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Transporta un  
sakaru  
institūts 

Vides pielāgojums studentiem ar 
īpašām vajadzībām TSI 

Sāc savu veiksmes stāstu kopā ar TSI!  

 
   Transporta un sakaru institūts 
        Lomonosova iela 1, Rīga, Latvija 

 
 

TSI misija – klasiskās 
universitātes tradīciju un 
inovatīvu tehnoloģiju, 
eksakto zinātņu un radošas 
pieejas apvienojums 

 

TSI mērķis – stabils mūsu 
absolventu pieprasījums 
starptautiskajā darba tirgū 

 

TSI ir atvērts jebkuram 
studentam neatkarīgi no 
mantiskā un sociālā 
stāvokļa, rases, tautības, 
etniskās piederības, 
dzimuma, reliģiskās un 
politiskās pārliecības, 
veselības stāvokļa, 
nodarbošanās un 
dzīvesvietas  

 

Studenti ar īpašām vajadzībām 

Personas, kas konkrētajā gadā ir gan uzsākušas studijas, gan arī tās, kas konkrētajā gadā turpina studijas 

Visi studenti Personas ar invaliditāti 

Redzes 

invaliditāte 

Dzirdes 

invaliditāti 

Kustību 

traucējumi 

Garīgie vai 

intelektuālie 

traucējumi 

Cita veida 

invaliditāte 

2010./2011. 3247 6 

2011./2012. 2806 1 10 

2012./2013. 2380 1 14 

2013./2014. 2514 1 19 

2014./2015. 2759 2 18 

2015./2016. 2595 2 22 

2016./2017. 2814 2 18 

 
Kopā studenti ar īpašām vajadzībām TSI: 
 

 

39 studenti (14 no kuriem kopš dzimšanas): 

17 – Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnē 

12 – profesionālā bakalaura studiju programma “Transporta un biznesa loģistika” 

3 – Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnēs 

2 – Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā 

2 – Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli 

2 – Vadības informācijas sistēmas (maģistra studiju programma) 

1 – Aviācijas transports 

  TSI absolventi ar īpašām vajadzībām 

Visi studenti Personas ar invaliditāti 

Redzes 

invaliditāte 

Dzirdes 

invaliditāti 

Kustību 

traucējumi 

Garīgie vai 

intelektuālie 

traucējumi 

Cita veida 

invaliditāte 

2010./2011. 776 

2011./2012. 622 

2012./2013. 469 1 

2013./2014. 326 2 

2014./2015. 319 1 

2015./2016. 288 3 

2016./2017. 
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TSI šodien 

Galvenā ieeja 

 

*Ratiņkrēsla pacēlājs 

* Neslidošā grīda 

* Drošības marķējums 

 
 
 

 

Visi ar studijām saistītie 
jautājumi var tikt atrisināti 

1.stāvā Uzņemšanas 
komisijā, Studiju daļā, 
Akadēmiskajā departamentā 

 

Nokļūšana 
laboratoriju klasēs 
un 1.stāva 
auditorijās  

Lifts ir 
pielāgots 
cilvēkiem ar 
īpašām 
vajadzībām  
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2.stāvā 
uzbrauktuve, lai 
tiktu bibliotēkā, 
auditorijās, 
kafejnīcā 

 

  

1.stāvā tualete 
cilvēkiem ar 
kustības 
traucējumiem 

Rekomendācijas augstskolām: 

 

•sociālo un apkārtējās vides šķēršļu nojaukšana studentiem ar 
īpašām vajadzībām; 

• dažādu barjeru likvidēšana studentiem ar īpašam vajadzībām 
iegūt izglītību; 

• pozitīvās saskarsmes veidošana un uzturēšana augstskolā; 

• aktīva studentu ar īpašām vajadzībām integrēšana studiju 
procesā 

 

 

Paldies par uzmanību!  


