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Informācija plašsaziņas līdzekļiem
2011.gada 23.novembrī, Rīgā
VISC organizē konferenci "Valsts valodas prasmes pārbaude: pastāvīgais un mainīgais"
2011.gada 24.novembrī Valsts izglītības satura centra Valsts valodas prasmes
pārbaudes nodaļa organizē konferenci "Valsts valodas prasmes pārbaude: pastāvīgais un
mainīgais", kas notiks Strūgu ielā 4, plkst.14.00.
Valsts valodas prasmes nodaļa savu darbību uzsāka 2001.gadā un konference tiek
organizēta, lai atzīmētu desmitgades jubileju un atskatītos uz desmit gados paveikto.
Konferencē uzrunu pasākuma dalībniekiem teiks izglītības un zinātnes ministrs
Roberts Ķīlis. Tāpat konferencē klātesošos uzrunās Saeimas izglītības komisijas
priekšsēdētāja Ina Druviete, VISC Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja Anta
Lazareva, Latviešu valodas institūta vadošā pētniece Dr. philol. Ieva Zuicena,
Latviešu valodas aģentūras direktora vietniece Dace Dalbiņa, Valsts Valodas centra Valodas
kontroles nodaļas vadītājs Antons Kursītis, Kultūras un izglītības centra "Mirte" pasniedzēja
Rūta Kārkliņa un Valsts valodas prasmes pārbaudes komisijas locekle Guna Matule.
Valsts valodas prasmes pārbaude (agrāk – valsts valodas atestācija) valstī notiek kopš
1992.gada. No 1992.gada līdz 2000.gadam pārbaudi bija nokārtojušas 515 000 personas.
2001.gada sākumā valsts valodas atestāciju kā vienu no iestādes funkcijām no Tieslietu
ministrijas Valsts valodas centra pārņēma Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības
satura centrs (toreiz – Izglītības satura un eksaminācijas centrs).
Kopš 2001.gada 1.februāra nu jau 10 gadus valsts valodas prasmes pārbaudi (VVPP)
nodrošina Valsts izglītības satura centra Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļa (līdz
2009.gada 1.jūlijam – Valsts valodas atestācijas daļa).
VVPP uzdevums ir novērtēt personas valsts valodas prasmi. Ja valsts valodas prasmes
pārbaude ir nokārtota sekmīgi, persona saņem valsts valodas prasmes apliecību, kas ir
nepieciešama:
 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.
Kopš 2001.gada līdz 2011.gada novembrim vairāk nekā 80 tūkstošiem personu tikusi
dota iespēja apliecināt savu valsts valodas prasmi VVPP.
Saskaņā ar VISC un Nodarbinātības valsts aģentūras sadarbības līgumu, sākot ar
2009.gadu VVPP tiek nodrošināta visiem bezdarbniekiem, kuri mācās valsts (NVA)
finansētajos latviešu valodas kursos.
VVPP regulāri katru mēnesi tiek nodrošināta 5 Latvijas pilsētās – Rīgā, Liepājā,
Ventspilī, Daugavpilī un Rēzeknē, savukārt bezdarbniekiem, kas mācās NVA finansētajos
kursos, VVPP tiek nodrošināta 27 Latvijas pilsētās. Kopš 2006.gada pārbaude katru pavasari
notiek arī Maskavā (Latvijas vēstniecībā).
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