
Gaismas 

internātpamatskola 

Mūsu adrese: 
Kaudzīšu iela 31, 
Rumbula, 
Stopiņu novads, 
LV-2121 
 
Tālrunis 67703825 
Fakss 67702072 
Skolotāju istaba 67703826 
Internāts 67703286 
e-pasts: gaismask@latnet.lv;  
info@gaismasskola.lv 
www.gaismasskola.lv 

Kā mūs atrast  
Braucot no Rīgas ar vil-
cienu līdz pieturai - Gaisma 
 
Virziens: 
 
Rīga - Salaspils  
Rīga - Ogre 
Rīga - Lielvārde 
Rīga - Aizkraukle 

Direktore — Vita Felsberga  
Direktores vietniece izglītības jomā — Ināra Kazaka  
Direktores vietniece audzināšanas jomā  —  Valda Pavlovska  



Skola īsteno š ādas programmas: 
 
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar 
garīgās attīstības traucējumiem 
Izglītības programmas kods 
21015811 
 
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar 
smagiem garīgās attīstības traucējumiem un vairākiem 
smagiem attīstības traucējumiem 
Izglītības programmas kods 
21015911 
 
Profesionālās pamatizglītības programma „Ēdināšanas 
pakalpojumi” 1. profesionālā kvalifikācija  
Izglītības programmas kods  
22 811 02 
 
Profesionālās pamatizglītības programma 
„Komerczinības” 1.profesionālā kvalifikācija Izglītības 
Izglītības programmas kods 
22341021 

Skolēni skolā tiek uzņemti visa mācību gada laikā, ja skolā 
ir brīvas vietas. 
 
Skolā uzņem visus skolēnus kam ir pašvaldības vai Valsts 
pedagoģiski medicīniskās komisijas Atzinums un kuru ve-
cāki vai personas, kas realizē vecāku varu, ir iesnieguši 
iesniegumu skolas direktorei. 

 
Skol ēnu vec āki var izv ēlēties, vai b ērni dz īvo skolas  
intern ātā vai katru dienu p ēc mācību stund ām dodas  
mājup. 

 
Skola pied āvā šādas korekcijas un rehabili-
tācijas nodarb ības: 
 
Mācību priekšmetu padzi ļināta 
apguve  
 - Valodas attīstība 
 - Sociālās zinības 
 - Mākslas terapija 
 - Datori 
 - Angļu valoda 
 
Vesel ības veicin āšanas nodarb ības  
 - Sports 
 - Ārstnieciskā fizkultūra 
 - Ritmika 
 - Fizioterapija 
 - Mūzikas terapija 
 - Peldēšana 
 - Kainsterapija ar suņiem 
 - Logopēdija 
 
Profesion ālās ievirzes nodarb ī-
bas  
 - Koktēlnieks 
 - Rokdarbi 
 - Floristika                                         
 - Aušana 
 
Māksliniecisk ā pašdarb ība 
 - Dejas 
 - Vokālais ansamblis 
 - Ritma grupa  
 - Teātris 

Esam Junior Achievement – Young Enterprise 
Latvija dalībskola.  

Skolā aktīvi darbojas nodibinātais skolēnu mācību 
uzņēmums SIA „Gaisma” . 

Darbības veids: pašu rokām veidotu dāvanu izga-
tavošana. 


