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pieteikums dalībai konkursam
uz Ventspils Augstskolas rektora amata vietu

Ar šo es, Gita Rēvalde, piesakos dalībai konkursam uz Ventspils Augstskolas (VeA)
rektora amata vietu.
Mana ilgā pieredze augstākās izglītības un zinātnes jomā, kā arī ilgā darba pieredze
vadošā amatā izglītības un zinātnes ministrijā kā zinātnes un augstākās izglītības politikas
nodaļas un vēlāk kā departamenta vadītājai, kā arī darbs augstskolas administrācijā Rīgas
Tehniskā universitātē un Ventspils Augstskolā ir devuši man rektora darbam nepieciešamo
pieredzi un zināšanas.
Pieredze augstskolā sākusies jau manu studiju laikā Latvijas Universitātē (LU), kad,
mācoties Fizikas un matemātikas fakultātē, sāku strādāt par laboranti, vēlāk pētnieci, vadošo
pētnieci LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtā. Doktora grādu fizikā ieguvu 1996.gadā
pēc apmēram 2 gadu ilga zinātniskā darba un studijām Maincas Universitātes Fizikas institūtā
Prof. Verta lāzerfizikas grupā atomāro daļiņu dzesēšanas un sprostošanas jomā. Darbu
turpināju LU, veicot pētījumus un lasot lekcijas, kā arī katru gadu apmēram 3 mēnešus
strādājot zinātnisko darbu ārzemēs - Maincas Universitātē un Greifsvaldes Zemtemperatūras
plazmas fizikas institūtā.
Vadot Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības departamentu, manos
pienākumos ietilpa departamenta operatīvā vadība, ieskaitot personālvadību, padotības
iestāžu vadība (Studiju fonds, Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs), normatīvo
aktu un politikas dokumentu projektu izstrāde augstākās izglītības jomā, akreditācijas un
licencēšanas procesu koordinācija, budžeta plānošana, starptautiskās sadarbības
organizēšana augstākās izglītības jomā, kā arī institucionālā un funkcionālā pārraudzība pār
visām Latvijas augstākās izglītības iestādēm, kā arī sadarbība ar sociālajiem partneriem:
Latvijas Studentu apvienību (LSA), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas
Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību un citām. No viesiem LSA vadītājiem saņemti
pateicības raksti ( 4 gab.).
Nepieciešamo pieredzi projektu vadībā, apliecina pieredze vairāku projektu
vadīšanā.
Nepieciešamo pieredzi stratēģiskā augstskolas vadībā apgūta strādājot Rīgas
Tehniskajā universitātē par rektora vietnieci kvalitātes jautājumos, kā arī Ventspils
Augstskolas stratēģisko dokumentu sagatavošanā, cita starpā Ventspils Augstskolas
stratēģijas 2016. -2020. gadam sagatavošanā un ieviešanā.
Iepriekšējā periodā no 2013.gada rudenim līdz 2016.gada pavasarim Ventspils
Augstskola manā vadībā ielikusi fundamentālu pamatu (http://venta.lv/wpcontent/uploads/Ventspils-Augstskolas__darbibas_parskats-par-2014.-
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2015.gadu_09.05.2016aa.pdf), lai nodrošinātu augstskolas stabilu attīstību, sasniegtu
augstskolas stratēģijā un manam pieteikumam pievienotajā konceptuālajā redzējumā par
augstskolas attīstību turpmākajiem pieciem gadiem nospraustos mērķus.
Pamats ielikts, sagatavojot virkni stratēģisko dokumentu, tai skaitā, VeA stratēģiju un
attiecīgo rīcības plānu, VeA Pētniecības programmu, institucionālo attīstības plānu,
cilvēkresursu attīstības plānu līdz 2020.gadam, rezultātu un resursu vadības plānu ar
konkrētu grafiku uz rezultātu vērsta atalgojuma sistēmas ieviešanai un rezultātu pārvaldībai.
Pamats ielikts arī iepriekšējā periodā sekmīgi īstenojot Valsts nozīmes pētniecības
centra (VNPC) projektu IKSA-Centrs, tādējādi atjaunojot un piemērojot Irbenes zinātnes
infrastruktūru mūsdienu vajadzībām un izveidojot augstas veiktspējas skaitļošanas centru,
gan sekmīgi īstenojot Ventspils Augstskolas kā zinātniskas institūcijas kapacitātes
stiprināšanas projektu, kas ļāva ne tikai nomainīt novecojošos datorus pasniedzējiem, bet arī
atjaunot programmatūru un izveidot elektronisku lietvedību un darba rezultātu uzskaites
sistēmu. Projekts ļāva arī piesaistīt Ventspils Augstskolai atzītus zinātniekus no Rīgas, lai
stiprinātu VeA zinātnisko kapacitāti.
Arī studiju jomā tika ielikts labs pamats, piesaistot aizvien vairāk ārzemju studentu
studijām angļu valodā un nodrošinātu visu virzienu akreditāciju uz 6 gadiem. Šie sasniegumi
ļāva 3 gadus saglabāt studentu skaitu esošajā līmenī, neskatoties uz “demogrāfisko bedri”.
VeA atpazīstamību izdevies sasniegt noslēdzot vairāk kā 10 sadarbības līgumu ar
augstskolām gan Latvijā, gan ārzemēs. Izveidota starptautiskā zinātniskā padome.
Iesāktie darbi ir palikuši nepadarīti un tie ir jāpabeidz, kas arī ir motivācija
pieteikumam.
Pielikumā:
1) G.Rēvaldes CV uz 4 lp.;
2) Publikāciju saraksts uz 3 lp.;
3) Ventspils Augstskolas vadīšanas un attīstības koncepcija turpmākajiem pieciem gadiem uz
4 lp.;

4) Doktora diploma kopija uz 1 lp.

G.Rēvalde
Rīgā, 2016.gada 14.novembrī
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