VeA rektora amata pretendenta
Sergeja Hiļķeviča
Ventspils Augstskolas vadīšanas un attīstības koncepcija
2016. – 2021. gadiem
1. Amata pretendents vairākus gadus strādā VeA dekāna, zinātnēs un attīstības daļas vadītāja,
prorektora amatos un līdz ar to ir pietiekami detalizēti informēts par jautājumiem, kas ir
saistīti ar VeA vadīšanu. Pretendents plāno turpināt darbus, virzītus uz Ventspils Augstskolas
attīstību, palielinot VeA koleģiālo institūciju lomu pārvaldībā un īstenojot demokrātisko
vadīšanas stilu.
2. Amata pretendents plāno veikt darbību saskaņā ar Ventspils Augstskolas Senātā 2010 gada 8.
decembrī apstiprināto Ventspils Augstskolas rektora amata aprakstu.
3. Amata aprakstā ir noteikts, ka rektors īsteno augstskolas vispārīgo administratīvo, finanšu un
personāla vadību, tai skaitā:
3.1. atbild par augstskolas darbības tiesiskumu;
3.2. atbild par studiju, zinātniskās darbības un mākslinieciskās jaunrades kvalitāti;
3.3. nodrošina augstskolas finanšu līdzekļu, kā arī mantas likumīgu, ekonomisku un
mērķtiecīgu izlietojumu;
3.4. atbild par augstskolas attīstības stratēģijas īstenošanu;
3.5. atbild par augstskolas personāla attīstību un nodrošina akadēmiskā personāla un
studējošo akadēmisko brīvību;
3.6. organizē augstskolas ikgadējā budžeta projekta sagatavošanu, kuru iesniedz
apstiprināšanai senātam;
3.7. sagatavo un iesniedz apstiprināšanai senātam lēmumu projektus par augstskolas
nekustamās mantas atsavināšanu vai apgrūtināšanu ar lietu tiesībām;
3.8. LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē ziņu iesniegšanu LR Valsts
ieņēmumu dienestam par grozījumiem Ventspils Augstskolas valsts amatpersonu
sarakstā, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Akadēmiskā personāla reģistram par jauna
ieraksta izdarīšanu vai izmaiņām par personām, kuras ieņem akadēmiskos amatus
Ventspils Augstskolā, Latvijas Zinātņu akadēmijas Zinātniskā personāla datu bāzei
informāciju par zinātniskajās institūcijās akadēmiskajos amatos ievēlēto zinātnisko
personālu un citiem ar augstskolas darbību saistītiem reģistriem, kuros spēkā esošie LR
normatīvie akti paredz ziņu iesniegšanu no augstskolas, un atbild par šo iesniegto ziņu
precizitāti un atbilstību īstenībai.
4. 2016. gadā 9. novembrī VeA Senātā tika apstiprināta „Ventspils Augstskolas attīstības
stratēģija laika posmam no 2016. līdz 2020.gadam”. Dokuments ir atrodams VeA iekšējā
tīklā publiski pieejamā diskā K:
K:\Senats\VeA_Strategija_GALA_10.11_02(16-93).doc
5. Dokuments „Ventspils Augstskolas attīstības stratēģija laika posmam no 2016. līdz
2020.gadam” atspoguļo VeA administrācijas un VeA Senāta saskaņoto viedokli par
•

VeA misiju

•

VeA nākotnes redzējumu

•

VeA vērtībām

•

VeA SVID analīzi

•

VeA mērķiem

•

Studiju attīstības virziena mērķiem

•

Zinātnes attīstības virziena mērķiem

•

Administrācijas un saimnieciskās attīstības virziena mērķiem

•

Stratēģiskās plānošanas dokumentiem

Sakarā ar to, ka Senāta lēmumi rektoram ir saistoši, šis dokuments ir uzskatāms arī kā VeA
rektora vadīšanas un attīstības koncepcija stratēģiskā periodā, par kuru īstenošanu būs
nepieciešams sniegt atskaiti Senātam.
6. Amata pretendents piekrīt dokumentā aprakstītajai pieejai un uztver to kā īstenojamu VeA
vadīšanas un attīstības koncepciju.
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