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AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA

Vieniem rekordi, citiem - 
kritums

Lielākajās universitātēs, kā arī vairākās mācību iestādēs reģionos vērojams studējošo skaita 
pieaugums. Privātajās augstskolās, kas fokusējās uz studijām krievu valodā, studentu skaits saruks

Latvijas Universitātē (LU) ba-
kalaura studijās pēc pamat-
uzņemšanas līgumu noslē-
guši 2842 reflektanti, kas ir 
par 15% vairāk nekā pērn, 

bet Rīgas Stradiņa Universitātes (RSU) 
pamatstudiju programmās jau  noslēgti 
1486 līgumi. Vasaras uzņemšana RSU 
noslēdzās ar rekordlielu studētgribētā-
ju aktivitāti - pamatstudiju programmās 
tika saņemti 7099 pieteikumi no 2273 
personām, kas  bija par 20%  vairāk nekā 
pērn. Ne tik labi rezultāti ir studētgribē-
šanai maģistantūrā, piemēram, LU ma-
ģistra studijām pieteikušies 1093 reflek-
tanti, kas ir par 4% mazāk nekā pirms 
gada. Uzņemšana dažāda līmeņa studi-
jām daudzās augstskolās vēl turpinās. 
Joprojām ir daudz brīvu budžeta vietu.

Pieteikumu birums
Ieskaitot pieteikumus uz studijām ma-
ģistrantūrā un doktorantūrā, RSU ir sa-
ņēmusi 7214 pieteikumus, kas RSU vēs-

turē ir nepieredzēts rekords. Līdz šim ir 
noslēgti 1486 studiju līgumi, bet, tā kā ir 
pamatstudiju programmas, īpaši sociāla-
jās zinātnēs, kur jaunieši turpina vēl pie-
teikties un slēgt līgumus, paredzams, ka 
līgumu skaits būs vēl lielāks. Uzņemša-
na maģistrantūrā RSU turpinās līdz 13. 
augustam, bet doktorantūrā – līdz 16. 
augustam. RSU rektors profesors Aigars 
Pētersons lielo studētgribētāju interesi 
vērtē kā Latvijas augstākās izglītības 
veiksmes stāstu starptautiskā mērogā, ko 
izdevies panākt RSU sakārtotas studiju 
vides un labās reputācijas dēļ. Šā brīža 
prognozes liecina, ka visas RSU valsts 
piešķirtās 760 budžeta vietas tiks aizpil-
dītas, turklāt atsevišķās programmās uz 
vienu vietu pretendējuši vairāk nekā 10 
reflektanti. Lielākais pieteikumu skaits  
tika saņemts programmā Medicīna – 
1180, veidojot sešu cilvēku konkursu uz 
vienu budžeta vietu. Augstu studētgribē-
tāju interesi radījušas pamatstudiju prog-
rammas Fizioterapija (14 pretendenti uz 

vienu valsts budžeta vietu), Ergoterapija 
(13), Zobārstniecība (9), Audiologopēdija 
(9) un Farmācija (6), bet studiju program-
mā Uzturs uz vienu budžeta vietu preten-
dē 34 studētgribētāji. No sociālo zinātņu 
pamatstudiju programmām visvairāk 
pieteikumu saņemts programmās Psi-
holoģija (352 pieteikumi), Tiesībzinātne 
(298), Multimediju komunikācija (291), 
Starptautiskais mārketings un reklāma 
(251), kā arī Starptautiskās attiecības 
– Eiropas studijas (229). Tikmēr RSU 
Liepājas filiālē pieprasītākās pamatstu-
diju programmas šovasar bijušas Ārsta 
palīgs, Ārstnieciskā masāža un Māszi-
nības. Kopumā RSU šogad pamatstu-
diju, maģistra un doktorantūras līmenī 
piedāvā 31 studiju programmu sociālajās 
zinātnēs un 35 programmas veselības ap-
rūpē un medicīnā. 

Piesaista jaunā infrastruktūra
Šīs vasaras uzņemšanā gandrīz visās 
LU fakultātēs bija vērojams studētgribē-

tāju skaita pieaugums. Salīdzinājumā ar 
2018. gadu Pedagoģijas, psiholoģijas un 
mākslas fakultātē studētgribētāju skaits 
pieaudzis par 152 jeb 27%, Biznesa, va-
dības un ekonomikas fakultātē par 86 
jeb 26%, Humanitāro zinātņu fakultātē 
par 66 jeb 23%. Tāpat stabils studētgri-
bētāju pieaugums novērojams LU filiā-
lēs. Ja pērn studiju vietas ieguva 126 
reflektanti, tad šogad – 202 reflektanti. 
LU Studentu servisa departamenta di-
rektors Jānis Saulītis lēš, ka studētgri-
bētāju skaitu ietekmējis vidējās izglītī-
bas absolventu skaits, kas šogad ir lie-
lāks nekā citus gadus. «Studētgribētāju 
pieaugums LU bija sagaidāms, bet tas ir 
sanācis ievērojami lielāks. Domāju, ka 
lielu lomu spēlē augstskolas jaunā infra-
struktūra. Ļoti labi rezultāti ir arī jau-
najām programmām, piemēram, Sports, 
tehnoloģijas un sabiedrības veselība, 
kas piesaistīja vairāk nekā 40 studēt-
gribētājus, tāpat interese ir par studiju 
programmu Sporta treneris,» skaidro J. 

Lielā studētgribētāju 
interese ir  jāvērtē kā 

Latvijas augstākās 
izglītības veiksmes 
stāsts starptautiskā 
mērogā, ko izdevies 
panākt sakārtotas 

studiju vides un 
augstskolas labās 
reputācijas dēļ,

AIGARS PĒTERSONS, 
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Saulītis. Kopumā LU vienotajā uzņem-
šanā saņēmusi 16 150 studētgribētāju 
pieteikumus, un pirmajā prioritātē LU 
ir izvēlējušies 4062 reflektantu. Pēc stu-
dētgribētāju pieteikumu skaita uz bu-
džeta vietām populārākās programmas 
LU ir Datorzinātnes, Tiesību zinātne, 
Psiholoģija, Komunikācijas zinātne un 
Vadības zinības. 

Pieaugums arī reģionos
Vidzemes augstskola (ViA) līdz šim ir 
noslēgusi 220 studiju līgumus, kas ir 
par 7% vairāk  nekā pērn šajā pašā lai-
ka periodā. Tā kā  papilduzņemšana un 
līgumu parakstīšana vēl turpinās, iespē-
jams, to skaits vēl palielināsies. Intere-
si par studijām ViA izrādījuši ārvalstu 
studenti arī no tādām valstīm kā Japāna, 
Indija, Meksika, Azerbaidžāna un Kip-
ra.  Šogad populārākās studiju program-
mas ViA ir Informāciju tehnoloģijas, 
Tūrisma organizācija un vadība, Komu-
nikācija un sabiedriskās attiecības, Me-
diju studijas un žurnālistika. Liepājas 
Universitātē (LiepU) kopējais studentu 
skaita pieaugums ir 1,5% robežās. Lie-
lākais kāpums noslēgto līgumu ziņā ir 
pamatstudijās – teju 2%. Papilduzņem-
šana LiepU turpinās līdz 30. augustam. 
Populārākās pamatstudiju programmas 
šīs vasaras uzņemšanā Kurzemes augst-
skolā bija Informācijas tehnoloģija, Biz-
nesa un organizāciju vadība, Kultūras 
vadība, Dizains, Jauno mediju māksla 
un Eiropas valodu un kultūras studijas. 
Šogad lielākais pretendentu konkurss – 
trīs uz vienu vietu - bija studiju virzie-
nā Vadība, administrēšana un nekusta-
mo īpašumu pārvaldība, savukārt stu-
diju virzienos Izglītība, pedagoģija un 
sports un Māksla – divi pretendenti uz 
vienu studiju vietu. Pieprasītākās ma-
ģistrantūras studiju programmas –  Va-
dības zinības, Rakstniecības studijas 
un Sociālais darbs. Vislielākais kon-
kurss - trīs pretendenti uz vienu studiju 
vietu - bija studiju programmā Vadības 
zinības. Tā kā ārzemju studentu atlase 
LiepU turpinās, tiek prognozēts, ka nā-
kamajā akadēmiskajā gadā varētu būt 20 
līdz 25 ārzemju studenti, kas ir nedaudz 
mazāk nekā pērn. Kā viens no iemes-
liem tiek minētas augstākas prasības 
pretendentu atlasē.

Bez īpašiem pārsteigumiem
Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 
budžeta vietas pamatā ir aizpildītas un 
uzņemšanas plāns ir izpildīts, atzīst 
augstskolas uzņemšanas komisijas vadī-
tāja Inesa Bušovska. RTU pamatstudiju 
un augstākā līmeņa studiju programmās 
1. kursā ir ieskaitījusi gandrīz 2500 jau-
no studentu. Konkrēts studentu skaits 
būs zināms tikai septembrī, kad visi 
jaunie studenti būs parakstījuši studiju 
līgumus. Līdzīgi kā pagājušajā gadā, arī 
šogad vispieprasītākās ir  programmas 
Datorsistēmas, Informācijas tehnoloģi-
ja, Arhitektūra, Būvniecība, Medicīnas 
inženierija un fizika, Muitas un un no-
dokļu administrēšana, Uzņēmējdarbība 
un vadīšana, Ķīmijas tehnoloģija, Au-
tomobiļu transports, Aviācijas nodok-
ļu administrēšana, transports. Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte (LLU) ir 
noslēgusi pamatuzņemšanu ar 1000 jau-
najiem pamatstudiju un augstākā līmeņa 
studentiem no Latvijas, kas ir līdzīgi kā 
iepriekšējā gadā. Nedaudz vairāk pie-
augusi interese par studijām pilna laika 
programmās, bet samazinājusies nepil-
na laika programmās. Studiju līgumu 
slēgšana ar ārvalstu studentiem vēl ir 
procesā, taču, vērtējot pieteikumus, tiek 
prognozēts, ka rudens semestrī ārvalstu 
studējošo īpatsvars būs vismaz 5% no 
jaunuzņemto studentu kopskaita. Popu-
lārākās studiju programmas pamatstu-
dijās, kurās saņemts lielākais pieteiku-
mu skaits, ir Veterinārmedicīna, Mežin-
ženieris, Lauksaimniecība, Ekonomika 
un Datorvadība un datorzinātne. Savu-
kārt lielākais pretendentu konkurss uz 
vienu valsts finansētu studiju vietu bija 
programmā Komercdarbība un uzņē-
muma vadība, kur uz vienu studiju vietu 
pretendēja 7 cilvēki, un Veterinārmedi-
cīna (4). Populārākās studiju program-
mas augstākā līmeņa studijās ir Uzņē-
mējdarbības vadība (10), Projektu vadī-
ba (9)  un Organizāciju un sabiedrības 
pārvaldes socioloģija (3). Uzņemšana 
LLU turpināsies arī augustā,  studētgri-
bētājiem tiks piedāvāta iespēja pieteik-
ties uz maksas studiju vietām. Uzņem-
šana Biznesa augstskolā Turība norit vi-
sas vasaras garumā, ārvalstu studenti to 
dara arī septembrī.  Šā brīža tendences 
ir visnotaļ pozitīvas, studētgribētāji ak-

tīvi piesakās visos studiju līmeņos – no 
koledžas līdz pat doktorantūrai. Intere-
se par studijām ir arī filiālēs. Līdzīgi kā 
pērn, arī šogad saglabājusies nemainī-
gi augsta interese par uzņēmējdarbības 
vadības un tūrisma jomas studijām. Sa-
līdzinot ar pagājušo gadu, ir pieaugusi 
interese par komunikācijas jomas studi-
jām - bakalaura studiju programmās Sa-
biedriskās attiecības un Starptautiskās 
komunikācijas vadība uzņemto studen-
tu skaits palielinājies par aptuveni 11%. 
Savukārt bakalaura studiju programmā 
Uzņēmējdarbības vadība pieaugums 
ir aptuveni 15%, bet bakalaura studi-
ju programmā Tūrisma un viesmīlības 
nozares uzņēmumu vadība – aptuveni 
12%. Arī ārvalstnieku vidū tendences 
saglabājas līdzīgas - vislielākā interese 
un uzņemto ārvalstu studentu skaits ir 
bakalaura programmās Uzņēmējdarbī-
bas vadība un Tūrisma un viesmīlības 
nozares uzņēmumu vadība. Pieaug ār-
valstu studentu interese arī par maģis-
trantūras studijām un jauno bakalaura 
studiju programmu Datorsistēmas, ko 
piedāvā tikai angļu valodā. 

Vēl brīvas budžeta vietas
Daudzās augstskolās vēl ir pieejamas 
brīvas budžeta vietas – LU bakalaura 
studijām par valsts finansējumu vēl var 
pieteikties 101 students, bet maģistrantū-
rā  joprojām ir 180 vakances. Arī  ViA 
vēl ir pieejamas budžeta vietas. Visas 
tās ir aizpildītas Sabiedrības zinātņu fa-
kultātes programmās, bet neaizpildītas 
budžeta vietas gan bakalaura, gan kole-
džas līmeņa studijās ir Inženierzinātņu 
fakultātes programmās Mehatronika un 
Informācijas tehnoloģijas. Arī maģis-
tra līmeņa studiju programmās iespējams 
pretendēt uz budžeta un maksas studiju 
vietām. Uz budžeta vietām vēl var pie-
teikties arī LiepU. Brīvas budžeta vietas 
ir pieejamas pamatstudiju programmās 
Informācijas tehnoloģija, Mehatronika, 
Matemātika, fizika un datorzinātnes, 
Vides un atjaunojamo energoresursu 
pārvaldība un inženierija, Eiropas va-
lodu un kultūras studijas, Baltu filoloģi-
ja, kultūra un komunikācija, kā arī  ma-
ģistra studiju programmās Informācijas 
tehnoloģija, Ekotehnoloģijas, Vispārējās 
izglītības skolotājs (matemātikā, fizikā, 

bioloģijā, informātikā). Vairākās studiju 
programmās vēl ir pieejamas pāris valsts 
finansētās studiju vietas arī LLU. Pamat-
studiju līmenī tās ir programmas Būv-
niecība, Zemes ierīcība un mērniecība, 
Vide un ūdenssaimniecība, Lauksaim-
niecība, Ēdināšanas un viesnīcu uzņē-
mējdarbība u.c.  

Iecērt robu 
Transporta un sakaru institūtā (TSI) uz-
ņemšana turpināsies līdz augusta bei-
gām, taču šā brīža pieteikumu skaits lie-
cina, ka šajā mācību iestādē varētu būt 
aptuveni 25% studējošo skaita kritums 
nākamajā akadēmiskajā gadā, salīdzi-
not ar iepriekšējo. Tas ir saistīts ar stu-
diju valodas ierobežojumiem, kas stājās 
spēkā 2019. gadā un skar galvenokārt 
krievu valodā studējošos, jo šajā valodā 
studiju programmas vairs nav pieejamas. 
Arī  Biznesa, mākslas un tehnoloģiju 
augstskola RISEBA šī iemesla dēļ sa-
gaida ārvalstu studentu skaita samazi-
nāšanos. «Tas ir saistīts ar nepārdomāto 
aizliegumu privātajām augstskolām brīvi 
izvēlēties studiju valodu. Lai arī jau eso-
šajām programmām angļu valodā esam 
pievienojuši jaunas, arī  tālmācībā, tomēr 
redzam, ka post-padomju valstu studenti, 
kas bija noteikta mūsu izglītības eksporta 
niša, tomēr labāk izvēlas studijas krievu 
valodā ar mums konkurējošās augstsko-
lās Polijā, Lietuvā, Čehijā un citās valstīs, 
kur valodu ierobežojumu nav ne tikai pri-
vātajās, bet arī valsts augstskolās,» kon-
statē RISEBA prorektors Ilmārs Krei-
tuss. DB jau rakstīja, ka Latvijas Tirdz-
niecības un rūpniecības kamera ir aprē-
ķinājusi, ka šo grozījumu rezultātā valstij 
gar degunu aizies 54 miljoni eiro, jo Lat-
vijā krievu valodā mācījās aptuveni 2000 
ārvalstu studentu. Domnīcas CERTUS 
veiktajā pētījumā noskaidrots, ka viena 
ārvalstu studenta mācību un dzīvošanas 
izmaksas ir aptuveni 27 000 eiro gadā. 
Arvien vairāk TSI vietējie studenti izvē-
las studēt angļu valodā, nākamajā gadā 
to darīs aptuveni 60% no viņiem. Tas ir 
skaidrojams ar to, ka  lielākais pieprasī-
jums ir Datorzinātņu un telekomunikāci-
ju fakultātes programmām, ņemot vērā, 
ka IT nozarē darba valoda un literatūra 
pārsvarā ir tieši angļu valodā.  

Kristīne Stepiņa
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