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Starptautiskie sp āņu valodas eks āmeni Latvij ā  

Spāņu valoda ir viena no izplatītākajām un vairāk runātajām valodām pasaulē, tās apguvēju 
un runātāju skaits ar katru gadu pieaug un attiecīgi nepieciešami pārbaudījumi un diplomi, 
kas var sniegt salīdzināmu priekšstatu par valodas prasmēm. Līdzīgi kā citās vispasaules 
nozīmes valodās, spāņu valodai nepieciešama vienota zināšanu vērtēšanas sistēma, kas 
ļautu objektīvi novērtēt apguvēju zināšanas neatkarīgi no pasaules malas, kur tās iegūtas.  

Arī Latvijā pēdējo gadu laikā spāņu valodas popularitāte ir ievērojami augusi, uz ko norāda 
arī fakts, ka šeit ir iespējams nokārtot vienu no svarīgākajiem spāņu valodas prasmju testiem 
DELE eksāmenu. Šo diplomu Spānijas Izglītības, Zinātnes un Sporta ministrijas vārdā 
izsniedz Servantesa Institūts un to atzīst visas valstis ar ko Spānija ir noslēgusi sadarbības 
līgumus izglītības sfērā. DELE ir oficiāls ministrijas izstrādāts spāņu valodas zināšanu un 
prasmju pārbaudes eksāmens, ko iespējams nokārtot nu jau sešos dažādos līmeņos, kas 
atbilst Eiropas Savienības noteiktajiem valodu prasmju līmeņiem: A1, A2, B1/B2 – Escolar, 
B2 , C1 vai C2. 

Eksāmenus iespējams kārtot dažādās pasaules malās, neizbraucot no valsts, un Latvijā to 
var izdarīt DELE centrā, kas atrodas Latvijas Kultūras akadēmijas paspārnē un to vada 
Dr.philol. Alla Placinska.  

DELE eksāmena saturs, forma, norise un vērtēšana ir izstrādāti sadarbībā ar Eiropas 
Padomes ekspertiem atbilstoši Eiropas Padomes noteiktajiem valodas prasmju (ALTE 2) 
līmeņiem. Ļoti svarīgs ir fakts, ka šī pārbaudījuma rezultātus atzīst visas Spānijas, 
Latīņamerikas un ES augstskolas un iestādes, tā rezultāti ir diferencēti, tiek pārbaudīti 
centralizēti Spānijā un ir beztermiņa.  

Kāpēc šāds eksāmens ir nepieciešams un kam tas noder? DELE pārbaudījums ir vienīgais 
oficiāli atzītais dokuments, kas apliecina spāņu valodas kā svešvalodas zināšanas 
attiecīgajos līmeņos un to atzīst gan valsts, gan privātās iestādes, dažādu valstu izglītības 
iestādes un tirdzniecības kameras. Tās ir pietiekams apliecinājums cilvēka spāņu valodas 
zināšanām, lai tiktu veikta jebkāda profesionāla vai akadēmiska darbība, kuras izpildei 
valodas zināšanas varētu būt nepieciešamas un pretendentam nav atkārtoti jākārto cita 
veida pārbaudījumi, piemēram, C2 līmeņa diploms ļauj tā īpašniekam izvairīties no 
nepieciešamības atkārtoti kārtot jebkādus citus valodas zināšanu pārbaudījumus, apstiprinot 
citā valstī iegūto izglītību, lai uzsāktu mācības Spānijas izglītības iestādēs. B2 līmeņa 
diploms ļauj iekļauties atbilstošās pirmā līmeņa augstākā cikla specializētajās apguves 
programmās oficiālās valodu skolās. B2 vai C2 līmeņa diplomi, atkarībā no konkrētā 
gadījuma, ļaus tā īpašniekiem, ja tie ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņi, izvairīties 
no nepieciešamības kārtot jebkādu citu spāņu valodas pārbaudījumu, piesakoties uz 
amatiem valsts pārvaldes administrācijā un citās valsts iestādēs.   

Šo diplomu uzdevums, pieskaņojoties Eiropas kopīgajiem mērķiem, ir palīdzēt aizsargāt 
Eiropas daudzvalodību, veicināt titulu, prasmju un zināšanu līdzvērtīgu atzīšanu, kā arī 
uzlabot sadarbību izglītības jomā.  
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Pārbaudījumā tiek pārbaudītas visas valodas prasmes: runāšana, rakstīšana, lasīšana, 
valodas izpratne. Uzdevumi ir diferencēti, izstrādāti saskaņā ar ministrijas norādēm, tos vērtē 
Spānijas speciālisti un tie ietver sevī gan standarta valodas zināšanu pārbaudi, gan, atkarībā 
no līmeņa, valodas lietojumu dažādās vidēs un valstīs, kas ir ļoti svarīgs faktors, ņemot vērā 
spāņu valodas ģeogrāfiski plašo izplatības areālu un dažādos saziņas līmeņus. Zemākajos 
līmeņos pārbaudījumi sadalīti divās grupās – lasīšanas/rakstīšanas, kur pārliecinās par 
kandidāta teksta izpratni un spēju izteikties rakstiski un mutiskā daļa, kas ietver sevī 
klausīšanos un sarunas. Sākot ar B1 līmeni tiek iekļauta arī gramatikas un vārdu krājuma 
sadaļa. Sākot ar C1 līmeni prasmes tiek kombinētas, tādējādi nodrošinot, ka kandidāts spēj 
izmantot valodas zināšanas reālās dzīves situācijās.   

Eksāmeni notiek vairākas reizes gadā un tiem iepriekš jāpiesakās. DELE centrs Latvijā tāpat 
piedāvā arī bezmaksas kandidātu testēšanu un iespējams pieteikties konsultācijām.   

Sīkāka inform ācija un eks āmenu paraugi pieejami:  
• A1 līmenis: http://diplomas.cervantes.es/informacion-general/nivel-a1.html 
• A2 līmenis: http://diplomas.cervantes.es/informacion-general/nivel-a2.html 
• B1/B2 Escolar līmenis: http://diplomas.cervantes.es/informacion-general/nivel-b1b1-

escolar.html 
• B2 līmenis: http://diplomas.cervantes.es/informacion-general/nivel-b2.html 
• C1 līmenis: http://diplomas.cervantes.es/informacion-general/nivel-c1.html 
• C2 līmenis: http://diplomas.cervantes.es/informacion-general/nivel-c2.html  

Papildus inform ācija: 
• Papildus resursi: 

http://diplomas.cervantes.es/informacion/profesores_espanol/recursos.html 
• Bibliotēkas: 

http://diplomas.cervantes.es/informacion/profesores_espanol/bibliotecas.html 
• Speciālās publikācijas: 

http://diplomas.cervantes.es/informacion/profesores_espanol/publicaciones.html 
• Papildus mācību materiāli: 

http://diplomas.cervantes.es/informacion/profesores_espanol/materiales.html  

Inform ācija un pieteikšan ās:  
LKA DELE Centrs, Rīgā, Ludzas iela 24, kab. 17., tel.: 671 148 04, 26 4 254 74 ; fakss: 671 
410 12; e-pasts: centrodeleriga@inbox.lv  

 
Inform āciju sagatavoja: 
Mg. philol. Zane Karpenko, Biznesa augstskolas Turība Valodu katedras asistente, e-pasts: 
Zane.Karpenko@yahoo.com  
 


