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RTU SP vecbiedrs, kurš devis nozīmīgu ieguldījumu RTU SP, FSP Vai RCS 
SP attīstībā un joprojām ir pozitīvs piemērs RTU SP biedriem.



Sandis kā aktīvs vecbiedrs sevi ir pierādījis šogad aktīvi darbojoties RTU SP kā 
Prezidentes palīgs iekšējo normatīvo aktu jautājumos . Viņš ir palīdzējis kārtot 
visus RTU SP dokumentus un FSP/SCZ Kārtības ruļļus, lai pamazām RTU SP 
kļūtu pēc iespējas labāka un sakārotāka struktūra. Viņa zināšanas un degsme 
ir īstais paraugs tam, kādam ir jābūt RTU SP vecbiedram – zinošam, aktīvam, 
ar neremdināmu degsmi darboties un palīdzēt, kā arī atvērtam ikvienam. 
Sanda pienesumu nevarēs novērtēt uzreiz, taču pēc gadiem atskatoties, kā 
viņšviņš ir palīdzējis labot un kārtot mūsu normatīvos aktus, būs prieks, ka ir bijis 
kāds tik zinošs cilvēks kā viņš. Viņa zināšanas ir piemērs katram studentam, 
ka cilvēka kompetence var būt dažādās un nesaistītās jomās.

Sindija Vītola
Brīdī, kad šķiet, ka “mans laiks šeit jau ir iztecējis”, kāds vecbiedrs tomēr par 
spīti ir palicis un turpinājis pierādīt, ka arī vecbiedri var gāzt kalnus. Cilvēks, 
kas šī gada laikā stājies pretī nevienam vien izaicinājumam ir mūsu mīļā 
vecbiedre Sindija Vītola, kura, uzreiz iegūstot vecbiedra statusu, piekritusi 
organizēt RTU rudens sporta spēles “Ronīši 2021”. Projekts sasniedzis tik 
augstu latiņu, ka vēl tagad, atskatoties uz bildēm un video, kā organizatori, tā 
dalībnieki trauc laimes asaras un gremdējas atmiņās, kuras vēlētos izdzīvot 
atkalatkal un atkal. Pie tam uzreiz pēc sporta spēlēm Sindija piekrita organizēt vēl 
vienu tikpat apjomīgu un grandiozu pasākumu – RTU SP 30. dzimšanas 
dienas svinības -, kurā īpaši mīlēti un loloti sajutušies organizācijas lielākie 
stūrakmeņi – visu bijušo gadu valdes cilvēki un aktīvākie biedri. Sindija ar 
nerimstošo degsmi un mīlestību pret darbu parādījusi, cik skaisti un kvalitatīvi 
var aizvadīt projektu, ja vien tajā ieliek savu sirdi un dvēseli.

Sandis Migla



Deivids ir DITF SP vecbiedrs, kurš atbalstījis DITF SP visa gada garumā. Viņš 
aktīvi iesaistījās DITF SP Ziemas stratēģiskajā seminārā, kur bija kā 
vieslektors, motivējot jaunos biedrus veidot jaunu projektus, kā arī 
nodrošināja telpas DITF SP Pavasara stratēģiskajam. Gada ietvaros, viņš ir arī 
mudinājis DITF SP Valdi pilnvediot komunikāciju ar vecbiedriem un sniedzis 
ietekumus pašpārvaldes darbības uzlabošanai.

Deivids Agriņš

Keitija Litte ir bijusī RTU SP Kultūras un sporta nodaļas vadītāja, kā arī aktīvs 
organizācijas vecbiedrs, ar savu pieredzi un prasmēm palīdzot RTU SP augt 
un nest RTU vārdu citur. Keitija ir dalījusies savā pieredzē ar IEVF SP biedriem 
stratēģiskajā seminārā, palīdzot sagatavot aktīvus studējošo pārstāvjus, kā 
arī šobrīd organizē vienu no lielākajiem RTU SP pasākumiem “Solis 2022”, 
radot jaunu redzējumu par pasākuma konceptu. Pašlaik Keitija darbojas arī 
RTU Zinātnes un inovāciju centra biznesa pirmsinkubatorā IdeaLab, radot 
VelorūmiVelorūmi - drošas un viegli lietojamas velosipēdu novietnes, kuras jau šobrīd 
atrodas vairākās Rīgas vietās.

Keitija Litte


