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2021 gada 29.marta rīkojumu  

Nr. 5-1/166/2021 

 

Rīgas Stradiņa universitātes  

studējošo ar funkcionēšanas ierobežojumiem atbalsta politika 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Studējošais var būt persona ar funkcionēšanas ierobežojumiem1, kuram nepieciešams 

pielāgot studiju vidi un procesu,  lai radītu vienlīdzīgas iespējas iegūt augstāko izglītību.  

1.2. Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk – RSU) atbalsta studējošos ar funkcionēšanas 

ierobežojumiem dažādos ar studijām saistītajos posmos - izvēloties piemērotu studiju 

programmu, stājoties augstskolā un studiju procesā (studiju materiāli, pārbaudījumu 

kārtošana, u.c.) un veido piemērotu sociālu un fizisku vidi. RSU īsteno dažādus pasākumus 

(pakalpojumus) visu studējošo atbalstam, kas ir piemēroti arī studējošajiem ar 

funkcionēšanas ierobežojumiem, lai veicinātu viņu neatkarību un iekļaušanos studiju 

procesā.  

2. RSU atbalsta pasākumi 

2.1. Studentu serviss2 - Studentu serviss esošajiem un topošajiem studentiem sniedz 

informāciju un pakalpojumus, kas saistīti ar studiju procesu un vispārējo informāciju par 

RSU struktūrvienībām. 

2.2. Pieejama fiziskā vide - daļa ēku, kurās norisinās studiju process RSU, ir pieejamas 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām3. 

Pakāpeniski, ēkās, kurās notiek rekonstrukcija, vides pieejamība tiek nodrošināta 

atbilstoši būvnormatīviem un drošībai. Atkarībā no izvēlētās studiju programmas, 

studiju process var norisināties vairākās ēkās, kas ģeogrāfiski atrodas dažādos Rīgas 

pilsētas rajonos, tādēļ ikdienā bieži vien ir nepieciešama pārvietošanās dažādās 

distancēs. 

                                                           
1Invaliditātes likums: Funkcionēšanas ierobežojums — slimības, traumas vai iedzimta defekta izraisīts fizisks vai garīgs (organisma spēju; 

apmācības, komunikācijas, orientācijas, pārvietošanās, pašaprūpes spēju; savas uzvedības, aktivitāšu, līdzdalības kontrolēšanas spēju) 
traucējums, kas ierobežo personas spējas strādāt, aprūpēt sevi un apgrūtina tās iekļaušanos sabiedrībā. 
2 http://www.rsu.lv/studentiem/studentu-serviss 
3 skat. Akadēmisko struktūrvienību kontaktinformāciju, http://www.rsu.lv/par-rsu/kontakti-un-rekviziti 



 
 

2 
 

2.3. RSU Bibliotēkas pakalpojumi4 - liela daļa resursu (datu bāzes, e-grāmatas) un 

pakalpojumu ir pieejami attālināti. Bibliotēkas lietotājiem ar īpašām vajadzībām ir 

pieejams grāmatu priekšlasītājs “Bruno”5. 

2.4. Studējošo portāls “MyRSU”6 -  studējošajiem ir pieejams portāls un  mobilā lietotne, kuri 

apvieno iespēju vienuviet aplūkot visu studējošajam nepieciešamo, sākot ar 

pamatvajadzībām, tādām kā lekciju un nodarbību grafiku un e-studijām, kā arī e-pastu, 

beidzot ar inovācijām, kas būtiski atvieglo studējošā ikdienu. 

2.5. Valsts budžeta stipendijas - ja diviem vai vairākiem pretendentiem ir līdzvērtīgi sekmju 

un zinātniskās darbības rādītāji, minimālā stipendija vispirms tiek piešķirta prioritāri 

studējošajam ar invaliditāti7. 

2.6. Studiju un studējošā kredīts - Kredītņēmējs informē kredītiestādi par to, ka viņam ir I vai 

II invaliditātes grupa, ko apliecina invaliditātes apliecība. Ja pēc kredītu izmaksas 

uzsākšanas kredītņēmējam ir noteikta I vai II invaliditātes grupa vai tā tiek mainīta no 

vieglākas uz smagāku (uz I vai II grupu), kredīta garantija sedz kredītu pamatsummas 

atlikumu un procentus par kredīta izmantošanu pilnā apmērā, kā arī atbrīvo no kredīta 

atmaksas8.  

2.7. Mentoru programma9 - nodrošina mentoru apmācības, kurās iekļauj informāciju par 

atbalstu un pielāgojumiem universitātē. 

2.8. Psihoemocionālais atbalsts studējošajiem10 -  RSU Psihosomatikās medicīnas un 

Psihoterapijas klīnika piedāvā individuālās un grupu terapijas.  

2.9. Karjeras centra atbalsts11 - Karjeras centrs RSU studējošajiem piedāvā iespēju apmeklēt 

bezmaksas karjeras konsultāciju un psiholoģiskās konsultācijas.  

2.10. Saprātīgi pielāgojumi - studiju vides un procesa modifikācijas, kas var nodrošināt 

vienlīdzīgas iespējas mācīties, atsaucoties uz RSU Studiju un vides pieejamības 

vadlīnijām. 

2.11. Interneta platfomu pielāgojumi - tiek nodrošināta iespēja pielāgot RSU interneta 

platformu (e-studijas, rsu.lv, studējošā portāla) teksta lielumu, teksta un fona krāsu, fonta 

izmaiņas u.c., piemēram, pielāgojumus cilvēkiem ar disleksiju. 

 

 
 

                                                           
4 http://www.rsu.lv/biblioteka 
5 https://www.rsu.lv/atbalsts-lietotajiem-ar-ipasam-vajadzibam 
6 https://my.rsu.lv/ 
7 Noteikumi par stipendijām, MK noteikumi Nr.740, 24.08.2004. 
8 Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem 

MK noteikumi Nr.231, 21.04.2020. 
9 http://www.rsu.lv/studentiem/mentoru-programma 
10 http://psihosomatika.lv/page/jaunumi/psihoemocionalais-atbalsts-RSU-studentiem 
11 https://www.rsu.lv/karjeras-centrs 
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3. Kārtība, kādā studējošais ar funkcionēšanas ierobežojumiem var 

saņemt atbalstu Universitātē izveidota Rektora apstiprināta Atbalsta grupa, kas 

organizē, koordinē un attīsta piemērotus atbalsta pasākumus studējošajiem ar 

funkcionēšanas ierobežojumiem, kā arī izskata individuālus studējošo gadījumus, pieaicinot 

studējošo un viņa studiju programmas vadītāju.  

3.1. Atbalsta grupas sastāvā ietilpst Studentu servisa pārstāvis, Infrastruktūras departamenta 

pārstāvis, RSU ugunsdrošības un civilās aizsardzības speciālists, Bibliotēkas pārstāvis, 

Komunikācijas departamenta pārstāvis un Studējošo pašpārvaldes pārstāvis.  

3.2. Lai varētu īstenot piemērotus atbalsta pasākumus, ir būtiski apzināt informāciju par 

studējošajiem ar funkcionēšanas ierobežojumiem. Uzsākot studijas vai studiju laikā, 

studējošais Studentu servisā iesniedz pieteikumu par funkcionēšanas ierobežojumu 

esamību un vajadzību pēc pielāgojumiem studiju procesā. Atbilstoši Atbalsta grupas 

slēdzienam par pielāgojumu  nepieciešamību un rekomendācijām, studiju programmas 

vadītājs organizē informācijas apriti programmas realizācijā iesaistītajām RSU katedrām 

par studējošo un viņa vajadzībām pēc pielāgojumiem.  

3.3. Studiju programmas īstenošanā iesaistītais personāls rīkojas atbilstoši RSU Studiju un 

vides pieejamības vadlīnijām. 

 

 

 

Rektors         A. Pētersons      

 


