Izglītības un zinātnes resors
Kopš 2008.gada IZM pārziĦā esošajām jomām finansējums ir samazināts par vairāk
nekā 260 miljoniem latu jeb par gandrīz 50 %. Strukturālo reformu mērėi ir izmaksu
efektivitātes paaugstināšana vispārējā un profesionālā izglītībā, vienlaikus ar kvalitātes un
pieejamības nodrošināšanu; eksportspējas paaugstināšana augstākajā izglītībā un zinātnē;
nacionālo vērtību stiprināšana un popularizēšana.
• Turpinot darbu pie finansēšanas principa „nauda seko skolēnam” izvērtēšanas un
pilnveides, vienlaikus pašvaldībās nodrošināta skolu tīkla sakārtošana.
• 2010.gada 1.decembrī uzsākta profesionālajai izglītībai Ĝoti nozīmīga projekta
īstenošana kopā ar sadarbības partneriem – Latvijas Darba devēju konfederāciju,
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Projekts izstrādāts ESF aktivitātē „Nozaru
kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija”, tā
īstenošanas gaitā plānots pārskatīt profesionālās izglītības saturu, piemērojot to
veiktajiem tautsaimniecības nozaru izpētes rezultātiem, izveidojot nozaru profesionālo
kvalifikāciju struktūru, pārskatot profesiju standartus nozarēs un aktualizējot
specializāciju pamatprasības.
• 2010.gadā turpināts darbs pie nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā un
zinātnē. Janvārī valdība apstiprināja informatīvo ziĦojumu „Par nepieciešamajām
strukturālajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē Latvijas starptautiskās
konkurētspējas paaugstināšanai”. Balstoties uz šī ziĦojuma, tika sagatavots un augustā
MK apstiprināts „Pasākumu plāns par nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā
un zinātnē 2010.-2012.gadam”.
• Salīdzinot ar 2008.gada decembri, 2009.gadā IZM centrālā aparāta struktūrvienību
skaits samazināts par 40%, strādājošo skaits par 30% un atlīdzība par 37%. 11
padotības iestādes tika apvienotas un izveidotas 4 padotības iestādes (Valsts izglītības
satura centrs, Valsts valodas aăentūra, Izglītības kvalitātes valsts dienests, Valsts
izglītības attīstības aăentūra). Tāpat no 14 ar sportu saistītajām iestādēm darbu
turpinās tikai 2: MurjāĦu sporta ăimnāzija un valsts aăentūra „Latvijas Sporta
muzejs”.
• Samazinātas administratīvās prasības izglītības iestādēm - piemēram, ir atcelti
vispārējās izglītības iestāžu pedagogu amata vienību saraksti; mainīta vispārējās un
profesionālās izglītības programmu licences saĦemšanas kārtība un grozījumu
veikšana jau licencētajās programmās; mainītas prasības pedagogiem nepieciešamajai
izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai; no 36 stundām uz 30 stundām samazināta
slodze pirmsskolas pedagogiem; vienkāršota vispārējās izglītības programmu un
iestāžu akreditācijas kārtība.

