Svarīgākie epidemioloģiskās drošības noteikumi
 Pārbaudes telpās ievērot 2 metru distanci!
 Sejas un deguna aizsegus (maskas) valsts valodas pārbaudes laikā lieto, ja vēlas.
REĢISTRĒŠANĀS pārbaudei
Var sūtīt IESNIEGUMU ar drošu ELEKTRONISKO parakstu.
E–pasts: visc@visc.gov.lv
Reģistrēšanās un valsts nodevas samaksa par pārbaudi jāveic
NE VĒLĀK KĀ NEDĒĻU PIRMS PĀRBAUDES
Var sūtīt IESNIEGUMU vēstulē PA PASTU.

Adrese: VISC, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļa,
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050

Pasta zīmogs 10 dienas pirms pārbaudes.
Valsts nodevas samaksa par pārbaudi jāveic
NE VĒLĀK KĀ NEDĒĻU PIRMS PĀRBAUDES

VALSTS VALODAS PRASMES PĀRBAUŽU GRAFIKS 2022. gada JŪNIJS, JŪLIJS
(apstiprināts 26.05.2022.)

A līmenis
Valsts valodas prasmes
pārbaudes VIETA

Datums

Pulksteņa
laiks
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Skolas iela 11
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04.07.2022.

9.00
15.00
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16.00
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C līmenis
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29.06.2022.
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05.07.2022.

9.00

05.07.2022.

13.00

9.00

16.06.2022.

Saules iela 38
16.06.2022.

13.06.2022.

RĒZEKNE
Atbrīvošanas aleja 121 b

LIEPĀJA

9.00
11.00

14.06.2022.

9.00

14.06.2022.

9.00

28.06.2022.

15.00

29.06.2022.

9.00

29.06.2022.

9.00

28.06.2022.
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28.06.2022.

10.00

28.06.2022.

10.00

Lielā iela 14

VENTSPILS
Kuldīgas iela 55

NORĀDĪJUMI pārbaudē,
lai ievērotu epidemioloģiskos drošības pasākumus
 Uz pārbaudi ierasties ne ātrāk kā 10 minūtes pirms tās sākuma!
 Pārbaudes telpās drīkst ienākt tikai persona, kas reģistrēta pārbaudei! Citas personas telpās, kur notiek
pārbaude, nedrīkst ienākt!
 Ienākot pārbaudes telpās, uzrādīt personu apliecinošu dokumentu tā, lai ir izlasāmas personu
apliecinošajā dokumentā iekļautās ziņas par personu (vārds, uzvārds, personas kods u.c.)!
 Pārbaudes telpās mutes un deguna aizsegu (masku) var lietot pēc izvēles.
 Nenākt pārbaudes telpās, ja ir hroniska saslimšana vai elpceļu slimības pazīmes (klepus, drudzis,
iesnas, kakla sāpes u.tml.)!
 Nenākt pārbaudes telpās, ja ir noteikta pašizolācija, karantīna vai stingra izolācija!
 Ievērot 2 metru distanci!
 Mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm!
 Pirms pārbaudes rakstveida daļas un mutvārdu daļas dezinficēt rokas ar spirtu saturošiem roku
dezinfekcijas līdzekļiem!
 Neklepot un nešķaudīt citiem virsū!
 Nepieskarties mutei, acīm vai degunam, ja nav nomazgātas rokas!
 Aicināt citus ievērot distancēšanās un higiēnas noteikumus!
 Pārbaudes laikā ievērot pārbaudes komisijas norādījumus!
Pārbaudes telpās pirms tās sākuma un pārbaudes laikā epidemioloģiskos drošības pasākumus
(roku un telpu dezinfekciju, distancēšanās uzraudzīšanu u.c.) nodrošinās pārbaudes organizatori.

