Gunta Vaičule

--------tel.: +371 ---------,
e-pasts: ---------@gmail.com

DARBA PIEREDZE
10/2010 – līdz šim brīdim

Profesionāla sportiste.
Vieglatlēte, sprintere. Specializējos 200m, un 400m disciplīnās.
Latvijas vieglatlētu izlases dalībniece Eiropas un Pasaules čempionātos,
2016. gada Olimpisko spēļu dalībniece,
2017. gada Eiropas U23 čempionāta vieglatlētikā uzvarētāja.
Latvijas rekordiste 300m telpās (rez. 36.96 sek., sasniegts Lievin, Francija)
Latvijas rekordiste 400m telpās (rez. 52.66 sek., sasniegts Glāzgovā,
Lielbritānija)
Latvijas rekordiste Jauniešu un Junioru vecuma grupās 400m.

11/2016- 08/2017

Juriskonsulte,
pasākumu
„Austrumlatvijas koncertzāle”

2017-2021

un

konferenču

organizatore

SIA

Eiropas Olimpiskās komitejas atlētu komisijas locekle;
Latvijas Vielgatlētikas savienības atlētu komisijas locekle;
Latvijas Olimpiskās komitejas atlētu komisijas priekšsēdētāja;

PAPILDU PIEREDZE
Iegūta B kategorijas auto vadītāja apliecība;
Starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award 2015
vēstnese;
„Daugavas Vanagu” Rēzeknes kopas dalībniece;
Sadarbība ar medijiem, dalība preses konferencēs, intervijās;

IZGLĪTĪBA

2016 - 2019

Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē, Jurista kvalifikācija
Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija; Rēzekne, Latvija (www.ru.lv)

2013 – 2015

Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē.
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Latvijas Universitāte; Rīga, Latvija; (www.lu.lv)
2010 - 2013

Vispārējā vidējā izglītība.
Rēzeknes Valsts ģimnāzija; Rēzekne, Latvija

2001 - 2010

Pamatizglītība.
Kalnezeru Katoļu pamatskola, Lendži, Latvija

Iegūta izglītība Sporta izglītības aģentūrā C kategorijas trenera kvalifikācijas iegūšanai.

VALODAS
Latviešu
Angļu
Krievu
Latgaliešu

Dzimtā
Labas prasmes
Labas prasmes
Labas prasmes

PERSONĪBA / IEMAŅAS
Pašdisciplinēta un precīza personība, kas orientēta uz rezultātiem. Piemīt
radošums, esmu laipna un atsaucīga.
Lai gan esmu individuālā sporta veida pārstāve, man patīk darbs komandā.

INTERESES

Sports ir neatņemama manas dzīves sastāvdaļa, pat ārpus sava sporta veida
mani interesē viss par un ap sportu. Dzīvojot laukos un audzinot bērnu šajā
vidē, manas intereses plešas ap visu, kas te sastopams, uzlabojams un
attīstāms. Mani aizrauj Latgales daba, valoda un kultūra. Ilgus gadus dejoju
tautu dejas JTDK ”Dziga” un dziedāju skolas korī, vairākkārt esmu piedalījusies
Vispārīgajos Latviešu Dziesmu un Deju svētkos. Studiju laikā aktīvi darbojos
studenšu koprorācijā “Spīdola”. Labprāt ceļoju, dodu priekšroku aktīvai atpūtai
dabā (sporta spēles, kalnu slēpošana, pārgājieni) Patīk literatūra, patstāvīgi
papildinu savas zināšanas jurisprudencē.
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