
Studēt «lauku» 
augstskolās ir lētāk 
Nosakot studiju maksu, augstskolas 
vērtē iedzīvotāju maksātspēju reģionā 
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Salidzinot studi;... maksu 
aug;tskolās Rīgā un citviet 
Latvijā, redzams, ka reģio
nos studijas ir nereti lētākas. 
Turklā! cenu atšķirība ir bū
tiska - gada maksa atšķiras 
par vairākiem simtiem latu. 
Kāpēc cena tik atšķirīga, ja 
studi;... programma un mā

cību ilgums vienāds? 
12glītbas un zinātnes mi

nistrijas (IZM) Aug;tākās iz
glītības departamenta direk
tore Gita Rēvakle skaidro, ka 
augstskolas galvenokārt strā
dā savam reģionam. TādēĻ 
novērtējot iedzīvotā;... mak
sātspē;... un sadzīves izmak
sas, tās nosaka studiju ma1<9.1. 
Vidēji 85 procenti reģionāb 
aug;tskolu studentu nāk no 

tuvākāsapkaimes. protams, ir 
arī tādi jaunieš� kuri dažādu 
apsvērumu dēļ mēdz šķērsot 
te;... vi.9.J Latvī;..., lai studētu 
noteiktā augstskolā. 

Tāpat studiju maksu re

gulē tirg...s tendences, kā arī 
augstskolu administratīvie un 
saimnieciskie izdevumi, kas 
provincēs reizēm ir lētāki. 

'Prasīt aug;tāku studiju 
maksu aug;tskola drīkst arī 
tad, ja u?Skata, ka ir prestižāka 
nekā citas au�tākās māchl 
iestādes. Likums paredz. ka 

aug;tskola pati nosaka studi
;... maksu. Tadē! prestižākās 
aug;tskolās vai pieprasītākās 
studi;... �ramrnās maksa 
mēdz būt aug;tāka," stāsta G. 
Rēvakle. 

Cenu nosaka tirgus 

Rīgas Tehniskās uni
versitātes (RTU) studiju 
prorektors Uldis Sukovskis 
atzīst, ka, piemēram, agrāk 
būvniecības nozarē studijas 
bija dārgākas, jo būvnieki 
darba tirgū bija pieprasī!� un 
tāpēc arī būvniecības studi
jas bija topā. ŠObrīd studiju 
maksa RTU ir samazināta. 
Inženierzinātņu studi;... pro
grammās iepriekšējo 1250 

latu vietā studentiem tagad 
jāmaksā vidēji 950 latu gadā. 
šajā ekonomiski grūtajā lai
kā tā rīkojas arī citas augst
skolas. "Studi;... maksu nosa
kām ne jau pēc pašizmaksas, 
bet tirgus tendencēm. RTU 

ir vairāk nekā �0 valsts 
budžeta studentu, tā ka par 
inženierzinātņu studijām 
no savas kabatas maksā tikai 
neliela dala studentu, turklā! 
tie ir vidusskolu absolventi ar 
vājākām sekmēm, kuri ne
tika budžeta grupā," skaidro 
U. S...kovskis. U. Sukovskis 
apgalvo, ka maksas studi
jas augstskolai nenes peļņu, 

vienalga, vai tās lētas vai 
dārgas. "šobrīd no maksas 
studentu daudzuma ir atka
rīga augstskolas izdzīvošana. 
Valsts finansē;...ms RTU ir 
samazināts aptuveni par 44 

procentiem," teic U. Sukov
skis. Mācību maksa atka
rīga no tā, cik laboratorijas 
augstskolai jāuztur, arī no to 
aprīkojuma, auditorī;... skaita 
un lieluma u.c. RTU ir viena 
no lielākajām aug;tskolām, 
tādēl arī izdevumi ir lielāki. 
Reģionālajās aug;tskolās 
šīs izmaksas bieži vien 
ir mazākas. 

Reģionu 
augstskolas 
humānākas 

Rēzeknes 
augstskolas  
studiju daļas 
vadītāja Alvīne Kazinika 
teic, ka reģionālās augstsko
las ir daudz humānākas pret 
saviem studentiem. "Visādi 
cenšamies palīdzēt cilvē
kiem, īpaši šajos ekonomis
kajos apstākļos. Nupat esam 
samazinā;...ši saimnieciskās 
un administratīvās izmak
sas, taču studi;... process no 
tā necietis. Mums jārēķinās, 
ka ne visi spēj iekļüt budže
ta grupā, taču ko lai dara 
šie jaunieši, ja ģimene nav 
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T.e, kuri studij.J absolventa godā tiek, pabeidzot studijas 
Rīgā, mācibām iztērējuši daudz vairāk naudas rlekā tie, 
kuri studēj.Jši reģionu augstskolās. 

tik turīga? Talab nosakām 
zemāku studiju maksu, bet 

tas nenozīmē, ka pasniedzēji 
strādātu par velti vai studen
ti nesaņemtu visu rnāchim 
nepieciešamo," stāsta A Ka
zinika. Samazinot saimnie
ciskos un administratīvos 

izdevumus, aug;tskola cer lī
dzekļus piesaisti! no Eiropas 
Savienības struktūrfondiem. 
"Nav jācenšas nopelnīt uz 

studentu rēķina, augstskolas 
var finansē;...mu saņemt, arī 
čakli rakstot projektus," pie
bilst A. Kazinika. 


