
Uzzini kā piekļūt un
izmantot TSI informācijas
resursus

TSI INFORMĀCIJAS
RESURSI: GIDS 



Šis gids palīdzēs aktivizēt
Tavu studenta profilu un
iepazīstinās ar TSI
informācijas resursiem.

Laipni lūgti TSI! STUDENTA LOGINS UN PAROLE

TSI MĀCĪBU PĀRVALDĪBAS SISTĒMA

STUDENTU PORTĀLS

TAVS STUDENTA E-PASTS

TSI BIBLIOTĒKA

TSI MOBILĀ APLIKĀCIJA

Iestati savu studenta loginu un paroli un uzzini
kā vēlāk to var atjaunot.

Lasi šeit kā apskatīt kursu materiālus,
mājasdarbus, atzīmes. Šī vietne būs vajadzīga arī
priekš attālinātām lekcijām un konsultācijām.

Vieta, kur varēsi redzēt lekciju sarakstu, savas
semestra atzīmes, noderīgas saites, rēķinus un daudz
ko citu! 

Tieši tā, Tev ir nodrošināts studenta e-pasts priekš
iekšējās komunikācijas. Uzzini kā to aktivizēt šeit!

Hogwarts bibliotēka būtu greizsirdīga! Šeit uzzināsi
galvenās vadlīnijas piekļūšanai un izmantošanai.

Ērta izmantošanā, TSI izstrādāta aplikācija, kas palīdz
mūsu studentiem orientēties sarakstā un ne tikai.
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Kā aktivizēt manu studenta profilu?

STUDENTA LOGINS UN PAROLE

"Welcome Week" laikā Tev būs ieplānota klātienes
lekcija ar mūsu speciālistiem no Studiju Daļas,
kas ar Tevi kopā izies visu studenta profila
aktivizēšanas procesu.

Bet, tikpat vienkārši Tu vari aktivizēt to
pats/pati jebkurā laikā, izmantojot savu ierīci!
Lai izdarīt to, vienkārši seko soļiem gida
nākamajā lapaspusē. 
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Seko saitei: 

Ievadi savu loginu kā st##### ("st"+ 5 cipari Tava
studenta koda, piemēram, "st12345"), ievadi captcha
kodu un nospied "Atjaunot".
Apstiprinājuma vēstule būs aizsūtīta uz Tavu e-pastu
(uz to, ko minēji iestāšanas procesā). Seko saitei,
kuru redzi vēstulē.
Tagad Tev ir jāizveido droša parole. Jaunai parolei ir
jāsatur 8+ simboli, lietojot lielos un mazos burtus un
ciparus. Ņem vērā, ka parole nedrīkst saturēt Tavu
vārdu un uzvārdu! 

1.

2.

3.

4.

STUDENTA LOGINS UN PAROLE

pass-reset.tsi.lv/

4 soļi lai aktivizēt Tavu studenta profilu ārpus TSI
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https://pass-reset.tsi.lv/


STUDENTA LOGINS UN PAROLE

TSI datoriem
Studentu portālam
Mācību pārvaldības sistēmai
Tavam studenta e-pastam
TSI mobilajai aplikācijai

Apsveicam!
Tagad Tev ir TSI studenta profils!

Lūdzu, atceries savu paroli un loginu, jo tie
būs vajadzīgi lai piekļūt:

Ja gadās tā, ka pazaudēji vai aizmirsi paroli
- to var atjaunot šeit: pass-reset.tsi.lv/
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https://pass-reset.tsi.lv/


Visa komunikācija starp Tevi un TSI ir
organizēta caur Tavu TSI studenta e-
pastu.

TSI nodrošina saviem studentiem gatavu
lietošanai e-pastu uz Microsoft Office
365 bāzes. 

Tu saņemsi oficiālas vēstules,
paziņojumus, atgādinājumus, vēstules no
pasniedzējiem un no Studiju Daļas -
viss uz studenta e-pastu.

Tā kā Tu lietosi vienu studenta profilu
visām TSI sistēmām, Tavs e-pasts būs
sinhronizēts arī ar TSI Mācību
pārvaldības sistēmu!
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STUDENTA E-PASTS



1. Seko saitei www.office.com

2. Ienāc, izmantojot studenta kodu.  
Ievadi st#####@students.tsi.lv kā savu
e-pastu (kur ##### ir Tavs studenta
kods). Ievadi sava studenta profila
paroli, ko lieto visām citām TSI
sistēmām.

3. Kad esi pietecies, klikšķini uz
Outlook ikonas, ko redzēsi navigācijas
panelī. 

Droši pieslēdzies studenta e-pastam no
pārlūkprogrammas, lietojumprogrammas

vai mobilās aplikācijas
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Kā piekļūt:

STUDENTA E-PASTS

https://www.office.com/
https://www.office.com/


STUDENTU PORTĀLS
mans.tsi.lv

Savu lekciju sarakstu
Informāciju par savu studenta profilu
Citu grupu un pasniedzēju sarakstus
Savas semestra atzīmes
Informāciju par rēķiniem un
maksājumiem
Saites iz citiem TSI resursiem

Šeit Tu atradīsi:
 

st12345

*********
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https://mans.tsi.lv/login


Personas dati – vispārēja informācija par Tavu
studenta profilu + lekciju apmeklējuma statistika un
akadēmiskie un finanšu parādi.
Studijas TSI – Tavas programmas mācību plāns pēc
semestriem + Tavas sekmes un gala vērtējumi.
Saraksts – lekciju saraksts ar filtrācijas opcijām
(skaties nākamas gida lapaspuses).
Līgumi – saraksts ar oficiāliem vienošanos starp Tevi
un TSI.
Rēķini un apmaksa – saraksts ar rēķiniem un to
statusiem, ko var apmaksāt tieši no Studentu Portāla.
Moodle, Bibliotēka, E-mail, Jaunumi - saites uz
citiem TSI informācijas resursiem.
Paroles atiestatīšana – saite uz vietni, kur varēsi
atjaunot vai nomainīt savu studenta profila paroli.

Nospied uz izvēlnes ikonas ekrāna augšējā daļā.
No šejienes vari doties uz citam sadaļām un saitēm.

STUDENTU PORTĀLS
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Vari skatīties sarakstu,
kārtojot pēc mēneša,
nedēļas vai dienas.
Izvēlies vajadzīgo
opciju šeit:

Kad skaties sarakstu pēc mēneša, lai
redzēt vairāk informācijas
(pasniedzēja vārds, auditorija,
utt.) - nospied uz vajadzīga datuma
(dienas) un detaļas būs paradītas.

STUDENTU PORTĀLS
Lai apskatītos savas grupas
lekciju sarakstu - izvēlies
grupu no saraksta filtru
panelī un spied "Paradīt".
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Tev ir iespēja pārbaudīt interesējoša pasniedzēja konsultāciju laikus. Lai izdarīt
to, izvēlies pasniedzēja vārdu no saraksta filtru panelī, un nospied "Paradīt". 
Ņem vērā, ka  filtrus "grupa" or "auditorija" ir jāatstāj tukšus! Sarakstā meklē
lekcijas ar nosaukumu "Konsultācija".

STUDENTU PORTĀLS
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TSI MĀCĪBU
PĀRVALDĪBAS SISTĒMA

e.tsi.lv un distant.tsi.lv ir mūsu galvenās
mācību pārvaldības sistēmas. Tām var
piekļūt izmantojot savu studenta profila
loginu un paroli.

Tur ir informācija par visiem mūsu mācību
kursiem. Iekš katra kursa varēsi atrast
kursa tematu plānu, saites uz studiju
materiāliem, Tavu darbu iesniegšanas
vietni, online klasi priekš attālinātām
lekcijām un daudz ko vēl!

Tepat atrodas arī aktuālākā informācija par
Erasmus+ apmaiņas programmu, mesendžeris
komunikācijai ar pasniedzējiem, un online
klases priekš konsultacijām.
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TSI MĀCĪBU
PĀRVALDĪBAS SISTĒMA

Piekļūšana pirmajā reizē

1. Seko saitei:          vai
               ja esi attālinātas programmas students/-e.  

2. Pieslēdzies ar savu studentu kodu (st#####) kā loginu un
paroli, ko izveidoji priekš sava studenta profila.

3. Kad pirmo reizi ienāksi sistēmā, būsi pārvirzīts/-a uz sava
profila sadaļu. Šeit Tev vajadzēs ievadīt savu e-pastu un pēc
izvēles arī citu prasītu informāciju formā, tad nospiest
"Atjaunināt profilu". Apstiprinājuma vēstule atnāks uz e-pastu,
ko tikko ievadīji. 

4. Seko saitei no vēstules, ko saņēmi. Pēc tā vari droši sākt
lietot sistēmu!

e.tsi.lv
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distant.tsi.lv

https://e.tsi.lv/
https://distant.tsi.lv/


Pēc tām izvēlies
vajadzīgo priekšmetu
(kursu) no saraksta

Parasti, lai piekļūt kursa
materiāliem tiks prasīta

reģistrācijas atslēga. Šo atslēgu
dod kursa pasniedzējs.

TSI MĀCĪBU
PĀRVALDĪBAS SISTĒMA

Izvēlies savu programmu
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Piedalies
online testos!

Skaties & lejuielādē
lekciju materiālus!

 

Iesniedz savus
darbus vērtēšanai!

TSI MĀCĪBU
PĀRVALDĪBAS SISTĒMA

15



Uz doto brīdi TSI bibliotēkā atrodas gandrīz trīs
tūkstoši elektronisko resursu – monogrāfijas, mācību
grāmatas un citi materiāli, un šī kolekcija turpina
pieaugt!

Bibliotēku vienmēr vari apmeklēt klātienē (TSI ēkas
2. stāvā), bet tai ir arī online serviss, kas ir
pieejams 24/7.

Uz online bibliotēku var aiziet caur TSI mājaslapu,
Studenta Portālu, vai sekojot šai saitei: 

Ja atrodies ārpus TSI tīkla, piekļūšanai ir jālieto
VPN savienojums (skaties bibliotēkas instrukciju).

Mūsu bibliotēkā vari meklēt, pētīt un lejupielādēt
sev vajadzīgas grāmatas vai rakstus. Daži materiāli
ir pieejami tikai drukātā formātā - tādā gadījumā Tu
vari rezervēt kopiju uz sava vārda un atnākt tai
pakaļ  klātienē vēlāk.

Vairāk informācijas meklē online bibliotēkas   

ONLINE 
BIBLIOTĒKA

instrukcijā
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lib.tsi.lv

https://drive.google.com/file/d/15449BiAnzFsdM65SWQMa_3TmHT_lQgwP/view
https://lib.tsi.lv/


TSI MOBILĀ
APLIKĀCIJA 

Izstrādāta ar mūsu DevLab komandas
spēkiem,TSI mobilā aplikācija ir
pieejama gan uz Android, gan uz iOS 
platformas. 

    
Aplikācijai ir plaša

funkcionalitāte!Šeit vari
apskatīt savu sarakstu, TSI

ziņu dēli, atrast pasniedzēju
kontaktus, un saņemt paziņojumus.

Viekārši atrodi aplikāciju ar
nosaukumu "TSI schedule" savas
ierīces aplikāciju veikalā 
(App Store vai Google play),
lejupielādē to un seko gidam tālāk,
lai uzzināt kā to izmantot.
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TSI MOBILĀ
APLIKĀCIJA 

Izmanto savu studenta kodu un studenta
profila paroli, lai pieslēgtos.

Izpēti navigācijas
izvēlni

Izvēlies vajadzīgus
iestatījumus
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TSI MOBILĀ
APLIKĀCIJA 

Skaties sarakstu pēc dienām, nedēļām, vai
mēnešiem, izvēloties vajadzīgo opciju no
iestatījumu cilnes.

Varēsi redzēt plānotas lekcijas priekšmeta
nosaukumu, auditoriju, pasniedzēju un
komentārus.

Tāpat var apksatīties sarakstu priekš citas
grupas vai pasniedzēja. Vajadzēs tikai
uzlikt vajadzīgos filtrus, uzspiežot
navigācijas ikonu ekrāna apakšējā daļā.

Kā apskatīties savu leckiju sarakstu?
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GATAVS!GATAVS!GATAVS!

Tagad Tev ir visa
nepieciešama informācija
par TSI informācijas

resursiem un Tu esi gatavs
izmantot tos lai sasniegt
savus akadēmiskus mērķus!

 
 
 
 

Vēlam Tev veiksmi un labi
pavadīt laiku!

 
 

Šeit ir saraksts ar noderīgām saitēm
ātrai navigācijai:

Studentu portāls:  

Mācību pārvaldības sistēma:

Bibliotēka:

Studiju daļa:

Kabinets: 100 (1.stāvs)

Tehniskā palīdzība (helpdesk): 

Seko mums: 

@tsi_university TSIpage TSIRiga

mans.tsi.lv

e.tsi.lv

lib.tsi.lv

Tel.: +371 67100523
E-pasts: student@tsi.lv

Tel.: +371 67100555 
E-pasts: helpdesk@tsi.lv
Kabinets: 228 (2.stāvs)
Mājaslapa: 
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distant.tsi.lv|

helpdesk.tsi.lv

https://mans.tsi.lv/login
https://e.tsi.lv/
https://lib.tsi.lv/
mailto:student@tsi.lv
https://distant.tsi.lv/
http://helpdesk.tsi.lv/front/helpdesk.public.php

