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NOTEIKUMI 
     Ilūkstē 

             
 
2017.gada 25.maijā                       Nr. 4 /2017 
                                                                                                                                      (prot.7, 9.&) 
 

 
BEBRENES VISPĀRIZGL ĪTOJOŠĀS UN PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS 

PROFESIONĀLĀS IZGL ĪTĪBAS NODAĻAS 
IZGL ĪTOJAMO UZ ŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

 2017./2018. MĀCĪBU GADĀ 
 
1. Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskolas  profesionālās izglītības nodaļā 

(turpmāk - BVPV  PIN)  2017./2018.mācību gadā uzņem personas pēc vispārējās 
pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās 
vidējās izglītības ieguves apmācībai klātienē latviešu valodā.  

 
2. Saskaņojot ar dibinātāju, BVPV PIN  uzņem izglītojamos šādās izglītības programmās: 
 

 Veterinārmedicīna, kods 33 640 01 (kvalifikācija – veterinārārsta asistents),  
       apmācības laiks  -  4 gadi (ar iepriekš iegūtu vispārējo vai profesionālo pamatizglītību); 

 Veterinārmedicīna, kods 35b 640 01 (kvalifikācija – veterinārārsta asistents),  
       apmācības laiks  - 1,5 gadi (ar iepriekš iegūtu vispārējo vai profesionālo vidējo 
        izglītību); 
                                   

 Tūrisma pakalpojumi, kods 33 812 01 (kvalifikācija – ekotūrisma speciālists), 
      apmācības laiks  - 4 gadi (ar iepriekš iegūtu vispārējo vai profesionālo pamatizglītību); 

 Tūrisma pakalpojumi, kods 35b 812 011 (kvalifikācija – ekotūrisma speciālists), 
      apmācības laiks  - 1,5 gadi (ar iepriekš iegūtu vispārējo  vai profesionālo vidējo 

izglītību); 
 

 Ēdināšanas pakalpojumi, kods 33 811 02 (kvalifikācija – ēdināšanas pakalpojumu 
speciālists),       apmācības laiks  - 4 gadi (ar iepriekš iegūtu vispārējo vai profesionālo 
pamatizglītību); 

 Ēdināšanas pakalpojumi, kods 35b 811 02 (kvalifikācija – ēdināšanas pakalpojumu 
speciālists), apmācības laiks  - 1,5 gadi (ar iepriekš iegūtu vispārējo vai profesionālo 
vidējo izglītību); 

 Ēdināšanas pakalpojumi, kods 32 811 02 (kvalifikācija – pavārs), 
            apmācības laiks  - 3 gadi (ar iepriekš iegūtu vispārējo vai profesionālo pamatizglītību); 

 Ēdināšanas pakalpojumi, kods 32 811 02 (kvalifikācija – pavārs), 
      apmācības laiks  - 1 gads (ar iepriekš iegūtu vispārējo pamatizglītību (no 17 gadu 

vecuma),  vispārējo vidējo izglītību vai profesionālo pamatizglītību); 
 Ēdināšanas pakalpojumi, kods 32 811 02 (kvalifikācija – konditors), 

LATVIJAS REPUBLIKA 
IL ŪKSTES NOVADA DOME  

 Brīvības ielā 7, Ilūkstē, LV-5447    
Tālr. 65447850,  fakss 65462245, e-pasts dome@ilukste.lv 



2 
 

      apmācības laiks  - 1 gads (ar iepriekš iegūtu vispārējo pamatizglītību (no 17 gadu 
vecuma),  vispārējo vidējo izglītību vai profesionālo pamatizglītību); 

 
 Bērnu aprūpe, kods 33 761 011 (kvalifikācija – aukle), apmācības laiks – 4 gadi                       
(ar iepriekš iegūtu vispārējo vai profesionālo pamatizglītību); 

 Bērnu aprūpe, kods 35b 761 011 (kvalifikācija – aukle), apmācības laiks – 1,5 gadi                     
(ar iepriekš iegūtu vispārējo vai profesionālo vidējo izglītību). 
  

3. Dokumentus pieņem no 2017. gada  1.jūnija līdz 30. augustam. 
 

4. Persona, kura vēlas sākt mācības BVPV PIN, uzrādot dzimšanas apliecību vai pasi, 
iesniedz šādus dokumentus: 
 iesniegumu direktoram, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un 

kvalifikāciju; 
 pamatizglītību vai vidējo izglītību apliecinošu dokumentu vai tā kopiju; 
 sekmju izrakstu; 
 medicīnisko izziņu Nr. 086/u-99; 
 trīs fotogrāfijas (3 x 4 cm); 
 izziņu par deklarēto dzīvesvietu. 

 
5. Dokumentu pieņemšana bez maksas. 

 
6. Personas BVPV PIN  uzņem bez iestājpārbaudījumiem. 

 
7. Skolas administrācija 2017.gada 30.augustā paziņo  par personas ieskaitīšanu izglītības 

iestādes izglītojamo skaitā. 
 

8. Izglītības programmu īstenošanu BVPV PIN sāk 2017.gada 1.septembrī. 
 

9. Skolas administrācija ir tiesīga pieņemt lēmumu par izglītojamo sastāva papildināšanu 
1.,2.,3.,4. kursos mācību gada laikā, izvērtējot iepriekšējā izglītības iestādē apgūto 
mācību saturu. 

 
10. Izglītojamos, kuri 10 dienu laikā bez attaisnojoša iemesla nav uzsākuši  mācības BVPV 

PIN, ar direktora rīkojumu atskaita no izglītojamo skaita. 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                  Stefans Rāzna 


