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GADA IDEJA
Veiksmīgi realizēts kāds līdz šim nebijis jauninājums, kas ir nozīmīgs RTU 
SP, FSP, RCS SP vai RTU dzīvē un ir radījis jaunu pavērsienu studējošo 
pārstāvniecības darbībā vai pievērsis RTU studējošo uzmanību.



Mehu kebabs ir ideja, kas radās 2021.gada maijā. Kā zināms Mehiem ilgus 
gadus ir savs dzēriens - Mehu kokteilis, tāpēc radās ideja beidzot izveidot 
savu ēdienu - kebabu, kuram saīsinājums, parocīgi, arī ir MK. Lietas, kas šo 
kebabu padara atšķirīgu no citiem ir tā sātīgums un mehiem raksturīgās 
melnās un dzeltenās krāsas kombinācija, kas nav sastopama nevienā citā 
Latvijā nopērkamā kebabā. RTU SP noteikti nav daudz tādu cilvēku, kuri 
nezinātu, kas tas Mehu kebabs ir un kur to nopirkt. Šīs idejas realizēšanā ir 
jāsakajāsaka milzīgs paldies Ausmeņa kebabam, bez kura šo realizēt nebūtu 
iespējams. Tās izdošanās ir devusi gan papildus reklāmu MTAF SP, gan 
izveidojusi jaunu sadarbību, gan arī likusi pamatus jaunai Mehu tradīcijai - 
Mehu kebaba ātrēšanas sacensībām. Šis kebabs cerams piesaistīs gan 
jaunus MTAF SP biedrus, gan veidos jaunus stāstus un leģendas Mehu un to 
draugu starpā.

Izmet līkumu kopā ar RTU LSZC
Kad tika ievēta jaunā RTU LSZC SP uzreiz bija skaidrs, ka vadītājai un 
vietniecei bija mērķis noorganizēt pasākumu kas nekad nav bijis LSZC. Ta nu 
valdes locekļi devās pie studentiem un SP biedriem lai uzklausītu viņu 
viedokļus un vēlmes, kas viņus ineresē visvairāk. Tika izveidotas aptaujas un 
komunicēts ar admistrāciju līdz nonācām pie secinājumu ka tām ir jābut 
fotoorintēšanas sacensībām kuras mērķis bija saliedēt studentus no 
dažādām studiju programmām. Tā radās pasākums "Izmet līkumu kopā ar 
RTURTU LSZC', lai gan pasākuma dienā laikapstākļi nebija tie labākie, atsaucība 
no studentu puses bija un dalībnieki bija priecīgi gan par sponsoru 
sarūpētajām balvai gan par kvalitatīvi pavadītu laiku.
Uzsklausot dalībnieku viedokļus secinājam ka šādu pasākumu ir jārīko katru 
rudeni.

Mehu Kebabs



Iepriekšējo gadu pieredzes rezultātā radās vēlme pēc vienota studiju 
ievadpasākuma organizēšanas, kas ļautu visiem IEVF studējošajiem iegūt 
svarīgu akadēmisku un aktuālo studiju procesa organizēšanas informāciju 
gada sākumā. Projekta “Pirmais IEVF” norisē tika piesaistīti administrācijas 
pārstāvji, kas visiem pasākuma apmeklētājiem sniedz vienlīdzīgu 
nepieciešamo informāciju un atbildes uz studējošo jautājumiem, IEVF SP 
pārstāvji, kas pasākumā prezentē studentu pārstāvniecības un brīvā laika 
pavpavadīšanas iespējas, kas palielina pirmā kursa studējošo Interesi un iesaisti 
studentijas procesos.

Pirmais IEVF

Kā būtu, ja RTU SP Zinātnes un inovāciju nodaļai būtu jauns projekts? Gada 
gaitā vairākos stratēģiskajos semināros nodaļas aktīvisti validējuši idejas un 
izstrādājuši konceptu jaunam projektam “Kā būtu, ja..?”. Projekts ar mērķi 
neformālā un erudītā gaisotnē ieinteresēt studentus zinātnes jomās aizritējis 
divās daļās: esošo zinātnieku paneļdiskusijā par tēmu “Kā būtu, ja es būtu 
zinātnieks?” un erudīcijas konkursā, kur ikviens studējošais varēja pierādīt 
savas zināšanas inženierzinātņu jomās. Projekts, kas šogad bijis tikai kā 
pamatakmenspamatakmens kam lielākam nākamajā studiju gadā noteikti ieņēmis nelielu 
vietu daudzu nodaļas aktīvistu sirdīs, pie tam tā bija lieliska iespēja sevi 
pierādīt tieši jaunākajiem nodaļas aktīvistiem. Tagad atliek tikai uzdot 
jautājumu: “Kā būtu, ja projekts notiktu nākamgad?”.

Kā būtu, ja..?



Unikāla ideja piedāvāt studentiem ik nedēļas nodarbības dažādās sportiskās 
aktivitātēs, piemēram, zumba, džudo un elpošanas vingrinājumu veikšana, vai 
lekcijas zināšanu iegūšanā, piemēram, uzturs un mērķu uzstādīšana. Forša 
redzesloka paplašināšana un jaunas pieredzes gūšana. Pasākums notiek 3 
mēnešus, tiek piedāvātas nodarbības gan klātienē, gan attālināti, kopumā 
gūstot jaunas iemaņas, plašāku ieskatu sportiskā dzīvesveidā, foršu cilvēku 
kontaktus, labi pavadītu laiku un gandarījuma sajūtu.

Sporta skoliņa

Klātienē apmeklētas vidusskolas un vadītas stundas, kuru laikā vidusskolēni 
iepazīstināti (un cerams, topošie RTU studenti) ar RTU, EVIF un mūsu 
pašpārvaldi. Radošās un praktiskās nodarbībās tika pastāstīts un parādīts, ko 
pie mums var mācīties, iedrošinot vidusskolēnus studēt - vides 
inženierzinātne, kas sevī ietvēra energoefektivitāti, apgaismojumu un CO2 
līmeņa noteikšanu klasēs, un elektrotehnika, kur skolēniem bija iespēja 
pašiem uzlodēt savu pirmo reakcijas spēli. Kopumā notika 4 viesošanās 
reireizes dažādās Latvijas vietās - Madonā, Alūksnē, Kuldīgā un Siguldā. Arī no 
pašiem skolēniem tika saņemtas pozitīvas atsauksmes par šīm vieslekcijām.

Vidusskolu braucieni


