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Šobrīd gandrīz visās aug-
stākās izglītības iestādēs 
pieteikšanās procedūra ir 
ilgstoša.

Tā sagādā neērtības gan to-
pošajiem studentiem, gan 
augstskolām pārlasot visus 
pieteikumus un izvērtējot la-
bākos kandidātus, tāpēc tiek 
rasts risinājums. E-lietu mi-
nistre Ina Gudele skaidroja, 
ka, iespējams, jau nākošgad 
tiks ieviesta ērta elektronis-
ka sistēma, kas atvieglos 
augstskolu pieteikšanās pro-
cedūru. Tā ir vienota sistē-
ma, kurā topošais students 
ievada savus datus un vē-
lamās studiju programmas 
prioritāšu secībā, tālākās 
darbības veic pati sistēma. 
Par sistēmas lietošanu tiks 
piemērotas valsts nodevas, 
kas ierobežos topošo studen-
tu neizsmeļamās vēlmes, lai 
nerastos situācija, ka cilvēks 
pieteicies visām 25 Latvijas 

augstskolām. Sistēmas iz-
maksas tiks segtas no Izglī-
tības ministrijas līdzekļiem. 
Savukārt sistēmas modelis 
tiks veidots līdzīgs šobrīd 
Lietuvā esošajam, kuram 

pieteikušās un veiksmīgi 
darbojas 17 no 23 Lietuvas 
augstskolām. Visdrīzāk jau 
nākošā mācību gada vidus-
skolas absolventi varēs iz-
mantot šīs sistēmas priekš-
rocības, kas noteikti atvieg-
los augstskolu darbu un pie-
teikšanās procedūru padarīs 
organizētāku. Sistēma ir kā 
pretimnākšana studentiem 
un informācijas apmaiņa 
starp augstskolām, jo tad 
tiks novērstas tās problē-
mas, kas rodas tad, ja kon-
krētā persona tiek uzņemta 
vairākās augstskolās, bet 
izvēlēta tiek viena. Interesi 
par iesaistīšanos topošajā 
projektā ir izteikušas piecas 
augstskolas. 

Nevar pārbaudīt
Viena no tām ir Latvijas 
Universitāte: «Mēs esam ie-
interesēti šāda veida sistē-
mā, taču galvenā problēma, 
kāpēc LU jau līdz šim nav 

ieviesusi savu elektroniskās 
pieteikšanos studijām, ir tas, 
ka pagaidām nav iespējams 
elektroniski pārbaudīt cilvē-
ka - pretendenta iepriekšējo 
izglītību, kas ļautu pārlieci-
nāties, vai pretendentam ir 
uzņemšanas prasībām at-
bilstošas zināšanas. Ja šāda 
sistēma tiktu ieviesta, tas, 
protams, atvieglotu uzņem-
šanas procedūru, likvidētu 
rindas uzņemšanas laikā, 
samazinātu izmaksas ne ti-
kai Universitātei, bet arī 
pašiem jauniešiem, kam ne-
būtu jābrauc uz Rīgu, lai 
pieteiktos studijām. Šobrīd 
LU veiksmīgi darbojas LUIS 
(Latvijas Universitātes in-
formatīvā sistēma), kas ļauj 
Universitātes studentiem 
elektroniski reģistrēties se-
mestrim, kursiem, valsts 
budžeta stipendijām, sekot 
līdzi savām sekmēm un mak-
sājumiem, tāpēc mums jau 
ir pieredze šādas sistēmas 

uzturēšanā,» skaidro Ilona 
Vilcāne, LU sabiedrisko at-
tiecību departamenta spe-
ciāliste.

Atvieglos darbu
Rīgas Tehniskā universi-
tāte arī izteikusi vēlēšanos 
iesaistīties vienotā sistēmā: 
«RTU katrā ziņā atbalsta 
šī projekta realizāciju, tā-
pēc sagatavojām atbilstošu 
priekšlikumu e-pakalpoju-
mu attīstības projekta ideju 
aptaujas laikā. Arī ES politi-
kas dokumentā eEurope vie-
notu reģistrāciju studijām 
augstskolās ir definējusi kā 
vienu no 20 elektroniska-
jiem pamatpakalpojumiem 
iedzīvotājiem. Šādas sistē-
mas ieviešana atvieglos gan 
augstskolu, gan reflektantu 
darbu. Piemēram, reflektan-
tam, kurš vēlas studēt vadīb-
zinības, būs jāaizpilda tikai 
viens pieteikums, nosakot, 
kura ir primārā augstsko-

las izvēle, kura - sekundārā. 
Augstskolām šīs sistēmas 
ieviešana dos savlaicīgāku 
un precīzāku informāciju 
par uzņemšanas gaitu, kas 
atvieglos administratīvo 
darbu,» stāsta RTU rektora 
vietnieks IT jautājumos Zig-
munds Zitmanis.

Daļēji notiek
Banku augstskolas adminis-
tratīvais direktors Andris 
Sarnovičs ir pārliecināts, ka 
«vienota elektroniskā sistē-
ma ir ļoti laba un atbalstāma 
lieta. Pašlaik tas jau daļēji 
notiek – Banku augstskolā 
jau 2006. gadā varēja aizpil-
dīt elektroniskās pieteiku-
mu formas, taču augstskola 
ir arī par vienotu studentu 
uzskaites sistēmu. Tomēr vi-
sam jābūt racionālam –  ļoti 
svarīgs ir personiskais kon-
takts ar studentu.»

Elīna Belova
Speciāli Dienas biznesam
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Augstākā izglītība būs datorpeles klikšķa attālumā

 «Sistēmas modelis tiks 
veidots līdzīgs Lietuvā 
eso šajam,» skaidro e – lietu 
ministre Ina Gudele.  FOTO: EVA 
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