
Licences Nr. (izdošanas 

datums)
Izglītības 

programmas 

akreditācijas datums

Izglītības 

programmas 

akreditācijas lapas 

Nr.

Izglītības 

programmas 

akreditācijas lapas 

derīguma termiņš

Izglītojamo 

skaits uz 

01.09.2017.

Izglītojamo 

skaits uz 

02.01.2018.

Licencētās izglītības programmas 

nosaukums (programmas kods)

p.s. Dati par izglītības iestādes -attīstības centra  īstenotajām programmām tiks iegūti no VISS datu bāzes.

Informatīvs pārskats par ______________Rēzeknes internātpamatskolas - attīstības centra (RIAC)    _________  

_1.06.2018. līdz 31.05.2019.____________________________ (laika posms)  veiktajām darbībām un to rezultātiem, lai 

nodrošinātu Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.187 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 

speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu" 4.punktā minēto kritēriju izpildi 

4.1. speciālās izglītības iestāde īsteno vismaz vienu speciālās pirmsskolas izglītības programmu un vismaz vienu speciālās pamatizglītības programmu 

un savā darbībā specializējas vismaz divos atšķirīgos izglītojamo attīstības traucējumu veidos (redzes, dzirdes, fiziskās attīstības traucējumi, somatiskās 

saslimšanas, valodas, mācīšanās, garīgās veselības, garīgās attīstības un smagi garīgās attīstības traucējumi vai vairāki smagi attīstības traucējumi) 

atbilstoši plānošanas reģiona teritorijā esošo speciālās izglītības iestāžu licencētajām speciālās izglītības programmām vai plānošanas reģiona teritorijā 

esošo speciālās izglītības iestāžu – attīstības centru – specializācijai

Informācija par izglītības iestādes attīstības centra speciālizāciju konkrētajā plānošanas reģionā  (Rīgas, Kurzemes, Zemgales, Latgales, Vidzemes 

plānošanas reģions)

Rezeknes internātpamatskolas - attīstības centra darbība notiek Latgales plānošanas reģionā. RIAC savā darbībā specializējas sekojošos izglītojamo 

attīstības traucējumu veidos - valodas traucējumi, mācīšanās traucējumi, jauktie mācīšanās traucējumi,  garīgās attīstības traucējumi, smagi garīgās 

attīstības traucējumi vai vairāki smagi attīstības traucējumi.



V-8782 01.09.2016. 01.09.2016. 10295 30.03.2022. 51 50

V-8783 01.09.2016. 01.09.2016. 10296 30.03.2022. 22 24

V-8784 01.09.2016. 01.09.2016. 10294 30.03.2022. 31 33

V-8785 01.09.2016. 01.09.2016. 10298 30.03.2022. 12 11

V-8786 01.09.2016. 01.09.2016. 10297 30.03.2022. 19 18

V-8787 01.09.2016. 01.09.2016. 10299 30.03.2022. 29 27

V-10026, 28.06.2018. 4 4

   V-592,  31.07.2018

1 1

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem (21015511)

Speciālās pamatizglītības 

mazākumtautību programma 

izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem( 21015521)
Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem (21015611)

Speciālās pamatizglītības 

mazākumtautību programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem( 21015621)

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (21015811)

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem vai vairākiem 

smagiem attīstības traucējumiem 

(21015911)

Speciālās pamatizglītības 

mazākumtautību programma 

izglītojamajiem ar  garīgās attīstības 

traucējumiem (21015821)

Speciālās pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamajiem ar fiziskās 

attīstības traucējumiem (01015311)



 V-594,  31.07.2018.

46 43
   V-595, 31.07.2018.

39 38
 V-596, 31.07.2018.

2 3
 V-597, 31.07.2018.

3 3
  V- 598 , 31.07.2018.

5 5
V-599,  31.07.2018. 15 14

A95   31.07.2018.

2 2

V-603 31.07.2018. 1

Speciālās pirmsskolas izglītības 

mazākumtautību  programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (01015821)

 Speciālās pirmsskolas izglītības 

mazākumtautību  programma 

izglītojamajiem ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem vai 

vairākiem smagiem attīstības 

traucējumiem (01015921)   

Speciālās pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamajiem ar 

somatiskām saslimšanām (01015411)

Speciālās pirmsskolas izglītības 

mazākumtautību programma 

izglītojamajiem ar somatiskām 

saslimšanām (01015421)

Speciālās pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem (01015511)

Speciālās pirmsskolas izglītības 

mazākumtautību  programma 

izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem (01015521)
Speciālās pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamajiem ar jauktiem 

attīstības traucējumiem (01015611)

Speciālās pirmsskolas izglītības 

mazākumtautību  programma 

izglītojamajiem ar jauktiem attīstības  

traucējumiem (01015621)



V-9496, 20.12.2017. 4Speciālās pamatizglītības 

mazākumtautību  programma 

izglītojamajiem ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem vai 

vairākiem smagiem attīstības 

traucējumiem (21015921)                                                                                                                    




