
Ļ. cien. vecāki ! 
 
No 5. maija aicinām pieteikt skolēnus uz Gaismas internātpamatskolas 1.  klasi 
katru darba dienu no plkst. 9.00 -15.00 pie skolas lietvedes.  
 
Līdzi jāņem:  
 

� Izglītojamā dzimšanas apliecības vai pases kopija(oriģināls uzrādīts); 

� Izglītojamā medicīnisko karti (veidl. Nr. 026/u) stājoties 1. klasē; 

� Izziņu par obligāto sagatavošanu pamatizglītības iegūšanai vai liecību; 

� Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu. 

 
 

2015./2016. mācību gadā skolā tiks uzņemti skolēni šādās izglītības 
programmās: 

Speciālā pamatizglītības programmā 
izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem 
(No 1.- 9.klasei) 

Izglītības programmas  
kods 21015811,  
licence Nr. V-6070 
(31.07.2018.)  
Programma ir akreditēta no 
2013. gada 18. janvāra līdz 
2017. gada 19. maijam 

Speciālā pamatizglītības programmā 
izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības 
traucējumiem un vairākiem smagiem attīstības 
traucējumiem. 
 (No 1.- 9.klasei un darba iemaņu klasē) 

Izglītības programmas  
kods 21015911,  
licence Nr. V- 6071 
(31.07.2018.)  
 Programma ir akreditēta no 
2013. gada 18. janvāra līdz 
2017. gada 19. maijam 

Profesionālās pamatizglītības programmā 
„Ēdināšanas pakalpojumi” 1. profesionālā 
kvalifikācija „Pavāra palīgs” . 
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai- Speciālā 
pamatizglītība (kodi-21015811, 21015911) 
(pēc 9.klases) 
Iesniedzamie dokumenti: 

� speciālo pamatizglītību apliecinoša 
dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);  

� sekmju izraksta kopija (uzrādot 
oriģinālu); 

Izglītības programmas  
kods 22 811 02,  
licence Nr. P- 7251 
(uz nenoteiktu laiku) 
Programma ir akreditēta no 
2013. gada 3. maija līdz 
2019. gada 2. maijam 



 
 
Sīkāku informāciju par uzņemšanu var saņemt zvanot pa tālruni 67703825 

 

� pases vai dzimšanas apliecības kopija, 
uzrādot oriģinālu; 

� medicīnas karte (veidlapa Nr.026/u)  
� pedagoģiski medicīniskās komisijas 

atzinumu, kas apliecina skolēna ar 
garīgās attīstības traucējumiem statusu; 

� divas fotogrāfijas (3x4 cm). 
 
Profesionālās pamatizglītības programmā 
„Komerczinības” 1.profesionālā kvalifikācija 
„Tirdzniecības zāles darbinieks”. 
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai- Speciālā 
pamatizglītība (kodi-21015811, 21015911) 
(pēc 9.klases) 
Iesniedzamie dokumenti: 

� speciālo pamatizglītību apliecinoša 
dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);  

� sekmju izraksta kopija (uzrādot 
oriģinālu); 

� pases vai dzimšanas apliecības kopija, 
uzrādot oriģinālu; 

� medicīnas karte (veidlapa Nr.026/u)  
� pedagoģiski medicīniskās komisijas 

atzinumu, kas apliecina skolēna ar 
garīgās attīstības traucējumiem statusu; 

� divas fotogrāfijas (3x4 cm). 
 
 

Izglītības programmas  
kods  22341021,  
licence Nr.  P– 11310 
(uz nenoteiktu laiku) 
Programma ir akreditēta no 
2015. gada 7. aprīļa līdz 
2021. gada 8. aprīlim 


