuma_Valodas_situacija_Latvija_2004-2010_
slaidrade/965/mid_522. Valsts valodas likumu kā faktoru, kas veicinājis latviešu valodas lietošanu, minējuši 
arī 40,5 % valodas situācijas monitoringa respondentu 2004. gadā. http://www.valoda.lv/downloadDoc_580/
mid_522 [Skatīts 17.06.2013.]

2  Kādi pasākumi visvairāk veicinājuši latviešu valodas apguvi cittautiešu vidū? tabula 23.1. no: Valodas situācija 
Latvijā. Sociolingvistisks pētījums. 2. daļa. Latviešu lingvistiskā kompetence un valodas procesu vērtējums. Latviešu 
valodas institūts. r., 1996, 191. lpp.

http://www.valoda.lv/Aktualitates/Latviesu_valodas_agenturas_petijuma_Valodas_situacija_Latvija_2004-2010_slaidrade/965/mid_522
http://www.valoda.lv/Aktualitates/Latviesu_valodas_agenturas_petijuma_Valodas_situacija_Latvija_2004-2010_slaidrade/965/mid_522
http://www.valoda.lv/downloadDoc_580/mid_522
http://www.valoda.lv/downloadDoc_580/mid_522
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1.2. valStS valodaS praSmeS pārbaude: 
SItuācIja 2009.—2013. gadā

1.2.1.  Valsts valodas prasmes pārbaudes 
normatīvais regulējums

2007. gada vidū tika sākts intensīvs un mērķtiecīgs darbs pie jauna normatīvā akta 
sagatavošanas. Izstrādājot šo normatīvo aktu, galvenie mērķi bija:

1) radīt citu Eiropas valodu eksāmeniem līdzvērtīgu pārbaudi;
2) nodrošināt pārbaudes kārtotāja valodas prasmes drošu un objektīvu vērtējumu;
3) nodrošināt, ka latviešu valodas prasmes apliecības tiek atzītas arī ārvalstīs, proti, 

vērtējumam, kas ir apliecībā, jāatbilst Eiropā atpazīstamiem valodas prasmes 
vērtējumiem1.

2009. gada 1. septembrī stājās spēkā 2009. gada 7. jūlija Ministru kabineta noteikumi 
Nr.  733 „Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes 
pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās 
atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un 
valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 733).

Izstrādājot jauno normatīvo aktu, par pamatu tika ņemti tobrīd spēkā esošie MK 
noteikumi Nr.  296, MK noteikumi Nr.  109 un MK noteikumi Nr.  252, pilnveidojot un 
pielāgojot tos reālajai situācijai. Piemēram, gandrīz pilnībā tika saglabāts un tikai 
nedaudz papildināts MK noteikumu Nr.  296 1. un 2.  pielikums  – tika veikti tehniski 
precizējumi atbilstoši izmaiņām Profesiju klasifikatorā (precizēti profesiju un amatu kodi 
un nosaukumi).

Nozīmīgākās izmaiņas valsts valodas prasmes pārbaudes procesā līdz ar MK 
noteikumu Nr. 733 spēkā stāšanos bija šādas:

1. Tika ieviesti Eiropas valodu dokumentos2 lietotie valodas prasmes līmeņu un 
pakāpju apzīmējumi, kur pamata līmenis ir A, vidējais līmenis – B, augstākais 
līmenis – C. Katram līmenim ir divas pakāpes: 1. – zemākā pakāpe; 2. – augstākā 
pakāpe. 

1  Pamatojoties uz ViSc Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas pieredzi (pārbaudes pretendentu sniegto 
informāciju runas pārbaudes interviju daļā), katru gadu divas līdz trīs personas valsts valodas prasmes 
pārbaudes apliecību (apliecinājumu par latviešu valodas kā svešvalodas prasmi) vēlas izmantot ārvalstīs.

2  Viens no svarīgākajiem eiropas valodu dokumentiem – eKP, kurā apkopota eiropas valstu pieredze valodas 
apguves un vērtēšanas jomā.
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3. tabula | Pārskats par valstī noteikto valsts valodas prasmes līmeņu apzīmējumiem un to savstarpējo atbilstību

no 1992. gada līdz 
2000. gada 31. augustam 

no 2000. gada 1. septembra līdz 
2009. gada 31. augustam 

kopš 2009. gada 1. septembra līdz 
šim brīdim

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

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

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

Persona pēc izvēles var kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi kādā no trim līmeņiem, 
un atkarībā no pārbaudes rezultāta tā iegūst atbilstošā līmeņa 1. vai 2. pakāpes vērtējumu.

2. Tika noteikta četru valoddarbības prasmju pārbaude, respektīvi, rakstveida un mut-
vārdu daļā pārbauda: lasītprasmi, rakstītprasmi, klausīšanās prasmi un runātprasmi.

pārbaudes Četras daĻas

KLAUSĪŠANĀS 
prasmes pārbaude

LASĪŠANAS 
prasmes pārbaude

RAKSTĪŠANAS 
prasmes pārbaude

RUNĀŠANAS 
prasmes pārbaude

3. Noteikumiem tika izstrādāts jauns pielikums „Funkcionēšanas ierobežojumu un di-
agnožu saraksti atvieglojumiem un atbrīvojumam no valsts valodas prasmes pār-
baudes”, kurā tika nostiprinātas personu ar speciālām vajadzībām tiesības, kārtojot 
valsts valodas prasmes pārbaudi. Atbilstoši regulējumam, kas ietverts šajā pielikumā, 
personas var tikt vai nu atbrīvotas no valsts valodas prasmes pārbaudes, vai atbilsto-
ši diagnozēm vai funkcionēšanas traucējumiem – no kādas valoddarbības veida pras-
mes pārbaudes (pamatojoties uz ārsta rehabilitologa atzinumu). Līdz 2009. gadam, 
atvieglojumu valsts valodas prasmes pārbaudē nebija, bija noteikts tikai atbrīvojums 
no pārbaudes gadījumā, ja personai bija piešķirta noteikta invaliditātes pakāpe.

4. Jaunie MK noteikumi paplašināja valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu 
loku, nosakot pārbaudes kārtību arī personām, kas pretendē uz Eiropas Savienības 
pastāvīgā iedzīvotāja statusu. Šai mērķgrupai, tāpat kā personām, kas pretendē uz 
pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanu, valsts valoda jāprot vismaz pamata 
līmeņa 2. pakāpē (A2).1

1  Salīdzinot ar iepriekš spēkā esošo normatīvo regulējumu, ārvalstniekiem izvirzītās prasības attiecībā uz 
nepieciešamo valsts valodas prasmes apjomu nemainījās.
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Valsts valodas prasmes apliecinājums (dokumenta formā – valsts valodas prasmes 
apliecība) saskaņā ar šobrīd spēkā esošo normatīvo regulējumu ir nepieciešams:

 – profesionālo un amata pienākumu veikšanai;
 – lai pretendētu uz pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanu;
 – lai pretendētu uz Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanu.

Ja persona ir sekmīgi nokārtojusi pārbaudi un pēc 2009. gada 1. septembra saņēmusi 
vidējā vai augstākā līmeņa apliecību, tā izmantojama arī naturalizācijas procesā.

2012. gada 3. janvāra grozījumus MK noteikumos Nr. 733 noteica vairāki faktori – 
viens, no tiem bija izmaiņas valsts valodas un latviešu valodas centralizēto eksāmenu 
kārtībā. Līdz ar šo grozījumu spēkā stāšanos tika norādīts:

1) atbilstoši kopējam procentuālajam novērtējumam centralizētajā eksāmenā 
latviešu valodā 9. klasei mazākumtautību izglītības programmās tiks noteikts 
atbilstošais valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe, kas tiks norādīti 
pamatizglītības sertifikātā;

2) vispārējās vidējās izglītības sertifikātā atbilstoši kopējam procentuālajam 
novērtējumam centralizētajā eksāmenā latviešu valodā valsts valodas prasmes 
līmenis un pakāpe netiks norādīta. Tā kā noteikumi Nr. 715 „Noteikumi par valsts 
vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību 
priekšmetu standartiem”, sākot ar 2011./2012.  mācību gadu, atbilstoši valsts 
vispārējās vidējās izglītības standartam paredz vienotu centralizēto latviešu 
valodas eksāmenu gan tiem izglītojamiem, kuri apgūst latviešu valodas mācību 
programmu, gan tiem, kuri apgūst mazākumtautību izglītības programmu, valsts 
valodas prasmes papildu apliecinājums nav nepieciešams.

Tāpat nepieciešamību veikt grozījumus noteica arī Ministru kabineta 2010. gada 
18. maija noteikumi Nr. 461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem 
pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas 
un aktualizēšanas kārtību” – arī MK noteikumos Nr. 733 tika precizēti uzskaitītie profesiju 
nosaukumi un profesiju kodi.

Tieši šie 2012. gada 3. janvāra grozījumi pirmo reizi visai tieši ietekmēja konkrētas 
profesijas pārstāvju vēlmi kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi. Līdz 2012.  gada 
7. janvārim, kad grozījumi MK noteikumos Nr. 733 stājās spēkā, profesijai „Skolotāja 
palīgs” bija noteikta valsts valodas prasmes augstākā (C) līmeņa 1. pakāpe. Līdz ar 
minēto grozījumu spēkā stāšanos mainījās šīs profesijas kods. Respektējot Profesiju 
klasifikatorā apakšgrupai „Skolotāja palīgs” noteiktos darbības pamatprincipus, 
noteiktais C1 valsts valodas prasmes līmenis bija atbilstošs. Taču līdz ar grozījumiem, kas 
Profesiju klasifikatorā tika veikti 2010. gada 18. maijā, profesija „Pirmsskolas audzinātāja 
(skolotāja) palīgs” tika izslēgta. MK noteikumos Nr.  733 profesijas „Pirmsskolas 
audzinātāja (skolotāja) palīgs” pārstāvjiem bija noteikta vidējā (B) līmeņa 1. pakāpe. 
Rezultātā izveidojās situācija, ka pirmsskolas iestāžu darbinieki, kuru reālie pienākumi 
atbilda profesijai pirmsskolas audzinātāja (skolotāja) palīgs, pēc 2010. gada tika iekļauti 
apakšgrupā „Skolotāja palīgs”. Attiecīgi personām, kurām, lai veiktu amata pienākumus, 
iepriekš bija jāprot valsts valoda B1 līmenī, pēc 2010. gada tika izvirzīta prasība zināt 



28

valsts valodu C1 līmenī. Līdz ar to 2012.  gadā valsts valodas prasmes pārbaudes 
pretendentu vidū ievērojami palielinājās pirmsskolas iestāžu darbinieku skaits.1 

Kopumā jāteic, ka MK noteikumu Nr. 733 spēkā stāšanās nav būtiski ietekmējusi 
valsts valodas prasmes pārbaudes procesu. Tāpat kā iepriekšējie ar valsts valodas 
prasmes pārbaudi saistītie normatīvie akti, arī MK noteikumi Nr.  733 aptver visu 
pārbaudes procesu – tie nosaka valsts valodas prasmes pārbaudes kārtotāju, vērtētāju 
(valsts valodas komisijas), arī darba devēju un darba ņēmēju tiesības un pienākumus, ja 
tie saistīti ar personas valsts valodas prasmes apjomu. Vienlaikus MK noteikumi Nr. 733 ir 
pirmais tiesību akts, kurā detalizēti aprakstītas visas ar valsts valodas prasmes pārbaudi 
saistītās darbības.

Normatīvais regulējums attiecībā uz valsts valodas prasmi nav zaudējis aktualitāti, 
jo ikdienas dzīve apliecina, ka valodu konkurence Latvijā ir būtiska problēma. Kaut 
arī tiesību akta prasības tiek izpildītas – valsts valodas prasmes pārbaude tiek sekmīgi 
nokārtota, iegūstot valsts valodas prasmes apliecību, taču praktiski valoda netiek lietota, 
ko daudzos gadījumos nosaka citas valodas (visbiežāk krievu valodas) pašpietiekamība.

To pierāda arī Valsts valodas centra dati par Administratīvo pārkāpumu lietu skaitu 
un būtību. Laika posmā no 2000. līdz 2012. gadam tikai 0,48 % pārkāpumu ir saistīti ar 
situāciju, ka darba devējs ir noslēdzis darba līgumu ar personu, kurai nav valsts valodas 
prasmi apliecinoša dokumenta. Savukārt 67,15 % pārkāpumu saistīti ar valsts valodas 
nelietošanu, veicot profesionālos un amata pienākumus.2

1.2.2. Valsts valodas prasmes pārbaudes saturs

MK noteikumi Nr. 733 ir Latvijā vienīgais tiesību akts, kurā definēti ne tikai latviešu 
valodas kā svešvalodas apguves līmeņi, bet atbilstoši katram no sešiem valodas prasmes 
līmeņiem jeb pakāpēm noteikts arī zināšanu apjoms3.

Definējot svarīgākās prasības katrā valodas prasmes līmenī, normatīvā akta 
izstrādātāji galvenokārt balstījās ārvalstu pieredzē. Eiropas valstu pieredze valodas 
apguvē un vērtēšanā apkopota dokumentā „Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu 
apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” (turpmāk – EKP4), ir viens no svarīgākajiem 
Eiropas valodu dokumentiem. 2006. gadā tas tika izdots arī latviešu valodā.5

1  Pēc ViSc Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas datubāzē fiksētajiem datiem, kā savu profesiju skolotāja 
palīgs (arī audzinātāja palīgs, arī aukle) pirmsskolas izglītības iestādēs runas pārbaudē intervijas daļā minējuši 
2010. gadā 117 pretendenti; 2011. gadā – 72, savukārt 2012. gadā – 211 pretendenti.

2  Administratīvā pārkāpuma lietu skaits un būtība laikā no 2000. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim 
[tiešsaiste]. VVc, 2013. [Skatīts 09.07.2013.] Pieejams: http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/files/statistika/
adm_sodu_statistika_2012.pdf 

3  Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un 
amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā 
iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi, 17. punkts. ministru kabineta 
noteikumi nr. 733, 07.07.2009.

4  eKP ir pamats valodu mācību programmu, vadlīniju, pārbaudījumu, mācību grāmatu u. tml. materiālu izstrādei 
visā eiropā.

5  2006. gadā latviešu valodā tika publicēts arī eiropas Valodu portfelis pieaugušajiem (Eiropas Valodu portfelis 
pieaugušajiem. Dalbiņa, D., Grīnberga, i., jundze, i. u. c.; Vmc. akreditācijas nr. 84.2006. rīga, 2006.)

http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/files/statistika/adm_sodu_statistika_2012.pdf
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/files/statistika/adm_sodu_statistika_2012.pdf
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EKP raksturo standartiem, testiem un eksāmeniem nepieciešamos valodas prasmes 
līmeņus, atvieglojot dažādu vērtēšanas sistēmu salīdzināšanu. Valodas prasmes līmeņi 
ļauj novērtēt valodas apguvēja izaugsmi katrā valodas apguves posmā un pat visā 
dzīves laikā. EKP sniegti sešu valodas prasmes līmeņu apraksti. Iedalījums sešos valodas 
prasmes līmeņos veidots, pamatojoties uz daudzu eksaminācijas institūciju praktisko 
darbību un pieredzi. EKP sniegtie līmeņu nosaukumi īsi un vispārīgi raksturo spēju lietot 
valodu katrā no tiem.

4. tabula | Valodas prasmes līmeņu nosaukumi un apzīmējumi 1

līmenis raksturojums līmeņu apzīmējumi

augstākais
(brīvi pārvalda valodu)

pilnībā pārvalda valodu
(Mastery – meistarība) c2

profesionāli pārvalda valodu
(Effective Operational Proficiency – prasmīgums) c1

Vidējais
(spēj lietot valodu 

patstāvīgi)

progresīvais sliekšņa līmenis
(Vantage – kāpums) b2

Sliekšņa līmenis
(Threshold) b1

pamata
(elementāra valodas 

prasme)

pirmssliekšņa līmenis
(Waystage – ceļā) a2

izdzīvošanas līmenis
(Breaktrough – iesākums) a1

Daudzās Eiropas valstīs izstrādāti atsevišķu valodas prasmes līmeņu apraksti. 
Latviešu valodā šobrīd atsevišķi aprakstīts un izdots ir tikai sliekšņa līmeņa apraksts2, 
kura izstrādē autori adaptēja Eiropas Padomē izstrādāto angļu valodas prasmes līmeņa 
Treshold Level 19903 aprakstu, pielāgojot to Latvijas vajadzībām un situācijai.

Valsts valodas prasmes pārbaudes saturs un vērtēšanas principi pašreiz ir balstīti 
EKP un daudzu gadu eksaminācijas pieredzē, vērtējot valsts valodas prasmes pārbaudes 
pretendentu sniegumu. Latvijā valodas prasmes vērtējums sākuma posmā tika izteikts 
pakāpēs, savukārt kopš 2000. gada – līmeņos un pakāpēs. Eiropas valodu dokumentos 
attiecībā uz sešiem valodas prasmes raksturojumiem biežāk tiek lietots līmeņa jēdziens, 
taču izmanto arī raksturojumu pakāpēs.

Valsts valodas prasmes pārbaudes veidotāji apzinājās, ka pārbaude nedrīkst būt 
atrauta no valodas vajadzībām un lietojuma praksē. Un viena no būtiskākajām valodas 
lietojuma un vajadzību izpausmēm saistāma ar dažādām komunikatīvajām situācijām, 

1  Plašāk sk. eiropas Padome. Valodas Politikas nodaļa. Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: 
mācīšanās, mācīšana, vērtēšana. Latviešu valodas aģentūra. rīga : madonas poligrāfists, 2006, 27.–28. lpp.

2  nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.–2018. gadam 
2.2.1.14. uzdevumā paredzēta latviešu valodas funkcionālo līmeņu aprakstu izveide un izdošana. uzdevumu 
2013.–2015. gadā plānots īstenot no finansējuma prioritārajiem pasākumiem iZm budžeta programmā 04.00.00 
„Valsts valodas politika un pārvalde”.

3  ek, j. K, van, trim, j. L. m. Threshold level 1990. council of europe. London: cambridge university, 1991. 192 p.
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tāpēc, izstrādājot valsts valodas prasmes pārbaudes uzdevumu saturu, prioritāte 
piešķirta tieši komunikatīvajai kompetencei.1

Valsts valodas prasmes pārbaudes saturs veidots, respektējot, ka valodas apguvējam 
ir gan tūlītēja un reāla, gan potenciāla sazināšanās nepieciešamība: viņam jālieto valoda 
mācību procesā un reālā saziņā iepriekš paredzamās vai neparedzamās situācijās. Viņam 
jāprot ne tikai izteikties, konkrētu mācību uzdevumu veicot, bet jābūt gatavam izmantot 
latviešu valodu daudzveidīgā saziņā ārpus mācību telpas, tai skaitā arī valsts valodas 
prasmes pārbaudē un profesionālajā darbībā.

Valodas apguves un arī valsts valodas prasmes pārbaudes mērķis ir ne tikai 
vērtēt, bet vienlaikus motivēt valodas lietotāju, atgādināt viņam par valodas prasmes 
nepieciešamību dzīvē. Valsts valodas prasmes pārbaudes uzdevumi tiek veidoti, imitējot 
reālās situācijas, runātprasmes, rakstītprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudē 
piedāvājot interesantus un izzinošus lasāmos tekstus.

Pārbaudes uzdevumi2 ir veidoti, lai novērtētu pretendentu komunikatīvo kompetenci3, 
lai pārbaudītu pretendenta prasmi efektīvi sazināties: māku veidot un uzturēt dialogu, 
informēt sarunas partneri un iegūt informāciju no viņa, prasmi argumentēt savu viedokli 
un paust emocionālo attieksmi.

Pēdējo gadu pieredze, vērtējot pretendentu sniegumu produktīvajās prasmēs  – 
runāšanā un rakstīšanā – liecina, ka valodas apguves procesā pedagogi cenšas attīstīt ne 
tikai lingvistisko kompetenci, bet arī diskursa, stratēģisko un kultūrsociālo kompetenci.

Nereti stratēģisko kompetenci veiksmīgi izmanto pamata līmeņa pretendenti, 
cenšoties kompensēt trūkumus lingvistiskajā kompetencē. Nepietiekamās valodas 
verbālās prasmes tiek aizstātas ar žestiem. Šādās situācijās pārbaudes procesā vērtētājs 
pārliecinās, ka valodas apguvējs saprot, piemēram, jautājumu vai uzdevumu, taču viņam 
trūkst valodas zināšanu (piemēram, vārdu krājuma), lai sazinātos mutvārdu formā.

Lai veiksmīgi izpildītu vairākus valsts valodas prasmes pārbaudes uzdevumus 
(piemēram, veidotu dialogu lomu spēlē un iejustos noteiktā sociālajā lomā, lai uzrakstītu 
iesniegumu vai rekomendāciju atbilstošajā stilā u.  c.) pretendentam nepieciešama 
kultūrsociālā kompetence.

1  Komunikatīvajā pieejā valodas struktūras tiek izmantotas kontekstā, lai valodas apguvēji izprastu, kā tās tiek 
izmantotas domas izteikšanai. Valoda vairs netiek uzskatīta par lingvistisku sistēmu, bet par semantisku sistēmu, 
galvenā uzmanība tiek veltīta nozīmes izteikšanai. Precīzas valodas vārdu un konstrukciju mācīšanās vietā stājas 
sociāli pieņemamu komunikācijas formu apguve. Plašāk par to sk. Beikers, K. Bilingvisma un bilingvālās izglītības 
pamati. rīga : nordik, 2002.

2  uzdevumu paraugus sk. Valsts valodas prasmes pārbaudes uzdevumi [tiešsaiste]. ViSc. [Skatīts 18.09.2013.] 
Pieejams: http://visc.gov.lv/valval/uzdevumi.shtml

3  Komunikatīvo kompetenci veido lingvistiskā, sociolingvistiskā, diskursa, stratēģiskā un kultūrsociālā 
kompetence. Diskursa kompetence ir spēja uztvert un panākt atsevišķu izteicienu saistību sazināšanās modeļos. 
tā ir spēja saskaņā ar izvēlēto stratēģiju veidot un interpretēt noteikta tipa tekstus, piemēram, virzīt sarunu, 
izmantojot dažādus vietniekvārdus, ievadkonstrukcijas utt. (Beikers 2002, 244). Stratēģiskā kompetence ir 
spēja izmantot verbālās un neverbālās jeb t. s. komunikatīvās stratēģijas, lai nodrošinātu saziņu apstākļos, kad 
valodas lietotājam ir nepietiekamas valodas zināšanas. Kultūrsociālā kompetence ir noteikts zināšanu līmenis 
par sociālo un kultūras kontekstu, kurā tiek lietota valoda. Sociālā kompetence – vēlēšanās sadarboties ar 
citiem un pārliecība par sevi kā personību, arī prasme iedomāties sevi citu vietā un spēja tikt galā ar sarežģītām 
sociālām situācijām (sk. ek, j a., van. Objectives for foreign language learning, Volume 1, Scope, Strasbourg: 
council of europe, 1986).

http://visc.gov.lv/valval/uzdevumi.shtml
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Tā kā valsts valodas prasmes pārbaudes pamatmērķis ir valodas prasmju pārbaude 
darba vajadzībām, runātprasmes uzdevumos, piemēram, standartizētajā intervijā, 
ir iekļauti jautājumi par pretendenta darba pieredzi un darba pienākumiem; izpildot 
pārbaudes uzdevumus, personai jāprot iegūt informāciju, kas nepieciešama, lai 
pieteiktos darbā; jāprot uzrakstīt iesniegumu, piesakoties darbā, vai rekomendācijas 
vēstule, kādu citu personu rekomendējot konkrētam amatam. Neraugoties uz minēto, 
valsts valodas prasmes pārbaudes saturs kopumā tomēr atbilst vispārīgai valodas 
prasmes pārbaudei. Kaut gan valsts valodas prasmes pārbaudes sākotnēji definētais 
mērķis bija valodas pārbaude profesionālo un amata pienākumu veikšanai, nevienā no 
valsts valodas prasmes pārbaudes posmiem saturiski nav tikuši izstrādāti profesionālie 
jeb moduļu valodas pārbaudījumi.

Lai izveidotu profesionālos valodas pārbaudījumus, nepieciešami gan cilvēkresursi, 
gan finanšu un laika resursi; ir nepieciešami valodas vajadzību un lietojuma pētījumi 
dažādās jomās un nozarēs. Šāds darbs latviešu valodas un atbilstošo nozaru speciālistiem 
būtu jāveic kopīgi. Taču, praktiski domājot, atsevišķa valodas pārbaudījuma izveide 
katras profesijas vai amata pārstāvjiem lielā profesiju skaita dēļ faktiski nav iespējama. 
Turklāt jāuzsver, ka par profesionālās valodas lietojumu un apguvi var runāt tikai tad, ja 
valoda apgūta vismaz pamata līmenī.

Pieredze liecina, ka nākotnē būtu jāveic pētījumi, kas ļautu izveidot latviešu valodas 
pārbaudījumus vismaz biežāk sastopamo profesiju vai nozaru pārstāvjiem. Darba devēji 
vairākkārt lūguši izveidot valsts valodas pārbaudes materiālus konkrētām profesijām, 
amatiem vai profesiju grupām (piemēram, banku darbiniekiem). Tāpat arī NVA speciālisti 
norādījuši uz problēmu, kas novērota NVA profesionālajos kursos  – personas, kas 
var uzrādīt valsts valodas prasmes pamata vai pat vidējā līmeņa apliecības, nespēj 
mācīties, jo nezina attiecīgās nozares leksiku valsts valodā. Profesionālas ievirzes 
valodas pārbaudījumi vai vismaz diagnosticējoši darbi būtu ļoti nepieciešami gan darba 
devējiem, gan valodas lietojuma kontrolētājiem (valsts valodas inspektoriem). Tas 
ļautu novērst subjektivitāti vērtējumos un spriedumos par personas valodas prasmes 
atbilstību profesionālajiem vai amata pienākumiem.
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Secinājumi

2009. gada 1. septembrī stājās spēkā 2009. gada 7. jūlija Ministru kabineta noteikumi 
Nr. 733 „Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes 
pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās 
atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un 
valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi”.

Nozīmīgākie jauninājumi normatīvajā aktā bija šādi:
–  normatīvais akts paplašināja valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu loku, 

nosakot pārbaudes kārtību arī personām, kas pretendē uz Eiropas Savienības 
pastāvīgā iedzīvotāja statusu;

–  noteikumiem tika izstrādāts jauns pielikums „Funkcionēšanas ierobežojumu un 
diagnožu saraksti atvieglojumiem un atbrīvojumam no valsts valodas prasmes 
pārbaudes”, kurā tika nostiprinātas personu ar īpašām vajadzībām tiesības, kārtojot 
valsts valodas prasmes pārbaudi;

–  tika noteikta četru valoddarbības prasmju pārbaude, respektīvi, lasītprasmi, 
rakstītprasmi, klausīšanās prasmi un runātprasmi;

–  definējot svarīgākās prasības katrā valodas prasmes līmenī normatīvajā aktā, tika 
respektēta Eiropas valstu pieredze valodu apguvē un vērtēšanā, kas apkopota 
dokumentā „Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, 
mācīšana, vērtēšana”. Līdz ar normatīvā akta stāšanos spēkā, Latvijā tika 
ieviesti Eiropas Valodu dokumentos lietotie valodas prasmes līmeņu un pakāpju 
apzīmējumi, kur pamata līmenis ir A, vidējais līmenis – B, augstākais līmenis – C. 
Katram līmenim ir divas pakāpes: 1. – zemākā pakāpe; 2. – augstākā pakāpe.

Valsts valodas prasmes pārbaudes saturs atbilst vispārīgai valodas prasmes 
pārbaudei, kaut arī pārbaudes pamatmērķis ir valodas prasmju pārbaude 
profesionālajām vajadzībām.

Valsts valodas prasmes pārbaudes process un līdzšinējā pieredze liecina, ka nākotnē 
būtu jāveic pētījumi, kas ļautu izveidot latviešu valodas pārbaudījumus atbilstoši 
konkrētu profesiju vai nozaru pārstāvjiem. Profesionālas ievirzes valodas pārbaudījumi 
vai vismaz diagnosticējoši darbi būtu ļoti nepieciešami gan darba devējiem, gan valodas 
lietojuma kontrolētājiem (valsts valodas inspektoriem).
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2. valStS valodaS praSmeS 
pārbaudeS rezultātI: 
datu analīze
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2.1. valStS valodaS praSmeS 
pārbaudeS rezultātu dInamIka

Valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātu dinamiku pārliecinoši un objektīvi 
raksturo dati, kas aptver plašāku periodu. Tādēļ šajā apakšnodaļā analizēti dati ne tikai 
par 2009.–2012. gadu, bet arī par laika posmu no 2001. gada 1. februāra līdz 2012. gada 
31.  decembrim1. Vairāk nekā desmit gadu laikā valsts valodas prasmes pārbaudi 
kārtojušas 90883 personas.

Bāze: VVPP pretendenti, n=90883

1. attēls | Valsts valodas prasmes pārbaudi kārtojušo skaits no 2001. līdz 2012. gadam

Vērtējot valsts valodas prasmes pārbaudes statistiku pēdējos desmit gados, jāsecina, 
ka laika posmā no 2001. gada līdz 2008. gadam pretendentu skaits samazinājies. Tas 
ir likumsakarīgi, jo iepriekšējā valsts valodas prasmes pārbaudes periodā (1992–2000), 
īpaši atestācijas pirmajā posmā, pārbaudi kārtoja ļoti liels skaits pretendentu.

Kā redzams 1. attēlā, lielākā aktivitāte bijusi 2001.–2003. gadā, kas skaidrojams ar 
jaunu normatīvo regulējumu, proti, Valsts valodas likuma un MK noteikumu Nr. 296 
spēkā stāšanos ( jo īpaši valsts valodas prasmes pārbaudi ietekmēja MK noteikumu 
Nr. 296 2. pielikuma redakcija, kas tika pieņemta 2000. gada novembrī un saskaņā ar 
kuru pirmo reizi tika noteiktas konkrētas valsts valodas prasmes arī privātajā sektorā 
strādājošajiem). Turpmākajos gados pretendentu skaits aizvien samazinājās.

1  Dati par šo periodu ir pieejami ViSc datubāzē, savukārt dati par valsts valodas prasmes pārbaudi līdz 2001. gada 
1. februārim ir pieejami Valsts valodas centrā.
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Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu skaita pieaugums pēdējos piecos 
gados cieši saistīts, pirmkārt, ar ekonomisko situāciju valstī, otrkārt, ar jaunu normatīvo 
regulējumu. Ekonomiskā krīze un augstais bezdarba līmenis atklāj tiešu sakarību 
starp personu konkurētspēju darba tirgū un valsts valodas prasmes nepieciešamību. 
Turpmākajās pētījuma nodaļās sniegtā statistika par valsts valodas prasmi pretendentu 
grupās pēc to nodarbinātības pārliecinoši to apstiprina. Savukārt, runājot par normatīvo 
regulējumu, jāatgādina, ka 2008.  gada 29.  jūlija grozījumi MK noteikumu Nr.  296 
2. pielikumā lielam skaitam amatu un profesiju pirmo reizi noteica konkrētu valodas 
prasmes līmeni un pakāpi.

2011. gada 1. septembrī beidzās MK noteikumos Nr. 733 norādītie termiņi, kuros 
nodarbinātajiem, kuru profesijas un amati bija iekļauti 2. pielikumā, ir jāapgūst valsts 
valoda.

Vispārīgie kvantitatīvie rādītāji par pretendentu rezultātiem valsts valodas prasmes 
pārbaudē 2. attēlā vienlaikus sniedz arī priekšstatu par kopējo valodas prasmes apguves 
kvalitāti.

 Bāze: VVPP pretendenti n=90883, VVPP nokārtojušie pretendenti n=77764, 
VVPP nenokārtojušie pretendenti n=13119

2. attēls | Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu rezultāti laikā no 2001. līdz 2012. gadam

Lai izskaidrotu statistiskos rādītājus, svarīgi īsi raksturot valsts valodas prasmes 
pārbaudes procesu iepriekšējos desmit gados. Pārbaudes procedūrā un saturā pēdējos 
desmit gados svarīgākās izmaiņas saistītas ar 2006. un 2009. gadu. Līdz 2006. gadam 
persona pieteicās uz valsts valodas prasmes pārbaudi, nenorādot konkrētu valodas 
prasmes līmeni vai pakāpi, un, kārtojot valsts valodas prasmes pārbaudi, personai bija 
iespējas aizpildīt dažāda līmeņa un pakāpes testus. Proti, pamatojoties uz mutvārdu 
pārbaudes kvalitāti (iegūto pakāpi), valsts valodas prasmes pārbaudes komisijas 
locekļi izsniedza lasīšanas un rakstīšanas testus. Piemēram, ja pretendents saņēma 
nesekmīgu vērtējumu rakstīšanas testā, tas turpināja pildīt zemāka līmeņa testus. 
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Tādējādi pretendents valsts valodas prasmes pārbaudē varēja iegūt dažādu pakāpju 
vērtējumu atsevišķās prasmēs, taču gandrīz vienmēr bija iespēja iegūt sekmīgu kopējo 
vērtējumu. To atspoguļo arī statistika – līdz 2006. gadam pārbaudi nokārtoja vidēji 91,8 % 
pretendentu, savukārt nenokārtoja – vidēji 8,2 %.

Jānorāda, ka šāda pārbaudes uzbūve un vērtēšanas sistēma nesniedza objektīvu 
priekšstatu par pretendentu valodas prasmi. Turklāt nereti persona vairākkārt aizpildīja 
tā paša līmeņa testus un ieguva vienu to pašu valodas prasmes pakāpi tikai tādēļ, ka tās 
runas prasme bija sliktāka par citām prasmēm. Kaut arī tika piešķirta kopēja valodas 
prasmes pakāpe, kompensācijas iespējas, apliecinot vispārīgo valodas prasmi, bija 
relatīvas.

Sākot ar 2006. gadu, reģistrējoties valsts valodas prasmes pārbaudei, personai bija 
jānorāda, kura valodas prasmes līmeņa pārbaudi viņa vēlas kārtot, un personai tika 
nodrošināta attiecīgā līmeņa pārbaude. Šāda principa ieviešana bija loģiska, jo gandrīz 
ikvienai personai, reģistrējoties valsts valodas prasmes pārbaudei, ir skaidrs mērķis 
un nepieciešamība iegūt konkrētu valodas prasmes līmeņa un pakāpes valsts valodas 
prasmes apliecību1. Tomēr vajadzības (profesijai vai amatam izvirzītās valsts valodas 
prasības) un personas pašvērtējums ne vienmēr atbilda reālajai valsts valodas prasmei, 
un persona nenokārtoja pārbaudi tajā līmenī, uz kuru bija reģistrējusies. Likumsakarīgi, 
ka tieši šajā periodā palielinājās valsts valodas prasmes pārbaudi nenokārtojušo 
skaits – laika posmā no 2006. līdz 2009. gadam pārbaudi nenokārtoja vidēji 30,6 % 
pretendentu.

Situācija ievērojami mainījās, sākot ar 2009. gada 1. septembri, – princips, ka persona 
pati izvēlas, kura līmeņa pārbaudi kārtos, un atkarībā no iegūtā vērtējuma saņem 
augstāku vai zemāku attiecīgā līmeņa pakāpi, tika saglabāts, taču mainījās pārbaudes 
struktūra: atsevišķi tika pārbaudītas četras prasmes, no kurām divas bija reproduktīvās 
un objektīvi vērtējamās (lasītprasme un klausīšanās prasme) un divas produktīvās 
(rakstītprasme un runātprasme). Šāds pārbaudes saturs ļauj objektīvāk pārbaudīt 
personas valodas prasmi un personai ir iespēja kādu atsevišķu prasmi kompensēt ar 
citu. Kopējie rezultāti uzlabojās – pēdējos četros gados valsts valodas prasmes pārbaudi 
nenokārtojušo skaits ir 18 %.

Salīdzinot valsts valodas prasmes pārbaudi nenokārtojušo skaitu katrā līmenī, 
konstatējams, ka pamata un vidējā līmenī nenokārtojušo procentuālais rādītājs ir ļoti 
tuvs – A līmenī vidēji 15 %, bet B – vidēji 16 %, savukārt augstākā līmeņa valsts valodas 
prasmes pārbaudi nenokārto vidēji 19 % pretendentu. Izvērtējot pretendentu sniegumu 
valsts valodas prasmes pārbaudē, secināms, ka uz augstākā līmeņa pārbaudi biežāk 
nekā uz citiem līmeņiem piesakās pretendenti, kuru valsts valodas prasme nav atbilstoša 
augstākajam līmenim. Attiecībā uz NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem šī situācija 
rodas gadījumos, kad personai jau ir, piemēram, vidējā līmeņa valsts valodas prasmes 
apliecība vai arī persona ir mācījusies latviešu valodas apguves vidējā līmeņa grupā. 
Tādā gadījumā, ja persona vēlreiz vēlas mācīties NVA nodrošinātajos bezmaksas latviešu 

1  arī 20. gs. 90. gadu sākumā, piesakoties valsts valodas prasmes pārbaudei, personas norādīja, kuras pakāpes 
pārbaudi vēlas kārtot.



37

valodas kursos, tai jāmācās augstāka līmeņa grupā un attiecīgi jākārto valsts valodas 
prasmes pārbaude augstākajā līmenī.

Jānorāda, ka NVA latviešu valodas kursu kopējais apjoms ir 120 stundas katram no 
trim valodas prasmes līmeņiem, taču šāds stundu skaits nav pietiekams, lai persona 
varētu apgūt valodu atbilstīgajā līmenī. 120 stundu kurss būtu optimāls viena valodas 
prasmes līmeņa apguvei, ja dalījums būtu sešos līmeņos, taču pašreizējā situācija, 
proti, pretendentu sniegums pārbaudes laikā, liecina, ka persona, kas valsts valodas 
prasmes pārbaudē saņēmusi, piemēram, B1 vērtējumu, nebūt nav gatava turpināt 
mācības augstākajā (C) līmenī. Lai valodas prasmes apguves process būtu mērķtiecīgāks 
un garantētu augstākas kvalitātes valodas apguvi, būtu jāpalielina stundu skaits un 
jādiferencē apguves process atbilstoši sešiem valodas prasmes līmeņiem jeb pakāpēm.

Vēl viens iemesls, kāpēc personas reģistrējas pārbaudei uz savai valodas prasmei 
neatbilstošu līmeni, ir darba devēja prasība apliecināt konkrēta līmeņa (piemēram, 
vidējā vai augstākā) valodas prasmes. Ekonomiskās krīzes apstākļos bija vērojama 
tendence, ka darba devēji darba ņēmējiem attiecībā uz valsts valodas prasmi izvirzīja 
stigrākas prasības.1

Detalizētu priekšstatu par pretendentu valsts valodas prasmēm sniedz pārbaudes 
rezultātu dalījums pēc valodas prasmes līmeņiem.

Bāze: VVPP pretendenti pamata līmenī n=35386, vidējā līmenī n=28789, augstākajā līmenī n=13589

3. attēls |  Valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātu procentuālais dalījums 
valodas prasmju līmeņos no 2001. gada līdz 2012. gadam 

Lielākais pretendentu skaits pēdējo desmit gadu laikā ir bijis pamata līmenī. Ņemot 
vērā faktu, ka valsts valodas prasmes pārbaudes process tiek īstenots jau 20 gadus, tas 
liek aizdomāties par valodas prasmes līmeni citvalodīgajā sabiedrībā kopumā. Pēdējos 

1  Pamatojoties uz informāciju, ko snieguši ViSc Valsts valodas prasmes pārbaudes speciālisti, pēdējos gados 
konstatēti vairāki gadījumi, kad pretendents reģistrējas pārbaudei uz augstāku valodas prasmes līmeni tikai 
tāpēc, ka darba devējs to pieprasa (kaut arī normatīvais regulējums konkrētajai profesijai tik augstu valodas 
prasmes līmeni nenosaka).
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gados gan vērojama arī pozitīva tendence – palielinās augstākā līmeņa pretendentu 
skaits. Konkrētu profesiju pārstāvju skaita palielināšanās valsts valodas prasmes 
augstākā līmeņa pārbaudē saistāma arī ar Valsts valodas centra inspektoru periodiskām 
aktivitātēm.1

Kā redzam 3. attēlā, 2011. un 2012. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu ir 
pieaudzis vidējā (B) līmenī valsts valodas prasmes pārbaudi nokārtojušo skaits (44 % 
2011. gadā un 43 % 2012. gadā). 2011. gads ir pirmais (lūzuma) gads, kad pamata līmenī 
nokārtojušo skaits (34 % 2011. gadā, 37 % 2012. gadā) ir mazāks nekā vidējā līmenī 
nokārtojušo skaits. Interesanti, ka 2007.  gadā, kad procentuāli visvairāk bija valsts 
valodas prasmes pārbaudi augstākajā (C) līmenī nokārtojušo (25 %), bija vismazāk to 
pretendentu, kas valsts valodas prasmes pārbaudē uzrādīja vidējā (B) līmeņa prasmi 
(32 %). Secināms, ka pēdējos gados valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu 
valodas prasme nedaudz uzlabojusies.

Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu skaita pieaugumu nepārprotami 
ietekmēja ekonomiskā krīze, taču valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu 
dalījums pēc iegūtā valsts valodas prasmes līmeņa neuzrāda tiešu un nepārprotamu 
saistību ar izmaiņām normatīvajos aktos vai nodarbinātības problēmu.

Pozitīvi vērtējams fakts, ka daļa valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu 
kārto pārbaudi atkārtoti, lai paaugstinātu valsts valodas prasmes pakāpi vai līmeni. 
No 2001. gada 1.  februāra līdz 2012. gada 1. septembrim augstāku vērtējumu valsts 
valodas prasmes pārbaudē saņēmuši 7325 pretendenti, kas ir 8,2 % no visu šā perioda 
valsts valodas prasmes pārbaudi kārtojušo pretendentu skaita (89  002). No visiem 
pretendentiem, kas kārtojuši augstāka valodas prasmes līmeņa pārbaudi, 77,8  % 
paaugstinājuši vērtējumu par līmeni, savukārt 22,2 % paaugstinājuši savu valsts valodas 
prasmi viena līmeņa robežās (piemēram, no B1 uz B 2).

Bāze: valsts valodas prasmes līmeni paaugstinājušie VVPP pretendenti, n=89002

4. attēls |  Valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi paaugstinājušo pretendentu 
īpatsvars no 2001. gada līdz 2012. gadam

1  Piemēram, inspektori veic valsts valodas lietojuma pārbaudes iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs. Pēc šo 
pasākumu īstenošanas valsts valodas prasmes pārbaudēs ievērojami palielinās iekšlietu sistēmas darbinieku 
skaits. Līdzīga situācija bija vērojama arī farmaceitu u.c. gadījumos.
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Kā redzams 4. attēlā, vairāk nekā puse (53 %) valsts valodas prasmes pārbaudes 
pretendentu paaugstinājuši valsts valodas zināšanas no pamata līmeņa uz vidējo līmeni. 
Nedaudz vairāk nekā piektā daļa (22,6 %) pretendentu paaugstinājuši valodas prasmi no 
vidējā uz augstāko līmeni.

Daļa pretendentu (22,3 %) paaugstinājuši valodas prasmi par pakāpi viena līmeņa 
robežās, kas arī apliecina vēlēšanos iegūt augstāku valsts valodas prasmes vērtējumu. 
Daudz ir pretendentu, kas paaugstinājuši pakāpi no pašas zemākās A1 uz nākamo – A2 
(14,8 %).

Dati par valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu rezultātiem atklāj vairākas 
pozitīvas tendences, taču jautājums, kāpēc daudzi Latvijas iedzīvotāji, kuru dzimtā 
valoda nav latviešu valoda, valsts valodu neprot vai prot tikai zemākajā līmenī, joprojām 
ir aktuāls.

Būtisku pārmaiņu gads gandrīz 20 gadu ilgajā valsts valodas prasmes pārbaudes 
procesā bija 2009. gads. Ja vērtējam valsts valodas prasmes pārbaudes nozīmi plašākā 
kontekstā, tad tieši pēdējo trīs gadu rādītāji, iespējams, varēs sniegt vismaz daļēju atbildi 
uz būtiskiem jautājumiem: 1) vai un cik lielā mērā valsts valodas prasmes pārbaude 
atspoguļo valsts valodas vietu un nozīmi darba tirgū; 2)  cik lielā mērā normatīvais 
regulējums ietekmē personu aktivitātes, kārtojot valsts valodas prasmes pārbaudi, lai 
iegūtu valsts valodas prasmes apliecību; 3) kāda nozīme ir pilnveidotajam valsts valodas 
prasmes pārbaudes modelim, lai pēc iespējas objektīvāk noteiktu personas valsts 
valodas prasmes līmeni.

Turpmāk šajā nodaļā raksturota valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātu 
dinamika laikā no 2009. gada 1. septembra līdz 2012. gada 1. septembrim. Kopējais 
pretendentu skaits šajā periodā ir 24260 personas (5. attēls).

Bāze: VVPP pretendenti (01.09.2099.–01.09.2012.), n=24260

5. attēls | Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu skaits no 1.09.2009. līdz 01.09.2012.

Ekonomiskās krīzes situācijā valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu skaits 
strauji pieauga un, salīdzinot 2009. gada rādītājus (pārbaudi kārtoja 5324 personas) un 
2010. gada rādītājus (pārbaudi kārtoja 10 645 personas), redzams, ka pretendentu skaits 
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divkāršojies. Dati liecina, ka lielākā daļa valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu 
ir bezdarbnieki (sk. 30. attēlu 2.3. apakšnodaļā).

Pēdējos trīs gados (2009—2012) valodas prasmes pamata līmeņa un vidējā līmeņa 
vērtējumu ieguvis gandrīz vienāds skaits pretendentu. Savukārt valsts valodas prasmes 
pārbaudi nenokārtojušo skaits ir gandrīz vienāds ar pretendentu skaitu, kas ieguvuši 
valodas prasmes augstāko līmeni un kuru ir uz pusi mazāk par pamata un vidējā līmeņa 
pretendentiem.

Bāze: VVPP pretendenti, n=24260; A līmenī n=8160, B līmenī n=8206, 
C līmenī n=3903, nenokārtoja n=3991

6. attēls |  Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu dalījums grupās pēc valodas 
prasmju līmeņiem laika posmā no 2001. līdz 2012. gadam

Izvērtējot situāciju pa gadiem, 7.  attēlā redzams, ka pēdējos gados tikai neliels 
ir to pretendentu pārsvars, kas kārtojuši pārbaudi vidējā līmenī. Savukārt augstākā 
līmeņa pretendentu skaits ir gandrīz uz pusi mazāks. Tikpat kā nemainīgs ik gadus ir to 
pretendentu skaits, kas nenokārto valsts valodas prasmes pārbaudi. Tas liecina, ka valsts 
valodas prasmes pārbaudes process ir pietiekami drošs un objektīvs, izvirzot nemainīgas 
katram valodas prasmes līmenim atbilstošas prasības.

Bāze: VVPP pretendenti, n=24260, A līmenī n=8160, 
B līmenī n=8206, C līmenī n=3903, nenokārtoja (N) n=3991
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Valodas prasmes līmenis no 01.09.2009. 2010. gads 2011. gads līdz 01.09.2012. kopā

a
794 3904 1929 1533 8160

39 % 37 % 29 % 31 % –

b
628 3400 2394 1784 8206

31 % 32 % 37 % 36 % –

c
330 1606 1124 843 3903

18 % 15 % 17 % 17 % –

n
298 1735 1119 839 3991

15 % 16 % 17 % 17 % –
kopā 2050 10645 6566 4999 24260

7. attēls | Valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātu salīdzinājums laikā no 01.09.2009 līdz 01.09.2012.

Analizētajos trīs gados valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātus kopumā paaug-
stinājuši 4,3 % (1057) pretendentu (24620). Valodas prasmi par līmeni paaugstinājuši 
82,5 % (872) pretendentu. Līmeņa robežās valodas prasmi par pakāpi paaugstinājuši 
17,2 % (185) pretendentu. Līdzīgi kā desmit gadu laikā arī pēdējos trīs gados vairāk nekā 
60 % pretendentu paaugstinājuši valodas prasmi no pamata (A) uz vidējo līmeni (B). 
Savukārt, apskatot viena līmeņa pakāpes, lielākā daļa pretendentu paaugstinājuši valo-
das prasmi pamata līmenī.

Bāze: VVPP pretendenti, kas paaugstinājuši valodas prasmes pakāpi un līmeni, n=1057

a→b a→c b→c a1→a2 b1→b2 c1→c2 kopā
684 6 182 125 44 16 1057

64,7 % 0,6 % 17,2 % 11,8 % 4,2 % 1,5 % 100 %

8. attēls | Valodas prasmes pakāpi un līmeni paaugstinājušo pretendentu skaits (01.09.2009.–01.09.2012.)

Valsts valodas prasmes līmeni valsts valodas prasmes pārbaudē cenšas uzlabot arī 
9. klašu un 12. klašu mazākumtautību skolu absolventi. Viņi ieguvuši CE sertifikātu, kurā 
ar attiecīgu līmeni (no A līdz F) novērtēta viņu valsts valodas prasme, kā arī norādīta 
šī līmeņa atbilstība valsts valodas prasmes pārbaudes līmenim un pakāpei.1 Saskaņā 
ar normatīvo regulējumu šīm personām valsts valodas prasmes pārbaude nav jākārto, 
tomēr laika posmā no 2001. gada līdz 2012. gadam 7847 personas jeb 8,8 % valsts valodas 

1  Sk. informāciju pētījuma 17. lpp.
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prasmes pārbaudes pretendentu (89002) pēc sertifikāta iegūšanas atkārtoti ir saņēmušas 
arī valsts valodas prasmes apliecību.1

9.–11.  attēla diagrammās redzama valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātu 
dinamika katrā valodas prasmes līmenī, turklāt atsevišķi arī attiecīgā līmeņa 
1. (zemākajā) vai 2. (augstākajā) pakāpē.

Bāze: VVPP pamata līmeņa pretendenti, n=9575

9. attēls | Pamata līmeņa valodas prasmes pretendentu rezultātu dinamika (01.09.2009.–01.09.2012.)

Bāze: VVPP vidējā līmeņa pretendenti, n=9788

10. attēls | Vidējā līmeņa valodas prasmes pretendentu rezultātu dinamika (01.09.2009.–01.09.2012.)

1  centralizēto eksāmenu rezultāti liecina, ka ir skolēni, kas ieguvuši ce sertifikātu tikai valsts valodas pamata 
līmenī (t. sk. a1 pakāpē). Likumsakarīgi, ka viņi vēlas iegūt dokumentu, kas apliecina viņu valsts valodas prasmi 
augstākā līmenī, tādēļ kārto valsts valodas prasmes pārbaudi. Pēdējos trīs gados šādu valsts valodas prasmes 
pārbaudes pretendentu skaits ir ļoti mazs (1,1  % no pēdējo gadu visu valsts valodas prasmes pārbaudes 
pretendentu skaita). Salīdzinot ar desmit gadu posmu, pēdējos trīs gados lielākā daļa (46  % no tiem, kas 
paaugstinājuši valsts valodas prasmes līmeni) skolu absolventu valsts valodas prasmes pārbaudē paaugstina 
vērtējumu no vidējā līmeņa uz augstāko.
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Bāze: VVPP augstākā līmeņa pretendenti, n=4897

11. attēls | Augstākā līmeņa valodas prasmes pretendentu rezultātu dinamika (01.09.2009.–01.09.2012.)

Salīdzinot valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu rezultātus visos līmeņos 
(9.–11.  attēlā), secināms, ka sadalījums starp valodas prasmes vidējā un augstākā 
līmeņa 1. un 2. pakāpi un nenokārtojušo skaitu ir līdzīgs. Atšķirīga situācija ir pamata 
līmenī, kur A2 pakāpi ieguvušo pretendentu skaits pēdējos trīs gados pārsniedz A1 
pakāpi ieguvušo pretendentu skaitu. Tas ir loģiski, jo A1 prasības ir tik minimālas, kas 
atbilstu valodas lietotājam, kurš mācījies valodu bez jebkādām priekšzināšanām vidēji 
80–120 stundas. Ņemot vērā, ka lielākā daļa pamata līmeņa valsts valodas prasmes 
pārbaudes pretendentu ir Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vai pilsoņi1, un kas nozīmē, ka 
viņi dzīvo Latvijā vairāk nekā 5 gadus, viņu valodas prasmei vajadzētu būt augstākai par 
A1 pakāpi.

Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu dalījums grupās pēc valodas prasmes 
līmeņiem un vecuma grupām atbilst Valsts valodas prasmes pārbaudes pamatmērķim 
un galvenajai mērķauditorijai. Kā redzams 12. attēlā, pēdējos trīs gados valsts valodas 
prasmes pārbaudes visos līmeņos dominē personas vecumā no 31 līdz 50  gadiem, 
kas ir ekonomiski aktīvākās vecuma grupas (no 31 līdz 60 gadiem) un veido 74 % no 
pretendentu skaita.

1  Pēc ViSc datubāzes informācijas, tikai aptuveni 13 % ir ārvalstnieki.
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Bāze: VVPP pretendenti, n=24260

Vecuma posmi 01.09.2009.–31.12.2009. 2010. gads 2011. gads 01.01.2012.– 01.09.2012.
Līdz 20 gadiem 53 333 245 203

21–30 404 2187 1445 929
31–50 1081 5427 3264 2420
51–60 468 2512 1469 1296

61 un vairāk 44 186 143 151
kopā 2050 10645 6566 4999

12. attēls |  Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu dalījums 
vecuma posmu grupās (01.09.2009.–01.09.2012.)

Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu dalījums vecuma posmu grupās ļauj 
secināt, ka visvairāk valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu ir starp tiem Latvijas 
citvalodīgajiem iedzīvotājiem, kuri latviešu valodu nav apguvuši formālajā izglītības 
sistēmā un attiecīgi nav ieguvuši valsts valodas prasmes līmeni apliecinošu dokumentu.

Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu dalījums vecuma posmu grupās un 
pēc valodas prasmes līmeņiem 13. attēlā atspoguļo, ka gados jaunākās pretendentu 
grupas pārstāvji biežāk kārto augstākā līmeņa valsts valodas prasmes pārbaudi, savukārt 
pretendenti, kuru vecums pārsniedz 50 gadu robežu, pārsvarā kārto pamata līmeņa 
valsts valodas prasmes pārbaudi.
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Bāze: VVPP pretendenti, n=24260

Vecuma posmi a līmenis b līmenis c līmenis
Līdz 20 gadiem 277 313 244

21–30 1319 2320 1326
31–50 4977 4859 2356
51–60 2683 2165 897

61 un vairāk 319 131 74
Kopā 9575 9788 4897

13. attēls |  Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu dalījums vecuma posmu un 
valsts valodas prasmes līmeņu grupās (01.09.2009.–01.09.2012.)

Izvērtējot situāciju pa gadiem, pamata un vidējā līmenī vecuma grupa no 31 līdz 
50 gadiem 2009. un 2010. gadā pārsniedz pusi no valsts valodas prasmes pārbaudes 
pretendentu skaita. Pamata līmenī nākamā ir grupa, kurā pretendentu vecums ir no 51 
līdz 60 gadiem. Šīs grupas pretendenti ir personas, kuras visā valsts valodas prasmes 
pārbaudes divdesmit gadu īstenošanas posmā ir bijušas darbspējīgā vecumā, taču 
acīmredzot nav apliecinājušas valsts valodas prasmi pat pamata līmenī. Tāpat šajā grupā 
ietilpst ārvalstnieki, kuri vēlas iegūt pamata līmeņa 2. pakāpes valsts valodas prasmes 
apliecību, kas ir minimālais valsts valodas zināšanu līmenis, lai pretendētu uz Latvijas 
vai ES pastāvīgā iedzīvotāja statusu.1 Šīs vecuma grupas pretendenti nereti ir Latvijā 
dzīvojošo nepilsoņu vai pilsoņu vecāki, kuri dzīvojuši ārpus Latvijas, bet tagad vēlas dzīvot 
Latvijā kopā ar bērniem.2 Pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai valsts valodas 
prasmes pārbaudes pamata līmenī kārto arī personas, kas pārsniegušas 61 gadu.

1  Pēc valsts valodas prasmes pārbaudes pamata līmeņa iesniegumu datiem, 8,6  % pretendentu norāda, ka 
pārbaude nepieciešama pastāvīgās uzturēšanās atļaujas vai eS pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai.

2  Saskaņā ar informāciju, ko pretendenti sniedz mutvārdu intervijas laikā vai reģistrējoties pārbaudei.
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Kā redzams 14.–16. attēlā, vienīgi pamata līmenī vecuma grupa, kas ir vecāki par 
61 gadu pārsniedz 3 % no valsts valodas prasmes pārbaudes pamata līmeņa pretendentu 
kopskaita.

Bāze: VVPP pretendenti pamata līmenī, n=9575

Vecuma posmi 01.09.2001.– 
31.12.2009. 2010. gads 2011. gads 01.01.2012.– 

01.09.2012. kopā

Līdz 20 gadiem 16 132 71 58 277
21–30 113 671 340 195 1319
31–50 493 2454 1143 887 4977
51–60 280 1250 597 556 2683

61 un vairāk 27 123 87 82 319
kopā 929 4630 2238 1778 9575

14. attēls |  Pamata līmeņa valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu 
dalījums vecuma posmu grupās (01.09.2009.–01.09.2012.)

Bāze: VVPP pretendenti vidējā līmenī, n=9788
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Vecuma grupa no 01.09.2009. 2010. gads 2011. gads līdz 01.09.2012. kopā
Līdz 20 gadiem 17 114 99 83 313

21–30 188 966 721 445 2320
31–50 398 2006 1403 1052 4859
51–60 125 869 645 526 2165

61 un vairāk 9 42 36 44 131
kopā 737 3997 2904 2150 9788

15. attēls |  Vidējā līmeņa valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu dalījums 
vecuma posmu grupās (01.09.2009.–01.09.2012.)

Bāze: VVPP pretendenti augstākajā līmenī, n=4897

Vecuma grupa no 01.09.2009. 2010. gads 2011. gads līdz 01.09.2012. kopā
Līdz 20 gadiem 20 87 75 62 244

21–30 103 550 384 289 1326
31–50 190 967 718 481 2356
51–60 63 393 227 214 897

61 un vairāk 8 21 20 25 74
kopā 384 2018 1424 1071 4897

16. attēls |  Augstākā līmeņa valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu 
dalījums vecuma posmu grupās (01.09.2009.–01.09.2012.)

Salīdzinot pretendentu dalījumu vecuma grupās visos trīs valodas prasmes līmeņos, 
būtiskākā atšķirība konstatējama vecuma grupā no 21 līdz 30  gadiem. Šī vecuma 
grupa veido 23,7 % no vidējā līmeņa pārbaudes kārtotājiem, savukārt augstākā līmeņa 
pārbaudē šī vecuma grupa ir 27,1 % no visiem pretendentiem. Pamata līmeņa pārbaudi 
kārto tikai apmēram 13 % šīs vecuma grupas pretendentu. Šādi rādītāji ir likumsakarīgi, 
jo personas līdz 30 gadu vecumam latviešu valodu apguvušas skolā un, skolu beidzot, ir 
kārtojušas centralizēto eksāmenu valsts valodā, iegūstot noteikta valsts valodas prasmes 
līmeņa vērtējumu. Tas savukārt apliecina formālās izglītības ceļā apgūto latviešu valodas 
prasmju nozīmīgumu.
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Secinājumi

Vērtējot valsts valodas prasmes pārbaudes procesu ilgākā laikā – no 2001. gada 
1.  februāra līdz 2012. gada 1. septembrim – redzams, ka no 2001. līdz 2008. gadam 
pretendentu skaits samazinājās, taču, sākoties ekonomiskajai lejupslīdei un līdz ar MK 
noteikumu Nr. 296 grozījumu spēkā stāšanos, pretendentu skaits strauji pieaudzis.

2009. gadā tika mainīta valsts valodas prasmes pārbaudes struktūra – kopš 2009. gada 
tiek pārbaudītas četras prasmes, tā rezultātā pārbaude kļuvusi objektīvāka un dod 
personai iespēju vienu valodas prasmi kompensēt ar citu. Līdz ar to vidējais pārbaudi 
nenokārtojušo skaits pēdējos četros gados ir samazinājies, veidojot vien 18 % no visu 
valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu skaita.

Sākoties ekonomiskajai krīzei, valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu skaits 
strauji palielinājās, jo valsts valodas prasmes pārbaudei aktīvi pieteicās NVA nodrošināto 
bezmaksas latviešu valodas kursu beidzēji (bezdarbnieki un darba meklētāji). Analizējot 
pārbaužu rezultātus, secināms, ka stundu skaits, kas tiek atvēlēts valodas līmeņa 
apguvei, NVA kursos ir nepietiekams, un latviešu valodas apguvi lietderīgāk būtu 
organizēt nevis atbilstoši valodas prasmes līmeņiem, bet gan valodas prasmes pakāpēm.

Laika periodā no 2001. gada 1. februāra līdz 2012. gada 1. septembrim 8,2 % valsts 
valodas prasmes pārbaudes pretendentu kārtojuši pārbaudi atkārtoti un paaugstinājuši 
savu valodas prasmes līmeni.

Analizējot valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu dalījumu vecuma posmu 
un valodas prasmes līmeņu grupās, secināms, ka jaunākās pretendentu grupas biežāk 
kārto augstākā līmeņa valodas prasmes pārbaudi, paaugstinot savu formālās izglītības 
sistēmā iegūto valsts valodas prasmi. Pretendenti, kas vecāki par 50 gadiem, biežāk kārto 
pamata līmeņa valodas prasmes pārbaudi. 

Pēdējo trīs gadu laikā (no 01.09.2009. līdz 01.09.2012.) valsts valodas prasmes 
pārbaudi visvairāk kārtojuši iedzīvotāji ekonomiski aktīvākajā vecumgrupā (no 31 līdz 
60 gadiem), t. i., 74 % no visa pretendentu skaita.
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2.2. valStS valodaS praSmeS pārbaudeS 
rezultātI un valodaS vIde

Kopš 2001. gada valsts valodas prasmes pārbaudes regulāri tiek organizētas piecās 
Latvijas pilsētās: Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Rēzeknē un Daugavpilī, kas aptver gandrīz visus 
Latvijas statistiskos reģionus. Pēdējo trīs gadu laikā (2009–2012) bezdarbniekiem un 
darba meklētājiem, kuri mācās latviešu valodu NVA valsts valodas apguves programmās, 
tiek nodrošināta iespēja valsts valodas prasmes pārbaudi kārtot arī citās Latvijas pilsētās 
(sk. 5. tabulu un 17. attēlu).

Bāze: VVPP pretendenti Latvijas pilsētās un apdzīvotajās vietās, n=24260 

17. attēls |  Valsts valodas prasmes pārbaudes norises vietas Latvijā un valsts valodas 
prasmes pārbaudes pretendentu skaits (01.09.2009.–01.09.2012.)

Lielākā daļa pilsētu, kurās tiek nodrošināta valsts valodas prasmes pārbaude, ir 
Latgalē, savukārt Kurzemē tās tiek organizētas tikai divās lielākajās pilsētās – Ventspilī 
un Liepājā. Citās Kurzemes pilsētās, piemēram, Talsos un Kuldīgā, nav personu, 
kurām būtu jākārto valsts valodas prasmes pārbaude. Šajās pilsētās iedzīvotāji, kam 
latviešu valoda nav dzimtā valoda, ir gandrīz pilnībā integrējušies sabiedrībā, labi prot 
latviešu valodu un lieto to dažādās sfērās. Vidzemē un Zemgalē valsts valodas prasmes 
pārbaudes notiek vairākās pilsētās, taču valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu 
skaits nav liels.

Ventspils 695 Valmiera 209

Cēsis 8

Seda 77

Valka 94

Alūksne
58

Gulbene
70

Balvi 73
Madona
20

Jēkabpils
278

Līvāni 104 Preiļi 115

Vecružina 38

Rēzekne
1730

Ludza 260

Dagda
52

Daugavpils
3351

Krāslava
248

Indra
32

Liepāja 1405

Tukums
83

Dobele
72

Jūrmala
363

Jelgava
665

Bauska
60

Rīga
13548

Limbaži
7

Sigulda 53

Vangaži 97

Ogre 312
Aizkraukle
83
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5. tabula | Valsts valodas prasmes pārbaudes norises vietas Latvijā

reģions pilsētas un apdzīvotās vietas
Rīgas reģions Rīga
Pierīgas reģions Jūrmala, Limbaži, Ogre, Sigulda, Tukums, Vangaži
Latgales reģions Balvi, Dagda, Daugavpils, Indra, Krāslava, Līvāni, Ludza, Preiļi, Rēzekne, Vecružina
Vidzemes reģions Alūksne, Cēsis, Gulbene, Madona, Seda, Valka, Valmiera
Zemgales reģions Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Jēkabpils
Kurzemes reģions Liepāja, Ventspils

Kā liecina valsts valodas prasmes pārbaudes dati (18. attēls), visvairāk valsts valodas 
prasmes pārbaudes pretendentu pārskata periodā pārbaudi ir kārtojuši Rīgā (55,8 %), 
ceturtā daļa no visiem valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentiem  – Latgalē 
(24,7 %), savukārt Kurzemē – 8,7 %. Salīdzinoši neliels pretendentu īpatsvars ir bijis 
Zemgalē (4,8 %) un Pierīgā (3,8 %), bet vismazāk – Vidzemē (2,2 %). 1

Bāze: VVPP pretendenti, n=24260; Rīga n=13548; 
Latgale n=6003; Kurzeme n=2100; Zemgale n=1158; Pierīga n=915; Vidzeme n=536

reģions no 01.09.2009. 2010. gads 2011. gads līdz 01.09.2012. kopā 01.09.2009.– 
01.09.2012.

kopā 
(%) 

Rīga 1328 6055 3393 2772 13548 55,8 %
Latgale 400 2602 1835 1166 6003 24,7 %
Kurzeme 189 867 634 410 2100 8,7 %
Zemgale 27 514 309 308 1158 4,8 %
Pierīga 0 436 262 217 915 3,8 %
Vidzeme 106 171 133 126 536 2,2 %
kopā 2050 10645 6566 4999 24260 100 %

18. attēls | Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu dalījums Latvijas reģionos (01.09.2009.–01.09.2012.)

Minētie dati skaidri rāda, ka valsts valodas prasmes pārbaudes procesu ietekmē 
valodas situācija, respektīvi, valodas lietojuma vide dažādos Latvijas reģionos.2

1  Šie dati apliecina arī dažādās aptaujās secināto, ka vairāk latviešu valodas pratēju ir Vidzemē un Kurzemē, kur ir 
mazāk arī krievu valodas pratēju (LVa kopsavilkums 2012, 17).

2  Šis pētījums apliecina arī LVa pētījumā konstatēto: „Gadījumi, kad latvieši uz savu latviski izteikto lūgumu valsts, 
pašvaldību, veselības aprūpes un mācību iestādēs nesaņem atbildi latviski, ir reti, tie novēroti tikai Latgalē un 
rīgā. Šādas situācijas daudz biežāk novērotas publiskajos pasākumos, transportā un tirdzniecībā (rīgā un 
Latgalē, retāk arī citur Latvijā).” (LVa kopsavilkums 2012, 30–31)
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Izvērtējot valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu dalījumu pēc 
nodarbinātības dažādos Latvijas reģionos laikā no 2009.  gada 1.  septembra līdz 
2012. gada 1. septembrim (19. attēls), secināms, ka visos Latvijas reģionos valsts valodas 
prasmes pārbaudi kārtojušo pretendentu vidū dominē bezdarbnieki.

Bāze: VVPP pretendenti, n=24260; Rīgas reģionā n=13548, Pierīgas reģionā n=915, Latgales reģionā 
n=6003, Vidzemes reģionā n=536, Zemgales reģionā n=1158, Kurzemes reģionā n=2100. Strādājošie VVPP 
pretendenti, n=6634; VVPP pretendenti bezdarbnieki, n=16629; VVPP pretendentu grupa „Citi”1, n=997

reģions bezdarbnieki strādājošie citi kopā

Rīgas reģions
8765 4172 611 13548
36 % 17,1 % 2,8 % 55,9 %

Pierīgas reģions
904 4 7 915

3,8 % 0,02 % 0 % 3,8 %

Latgales reģions
3866 1844 293 6003
16 % 7,6 % 1,1 % 24,7 %

Vidzemes reģions
429 106 1 536

1,8 % 0,4 % 0 % 2,2 %

Zemgales reģions
1082 17 59 1158
4,5 % 0,1 % 0,2 % 4,8 %

Kurzemes reģions
1583 491 26 2100
6,5 % 2 % 0,1 % 8,6 %

19. attēls |  Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu dalījums pēc nodarbinātības 
atbilstoši Latvijas statistiskajiem reģioniem (01.09.2009.–01.09.2012.)

No visiem bezdarbniekiem, kas kārtojuši valsts valodas prasmes pārbaudi, vairāk 
nekā 36 % pretendentu ir Rīgas reģionā, savukārt 16 % bezdarbnieku – Latgales reģionā. 
Zīmīgi, ka Rīgas un Latgales reģionā ir lielāks gan strādājošo, gan bezdarbnieku īpatsvars. 
Tas skaidrojams ar to, ka Rīgas un Latgales reģionos arī ir lielākais valsts valodas prasmes 

1  Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu grupā „citi” iekļauti skolēni, studenti, pensionāri, invalīdi, 
personas bērna kopšanas atvaļinājumā, ieslodzītie u. c. grupas.
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pārbaudes pretendentu skaits. Kurzemes reģionā no visu valsts valodas prasmes 
pārbaudes pretendentu īpatsvara bezdarbnieki ir tikai 6,5 %.

Dažādas nodarbinātības grupas visobjektīvāk raksturo rādītāji par Latgales, Kurzemes 
un Rīgas reģionu, jo te valsts valodas prasmes pārbaude tiek nodrošināta ne tikai NVA 
valsts valodas kursu beidzējiem.

Pēdējos trīs gados lielākais valsts valodas prasmju pretendentu bezdarbnieku 
īpatsvars ir Rīgā – 64,7 % – un Latgalē – 64 % (sk. 20. un 21. attēlu). Turklāt abos reģionos 
ir arī gandrīz vienāds strādājošo īpatsvars – 30,7 % Rīgā un 30,7 % Latgalē. Tas ļauj 
secināt, ka Latgalē un Rīgā ir līdzīgas lingvistiskās vides.

Bāze: VVPP pretendenti Rīgas reģionā dalījumā pēc nodarbinātības, n=13548

20. attēls |  Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu dalījums pēc 
nodarbinātības Rīgas reģionā (01.09.2009.–01.09.2012.)

Bāze: VVPP pārbaudes pretendenti Latgales reģionā dalījumā pēc nodarbinātības, n=6003

21. attēls |  Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu dalījums pēc 
nodarbinātības Latgales reģionā (01.09.2009.–01.09.2012.)

Kurzemes reģionā valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu bezdarbnieku 
īpatsvars (75,4  %) strādājošo pretendentu īpatsvaru (23,4%) pārsniedz vairāk nekā 
Latgalē un Rīgā, tāpat Kurzemes reģionā ir mazāks to pretendentu īpatsvars, kas 
apzīmējami ar „Citi”.
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Bāze: VVPP pretendenti Kurzemes reģionā dalījumā pēc nodarbinātības, n=2100

22. attēls |  Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu dalījums pēc 
nodarbinātības Kurzemes reģionā (01.09.2009.–01.09.2012.)

Pierīgas, Vidzemes un Zemgales reģionos valsts valodas prasmes pārbaudes tiek 
nodrošinātas gandrīz tikai bezdarbniekiem un darba meklētājiem, citu grupu īpatsvars 
ir minimāls (sk. 6. tabulu). Vidzemes reģionā strādājošo īpatsvaru (19,7 %) veido 106 
A/S „Valmieras stikla šķiedra” darbinieki, kuri valsts valodas prasmes pārbaudi kārtoja 
2009. gadā, savukārt Zemgales reģionā grupu „Citi” (5 %) veido ieslodzītie, kuriem valsts 
valodas prasmes pārbaude tika nodrošināta Jelgavas un Jēkabpils ieslodzījuma vietā.

6. tabula |  Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu dalījums Pierīgas, Vidzemes un Zemgales reģionos 
(01.09.2009.–01.09.2012.)

reģions bezdarbnieki strādājošie citi

Pierīgas reģions
904 4 7

98,8 % 0,4 % 0,7 %

Vidzemes reģions
429 106 1

80 % 19,7 % 0,1 %

Zemgales reģions
1082 17 59

93,4 % 1,4 % 5 %

Valsts valodas prasmes pārbaudes dati par bezdarbnieku īpatsvaru dažādos reģionos 
kopumā atbilst NVA statistikai par bezdarbnieku skaitu reģionos, kur lielākais skaits 
bezdarbnieku ir Rīgas un Latgales reģionā.1

Dati par valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu dalījumu reģionos ne tikai 
atspoguļo valodas pratēju, kuri šajā periodā apliecinājuši savu valsts valodas prasmes 
līmeni, izvietojuma reģionālo specifiku, bet arī apstiprina iepriekš veikto pētījumu2 

1  Bezdarbnieku skaits sadalījumā pa pilsētām un novadiem [tiešsaiste]. nVa, 2013. [Skatīts 09.07.2013.] Pieejams: 
http://www.nva.lv/index.php?cid=6&mid=404&txt=413&t=stat

2  Demogrāfiskā skatījumā LVa aptaujā 2009 pārliecinoši redzams – daudz biežāk uz latviešu valodas ekskluzīvo 
(vienīgās valodas) lomu norāda Vidzemes un Kurzemes iedzīvotāji, kam dzimtā valoda ir krievu valoda, savukārt 
pretējs viedoklis ir tiem, kas dzīvo Latgalē. attiecīgi iedzīvotāji ar dzimto krievu valodu un labu latviešu valodas 
prasmi biežāk sastopami tur, kur to vairāk lieto – Vidzemē (82 % respondentu norāda, ka latviešu valodu prot 
labi, 13 % – viduvēji) un Kurzemē (62 % respondentu norāda, ka latviešu valodu prot labi, 34 % – viduvēji). (LVa 
kopsavilkums 2012, 37)

http://www.nva.lv/index.php?cid=6&mid=404&txt=413&t=stat
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secinājumus, atklājot, kāpēc Rīgā un Latgales reģionā valsts valodas lietojums nereti 
ir bijis ierobežots. Piemēram, saskaņā ar LVA aptaujas 2009 datiem, latviešu valodu 
darbavietās, valsts un pašvaldību iestādēs, mācību iestādēs, pakalpojumu jomā, kā 
arī vēršoties pie citu tautību pārstāvjiem, visbiežāk lieto iedzīvotāji no Kurzemes un 
Zemgales reģioniem, retāk – rīdzinieki un Latgales iedzīvotāji.

Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu īpatsvara reģionālā specifika ir 
likumsakarīga, ja salīdzinām valsts valodas prasmes pārbaudes datus ar 2011. gada 
tautas skaitīšanas datiem. Saskaņā ar tautas skaitīšanas datiem Latvijā mājās latviešu 
valodu lieto vidēji 62,1 % iedzīvotāju. Salīdzinot reģionus, latviešu valodu mājās Vidzemes 
reģionā lieto 91,2 %, Kurzemē – 79,7 %, Zemgalē – 76 % un Pierīgā – 73,5 % iedzīvotāju. 
Savukārt krievu valodā mājās runā Latgalē 69,3 % un Rīgā 55,8 % iedzīvotāju.1

Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu īpatsvars Latvijas reģionos atbilst 
arī datiem par Latvijas iedzīvotāju nacionālo sastāvu. Proti, Rīgas reģionā 2012. gada 
sākumā bija 44,6  % latviešu, savukārt Latgales reģionā  – 44  % latviešu. Turpretim 
Zemgales reģionā bija 69,3 % latviešu, Pierīgas reģionā – 70,7 %, Kurzemes reģionā – 
75 % un Vidzemes reģionā – 86,6 % latviešu.2

Dati par valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu skaitu reģionos atbilst 
iepriekšminēto pētījumu secinājumiem un statistiskajiem datiem. Tas apliecina, ka valsts 
valodas prasmes pārbaudes process atspoguļo latviešu valodas vides situāciju Latvijā.

Situāciju Latvijas reģionos ilustrē dati par valsts valodas prasmes pārbaudēm deviņās 
lielākajās pilsētās. Salīdzinot statistiku par deviņām Latvijas lielākajām pilsētām, 
lielākais pretendentu skaits ir Rīgā un Daugavpilī (sk. 7. tabulu).

7. tabula |  Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu skaits Latvijas lielākajās pilsētās 
(01.09.2009.–01.09.2012.)

pilsētas no 01.09.2009 2010. gads 2011. gads līdz 01.09.2012. kopā
Rīga 1328 6055 3393 2772 13548
Daugavpils 311 1416 1000 622 3349
Rēzekne 89 771 571 299 1730
Liepāja 115 568 450 272 1405
Ventspils 74 299 184 138 695
Jelgava 11 338 179 137 665
Jūrmala 0 211 85 67 363
Jēkabpils 16 99 86 77 278
Valmiera 106 44 32 27 209

Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu skaitu pilsētās ietekmē ne tikai 
tādi faktori kā tautība, pilsonība, dzimtā valoda, mājās lietotā valoda, nepieciešamība 
lietot valodu pašreizējā pilsētas vidē (veikalā, bankā, pastā u.  tml.), bet arī pilsētas 
ekonomiskās dzīves un konkrēta indivīda profesionālās darbības vēsture. To apstiprina 

1  2011. gada tautas skaitīšanas rezultāti Latvijā: informatīvs pārskats [tiešsaiste]. Lr cSP, 2012, 6.  lpp. [Skatīts 
27.02.2012.] Pieejams: http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/publikacijas/nr_13_2011gada_tautas_
skaitisanas_rezultati_isuma_12_00_lv.pd

2  Latvijas iedzīvotāju etniskais sastāvs [tiešsaiste]. centrālās statistikas pārvalde, 2012. [Skatīts 07.07.2013.] 
Pieejams: http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/iedzivotaji/2_part19_0.pdf

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/publikacijas/nr_13_2011gada_tautas_skaitisanas_rezultati_isuma_12_00_lv.pd
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/publikacijas/nr_13_2011gada_tautas_skaitisanas_rezultati_isuma_12_00_lv.pd
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/iedzivotaji/2_part19_0.pdf
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ne tikai kvantitatīvie rādītāji un konkrētu profesiju īpatsvars pilsētās, bet arī pašu valsts 
valodas prasmes pārbaudes pretendentu norādītās bijušās vai esošās darbavietas. 
Piemēram, Ogrē, Jelgavā un Liepājā daudzi pretendenti agrāk strādājuši tur esošajās 
rūpnīcās un fabrikās. Valsts valodas prasmes pārbaudēs Ogrē gandrīz 50 % pretendentu 
ir strādājuši dažādās profesijās Ogres trikotāžas kombinātā. Jelgavā līdzīga situācija – 
daļa pretendentu savulaik ir strādājuši Jelgavā mikroautobusu fabrikā (RAF). Liepājā 
valsts valodas prasmes pārbaudes kārto liels skaits dažādu šūšanas fabriku darbinieces 
un A/S „Liepājas Metalurgs” dažādu profesiju un amatu (t. sk. vadošo amatu) darbinieki. 
Šajās un citās rūpnīcās, fabrikās un uzņēmumos lielākā daļa strādājošo (turklāt dažādu 
profesionālo kvalifikāciju un līmeņu darbinieki) bija personas, kuru dzimtā valoda nebija 
latviešu valoda. Minētajās darbavietās bija krievu valodas pašpietiekamība, attiecīgi 
nebija vajadzības prast latviešu valodu.

Izvērtējot 7. tabulā atspoguļotos datus, problemātiska varētu šķist situācija Valmierā, 
kur ir latviska vide, – kāpēc tomēr tik liels skaits pretendentu? Atbilde uz šo jautājumu arī 
saistīta ar vēsturi – A/S „Valmieras stikla šķiedra” savulaik un vēl tagad strādā ilggadīgi 
darbinieki, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda un kuri nav ieguvuši izglītību latviešu 
valodā. Šīm personām bija jāapliecina valsts valodas prasme un jāiegūst valsts valodas 
prasmes apliecība, tādēļ 2009. gadā 106 rūpnīcas darbinieki kārtoja pamata līmeņa 
valsts valodas prasmes pārbaudi.

Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu dalījums pēc nodarbinātības pilsētās 
detalizētāk raksturo situāciju reģionos. Turpmāk tiks sniegti dati par valsts valodas 
prasmes pārbaudes pretendentu dalījumu pēc nodarbinātības Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, 
Liepājā un Ventspilī, kur valsts valodas prasmes pārbaudes notiek pastāvīgi un tās kārto 
ne tikai bezdarbnieki, bet arī nodarbinātie un cita statusa personas. Jelgavā, Valmierā, 
Jūrmalā un Jēkabpilī valsts valodas prasmes pārbaudes kārto galvenokārt bezdarbnieki 
vai darba meklētāji, kuri mācījušies NVA finansētajos latviešu valodas kursos.1

Dati par valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu nodarbinātību Latvijas 
lielākajās pilsētās (23. attēls) uzskatāmi raksturo ekonomisko situāciju valstī pēdējos 
gados, jo visās pilsētās bezdarbnieku un darba meklētāju skaits pārsniedz pusi no 
valsts valodas prasmes pārbaudi kārtojušo skaita. Salīdzinot nodarbināto īpatsvaru, var 
secināt, ka līdzīgs procentuālais īpatsvars Rīgā (30,5 %), Daugavpilī (38,7 %) un Rēzeknē 
(31,6 %) ir strādājošajiem valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentiem. Zīmīgi, ka 
Daugavpilī ir vairāk nodarbināto, kas kārtojuši valsts valodas prasmes pārbaudi, nekā 
Rīgā. Tas varētu būt saistīts ar situāciju, ka Daugavpilī ir vairāk nodarbināto personu, 
kurām vēl nav valsts valodas līmeni un pakāpi apliecinoša dokumenta. 

1  Valsts valodas prasmes pretendentu dalījums pēc nodarbinātības detalizētāk nav atklāts jelgavā, Valmierā, 
jūrmalā un jēkabpilī, jo, kā minēts iepriekš tekstā, Valmierā tie ir bijuši lielākoties a/S „Valmieras stikla šķiedra” 
darbinieki; jēkabpilī un jelgavā 2009. gadā notika VVPP ieslodzījuma vietā; savukārt 2012. gadā tika nodrošināta 
augstākā valodas prasmes līmeņa pārbaude „Latvijas Dzelzceļa” darbiniekiem (konduktoriem kontrolieriem) un 
pretendentiem, kuri valsts valodu apguva nVa mūžizglītības programmā.
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Bāze: VVPP pretendenti dalījumā pēc nodarbinātības, Rīgā n=13548, 
Daugavpilī n=3349, Rēzeknē n=1712, Liepājā n=1405, Ventspilī n=695 

pilsēta bezdarbnieki strādājošie citi kopā
Rīga 8726 4138 684 13548

Daugavpils 1881 1296 172 3349
Rēzekne 1117 546 64 1727
Liepāja 1067 324 14 1405

Ventspils 520 167 8 695

23. attēls |  Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu dalījums pēc nodarbinātības 
Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā un Ventspilī (01.09.2010.–01.09.2012.)

Salīdzinot statistiku pēc nodarbinātības Rīgā, Daugavpilī un Rēzeknē, grupa „Citi” 
procentuāli ir lielāka Rīgā – 5 %, Daugavpilī – 5,1 % un Rēzeknē – 3,7 %, salīdzinājumam – 
Ventspilī – 1,2 %, Liepājā – 1 %. Rīgā un Daugavpilī katru gadu pavasara un vasaras mēne-
šos valsts valodas prasmes pārbaudes kārto augstskolu studenti un vecāko klašu skolēni, 
kas dažādu iemeslu dēļ vēlas iegūt valsts valodas prasmes apliecību.

Pretendentu skaits un dalījums pēc rezultātiem Latvijas lielākajās pilsētās nav tik 
aksiomātisks kā kopējais pretendentu skaits. To apliecina dati, kas apkopoti 8. tabulā, 
kurā pilsētas sarindotas secībā, respektējot valsts valodas prasmes pārbaudi nokārtojušo 
pretendentu īpatsvaru katrā valodas prasmes līmenī un nenokārtojušo pretendentu 
īpatsvaru. Procentuālie rādītāji atklāj, kāds katrā pilsētā ir valsts valodas prasmes 
pārbaudes pretendentu dalījums līmeņos un kāds ir nenokārtojušo īpatsvars.

rīgā pēdējos trīs gados ir gandrīz vienāds valsts valodas prasmes pamata un vidējā 
līmeņa pretendentu īpatsvars. 2009.–2012. gadā 34 % pretendentu ieguva valsts valodas 
pamata līmeņa valsts valodas prasmes apliecības, 35 % – vidējā līmeņa, 17 % – augstākā 
līmeņa, savukārt vidējais valsts valodas prasmes pārbaudi nenokārtojušo īpatsvars 
bija 13 %, kas ir mazāks nekā citās pilsētās ar lielu valsts valodas prasmes pārbaudes 
pretendentu skaitu (piemēram, Daugavpilī vai Rēzeknē).
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8. tabula |  Pretendentu dalījums pēc valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātiem no visu kārtojušo 
pretendentu skaita Latvijas pilsētās (01.09.2009.–01.09.2012.)

pilsēta pamat
līmenis pilsēta Vidējais 

līmenis pilsēta augstākais 
līmenis pilsēta nenokārtots

Valmiera1 50 % Jelgava 55 % Rēzekne 20 % Daugavpils 26 %
Liepāja 37 % Jēkabpils 40 % Jelgava 19 % Rēzekne 21 %

Jēkabpils 35 % Liepāja 37 % Ventspils 19 % Ventspils 20 %
Rīga 34 % Rēzekne 35 % Daugavpils 19 % Liepāja 15 %

Ventspils 31 % Valmiera 35 % Rīga 17 % Rīga 13 %
Daugavpils 30 % Rīga 35 % Jēkabpils 14 % Jūrmala 12 %

Rēzekne 24 % Jūrmala 32 % Liepāja 11 % Jēkabpils 11 %
Jūrmala 21 % Ventspils 30 % Jūrmala 10 % Jelgava 9 %
Jelgava 16 % Daugavpils 25 % Valmiera 6 % Valmiera 8 %

Bāze: VVPP pārbaudes pretendentu skaits (n=24260) pilsētās dalījumā 
pēc iegūtajiem vērtējumiem valsts valodas prasmes pārbaudē1

Šāda situācija izveidojusies vairāku iemeslu dēļ: 1)  Rīgā dominē pamata līmeņa 
pretendenti (iegūt valsts valodas prasmes pārbaudes pamata līmeni ir vieglāk, nekā 
nokārtot pārbaudi vidējā vai augstākā līmenī); 2) lielākā daļa (pēdējos trīs gados vairāk 
nekā 65 % pretendentu) mācījušies NVA nodrošinātajos latviešu valodas kursos.

Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu dalījums valodas prasmju līmeņu 
grupās Rīgā korelē ar biežāk sastopamo profesiju pārstāvju, kuri kārto valsts valodas 
prasmes pārbaudi, skaitu. 24. attēlā redzams, ka Rīgā visvairāk valsts valodas prasmes 
pārbaudes pretendentu ir pārdevēji. Pārdevējam un pavāram jāprot valsts valoda vismaz 
B1 pakāpē, savukārt autovadītājam, celtniekam un šuvējam – A2 pakāpē.

Bāze: VVPP pretendenti Rīgā dalījumā profesiju grupās, n=13458

rīga
profesija skaits

Pārdevējs 1208
Autovadītājs 540
Pavārs 565
Celtnieks 460
Šuvējs 447

24. attēls | Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendenti Rīgā dalījumā profesiju grupās (01.09.2009.–01.09.2012.)

1 VVPP pretendentu dalījumu valodas prasmju līmeņu grupās šajā pilsētā ietekmē fakts, ka 2009.  gadā 
106 personas (a/S „Valmieras stikla šķiedras” darbinieki) kārtoja valsts valodas pamata līmeņa pārbaudi.



58

Latviešu valodas situācija daugavpilī saistīta ar lielu skaitu personu, kuru valodas 
prasme ir zemā līmenī. Daugavpilī 30 % ir pamata līmeņa pretendentu, taču mazāk nekā 
Rīgā ir vidējā līmeņa pretendentu (25 %). Savukārt augstākajā līmenī valsts valodas 
prasmi apliecinājuši 19 % pretendentu, un tas ir augstāks rādītājs nekā Rīgā un citās 
lielākajās pilsētās. Valsts valodas apguves un lietojuma situāciju Daugavpilī ilustrē 
arī fakts, ka Daugavpilī ir lielākais to pretendentu skaits, kas valsts valodas prasmes 
pārbaudi nenokārto – vidēji 26 % no kārtojušo skaita.

rēzeknē visvairāk pretendentu ir vidējā līmenī (35  %). Salīdzinot ar Daugavpili, 
Rēzeknē ir par 10 % lielāks to valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu īpatsvars, 
kas nokārtojuši valsts valodas prasmes pārbaudi vidējā līmenī. Pamata līmeni ieguvušo 
skaits ir 24 %, savukārt augstāko līmeni ieguvuši 20 % pretendentu. Salīdzinot ar Rīgu, 
valsts valodas prasmes pārbaudi nenokārtojušo skaits Rēzeknē ir lielāks (21 %), kas 
nozīmē, ka Rēzeknē ir zemāks valsts valodas prasmes līmenis. 

Rēzeknē un Daugavpilī 20 % valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu ieguvuši 
augstākā līmeņa vērtējumu. Tas ir pozitīvi vērtējams fakts un izskaidrojams tādējādi, ka 
šo pilsētu augstskolu absolventi uzskata: lai veiksmīgāk iekļautos darba tirgū, viņiem 
nepieciešama augstākā līmeņa valsts valodas apliecība, ko ne vienmēr ir izdevies 
iegūt, kārtojot latviešu valodas centralizēto eksāmenu. Tāpat jāpiemin, ka, neraugoties 
uz normatīvo regulējumu, kas noteic, ka personas, kas ieguvušas augstāko izglītību 
akreditētās programmās latviešu valodā, no valsts valodas prasmes pārbaudes ir 
atbrīvotas, daļa personu vai nu nav informētas par to, vai tomēr vēlas nākamajam darba 
devējam demonstrēt labāku latviešu valodas prasmi. 

Arī Daugavpilī un Rīgā valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu dalījums 
pa līmeņiem korelē ar biežāk pārstāvētajām profesijām. Kā redzams 25. un 26. attēlā, 
dominē profesijas, kuru pārstāvjiem jāprot valsts valoda B1 pakāpē (pārdevējs, pavārs) 
vai A2 pakāpē (autovadītājs). Atšķirībā no citām pilsētām Daugavpilī un Rēzeknē 
pirmo piecu biežāk sastopamo profesiju skaitā ir arī medicīnas māsas. Šajā profesijā 
strādājošajiem jāprot valsts valoda C1 pakāpē (valsts veselības aprūpes iestādēs) vai B2 
pakāpē (privātajās veselības aprūpes iestādēs).

Bāze: VVPP pārbaudes  pretendenti Daugavpilī dalījumā profesiju grupās, n=3349
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daugaVpils
profesija skaits

Pārdevējs 169
Autovadītājs 90
Pavārs 90
Medicīnas māsa 56
Apkopējs 46

25. attēls |  Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendenti Daugavpilī 
dalījumā profesiju grupās (01.09.2009.–01.09.2012.)

Bāze: VVPP pretendenti Rēzeknē dalījumā profesiju grupās, n=1727

rēzekne
profesija skaits

Pārdevējs 89
Medicīnas māsa 55
Autovadītājs 48
Pavārs 40
Celtnieks 34

26. attēls |  Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendenti Rēzeknē dalījumā 
profesiju grupās (01.09.2009.–01.09.2012.)

Kurzemes lielākajās pilsētās liepājā un Ventspilī situācija īpaši neatšķiras no 
Latgales reģiona pilsētām. Liepājā rādītāji, kas raksturo valodas prasmes pamata un 
vidējo līmeni ieguvušo īpatsvaru, ir vienādi (37 %). Salīdzinājumā ar Rīgu un Latgales 
reģiona pilsētām Liepājā ir mazāks to pretendentu īpatsvars, kas nokārtojuši valsts 
valodas prasmes pārbaudi augstākajā līmenī (11 %).

Vidējā līmeņa pretendentu pārsvaru Liepājā galvenokārt nosaka tas, ka konkrēto 
profesiju pārstāvji (pārdevējs, šuvējs, autovadītājs, celtnieks) tieši pēdējos gados kļuvuši 
par bezdarbniekiem.
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Bāze: VVPP pretendenti Liepājā dalījumā profesiju grupās, n=1405

liepāja
profesija skaits

Pārdevējs 154
Šuvējs 127
Autovadītājs 78
Pavārs 50
Celtnieks 46

27. attēls |  Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendenti Liepājā dalījumā 
profesiju grupās (01.09.2009.–01.09.2012.)

Ņemot vērā priekšstatu par valodas vidi reģionos, pārsteidzoši ir Ventspili 
raksturojošie rādītāji, kas liecina, ka pēdējos trīs gados pamata līmeņa pretendentu 
īpatsvars (31 %) ir ļoti tuvs vidējā līmeņa pretendentu īpatsvaram (30 %). To, domājams, 
nosaka fakts, ka Ventspilī lielākā daļa pretendentu ir pārdevēji, grāmatveži, pavāri un 
celtnieki. Proti, grāmatvedim, pārdevējam un pavāram jāprot valoda B līmenī, savukārt 
celtniekam A līmenī.

Bāze: VVPP pretendenti Ventspilī  dalījumā profesiju grupās, n=695
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Ventspils
profesija skaits
Pārdevējs 65
Celtnieks 31

Pavārs 35
Mājsaimniece 24
Grāmatvedis 22

28. attēls |  Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendenti Ventspilī dalījumā 
profesiju grupās (01.09.2009.–01.09.2012.)

Valodas prasmes augstākajā līmenī Ventspilī valsts valodas prasmes pārbaudē 
nokārto tikai 19  % pretendentu. Šis fakts skaidrojams tādējādi, ka Ventspilī kopš 
2010. gada valsts valodas prasmes pārbaudi kārto galvenokārt bezdarbnieki un darba 
meklētāji, attiecīgi dominē zemākas kvalifikācijas profesiju pārstāvji, kam valsts valoda 
jāprot pamata vai vidējā līmenī.

Ventspilī ir liels valsts valodas prasmes pārbaudi nenokārtojušo īpatsvars (20 %), 
kas, piemēram, ir par 5 % lielāks nekā Liepājā (15 %). Valsts valodas prasmes pārbaudes 
nodaļas pieredze liecina, ka Ventspils ir viena no tām pilsētām, kurās bezdarbnieku 
grupas, kas NVA nodrošinātajos kursos mācās latviešu valodu, nereti ir komplektētas, 
neņemot vērā pretendenta iepriekšējo latviešu valodas zināšanu līmeni. Vairākkārt valsts 
valodas prasmes pārbaudi uz augstāko līmeni ieradušās kārtot bezdarbnieku grupas, 
kurās gandrīz nevienai no 12–14 personām valodas prasme nav bijusi augstākajā līmenī. 
Šī problēma konstatēta arī citās pilsētās, un tā saistīta ar nekvalitatīvu bezdarbnieku 
atlasi attiecīgā līmeņa latviešu valodas kursiem, jo valstī attiecībā uz valsts valodas 
apguvi kā neformālās izglītības daļu nav vienotu prasību un nav arī vienotu atlases 
principu jeb diagnosticējošo valodas prasmes pārbaudījumu mācību sākumā. Šo 
situāciju plānots novērst, piedāvājot latviešu valodas prasmes līmeņu aprakstus un 
valodas apguves paraugprogrammas, kā arī mācību metodiskos materiālus pieaugušo 
latviešu valodas apguvei, kuru izstrādi organizē LVA atbilstoši valsts valodas atbalsta 
pasākumiem, kas ietverti politikas plānošanas dokumentos.1

Kopējais valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu dalījums valodas prasmju 
līmeņu grupās Valmierā atklāj, ka šajā pilsētā dominē pamata līmeņa pretendenti. Kā jau 
tika norādīts, 2009. gadā vienīgā valsts valodas prasmes pārbaude Valmierā tika organizēta 
A/S „Valmieras stikla šķiedra” rūpnīcas darbiniekiem. Rūpnīcas darbinieku kopējais valodas 
prasmes līmenis atšķirībā no citām rūpnīcu pilsētām bija ļoti labs, kaut arī lielākajai daļai 
pretendentu darba pienākumu veikšanai bija nepieciešams tikai pamata līmenis, un visi 
strādājošie arī kārtoja pamata līmeņa valsts valodas prasmes pārbaudi.

Valmiera ir vienīgā pilsētā, kurā pretendentu valodas prasmes līmenis regulāri ir 
augstāks, nekā valsts valodas prasmes līmenis, kuru tie kārto valsts valodas prasmes 
pārbaudē (piemēram, persona kārto pamata līmeņa valsts valodas prasmes pārbaudi, 

1  Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2005.–2014. gadam [tiešsaiste]. 18., 19., 22. lpp. [Skatīts 27.02.2012.] 
Pieejams: http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=1722;  
Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 2012.–2018. gadam 
(informatīvā daļa) [tiešsaiste]. 69., 70. lpp. [Skatīts 27.02.2012.] Pieejams: http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3782

http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=1722
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3782
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taču varētu kārtot vidējā līmeņa valsts valodas prasmes pārbaudi). Turklāt Valmierā ir 
tikai 8 % nenokārtojušo. Tā ir viena no pilsētām, kurā valsts valodas prasmes pārbaudes 
rezultāti uzskatāmi apliecina valodas vides, valodas lietojuma un valodas prasmes 
attieksmes. 

Salīdzinot deviņu lielāko Latvijas pilsētu rādītājus, jelgavā ir lielākais to pretendentu 
īpatsvars, kuri valsts valodas prasmes pārbaudē ieguvuši vidējā līmeņa vērtējumu. Te 
vidējā līmeņa (55 %) procentuālais pārsvars pār pamata līmeni (16 %) ir pārliecinošāks 
nekā citās pilsētās. Jelgavā ir arī mazs nenokārtojušo skaits (9 %). Ņemot vērā, ka Jelgavā 
valsts valodas prasmes pārbaudi pamatā kārto tikai NVA kursu beidzēji, secināms, ka 
valsts valodas apguves process Jelgavas izglītības iestādēs, kas māca valsts valodu 
pieaugušajiem, ir kvalitatīvs. Tāpat secināms, ka arī valodas vide Jelgavā ir progresu 
veicinoša – valodas kursos apgūtās iemaņas un prasmes ir iespējams stiprināt ikdienas 
lietojumā pilsētvidē.

jūrmalā un jēkabpilī dominē vidējā līmeņa pretendenti. Arī nenokārtojušo 
procentuālais sadalījums ir līdzīgs.

Visās lielākajās pilsētās, kur notiek pastāvīgas valsts valodas prasmes pārbaudes, 
pēdējos divos gados ir palielinājies strādājošo pretendentu skaits. Tāpat ir palielinājies 
to pretendentu skaits, kas valsts valodas prasmes pārbaudē iegūst augstāko līmeni.

Valodas prasmes apliecinājums, kārtojot valsts valodas prasmes pārbaudi, Latvijā 
ir aksiomātiska parādība, taču tas, ka latviešu valodu ne tikai mācās, bet vēlas iegūt arī 
novērtējumu un dokumentāru apliecinājumu valodas prasmes līmenim, arī dzīvojot 
ārpus Latvijas, ir neikdienišķs un nozīmīgs fakts. 

Kopš 2006. gada valsts valodas prasmes pārbaude ik gadus tiek nodrošināta Krievijas 
Federācijā, konkrēti Latvijas Republikas vēstniecībā maskavā. Septiņu gadu laikā valsts 
valodas prasmi apliecinājuši 110 pretendenti, kas dažādos veidos neformāli apguvuši 
latviešu valodu, turklāt ārpus mūsu valsts.

Bāze: VVPP pretendenti Maskavā dalījumā grupās pēc pārbaudes rezultātiem, n=110

maskaVa
pamata līmenis Vidējais līmenis augstākais līmenis nenokārtoja

35 42 24 9
31,8 % 38,2 % 21,8 % 8,2 %

29. attēls | Pretendentu rezultāti valsts valodas prasmes pārbaudē Maskavā (2006–2012)
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Tāpat kā Latvijā, lielākais pretendentu skaits valsts valodas prasmes pārbaudē 
ieguvuši vidējā līmeņa vērtējumu (38,2 %). Jāuzteic arī fakts, ka piektā daļa valsts valodas 
prasmes pārbaudes pretendentu nokārtojuši augstākā līmeņa pārbaudi (21,8 %).

Ņemot vērā, ka gandrīz visas personas, kas kārtoja valsts valodas prasmes pārbaudi 
Maskavā, latviešu valodu sāka mācīties bez priekšzināšanām, iegūtie vērtējumi ir ļoti 
atzinīgi vērtējami.

Pagaidām Krievijas Federācija ir vienīgā valsts ārpus Latvijas Republikas, kurā latviešu 
valodas apguvēji kārtojuši valsts valodas prasmes pārbaudi.
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Secinājumi

Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu rezultāti liecina par latviešu valodas 
situāciju un valodas vidi. Salīdzinot valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu 
skaitu Latvijas pilsētās, redzams, ka situācija ir neviendabīga. Lielākais skaits valsts 
valodas prasmes pārbaudes pretendentu ir Latgales reģiona pilsētās, savukārt Kurzemes, 
Vidzemes un Zemgales pilsētās šis skaits ir mazāks.

Rādītāji par valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu dalījumu pēc 
nodarbinātības Latvijas reģionos un lielākajās pilsētās korelē ar kopējiem datiem par 
bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvaru valstī.

Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu dalījums grupās pēc valodas prasmes 
līmeņiem Latvijas lielākajās pilsētās, kur pastāvīgi notiek valsts valodas prasmes 
pārbaudes (Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā, Ventspilī), apliecina, ka personas pārsvarā 
kārto valsts valodas prasmes pārbaudi tajā valodas prasmes līmenī, kas nepieciešams 
profesionālo un amata pienākumu veikšanai saskaņā ar normatīvo regulējumu.
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2.3. valStS valodaS praSmeS pārbaude 
un pretendentu nodarbInātība

Analizējot iesniegumus par reģistrēšanos valsts valodas prasmes pārbaudei, redzams, 
ka gandrīz 97 % personu to vēlas kārtot darba vajadzībām un tikai 3 % – pastāvīgās 
uzturēšanās atļaujas vai ES pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai. Tātad valsts valodas 
prasmes pārbaudes pamatmērķis divdesmit gadu laikā nav mainījies, un valsts valodas 
prasme un tās dokumentārs apliecinājums galvenokārt nepieciešams profesionālo un 
amata pienākumu veikšanai.

Valsts valodas prasmes pārbaudes datu analīze saistībā ar pretendentu nodarbinātību 
ir īpaši svarīga, jo tieši pēdējos trīs gados ekonomiskā situācija valstī aktualizējusi valsts 
valodas nepieciešamību un lietojumu darbavietās. Valsts valodas prasme vai – tieši 
pretēji – neprasme nereti var būt izšķirošais faktors, kas nosaka, vai persona saglabās 
darbu vai to zaudēs.

Laikā no 2009. gada 1. septembra līdz 2012. gada 1. septembrim vairāk nekā puse no 
visu valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu skaita bija bezdarbnieki. Kā redzams 
30. attēlā, no visu pretendentu skaita (24260) šajos trīs gados bezdarbnieki bija 68,5 %, 
strādājošie – 27,3 %, bet grupa „Citi” (skolēni, studenti, pensionāri, invalīdi, personas 
bērna kopšanas atvaļinājumā, ieslodzītie u. c.) veidoja 4,1 % no visiem pretendentiem.

Bāze: VVPP pretendenti, kas kārtojuši pārbaudi, n=24260; dalījums pēc 
nodarbinātības: strādājošie n=6634; bezdarbnieki n=16629; citi n=997

strādājošie bezdarbnieki citi kopā
6634 16629 997 24260

30. attēls | Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu dalījums pēc nodarbinātības (01.09.2009.–01.09.2012.)
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To, ka valsts valodas prasmes apliecinājums ir nepieciešams galvenokārt darba 
vajadzībām, apstiprina arī valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu aktivitāte 
dažādās vecumgrupās atkarībā no viņu nodarbinātības.

strādājošo pretendentu grupā skaitliski lielākā ir vecumgrupa no 31 līdz 50 gadiem. 
Valsts valodas prasmes pārbaudes dati (31.  attēls) liecina, ka no visu strādājošo 
pretendentu skaita šajā vecumgrupā valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu ir 
nedaudz vairāk par pusi (52,6 %).

Bāze: strādājošie VVPP pretendenti dalījumā vecuma grupās, n=6634

Vecuma grupa 01.09.2009.–
31.12.2009. 2010. gads 2011. gads 01.01.2012.–

01.09.2012. kopā

Līdz 20 gadiem 18 46 53 36 153
21–30 224 472 441 299 1436
31–50 598 1141 1076 674 3489
51–60 234 438 410 223 1305

61 un vairāk 37 72 72 70 251
Kopā 1111 2169 2052 1302 6634

31. attēls |  Strādājošo valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu 
dalījums vecuma grupās (01.09.2009.–01.09.2012.)

Valsts valodas prasmes pārbaudi kārtojušo bezdarbnieku dalījums vecuma grupās ir 
līdzīgs strādājošajiem (sk. 32. attēlu). No visu valsts valodas prasmes pārbaudi kārtojušo 
bezdarbnieku skaita vecuma grupa no 31 līdz 50 gadiem pārsniedz 50 %. Salīdzinājumā 
ar strādājošajiem valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentiem lielāks ir vecuma 
grupas 51–60 gadi īpatsvars.
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Bāze: VVPP kārtojušie bezdarbnieki, n=16629

Vecuma grupa 01.09.2009.–
31.12.2009. 2010. gads 2011. gads 01.01.2012.–

01.09.2012. kopā

Līdz 20 gadiem 23 182 111 56 372
21–30 146 1611 901 560 3218
31–50 463 4199 2112 1663 8437
51–60 228 2058 1046 1039 4371
61 un vairāk 7 90 58 76 231
Kopā 867 8140 4228 3394 16 629

32. attēls |  Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu bezdarbnieku 
dalījums vecuma grupās (01.09.2009.–01.09.2012.)

Kā liecina valsts valodas prasmes pārbaudes dati, vidēji puse no visiem strādājošajiem 
un bezdarbniekiem, kas to kārtojuši, ir vecumā no 31–50  gadiem. Otra aktīvākā 
pretendentu grupa starp strādājošajiem ir personas vecumā no 21 līdz 30  gadiem, 
bet trešā aktīvākā strādājošo valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu grupa ir 
personas vecumā no 51–60 gadiem. Starp bezdarbniekiem otra aktīvākā valsts valodas 
prasmes pārbaudes pretendentu personu grupa ir vecumā no 51 līdz 60 gadiem, bet trešā 
aktīvākā – personas vecumā no 21 līdz 30 gadiem.

Atšķirīgs ir vecuma grupu dalījums 33. attēlā, kur sniegti dati par valsts valodas 
prasmes pārbaudes pretendentiem, kas veido grupu „Citi”. Šajā grupā, salīdzinot ar 
valsts valodas prasmes pārbaudi kārtojušajiem strādājošajiem un bezdarbniekiem, 
lielākais īpatsvars ir grupai no 21 līdz 30 gadiem (31,2 %). Lielāks īpatsvars grupā „Citi” 
ir arī pretendentiem, kuru vecums ir līdz 20 gadiem (31 %). Šādi rādītāji ir pamatojami 
ar faktu, ka šajā grupā ietilpst skolēni un studenti, kas kārtojuši valsts valodas prasmes 
pārbaudi.
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Bāze: Grupas „Citi” dalījums pēc vecuma, n=997

Vecuma grupa 01.09.2009.–
31.12.2009. 2010. gads 2011. gads 01.01.2012.–

01.09.2012. kopā

Līdz 20 gadiem 12 105 81 111 309
21–30 34 104 103 70 311
31–50 20 87 76 83 266
51–60 6 16 13 34 69
61 un vairāk 0 24 13 5 42
Kopā 72 336 286 303 997

33. attēls |  Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu grupas „Citi” 
dalījums vecuma grupās (01.09.2009.–01.09.2012.)

Dalījums pēc nodarbinātības 2009., 2010., 2011. gadā sniedz priekšstatu par katras 
grupas dinamiku. 34. attēlā valsts valodas apguves un valsts valodas prasmes pārbaudes 
procesu visuzskatāmāk raksturo situācija 2010.  gadā, kad valsts valodas prasmes 
pārbaudi kārtojušo bezdarbnieku īpatsvars vairāk nekā trīs reizes pārsniedza strādājošo 
un citu grupu pretendentu īpatsvaru. Viens no faktoriem, kas noteica lielo bezdarbnieku 
skaitu valsts valodas prasmes pārbaudē bija fakts, ka kopš 2010. gada tā regulāri tiek 
nodrošināta bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kuri mācās valsts finansētajos 
latviešu valodas kursos. Klientiem (bezdarbniekiem un darba meklētājiem) tā ir iespēja 
par valsts līdzekļiem ne tikai mācīties, bet arī kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi1. 
Vienlaikus valsts valodas prasmes pārbaude ir pietiekami objektīvs rezultatīvais rādītājs 
tam, kā tiek izmantoti valsts budžeta līdzekļi.

1 Saskaņā ar ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem nr. 289 „noteikumi par valsts valodas prasmes 
atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai” par valsts valodas prasmes pārbaudi ir jāmaksā valsts 
nodeva LVL 10.
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Bāze: VVPP pretendentu dalījums pēc nodarbinātības: 01.09.–31.09.2009. 
n=2050; 2010.g. n=10645; 2011.g. n=6566; 01.01.–01.09.2012. n=4999

3 gados kopā strādājošie bezdarbnieki citi kopā
No 01.09.2009. 1111 867 72 2050
2010. gads 2169 8140 336 10 645
2011. gads 2052 4228 286 6566
Līdz 01.09.2012. 1302 3394 303 4999
Kopā 6634 16 629 997 24 260

34. attēls | Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu dalījums pēc nodarbinātības (01.09.2009.–01.09.2012.)

Lielākā daļa pretendentu kārto konkrēta valodas prasmes līmeņa pārbaudi saistībā 
ar savu profesionālo darbību. Valsts valodas prasmes pārbaudes dati attiecīgi sniedz 
pārskatu par strādājošo, bezdarbnieku un citu pretendentu sadalījumu pēc iegūtā 
valodas prasmes līmeņa. 35.  attēlā redzams, ka no visiem valsts valodas prasmes 
pārbaudes pretendentiem lielākais īpatsvars ir bijis valodas prasmes pamata līmeņa 
bezdarbniekiem (29,3 %), šai grupai seko valodas prasmes vidējā līmeņa pretendentu 
bezdarbnieku grupa (28,6 %). Dati liecina, ka pēdējos gados no visiem valsts valodas 
prasmes pārbaudes pretendentiem bezdarbnieku grupas īpatsvars (68,5 %) kopā veido 
pārsvaru pār strādājošo pretendentu grupu (27,3 %). Tāpat varam pārliecināties, ka uz 
visu valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu īpatsvaru grupas „Citi” īpatsvars ir 
minimāls – kopā visos līmeņos tikai 4,1 %.
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Bāze: VVPP pretendentu dalījums pēc nodarbinātības katrā valsts valodas prasmes līmenī, n=24 260

Valodas prasmes līmenis strādājošs bezdarbnieks citi kopā
A līmenis 2193 7115 267 9575
B līmenis 2501 6948 339 9788
C līmenis 1940 2566 391 4897

6634 16 629 997 24 260

35. attēls |  Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu dalījums pēc nodarbinātības 
un atbilstoši valodas prasmes līmeņiem (01.09.2009.–01.09.2012.)

Strādājošo valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu dinamika (36. attēls) 
liecina, ka lielākais skaits strādājošo aplūkojamajā periodā ir vidējā līmeņa valsts valodas 
prasmes pārbaudes pretendenti, kas skaidrojams ar to, ka skaitliski visapjomīgākais 
amatu un profesiju saraksts MK noteikumu Nr. 733 1. un 2. pielikumā ir valodas prasmes 
vidējam (B) līmenim.

Laikā no 2009.  gada otrās puses un 2010.  gadā diezgan strauji pieaudzis valsts 
valodas prasmes pārbaudes pretendentu skaits valodas prasmes augstākajā līmenī 
(36. attēls). Šo faktu var skaidrot ar bezdarba pieaugumu ekonomiskās krīzes apstākļos 
un daudzu augsti kvalificētu nodarbināto nevēlēšanos zaudēt darbu tādēļ, ka nav valsts 
valodas prasmi apliecinoša dokumenta. Arī strādājošo valsts valodas prasmes pārbaudes 
pretendentu skaits, kas ieguvuši pamata (A) līmeņa valsts valodas prasmes apliecību, 
pēdējos gados ir pieaudzis.
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Bāze: Strādājošie VVPP pretendenti un viņu valodas prasmes līmeņi, kā arī VVPP nenokārtojušie, n=6634

strādājošie

laika posms pamata 
līmenis

Vidējais 
līmenis

augstākais 
līmenis nenokārtojušie kopā

No 01.09.2009. 381 344 214 172 1111
2010. gads 557 689 536 387 2169
2011. gads 600 649 440 363 2052
Līdz 01.09.2012. 355 411 354 182 1302
Kopā 1893 2093 1544 1104 6634

36. attēls | Strādājošo valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu skaita dinamika (01.09.2009.–01.09.2012.)

Valsts valodas prasmes pārbaudes dati (37. attēls) liecina, ka no visu bezdarbnieku 
skaita lielākā daļa nokārtojuši valsts valodas prasmes pārbaudi pamata (A) līmenī. 
Pozitīvi, ka 2011. un 2012. gadā valodas prasmes vidējo (B) līmeni ieguvušo bezdarbnieku 
skaits pieaudzis, pārsniedzot pamata (A) līmeņa pretendentu skaitu. Tomēr NVA dati (uz 
2012. gada decembri) liecina, ka 2013. gadā lielākais skaits bezdarbnieku joprojām vēlas 
mācīties valsts valodu pamata līmenī.1

Ne vienmēr bezdarbnieki izvēlas kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi pamata (A) 
līmenī tādēļ, ka viņa valsts valodas prasme atbilst šim līmenim. Valsts valodas prasmes 
pārbaudes nodaļas speciālistu pieredze liecina, ka diezgan daudzos gadījumos iemesls 
ir cits, piemēram, bezdarbnieka dzīvesvietā nav cita (augstāka) līmeņa valsts valodas 
kursu piedāvājuma.

1  nVa dati par neformālās izglītības programmu pieprasījumu rāda, ka no 79 neformālās izglītības programmām 
piektajā vietā ir valsts valodas apguve pamata līmenī (to norādījuši 2010 bezdarbnieki), sestajā vietā – valsts 
valodas apguve vidējā līmenī (1718 bezdarbnieki) un astotajā vietā – valsts valodas apguve augstākajā līmenī 
(842 bezdarbnieki). Sk. Informācija par bezdarbnieku un darba meklētāju pieteikumiem un darbā iekārtošanos 
pēc neformālās izglītības programmu pabeigšanas: Bezdarbnieku un darba meklētāju skaits, kuri pieteikušies 
neformālo izglītības programmu apguvei sadalījumā pa izglītības programmu veidiem un NVA filiālēm. (Pielikums) 
[Skatīts 27.02.2013.] Pieejams: http://www.nva.lv/index.php?cid=433&mid=311&txt=2903&from=0

http://www.nva.lv/index.php?cid=433&mid=311&txt=2903&from=0
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Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu (bezdarbnieku) dinamika pēdējos 
gados demonstrē interesantu faktu  – bezdarbnieku skaits, kas ieguvuši augstākā 
(C) līmeņa vērtējumu, pēdējos gados ir mazāks par visu nenokārtojušo pretendentu 
(bezdarbnieku) kopskaitu.

Bāze: VVPP pretendentu (bezdarbnieku) skaits valodas prasmes 
līmeņu grupās un VVPP nenokārtojušie, n=16629

bezdarbnieki
pamata līmenis Vidējais līmenis augstākais līmenis nenokārtojušie kopā

No 01.09.2009. 398 253 95 121 867
2010. gads 3281 2603 950 1306 8140
2011. gads 1266 1680 548 734 4228
Līdz 01.09.2012. 1095 1259 399 641 3394
Kopā 6040 5795 1992 2802 16629

37. attēls | Valsts valodas prasmes pārbaudi kārtojušo bezdarbnieku skaita dinamika (01.09.2009.–01.09.2012.)

Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu dalījumā pēc nodarbinātības un 
prasmes līmeņiem (38.–40.  attēls), salīdzinot 2009.  gadu ar turpmākajiem gadiem, 
būtiski pieaudzis bezdarbnieku valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu skaits 
vidējā (B) un augstākajā (C) līmenī. Turpmākajos gados, īpaši 2010. gadā, bezdarbnieku 
skaits pamata un vidējā līmenī divas un pat trīs reizes pārsniedz strādājošo valsts valodas 
prasmes pārbaudes pretendentu skaitu. Līdzsvarotāka situācija konstatējama augstāko 
līmeni kārtojušo pretendentu vidū – 2010. gadā strādājošo grupa ir gandrīz uz pusi 
mazāka par bezdarbnieku grupu, taču 2011. un 2012. gadā atšķirība starp abu grupu 
pretendentu skaitu vairs nav tik liela.

Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu  – strādājošo un bezdarbnieku  – 
sadalījums un dinamika pēdējos gados tikai nosacīti raksturo objektīvo situāciju, jo tas ir 
ekonomiskās krīzes laiks, kad valstī bija ļoti liels bezdarbnieku un darba meklētāju skaits.
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Iepriekš minētie dati par bezdarbnieku dalījumu pēc valodas prasmes līmeņiem un 
valsts valodas prasmes pārbaudi nenokārtojušo bezdarbnieku skaits vedina prognozēt, 
ka šīs grupas rezultāti nokārtojot vai nenokārtojot valsts valodas prasmes pārbaudi, būs 
sliktāki par strādājošo rezultātiem. Taču valsts valodas prasmes pārbaudes dati (33. un 
34. attēls) liecina, ka strādājošo grupā un bezdarbnieku grupā pārbaudi nenokārtojušo 
pretendentu skaits būtiski neatšķiras.

38. un 39. attēlā redzamā informācija apliecina, ka lielākā daļa pretendentu (gan 
strādājošo, gan bezdarbnieku) valsts valodas prasmes pārbaudē vidējā (B) un augstākā 
(C) līmeņa robežās ieguvuši zemāko (pirmo) pakāpi. Izņēmums ir pamata (A) līmenis, 
kur strādājošo un bezdarbnieku grupā lielākā daļa pretendentu ieguvuši pamata līmeņa 
otro pakāpi (A2). Gandrīz vienāds skaits pretendentu bezdarbnieku grupā ieguvuši A2 
un B1 vērtējumu, savukārt strādājošo vidū visvairāk valsts valodas prasmes pārbaudes 
pretendentu ieguvuši B1 vērtējumu.

Bāze: Strādājošie VVPP pretendenti, n=6634 

38. attēls |  Strādājošo valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu dalījums pēc 
pārbaudē iegūtajiem rezultātiem (01.09.2009.–01.09.2012.)

Bāze: VVPP kārtojušie bezdarbnieki, n=16629

39. attēls |  Valsts valodas prasmes pārbaudi kārtojušo bezdarbnieku dalījums pēc 
pārbaudē iegūtajiem rezultātiem (01.09.2009. – 01.09.2012.)
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Atšķirīgi ir valsts valodas prasmes pārbaudes rezultāti pretendentu grupā „Citi”. Kā 
redzams 40. attēlā, lielākais skaits (189) no visiem šīs grupas pretendentiem ieguvuši C2 
pakāpi.

Bāze: VVPP pretendentu grupa „Citi”, n=997

Valodas prasmes pakāpe/nenokārtots bezdarbnieki strādājošie citi
A 1 2522 831 93
A 2 3523 1061 130

Nenokārtots (A1, A2) 1070 301 44
B 1 3384 1218 162
B2 2418 875 148

Nenokārtots (B1, B2) 1146 408 29
C1 1159 853 165
C2 835 702 189

Nenokārtots (C1, C2) 572 385 37
 Kopā 16629 6634 997

40. attēls |   Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu grupas „Citi” dalījums pēc 
pārbaudē iegūtajiem rezultātiem (01.09.2009.–01.09.2012.)

Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu pamatmērķis, kārtojot valsts valodas 
prasmes pārbaudi, ir iegūt konkrēta līmeņa un pakāpes valsts valodas prasmes apliecību, 
kas atbilstu viņu pašreizējai profesionālajai darbībai vai ļautu konkurēt darba tirgū.

Valsts valodas prasmes pārbaudes datubāze rāda, ka pētījumā aplūkotajā periodā 
pretendenti kā savu nodarbošanos norādījuši vairāk nekā tūkstoti profesiju.1 9. tabulā 
norādītas 15 biežāk sastopamās valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu 
profesijas.2

1  Pretendentu nosauktās profesijas ne vienmēr atbilst to precīzajam nosaukumam Profesiju klasifikatorā. 
arī šajā pētījumā ne vienmēr minēti normatīvajā dokumentā apstiprinātie profesiju nosaukumi. Valsts 
valodas prasmes pārbaudes datu analīzē lietoti profesiju grupu nosaukumi (piemēram, pārdevējs, celtnieks, 
inženieris), nediferencējot profesijas saskaņā ar Profesiju klasifikatoru (piemēram, pārdevējs konsultants vai 
mazumtirdzniecības veikala pārdevējs).

2  ne visi valsts valodas prasmes pārbaudes pretendenti norāda savu profesiju, tādēļ šie dati nav precīzi.
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9. tabula | Biežāk norādītās valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu profesijas (01.09.2009.–01.09.2012.)

nr. p. k. biežāk norādītās 
profesijas skaits % (no kopējā pārbaudes pretendentu 

skaita 24260)
1. Pārdevējs 1972 8 %
2. Pavārs 924 4 %
3. Autovadītājs 919 4 %
4. Šuvējs 835 3 %
5. Celtnieks 790 3 %
6. Grāmatvedis 528 2 %
7. Apsargs 497 2 %
8. Inženieris 487 2 %
9. Strādnieks 451 2 %

10. Apkopējs 424 2 %
11. Mājsaimniece 420 2 %
12. Operators 345 1 %
13. Medicīnas māsa 294 1 %
14. Elektriķis 273 1 %
15. Menedžeris 259 1 %

Starp biežāk norādītajām valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu vidū ir tādas 
profesijas kā pārdevējs, automobiļa vadītājs un grāmatvedis, kas par populārākajām 
valstī atzītas arī saskaņā ar 2011. gada tautas skaitīšanas datiem.1

Valsts valodas prasmes pārbaudē pārdevēja, celtnieka, autovadītāja2, pavāra 
un šuvējas profesijas nosauc gan strādājošie pretendenti, gan pretendenti, kas ir 
bezdarbnieki (10. tabula). Tas liecina, ka šīs profesijas ir, no vienas puses, pietiekami 
pieprasītas darba tirgū, no otras puses, tās ir arī biežāk sastopamās profesijas 
bezdarbnieku vidū, ko apstiprina arī valsts valodas prasmes pārbaudes datu 
salīdzinājums ar NVA ziņām par biežāk sastopamajām profesijām.3

1  2011. gada tautas skaitīšanas dati liecina, ka biežāk sastopamo profesiju vidū bija veikalu pārdevēji (52,7 tūkstoši 
nodarbināto), kravas un vieglo automobiļu, autobusu, trolejbusu un tramvaju vadītāji (38,7 tūkst.), pedagogi 
(30,6 tūkst.), uzskaites un grāmatvedības darbinieki (27,4 tūkst.). Sk. 2011. Gada tautas skaitīšanas rezultāti 
īsumā: Informatīvais apskats [tiešsaiste]. Lr cSP, 2012, 5. lpp. [Skatīts 27.02.2012.] Pieejams: http://www.csb.gov.
lv/sites/default/files/publikacijas/nr_13_2011gada_tautas_skaitisanas_rezultati_isuma_12_00_lv.pdf

2  Šajā grupā ir tie valsts valodas prasmes pārbaudies pretendenti, kas norādījuši, ka ir kravas automobiļu, furgonu, 
atkritumvedēju u. tml. automobiļu vadītāji.

3  Saskaņā ar nVa datiem reģistrēto bezdarbnieku dalījums pēc profesijām (pēdējās nodarbošanās) 2012. gada 
septembra beigās bija šāds: palīgstrādnieks – 6562 (6 %), mazumtirdzniecības veikala pārdevējs – 5192 (5 %), 
apkopējs – 3372 (3 %), sētnieks – 1673, automobiļa vadītājs – 1128, apkures/krāšņu kurinātājs – 1100, apsargs – 
1075, pavārs – 1046, pārdevējs konsultants – 941, kokapstrādes operators – 872.

 Pārskats par bezdarba situāciju valstī 2012. gada septembrī [tiešsaiste]. Lm nVa, 2012. gada septembris. [Skatīts 
27.02.2012.] Pieejams: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=6&mid=404&txt=413&t=stat

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/publikacijas/nr_13_2011gada_tautas_skaitisanas_rezultati_isuma_12_00_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/publikacijas/nr_13_2011gada_tautas_skaitisanas_rezultati_isuma_12_00_lv.pdf
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=6&mid=404&txt=413&t=stat
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10. tabula |  Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu piecas biežāk 
norādītās profesijas strādājošo un bezdarbnieku vidū

biežāk norādītās strādājošo profesijas skaits biežāk norādītās bezdarbnieku 
profesijas skaits

Pārdevējs 1638 Pārdevējs 334
Autovadītājs 774 Celtnieks 197

Pavārs 747 Šuvējs 177
Šuvējs 658 Pavārs 177

Celtnieks 593 Autovadītājs 145

Bāze: VVPP pretendenti – bezdarbnieki n=16629, strādājošie n=6634

Ja pieņemam, ka valsts valodas prasmes pārbaudes datubāzē ir fiksētas visu 
pētāmajā periodā valsts valodas prasmes pārbaudi kārtojušo pretendentu (24260) 
profesijas un pretendentu skaits kopā piecās biežāk sastopamajās profesijās ir 5440, 
tad tas ir 22,4 % jeb vairāk nekā piektā daļa no visu valsts valodas prasmes pārbaudes 
pretendentu skaita.

Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu piecu biežāk norādīto profesiju 
saraksts liecina, ka konkrētu profesiju pārstāvju situācija darba tirgū ir saistāma ar valsts 
valodas prasmi. Acīmredzot tikai ekonomiskās krīzes un ar to saistītā augstā bezdarba 
apstākļos tādu profesiju pārstāvjiem kā celtnieks, šuvējs, pavārs un autovadītājs 
jautājums par valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta nepieciešamību kļuva 
aktuāls. Vēl viens faktors (kā tas minēts arī iepriekš), kas ietekmēja šo profesiju pārstāvju 
skaitlisko pārsvaru, ir izmaiņas normatīvajā regulējumā 2008. gadā, kad MK noteikumu 
2.  pielikumā tika iekļautas un pievienotas arī tādas profesiju grupas kā celtnieks, 
automobiļa vadītājs, šuvējs u. c.

Pētījumā izmantoti dati par četriem periodiem, tādēļ iespējams izvērtēt izmaiņas 
attiecībā uz profesiju popularitāti. Kā redzams 11.  tabulā, biežāk norādītā profesija 
2009.—2012. gadā ir pārdevējs, iespējams tāpēc, ka šajā nodarbināto sektorā ir liela darba 
ņēmēju mainība. Pārdevēja profesijas pretendentu pastāvīgums valsts valodas prasmes 
pārbaudē dažādos periodos ir loģisks, ņemot vērā statistiskos datus par šīs profesijas 
sastopamību gan nodarbināto, gan bezdarbnieku vidū. Taču nedaudz pārsteidzošs šķiet 
fakts, ka personas, kuras strādā šajā profesijā, vēl nav ieguvušas attiecīgu valsts valodas 
prasmes līmeni apliecinošu dokumentu.

Piecas biežāk nosauktās valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu profesijas 
arī ļauj secināt, ka valsts valodas prasmes pārbaudi kārto ne tikai apkalpojošā sfērā 
strādājošo profesiju pārstāvji, kuriem ir tieša saskarsme ar klientiem (šajā gadījumā – 
pārdevēji), bet arī to profesiju pārstāvji, kuriem valodas lietojums tiešā saskarsmē 
ar klientiem nav tik svarīgs (celtnieki, pavāri, šuvēji, autovadītāji).1 Zinot, ka minēto 
profesiju pārstāvji strādā galvenokārt privātajā sfērā, var pieņemt, ka gan darba devēju, 
gan darba ņēmēju attieksme pret valsts valodas lietojumu un valsts valodas prasmes 
dokumentāro apstiprinājumu ir kļuvusi atbildīgāka.

1  jānorāda arī uz faktu, ka, piemēram, kravas automobiļu vadītājiem mK noteikumu nr. 733 2. pielikumā nav 
noteikts minimālais zināšanu līmenis.
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11. tabula | Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu 15 biežāk minētās profesijas (01.09.2009.–01.09.2012.)

nr.p.k. 01.09.2009.–
31.09.2009. 2010. gads 2011. gads 01.01.2012.–

01.09.2012.
1. pārdevējs pārdevējs pārdevējs pārdevēja
2. autovadītājs šuvējs pavārs pavārs
3. operators autovadītājs autovadītājs šuvēja
4. pavārs pavārs celtnieks autovadītājs
5. apsargs celtnieks šuvējs celtnieks
6. autobusa vadītājs grāmatvedis apsargs mājsaimniece
7. farmaceits inženieris grāmatvedis inženieris
8. strādnieks apsargs inženieris grāmatvedis
9. atslēdznieks apkopējs mājsaimniece apkopējs

10. celtnieks operators medicīnas māsa apsargs
11. šuvējs mājsaimniece apkopējs operators
12. apkopējs elektriķis strādnieks strādnieks
13. menedžeris strādnieks operators elektriķis
14. sētnieks medicīnas māsa sētnieks menedžeris
15. strādnieks menedžeris elektriķis friziere

Konkrētu profesiju pārstāvjiem normatīvajos aktos ir noteikts minimālais valsts 
valodas zināšanu apjoms, tādēļ svarīgi izvērtēt 12. tabulā sniegtos datus par profesijām 
atbilstoši valodas prasmes līmeņiem.

12. tabula | Biežāk sastopamās profesijas katrā valodas prasmes līmeņa grupā (01.09.2009.–01.09.2012.)

nr. p. k. a līmenis b līmenis c līmenis
1. pārdevējs pārdevējs pārdevējs
2. autovadītājs pavārs grāmatvedis
3. celtnieks autovadītājs medicīnas māsa
4. pavārs šuvējs inženieris
5. šuvējs apsargs policists
6. strādnieks celtnieks menedžeris
7. mājsaimniece mājsaimniece apsargs
8. atslēdznieks apkopējs pavārs
9. metinātājs inženieris ekonomists

10. sētnieks grāmatvedis farmaceits
11. operators operators veikala vadītājs
12. inženieris elektriķis mājsaimniece
13. grāmatvedis strādnieks operators
14. krāsotājs frizieris autovadītājs
15. elektriķis konditors šuvējs

Pamatojoties uz valsts valodas prasmes pārbaudes datiem, tabulā sniegts 15 biežāk 
norādīto profesiju sarindojums atbilstoši valodas prasmes līmeņiem. Kā redzams, visos 
līmeņos lielāko skaitu veido pārdevēji. Tā ir vienīgā profesija, kurā ir lielākais pretendentu 
skaits visos līmeņos. Vēl visu līmeņu valsts valodas prasmes pārbaudi kārtojuši 
autovadītāji un šuvēji, taču atšķirībā no pārdevējiem augstākajā valodas prasmes līmenī 
šo profesiju pārstāvji ir tikai 14. un 15. vietā.

12. tabulas dati norāda arī uz atšķirībām atkarībā no attiecīgajai profesijai izvirzītajām 
prasībām normatīvajā regulējumā. Tikai pamata līmeņa biežāk norādīto profesiju skaitā 
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ir atslēdznieks, metinātājs, sētnieks un krāsotājs.1 Tās ir profesijas, kurās noteikta 
prasība pēc valodas zemākā līmeņa prasmes, attiecīgi arī noteiktais minimālais zināšanu 
līmenis nav augsts. Vidējā valodas prasmes līmeņa grupā biežāk minēto profesiju vidū 
ir apkopējs, frizieris un konditors. Lielākā profesiju dažādība konstatējama grupā, kuras 
pārstāvji kārtojuši valsts valodas prasmes augstākā līmeņa pārbaudi.

12. tabulā redzams, ka augstākā līmeņa profesiju sarindojumā trešā daļa (sešas no 
piecpadsmit) no populārākajām profesijām ir tās, kuru pārstāvji kārtojuši valsts valodas 
prasmes pārbaudi tikai augstākajā līmenī: medicīnas māsa, policists, menedžeris, 
ekonomists, farmaceits un veikala vadītājs. Visu šo profesiju pārstāvjiem atbilstoši 
normatīvajam regulējumam valsts valoda ir jāprot augstākajā līmenī (C1 pakāpē), 
izņemot medicīnas māsas, kas nodarbinātas privātajā sektorā un kurām amata 
pienākumu veikšanai nepieciešamā valodas prasmes pakāpe ir B2. Pārējiem augstākajā 
līmenī valodas prasmi apliecinājušajiem profesiju pārstāvjiem amata pienākumu 
pildīšanai ir nepieciešama pamata un vidējā līmeņa valodas prasme.

Lai salīdzinātu valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu rezultātus ar atbilstību 
MK noteikumu Nr. 733 1. un 2. pielikumā izvirzītajām prasībām (13. tabula), turpmāk 
sniegts pārskats par piecu biežāk norādīto profesiju pārstāvju dalījumu grupās pēc valsts 
valodas prasmes pārbaudes rezultātiem.

13. tabula |  Normatīvo aktu prasības strādājošo valsts valodas prasmēm piecās biežāk sastopamajās 
pretendentu profesijās

profesija mk noteikumu 1. pielikums mk noteikumu 2. pielikums
Pārdevējs B1 B1

Pavārs B1 B1
Autovadītājs A2 nav noteikts

Šuvējs A2 A2
Celtnieks A2 A2

Bāze: VVPP kārtojušo pārdevēju dalījums grupās pēc valsts 
valodas prasmes pārbaudes rezultātiem, n=1972

41. attēls |  Valsts valodas prasmes pārbaudi kārtojušo pārdevēju dalījums grupās 
pēc pārbaudes rezultātiem (01.09.2009.–01.09.2012.)

1  Gan valsts, gan privātajā sektorā strādājošiem atslēdzniekiem nepieciešama a2 pakāpe, metinātājiem – a2 
pakāpe valsts sektorā, privātajā sektorā valodas prasmes līmenis nav noteikts, sētniekiem – valsts sektorā a1 un 
a2, privātajā – a2, krāsotājiem – valsts sektorā nepieciešama a2 pakāpe, privātajā sektorā prasības nav noteiktas.



79

Bāze: VVPP kārtojušo pavāru dalījums grupās pēc valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātiem, n=924

42. attēls |  Valsts valodas prasmes pārbaudi kārtojušo pavāru dalījums grupās 
pēc pārbaudes rezultātiem (01.09.2009.–01.09.2012.)

Bāze: VVPP kārtojušo autovadītāju dalījums grupās pēc valsts 
valodas prasmes pārbaudes rezultātiem, n=919

43. attēls |  Valsts valodas prasmes pārbaudi kārtojušo autovadītāju dalījums grupās 
pēc pārbaudes rezultātiem (01.09.2009.–01.09.2012.)

Bāze: VVPP kārtojušo šuvēju dalījums grupās pēc valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātiem, n=835

44. attēls |  Valsts valodas prasmes pārbaudi kārtojušo šuvēju dalījums grupās 
pēc pārbaudes rezultātiem (01.09.2009.–01.09.2012.)
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Bāze: VVPP kārtojušo celtnieku dalījums grupās pēc valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātiem, n=790

45. attēls |  Valsts valodas prasmes pārbaudi kārtojušo celtnieku dalījums grupās 
pēc pārbaudes rezultātiem (01.09.2009.–01.09.2012.)

14. tabula |  Piecu biežāk norādīto profesiju pārstāvju sekmes valsts valodas 
prasmes pārbaudē (01.09.2009.–01.09.2012.)

profesija skaits
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Pārdevējs 1972 184 265 33 482 586 428 144 1158 149 95 88 332
Pavārs 924 141 164 62 367 229 128 97 454 38 26 38 102
Autovadītājs 919 178 185 94 457 182 107 113 402 30 9 21 60
Šuvējs 835 132 194 51 377 215 127 52 394 29 17 18 64
Celtnieks 790 177 259 63 499 134 75 45 254 18 10 9 37

14.  tabulā ilustrētas piecu biežāk norādīto profesiju  – pārdevēju, pavāru, 
autovadītāju, šuvēju un celtnieku – pārstāvju sekmes valsts valodas prasmes pārbaudē. 
Normatīvais regulējums nosaka, ka pamata līmeņa valodas prasmes 2. pakāpe (A2) 
nepieciešama autovadītājiem, šuvējām un celtniekiem. Lielākais šo trīs profesiju 
pārstāvju skaits arī ir ieguvis valodas prasmes apliecību nepieciešamajā A2 pakāpē, 
izņemot šuvējus, kas vairāk ieguvuši vidējā līmeņa 1. pakāpes apliecības (A2 pakāpi 
ieguvuši 23,2  % šuvēju, bet B1  – 25,7    % no visiem šīs profesijas pārstāvjiem, kas 
kārtojuši valsts valodas prasmes pārbaudi, sk. 41.–45. attēlu). Valodas prasmes vidējā 
līmeņa 1. pakāpe nepieciešama pārdevējiem un pavāriem, un procentuāli lielākais 
skaits šo profesiju pārstāvju arī ir nokārtojis attiecīgā līmeņa pārbaudi. Valodas 
prasmes augstākā līmeņa apliecinājums piecu biežāk minēto profesiju pārstāvjiem 
nav nepieciešams, taču no salīdzinātajām piecām profesijām pārdevēji visvairāk ir 
ieguvuši augstākā līmeņa valodas prasmes apliecības (C1 – 7,6 %, C2 – 4,8 % no visiem 
pārdevējiem, kas kārtojuši pārbaudi). 
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Interesanti, ka piecas biežāk norādītās profesijas gandrīz līdzīgi sadalās profesijās, 
kuras pamatā izvēlējušās sievietes, un profesijās, kuras lielākoties izvēlējušies 
vīrieši. Piemēram, lielākā daļa pārdevēju un šuvēju ir sievietes, savukārt celtnieki un 
autovadītāji – vīrieši.

Bāze: pamata līmeņa VVPP pretendenti n=9575, vidējā līmeņa 
pretendenti n=9788, augstākā līmeņa pretendenti n=4897 

46. attēls |  Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu (A, B, C līmenim) 
dalījums grupās pēc dzimuma (01.09.2009.–01.09.2012.)

Valsts valodas prasmes pārbaudes dati liecina, ka pretendentu sieviešu procentuāli 
lielākais pārsvars pār pretendentiem vīriešiem ir vērojams tieši vidējā līmenī. Kā zināms, 
pārdevēja profesijā, kas dominē gan valsts valodas prasmes pārbaudē kopumā, gan 
arī B līmenī, galvenokārt strādā sievietes. Līdzīgi arī šuvēja profesijā dominē sievietes. 
Savukārt tādās profesijās kā celtnieks un autovadītājs visbiežāk strādā vīrieši. Kā 
redzams 46. attēlā un 15. tabulā, tad pamatlīmenī salīdzinājumā ar vidējo vai augstāko 
līmeni ir neliels vīriešu pārsvars. Secināms, ka dati par biežāk sastopamo valsts valodas 
prasmes pārbaudes pretendentu profesijām korelē ar dalījumu grupās pēc dzimuma 
valodas prasmes līmeņos.

15. tabula | Valsts valodas prasmes pretendentu dalījums grupās pēc dzimuma un valsts valodas prasmes līmeņa

dzimums a līmenis b līmenis c līmenis kopā
Sieviete 4661 6436 3626 14723
Vīrietis 4914 3352 1271 9537

9575 9788 4897 24260



82

Secinājumi

Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu pamatmērķis ir iegūt konkrēta 
valsts valodas prasmes līmeņa un pakāpes apliecību darba vajadzībām. To apstiprina 
informācija, kas iegūta, analizējot pārbaudes pretendentu iesniegumus, un fakts, 
ka vismaz puse no visiem valsts valodas prasmes pārbaudi kārtojušajiem ir personas 
darbspējīgā vecumā.

Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu skaita kopējais pieaugums 
ekonomiskās krīzes laikā liecina, ka personas, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda un 
kurām nav valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta, skaidri apzinājās valsts valodas 
prasmes ciešo saistību gan ar nodarbinātības, gan ar konkurētspējas veicināšanas 
un ar darba iegūšanas iespējām. Turklāt tas rāda, ka aktualizējās nepieciešamība 
darba devējam uzrādīt valsts valodas prasmi apliecinošu dokumentu. Šādā aspektā 
ekonomiskā krīze viennozīmīgi ir stabilizējusi un stiprinājusi valsts valodas pozīcijas.

Valsts valodas prasmes pārbaudes dati liecina, ka dažādu profesiju pārstāvji vairumā 
gadījumu kārto valsts valodas prasmes pārbaudi tajā līmenī, kas saskaņā ar normatīvo 
regulējumu noteikts profesionālo pienākumu veikšanai.
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2.4. valStS valodaS praSmeS pārbaudeS 
pretendentu SnIegumS dažādāS 
valodISkajāS darbībāS

Valsts valodas prasmes pārbaudē ir divas pamatdaļas – rakstveida un mutvārdu daļa. 
Rakstveida daļā, izmantojot valodas testus, tiek pārbaudīta pretendenta lasītprasme, 
klausīšanās prasme un rakstītprasme. Mutvārdu daļā tiek pārbaudīta pretendenta 
runātprasme.

Valsts valodas prasmes pārbaudē klausīšanās prasmē un lasītprasmē tiek 
pārbaudīta personas spēja saprast lasāmu vai dzirdamu tekstu. Gan rakstītprasmes, gan 
runātprasmes pārbaudē personai jāparāda prasme patstāvīgi producēt rakstveida vai 
mutvārdu tekstu atbilstoši pārbaudes uzdevumiem. 

Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendents parāda savu sniegumu1 atsevišķās 
valodiskajās darbībās, taču kopējais vērtējums veidojas, summējot katrā šajā sadaļā 
iegūto rezultātu. Tādējādi pretendentam tiek dota iespēja kompensēt kādu, iespējams, 
ne tik labi pilnveidotu prasmi ar citu.

Līdzīgi kā pieaugušo valodas apguves process atšķiras, piemēram, no skolas vecuma 
bērna valodas apguves procesa, arī valsts valodas prasmes pārbaudes procesā var 
pārliecināties par pieaugušo valodas apguves un attiecīgi valodas prasmes snieguma 
atšķirībām. Viena no būtiskajām atšķirībām ir tā, ka pieaugušajiem ir mazāka aktīvās 
mācīšanās un pārbaudes uzdevumu izpildes pieredze. Novērots, ka gados vecāki 
pretendenti nereti neizprot testa uzdevumu izpildes principus. Klausoties pretendentu 
sniegumā, var nojaust, ka viņu pieredze valodas apguvē bijusi dažāda: runātprasmes 
uzdevumu izpildes laikā vieni pārdomā katra vārda gramatisko formu un attiecīgi 
veido teikumu; citi savukārt, nedomājot par gramatisko pareizību, par primāro uzskata 
komunikāciju.

Pieaugušo sniegums produktīvajās prasmēs apliecina: ja cilvēkam ir minimāla 
formālās izglītības pieredze, to kompensē dzīves pieredze. Tomēr ir situācijas, kurās 
pieaugušā valodas apguvēja dzīves pieredze var arī traucēt. Šādu problēmu novērojuši 
pieaugušo pedagogi, par to liecina arī pieredze valsts valodas runātprasmes pārbaudēs. 
Pieaugušais ārpus mācību vai eksāmena situācijas pilda dažādas sociālās lomas, un 
atsevišķos gadījumos tas var traucēt izpildīt, piemēram, pārbaudes uzdevumu, kurā 
jāiejūtas citā, neierastā sociālajā lomā.

1  Pētījumā jēdziens „sniegums” lietots attiecībā uz pretendentu valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātiem 
katrā no četriem valoddarbības veidiem (klausīšanās prasmē, lasītprasmē, rakstītprasmē un runātprasmē).
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Katrā no valodas prasmēm valsts valodas prasmes pārbaudē iegūstamais 
maksimālais punktu skaits ir 25. Kā redzams 47. attēlā, labākie rezultāti visos trīs līmeņos 
ir klausīšanās prasmē, nākamā pēc vidējā punktu skaita ir lasītprasme.

Klausīšanās prasmē visos līmeņos vidējais vērtējums ir gandrīz vienāds. Līdzīgi vidējie 
rādītāji ir arī visos līmeņos lasītprasmē.

Bāze: VVPP rezultāti 4 valoddarbības veidos visiem pretendentiem, n=24260, 
t. sk. A līmenis n=9575, B līmenis n=9788, C līmenis = 4897

47. attēls |  Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu 
(A, B, C valodas prasmes līmenis) rezultāti (01.09.2009.–01.09.2012.)

Valsts valodas prasmes pārbaudes rezultāti apstiprina, ka visgrūtāk latviešu valodā 
pretendentiem ir iemācīties rakstīt. Rakstītprasmes vidējie rezultāti valodas prasmes 
visos trīs līmeņos ir viszemākie. Pamata (A) līmenī – vidējais punktu skaits ir 15, vidējā 
līmenī – 14 un augstākajā – 12.

Otra grūtāk apgūstamā ir runātprasme, taču te vidējie rezultāti tomēr ir labāki. A un 
B līmenī vidējie rezultāti ir vienādi – attiecīgi 16 punkti; savukārt C līmenī runātprasmes 
vidējais punktu skaits ir 17 punkti. 

Valsts valodas prasmes pārbaudes rezultāti katrā no valodiskajām darbībām 
apliecina, ka pārbaudes uzdevumi atbilst attiecīgajam valodas prasmes līmenim, jo nav 
izteikti zemu vai augstu rezultātu. 

Salīdzinot valsts valodas prasmes pārbaudes vidējos rādītājus katrā līmenī, 
secināms, ka pamata (A) līmenī reproduktīvajās prasmēs rezultātu vidējie rādītāji par 
3–4 punktiem atšķiras no vidējiem rezultātiem produktīvajās prasmēs (rakstītprasmē 
un runātprasmē). Vidējā (B) līmenī reproduktīvo un produktīvo prasmju vidējo rādītāju 
starpība ir līdzīga. Augstākajā (C) līmenī vienādi rezultāti ir lasītprasmē, klausīšanās 
prasmē un runātprasmē, taču rakstītprasmē ir atšķirīgs vidējais punktu skaits (12 punkti), 
kas ir mazāks par pusi no maksimālā punktu skaita (25 punktiem) un zemāks nekā valsts 
valodas prasmes pārbaudes vidējais rezultāts pamata (A) līmenī (15) un vidējā (B) līmenī 
(14).

Tas, ka vidējie rādītāji visos līmeņos un prasmēs savstarpēji korelē, liecina, ka valsts 
valodas prasmes pārbaudē iegūtais vērtējums ir pietiekami drošs un ticams.
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Valsts valodas prasmes valoddarbības veidu pārbaudes rezultātu analīzē ir svarīgi 
respektēt dalījumu valodas prasmes līmeņos, jo valsts valodas prasmes pārbaudes 
uzdevumi katrā prasmē ir piemēroti attiecīgā līmeņa prasībām un parāda pārbaudes 
pretendenta sniegumu atbilstoši viņa valodas prasmes sniegumam konkrētajā līmenī. 
Ņemot vērā šo faktoru, turpmāk pētījumā dati par dažādu valsts valodas prasmes 
pārbaudes pretendentu grupu sniegumu valodiskajās darbībās tiek analizēti katrā 
valodas prasmes līmenī atsevišķi.

Pētījuma iepriekšējās nodaļās sniegtie dati liecina, ka, ņemot vērā pretendentu 
sadalījumu pēc nodarbinātības, nav ievērojamu atšķirību starp valsts valodas prasmes 
pārbaudi nokārtojušajiem un nenokārtojušajiem. To apstiprina arī vidējie rādītāji 
atsevišķajās valodiskajās darbībās, salīdzinot strādājošos, bezdarbniekus un citus valsts 
valodas prasmes pārbaudes pretendentus (sk. 48.—50. attēlu).

Turpmākie dati sniegti par laika posmu no 2009. gada 1. septembra līdz 2012. gada 
1. septembrim, uzrādot vidējo punktu skaitu katrā prasmē jeb valodiskajā darbībā šādām 
valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu grupām: strādājošie, bezdarbnieki, „Citi”; 
vīrieši un sievietes; vecumgrupas: līdz 20 gadu vecumam, 21–30 gadus veci, 31–50 gadus 
veci, 51–60 gadus veci, 61 un vairāk gadus veci pretendenti.

Kā liecina 48.  attēlā redzamie dati, pamata (a) līmenī katrā no valodiskajām 
darbībām visām minētajām grupām ir gandrīz vienādi vidējie rādītāji. Kopumā labākie 
rezultāti ir klausīšanās un lasīšanas prasmē; nedaudz zemāki  – runātprasmē un 
rakstītprasmē.

Bāze: VVPP rezultāti pamata (A) līmeņa pretendentiem, n=9575, t. sk. 
strādājošie n=2193, bezdarbnieki n=7115, citi n=267 

48. attēls |  Vidējie rādītāji katrā valodiskajā darbībā valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu grupās 
pēc nodarbinātības valsts valodas prasmes pamata (A) līmenī (01.09.2009.–01.09.2012.)

Salīdzinot strādājošo, bezdarbnieku un citu pretendentu sniegumu valodiskajās 
darbībās vidējā (b) līmenī (49. attēlā) atšķirīgs sniegums konstatējams grupai „Citi”. 
Ņemot vērā, ka šajā grupā galvenokārt ir skolēni un studenti, augstāki rezultāti visās 
prasmēs (izņemot rakstītprasmi) ir likumsakarīgi.
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Bāze: VVPP rezultāti vidējā (B) līmeņa pretendentiem, n=9788, t. sk. 
strādājošie n=2501, bezdarbnieki n=6948, citi n=339 

49. attēls |  Vidējie rādītāji katrā valodiskajā darbībā valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu grupās 
pēc nodarbinātības valsts valodas prasmes vidējā (B) līmenī (01.09.2009.–01.09.2012.)

Strādājošie, bezdarbnieki un citi pretendenti, kas kārtojuši augstākā (c) līmeņa 
valsts valodas prasmes pārbaudi, līdzīgus vidējos rezultātus ieguvuši lasītprasmē 
un klausīšanās prasmē, savukārt grupai „Citi” ir labāki rezultāti runātprasmē un 
rakstītprasmē.

Bāze: VVPP rezultāti augstākā (C) līmeņa pretendentiem, n=4897, t. sk. 
strādājošie n=1940, bezdarbnieki n=2566, citi n=391 

50. attēls | Vidējie rādītāji katrā valodiskajā darbībā valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu 
grupām pēc nodarbinātības valsts valodas prasmes augstākajā (C) līmenī (01.09.2009.–01.09.2012.)

Salīdzinošie dati par strādājošo, bezdarbnieku un citu valsts valodas prasmes 
pārbaudes pretendentu sniegumu ļauj secināt, ka šo grupu rādītāji katrā no valodiskajām 
darbībām būtiski neatšķiras un valodas prasmes līmenis kopumā nav atkarīgs no 
personas piederības kādai no minētajām grupām.

Valsts valodas prasmes pārbaudes dati (51. attēls) liecina, ka valsts valodas prasmes 
pārbaudē pēdējos trīs gados lielākā daļa pretendentu ir sievietes.
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Bāze: VVPP pretendentu dalījums grupās pēc dzimuma, n=24 260, t. sk. sievietes n=14 723, vīrieši n=9537

gads sievietes Vīrieši kopā
2009 1180 870 2050
2009 58 % 42 % 100 %
2010 6432 4213 10645
2010 60 % 40 % 100 %
2011 4009 2557 6566
2011 61 % 39 % 100 %
2012 3102 1897 4999
2012 62 % 38 % 100 %

Kopā 14723 9537 24260
Kopā (%) 60,7 39,3 —

51. attēls |  Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu dalījums grupās pēc dzimuma (01.09.2009.–01.09.2012.)

Salīdzinot sieviešu un vīriešu sniegumu valsts valodas prasmes pārbaudē pamata (A) 
līmenī (52. un 53. attēls), vienīgā atšķirība ir rakstītprasmes sniegumā, kur sievietēm vidē-
jais rādītājs ir par trim punktiem augstāks nekā vīriešiem. Savukārt vidējā līmenī šī atšķirī-
ba ir mazāka – vidējais rādītājs sievietēm ir par diviem punktiem augstāks nekā vīriešiem.

Bāze: VVPP rezultāti pamata (A) līmeņa pretendentiem, n=9575, t. sk. sievietes n=4661, vīrieši n=4914 

52. attēls |  Valsts valodas prasmes pārbaudes pamata (A) līmeņa pretendentu dalījums grupās 
pēc dzimuma un viņu sniegums valodiskajās darbībās (01.09.2009.–01.09.2012.)
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Bāze: VVPP rezultāti vidējā (B) līmeņa pretendentiem, n=9788, t. sk. sievietes n=6436, vīrieši n=335 

53. attēls |  Valsts valodas prasmes pārbaudes vidējā (B) līmeņa pretendentu dalījums grupās pēc 
dzimuma un viņu sniegums valodiskajās darbībās (01.09.2009.–01.09.2012.)

Vīriešu un sieviešu sniegums valsts valodas prasmes pārbaudē augstākajā līmenī 
tikpat kā neatšķiras – vīriešiem ir nedaudz (vidēji par vienu punktu) labāki rezultāti 
lasītprasmē un runātprasmē (54. attēls).

Bāze: VVPP rezultāti augstākā (C) līmeņa pretendentiem, n=4897, t. sk. sievietes n=3626, vīrieši n=1271 

54. attēls |  Valsts valodas prasmes pārbaudes augstākā (C) līmeņa pretendentu dalījums pēc 
dzimuma un viņu sniegums valodiskajās darbībās (01.09.2009.–01.09.2012.)

Pretendentu sniegums valsts valodas prasmes pārbaudē kopumā neatšķiras 
pretendentu grupās pēc dzimuma. Valsts valodas prasmes pārbaudes dati par sieviešu 
un vīriešu sniegumu, salīdzinot rezultātus katrā valodiskajā darbībā, ļauj secināt, ka 
sievietēm ir labāka rakstītprasme.
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Tā kā valsts valodas prasmes pārbaudi kārto dažāda vecuma cilvēki, varētu prognozēt, 
ka personu sniegums varētu atšķirties atkarībā no vecuma, taču valsts valodas prasmes 
pārbaudes dati apliecina, ka pamata līmenī pretendentu sniegums dažādās valodiskajās 
darbībās dažādos vecuma grupās gandrīz neatšķiras.

Bāze: VVPP rezultāti pamata (A) līmeņa pretendentiem, n=9575; dalījums vecuma grupās: līdz 20 
gadiem n=277, 21–30 gadi n=1319, 31–50 gadi n=4997, 51–60 n=2683, 61 un vairāk gadu n=319 

55. attēls |  Valsts valodas prasmes pārbaudes pamata (A) līmeņa pretendentu dalījums vecuma 
grupās un viņu sniegums valodiskajās darbībās (01.09.2009.–01.09.2012.)

Tomēr pretendentiem, kuru vecums ir 51 un vairāk gadu, ir nedaudz sliktāki rezultāti 
nekā gados jaunākiem pretendentiem. Gados vecākajiem pretendentiem (61 un vairāk 
gadu) lielākās problēmas ir rakstīšanā, savukārt runā vidējais punktu skaits ir 16, kas ir 
par vienu punktu augstāks nekā iepriekšējai vecuma grupai. 

56. attēlā apkopotie dati rāda, ka vidējā (B) valodas prasmes līmenī gados vecākiem 
pretendentiem (grupai 51–60 un 61 un vairāk gadu) ir sliktāki vidējie rādītāji klausīšanās 
prasmē. Iespējams, rezultātus klausīšanās prasmē ietekmē fakts, ka gados vecākiem 
cilvēkiem nav pieredzes klausīšanās uzdevumu izpildē. Labākie rezultāti vidējā līmeņa 
vecākās grupas pretendentiem ir runātprasmē (17 punkti), un tas ir par diviem punktiem 
augstāks rādītājs nekā vidējais rādītājs runātprasmē vecuma grupai no 31 līdz 50 gadiem 
(15 punkti).



90

Bāze: VVPP rezultāti vidējā (B) līmeņa pretendentiem, n=9788; dalījums vecuma grupās: 
līdz 20 gadiem n=313, 21–30 gadi n=2320, 31–50 gadi n=4859, 51–60 gadi n=2165, 61 un vairāk gadu n=131

56. attēls |  Valsts valodas prasmes pārbaudes vidējā (B) līmeņa pretendentu dalījums vecuma 
grupās un viņu sniegums valodiskajās darbībās (01.09.2009.–01.09.2012.)

Valsts valodas prasmes pārbaudes dati liecina, ka, tāpat kā visos valodas prasmes 
līmeņos, arī augstākajā (57. attēls), visu vecuma grupu pretendentiem ir salīdzinoši 
zemāki rezultāti rakstītprasmē. Lasītprasmē, klausīšanās prasmē un runātprasmē 
grupai no 51 līdz 60 un grupai 61 un vairāk gadu punktu skaits ir vidēji par 3–4 punktiem 
zemāks nekā citu vecuma grupu pretendentiem. Arī rakstītprasmes rezultāti atšķiras par 
gandrīz pieciem punktiem. Jauniešiem līdz 20 gadiem vidējais punktu skaits rakstīšanā ir 
15 punkti, savukārt pretendentiem pēc 61 gada vidējais rādītājs ir tikai 10 punkti.

Tāpat kā pamata (A) un vidējā (B) līmenī, arī augstākajā (C) līmenī vienīgā prasme, 
kurā gados vecākajām pretendentu grupām ir augstāki rādītāji nekā, piemēram, 
pretendentiem līdz 30 gadu vecumam, ir runātprasme. Ja salīdzinām vidējos rādītājus 
runātprasmē, grupā līdz 20 gadiem un no 21 līdz 30 gadiem tie ir 15 punkti; savukārt 
grupām no 51 līdz 60 un 61 un vairāk gadu – 16 punktu. Rādītāju atšķirība nav liela, taču, 
ja ņem vērā, ka lielākā daļa jauniešu (šajā gadījumā – līdz 30 gadiem) latviešu valodu ir 
apguvuši formālās izglītības sistēmā, proti, skolā, šī atšķirība ir ievērojama.
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Bāze: VVPP augstākā (C) līmeņa pretendentu, n=4897; valoddarbības prasmju 
rezultāti dalījumā vecuma grupās: līdz 20 gadiem n=244, 21–30 gadi n=1326, 
31–50 gadi n=2356, 51–60 gadi n=897, 61 un vairāk gadu n=74 

Vecuma grupa a līmenis b līmenis c līmenis kopā
Līdz 20 gadiem 277 313 244 834

21–30 1319 2320 1326 4965
31–50 4977 4859 2356 12192
51–60 2683 2165 897 5745

61 un vairāk 319 131 74 524
Kopā 9575 9788 4897 24260

57. attēls |  Valsts valodas prasmes pārbaudes augstākā (C) līmeņa pretendentu dalījums vecuma 
grupās un viņu sniegums valodiskajās darbībās (01.09.2009.–01.09.2012.)

Valsts valodas prasmes pārbaudes dati ļauj secināt, ka vidējā un augstākajā līmenī 
pretendentu snieguma atšķirība atkarībā no vecuma grupas ir pamanāmāka nekā 
pamata līmenī. Salīdzinot pretendentu sniegumu visos līmeņos dažādās vecuma 
grupās, redzams, ka runātprasmē gados vecāki cilvēki parāda labāku sniegumu nekā 
gados jaunākie pārbaudes pretendenti. Tādējādi gados vecākie pretendenti kompensē 
sliktākos rezultātus rakstītprasmē.

Tomēr atšķirības dažādu valoddarbību sniegumos nav tik ievērojamas, lai secinātu, 
ka valsts valodas apguvi un kopējo rezultātu valsts valodas prasmes pārbaudē ietekmē 
cilvēka vecums.

Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu pašvērtējumu un sagatavotību 
pārbaudei ilustrē arī aptaujas rezultāti1. Atbildot uz anketas jautājumu „Kā Jūs vērtējat 
savu latviešu valodas prasmi”, pretendenti to novērtēja: „teicami”, „ļoti labi”, „labi”, 
„viduvēji” un „ir pamatzināšanas”.

Aptaujas rezultāti atspoguļoti 58. attēlā: pamata līmeņa pretendenti savu valodas 
prasmi visbiežāk vērtējuši kā viduvēju. Tāds pašvērtējums par rakstītprasmi un 
runātprasmi korelē ar valsts valodas prasmes pārbaudes datu rezultātiem, kur pamata 

1  informāciju par aptauju sk. pētījuma ievadā. aptaujas anketa pētījuma pielikumā.



92

līmeņa pretendentu vidējais sniegums rakstītprasmē ir 15 punkti, bet runātprasmē – 
16 punkti no 25  iespējamiem. Pārējās prasmēs tomēr pretendenti iegūst rezultātus, 
ko var vērtēt kā labus vai ļoti labus, proti, lasītprasmē vidējie rādītāji ir 19 punkti, bet 
klausīšanās prasmē – 20 punkti. Šāds neprecīzs pašvērtējums liecina, ka pretendentiem 
praktiski nav iespēju pārbaudīt savu valodas prasmi pirms valsts valodas prasmes 
pārbaudes eksāmena, īpaši Latvijas reģionu iedzīvotājiem, kas nevar atbraukt uz Rīgu 
un piedalīties VISC rīkotajās bezmaksas konsultācijās.

Bāze: VVPP pamata līmeņa pretendentu atbildes uz aptaujas jautājumiem, respondenti n=169

58. attēls |  Valsts valodas pamata līmeņa respondentu valodas prasmju 
pašvērtējums (2012. gada oktobris – decembris)

Vidējā līmeņa respondentu atbildes (59. attēls) liecina, ka savas valodas produktīvās 
prasmes – runāšanu un rakstīšanu – viņi visbiežāk vērtē kā viduvējas, bet reproduktīvās 
prasmes – kā labas.

Bāze: VVPP vidējā līmeņa pretendentu atbildes uz aptaujas jautājumiem, respondenti n=134

59. attēls | Vidējā līmeņa respondentu valodas prasmju pašvērtējums (2012. gada oktobris–decembris)
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Augstākā līmeņa valsts valodas prasmes pārbaudes pretendenti savā rakstītprasmes 
pašvērtējumā ir kritiski, norādot, ka viņu sagatavotība, kā liecina vairums atbilžu, ir 
vērtējama kā viduvēja (60. attēls). To apliecina arī iepriekš aprakstītā VISC Valsts valodas 
prasmes pārbaudes nodaļas datubāzē apkopotās informācijas analīze: vidējais iegūtais 
punktu skaits pārbaudē augstākajā līmenī ir 12 punkti no 25 iespējamiem. Savukārt, 
vērtējot savu sagatavotību lasītprasmē, runātprasmē un klausīšanās prasmē, augstākā 
līmeņa pretendenti visbiežāk savu valodas prasmi vērtē kā labu.

Bāze: VVPP augstākā līmeņa pretendentu atbildes uz aptaujas jautājumiem, respondenti n=107

60. attēls | Augstākā līmeņa respondentu valodas prasmju pašvērtējums (2012. gada oktobris–decembris)

Aptaujas rezultāti ļauj secināt, ka pārbaudes pretendentiem nereti ir grūti novērtēt 
savu sagatavotību valsts valodas prasmes pārbaudei, tāpēc būtu jācenšas, lai pretendenti 
pēc iespējas vairāk izmanto, piemēram, Eiropas Valodu portfelī pieaugušajiem1 ietverto 
prasmju pašnovērtējuma skalu, kā arī dažādus pašpārbaudes uzdevumu krājumus un 
citus mācību materiālus.

1  Eiropas Valodu portfelis pieaugušajiem. Dalbiņa D., Grīnberga i., jundze i. u. c.; Vmc. akreditācijas nr. 84.2006. 
rīga, 2006.
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Secinājumi

Valsts valodas prasmes pārbaudes datu analīze liecina, ka pretendentiem labākie 
rezultāti ir reproduktīvajās prasmēs – klausīšanās prasmē un lasītprasmē. Tikai nedaudz 
zemāks ir vidējais vērtējums runātprasmē. Zemākie rezultāti ir rakstītprasmes pārbaudē, 
taču, ņemot vērā latviešu valodas gramatikas komplicētību, rakstītprasmes rezultāti 
korelē ar vērtējumu citās valodiskajās darbībās. Valsts valodas prasmes pārbaudes 
rezultāti atbilstoši valodiskajām darbībām visos valodas prasmes līmeņos ir gandrīz 
vienādi.

Valsts valodas prasmes pārbaudē nav būtisku atšķirību pretendentu sniegumā 
atkarībā no viņu nodarbinātības, dzimuma vai vecuma. Pretendentu snieguma atšķirība 
atkarībā no vecuma grupas ir pamanāma tikai valodas prasmes vidējā un augstākajā 
līmenī, kur gados vecākiem pretendentiem kopumā ir nedaudz sliktāki rezultāti.

Secināms, ka valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu sniegums valsts 
valodas prasmes pārbaudē ir līdzsvarots. Pretendentiem, iegūstot kopējo vērtējumu, 
ir iespēja sliktāk apgūto valodas prasmi (piemēram, rakstītprasmi vai runātprasmi) 
kompensēt ar citām prasmēm, kurās rezultāti ir labāki (piemēram, klausīšanās prasmi 
vai lasītprasmi).

Valsts valodas prasmes pārbaudes modelis, kas ļauj novērtēt personas valodas 
prasmi katrā valodiskajā darbībā un kas tika ieviests 2009. gadā, ir paaugstinājis valsts 
valodas prasmes pārbaudes drošumu, ticamību un derīgumu un liecina par valodas 
prasmes pārbaudījuma validitāti.
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pētījuma kopSavIlkumS

Latviešu valodas kā valsts valodas prasme ir nozīmīga ikdienas dzīves nepieciešamība, 
jo lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju tā nodrošina darba un izglītības iespējas.

Pateicoties pēdējā desmitgadē īstenotajai valsts valodas politikai izglītības jomā, 
ir nodrošināta pakāpeniska un pēctecīga latviešu valodas apguve skolās, kas īsteno 
mazākumtautību izglītības programmas pamatizglītības un vidējās izglītības līmenī. 
Būtiski pasākumi tiek veikti valsts valodas apguvē arī neformālajā izglītībā. Pieaugušie, 
kas mācījušies latviešu valodu ārpus formālās izglītības, apliecina savu valsts valodas 
prasmi valsts valodas prasmes pārbaudē.

Pētījuma gaitā iegūtie statistiskie dati un dokumentu analīzes materiāli atspoguļo 
reālo valsts valodas prasmi Latvijas citvalodīgo iedzīvotāju grupās. Pamatojoties 
uz pētījuma materiālu, var konstatēt kopsakarību starp valodas prasmi jeb valodas 
lietojumu vispār un valodas lietojumu un prasmi darba vajadzībām.

Valsts valodas prasmes pārbaudes dati tāpat ļauj secināt, vai un cik lielā mērā 
normatīvais regulējums ietekmē personu valsts valodas apguvi un valodas prasmes 
līmeni.

Informācija par valsts valodas apguves procesa norisi, valodas apguvēju lingvistisko 
attieksmi, valodas prasmes pašvērtējumu un valsts valodas prasmes pārbaudes 
rezultātiem atspoguļo valsts valodas lomu un nozīmīgumu Latvijas sabiedrībā, kā arī 
iezīmē valsts valodas lietojuma paplašinājuma iespējas.

Pētījumā analizētā grupa ir valsts valodas prasmes pārbaudes pretendenti, kuri 
daļēji vai galvenokārt latviešu valodu apguvuši un prasmi pilnveidojuši ārpus formālās 
izglītības sistēmas. Atsevišķi pētījumā sniegti arī dati par valsts valodas apguvējiem, kuri 
valsts valodu apguvuši formālajā izglītības sistēmā, respektīvi, dati par skolu, kas īsteno 
mazākumtautību izglītības programmas, absolventiem atbilstoši viņu valodas prasmes 
līmenim centralizētajā eksāmenā.

Pētījums identificē valsts valodas apguvi un valodas prasmes pilnveidi ietekmējošos 
(veicinošos vai kavējošos) faktorus, sniedzot faktoloģisku atbalstu valodas un izglītības 
politikas veidotājiem un īstenotājiem.

Valsts valodas prasmes pārbaudes process rāda, ka personas, kurām saskaņā ar 
normatīvo regulējumu jāapliecina sava valsts valodas prasme, pret valsts izvirzītajām 
prasībām izturas apzinīgi: vairāk nekā 50  % no valsts valodas prasmes pārbaudes 
pretendentiem apguvuši valsts valodu vai pilnveidojuši to latviešu valodas kursos; 
pēdējos gados valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu latviešu valodas prasme 
pilnveidojas. Attiecībā uz mazākumtautību pārstāvjiem šie fakti ir būtisks Latvijā 
īstenotās valsts valodas politikas sasniegums, tomēr turpmāk pastiprināta uzmanība 
būtu pievēršama valsts valodas lietojuma palielināšanai un valsts valodas statusa 
stiprināšanai.
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Šis pētījums vēlreiz pierāda, ka nepieciešama latviešu valodas kā svešvalodas 
apguvēju vispārīga valodas korpusa izveide un valodas apguves sniegumu (rakstīšanas 
un runāšanas) kvalitatīva analīze, lai veidotu pamatotus mācību metodiskos materiālus 
un izstrādātu kvalitatīvus latviešu valodas prasmes visu līmeņu un pakāpju aprakstus. Tas 
valodas politikas pasākumu klāstā būtu viens no būtiskākajiem un neatliekamākajiem 
uzdevumiem, kuru īstenošanai pieejamie valsts valodas prasmes pārbaudes materiāli 
ir vērtīgs resurss, kas ievērojami samazinātu šāda uzdevuma īstenošanai nepieciešamo 
laiku un finanses.

Valsts valodas prasmes pārbaudes kārtotāju daudzveidība jau tagad aktualizē 
valsts valodas prasmes pārbaudes diferenciācijas nepieciešamību atbilstoši mērķim: 
vispārīga valodas prasmes pārbaude (viena – pieaugušajiem; cita – bērniem līdz 15–16 
gadu vecumam, piemēram, tiem, kas izglītību ieguvuši ārpus Latvijas); profesionālo 
jeb moduļu valsts valodas prasmes pārbaužu izstrāde (darba devēju un valsts valodas 
kontroles atbalstam) u. c. Par šī uzdevuma aktualizēšanu valsts valodas politikas jomā 
jo īpaši jādomā reemigrācijas (sevišķi vēlās reemigrācijas) sakarā, jo atgriezīsies dažāda 
vecuma cilvēki ar atšķirīgu latviešu valodā iegūtās izglītības līmeni, pakāpi un apjomu, 
iespējams, atgriezīsies arī tie, kas Latvijā formālās izglītības sistēmā izglītību vispār 
nebūs ieguvuši.

Valsts valodas prasmes pārbaudes organizētāju pieredze liecina, ka bezdarbnieku 
grupas, kas NVA finansētajos kursos mācās latviešu valodu, nereti tiek komplektētas, 
neņemot vērā pretendenta iepriekšējo (respektīvi, esošo) latviešu valodas prasmju līmeni. 
Šī problēma saistīta ar bezdarbnieku atlasi latviešu valodas kursiem un to, ka valstī valsts 
valodas apguvei kā neformālās izglītības daļai nav izvirzītas vienotas prasības un nav 
vienotu atlases principu jeb diagnosticējošo valodas prasmes pārbaudījumu. Šādai 
atlasei būtu jābūt, lai nodrošinātu kvalitatīvus rezultātus un adekvātu valsts budžeta 
(vai pašvaldības budžeta) izlietojumu, organizējot valsts vai pašvaldības finansētus 
latviešu valodas kursus. Lai NVA nodrošinātais valsts valodas prasmes apguves process 
būtu mērķtiecīgāks un garantētu augstākas kvalitātes valodas apguvi, būtu jāpalielina 
arī stundu skaits un jādiferencē apguves process atbilstoši sešiem valodas prasmes 
līmeņiem jeb pakāpēm. Patlaban NVA nodrošina programmas valsts valodas apguvei 
valodas prasmes trīs līmeņos (zemākajā, vidējā un augstākajā) katru 120 stundu apjomā. 
Bezmaksas kursu, kas tiek nodrošināti kādai Latvijas iedzīvotāju grupai, produktivitāte 
neatkarīgi no tā, vai kursus organizē (apmaksā) valsts vai pašvaldības iestāde, ir cieši 
saistīta ar ikviena Latvijas nodokļu maksātāja interesēm, jo tieši nodokļu maksātāju 
nauda tiek izmantota kursu organizēšanai. Tādēļ visa Latvijas sabiedrība ir ieinteresēta, 
lai šī valodas apguve notiktu kvalitatīvi, lai tā būtu rezultatīva un nodrošinātu latviešu 
valodas lietojumu.

Valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātu dinamiku objektīvāk raksturo dati par 
laika posmu no 2001. gada 1. februārim līdz 2012. gada 31. decembrim. Kopā šajā periodā 
valsts valodas prasmes pārbaudi kārtojušas 90 883 personas. 

Vērtējot valsts valodas prasmes pārbaudes statistiku pēdējos desmit gados, jāsecina, 
ka laika posmā no 2001. gada līdz 2008. gadam pretendentu skaits samazinājās, kas 
ir likumsakarīgi, ņemot vērā iepriekšējo valsts valodas prasmes pārbaudes periodu 



97

(1992–2000), jo īpaši atestācijas pirmos posmus, kad pārbaudi kārtoja ļoti liels 
pretendentu skaits.

Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu skaita pieaugums pēdējos piecos 
gados saistāms, pirmkārt, ar ekonomisko situāciju valstī, otrkārt, ar normatīvo 
regulējumu, proti, ekonomiskā krīze un augstais bezdarba līmenis atklāj tiešu sakarību 
starp personu konkurētspēju darba tirgū un valsts valodas prasmes nepieciešamību, 
savukārt grozījumi normatīvajos aktos lielam skaitam amatu un profesiju pirmo reizi 
noteica konkrētu valodas prasmes līmeni un pakāpi. 

Valsts valodas prasmes pārbaudes datu analīze apliecina, ka valsts valodas prasmes 
pārbaudes process korelē ar valodas vidi dažādos Latvijas reģionos. 

 Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu pamatmērķis, kārtojot pārbaudi, 
ir iegūt konkrēta līmeņa un pakāpes valsts valodas prasmes apliecību, kas atbilstu 
viņu pašreizējai profesionālajai darbībai vai ļautu konkurēt darba tirgū. Par to, ka 
valsts valodas prasmes pārbaudes pamatmērķis divdesmit gadu laikā nav mainījies, 
t. i., galvenokārt valsts valodas prasme un tās dokumentārs apliecinājums vajadzīgs 
profesionālo un amata pienākumu veikšanai, liecina fakts, ka gandrīz 97 % personu 
valsts valodas prasmes pārbaudi vēlas kārtot darba vajadzībām un tikai 3 % pastāvīgās 
uzturēšanās atļaujas vai ES pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai.

Piecas biežāk norādītās valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu profesijas 
ļauj secināt, ka pārbaudi kārto ne tikai apkalpojošā sfērā strādājošo profesiju pārstāvji, 
kuriem ir tieša saskarsme ar klientiem (piemēram, pārdevējas), bet arī to profesiju 
pārstāvji, kam valodas lietojums tiešā saskarsmē ar klientiem nav tik svarīgs (piemēram, 
celtnieki, pavāri, šuvēji, autovadītāji). Zinot, ka minēto profesiju pārstāvji strādā 
galvenokārt privātajā sektorā, pieņemams, ka gan darba devēju, gan darba ņēmēju 
attieksme pret valsts valodas lietojumu un valsts valodas prasmes dokumentāru 
apstiprinājumu ir apzinīga.

Jāsecina, ka valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu sniegums valsts 
valodas prasmes pārbaudē ir līdzsvarots. Nav būtisku atšķirību sniegumā atkarībā no 
pretendentu nodarbinātības, dzimuma vai vecuma.

Labākie rezultāti visos trīs līmeņos ir klausīšanās prasmē, nākamā pēc vidējā punktu 
skaita ir lasītprasme. Rakstītprasmes vidējie rezultāti valodas prasmes visos trīs līmeņos 
ir viszemākie. Runātprasmē tie ir tikai nedaudz labāki. 

Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu aptaujas dati liecina, ka 
pretendentiem ir ierobežotas iespējas praktiski pārbaudīt savu valodas prasmi pirms 
eksāmena, īpaši Latvijas reģionu iedzīvotājiem, kas nevar atbraukt uz Rīgu un piedalīties 
VISC rīkotajās bezmaksas konsultācijās. Pārbaudes pretendentiem nereti ir grūti novērtēt 
savu sagatavotību valsts valodas prasmes pārbaudei, tādēļ būtu noderīgi izmantot 
Eiropas Valodu portfeli pieaugušajiem, kā arī dažādus pašpārbaudes uzdevumu krājumus 
un citus mācību materiālus gan elektroniskā, gan poligrāfiskā izpildījumā.
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pIelIkumS

Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendenta aptaujas anketa

aptaujas anketa

Lūdzu, izlasiet jautājumus un atzīmējiet (x) vai ierakstiet savas atbildes!
Anketa ir anonīma, un Jūsu atbildes tiks izmantotas tikai pētnieciskiem mērķiem.

1. Vecums 
  līdz 20 

gadiem
  21–30   31–50   51–60   60 un 

vairāk

2. dzimums
 sieviete  vīrietis 

3. izglītība
  pamatizglītība   izglītība   profesionālā 

izglītība
  augstākā 

izglītība

4. iegūtā specialitāte
 

 

5. profesija/amats
 

 

6. pašreizējā nodarbošanās
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7. darbavietas juridiskais statuss
  valsts/pašvaldības iestāde   privātā struktūra 

8. dzimtā valoda
 

9. citu valodu prasme

Valoda protu labi Viduvēji ir pamatzināšanas
angļu valoda  

Vācu valoda  

franču valoda  

krievu valoda  

ukraiņu valoda  

baltkrievu valoda  

lietuviešu valoda  

igauņu valoda  

latviešu valoda  

cita
………………………

 

10. kur un cik ilgi jūs mācījāties latviešu valodu?

Vieta atzīmēt ar X laiks (cik gadu?)
Izglītības iestādē 
(skolā, augstskolā)

 

Latviešu valodas kursos  

Pie privātskolotāja  

Pašmācībā 
(izmantojot grāmatas, TV pārraides, internetu u.c.)
Neesmu speciāli mācījies(-usies)  
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11. cik bieži jūs lietojat latviešu valodu šādās situācijās/vietās?

situācija/Vieta lietoju 
vienmēr

lietoju 
bieži 

lietoju 
reti nelietoju

Ģimenē  

Ar draugiem  

Izglītības iestādē 
(skolā, augstskolā, kursos u.c.) 
Darbavietā  

Tirdzniecības vietā  

Pakalpojumu sfērā 
(frizētavā, bankā, autoservisā u.c.)
Sabiedriskajā transportā  

Poliklīnikā (slimnīcā)  

Kafejnīcā, restorānā u. tml.  

Valsts un pašvaldību iestādē (policijā, 
Nodarbinātības valsts aģentūrā, Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūrā u.c.)

12. kas jūs ierobežo lietot latviešu valodu?

Kautrējos, jo latviešu valodu neprotu pietiekami labi  

Varu iztikt bez latviešu valodas lietošanas  

Latviešu valodu protu, bet nevēlos to lietot  

Cits 
…………………………………………………………………………………

 

13. kuru latviešu valodas prasmi un cik bieži jūs izmantojat? 

Valodas prasme izmantoju bieži izmantoju reti neizmantoju
lasīšana  

klausīšanās (sapratne)  

runāšana  

rakstīšana  
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14. kā jūs vērtējat savu latviešu valodas prasmi?

Valodas prasme teicami Ļoti labi labi Viduvēji ir pamat
zināšanas

lasīšana  

klausīšanās 
(sapratne)
runāšana  

rakstīšana  

Paldies par atbildēm!



Latviešu valodas aģentūra
Valsts valodas prasmes pārbaude latvijā: 

rezultāti un analīze (2009–2012)

Latviešu valodas aģentūra
Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011

www.valoda.lv

www.valoda.lv
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