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Ievads 

MTAF SP jeb Mehu Studentu pašpārvalde ir draudzīga un brīvprātīga studentu           

organizācija, kas pārstāv savu studentu intereses visās RTU lēmējinstitūcijās un          

nodrošina labvēlīgu un radošu vidi studentiem. Fakultātes studentu pašpārvaldē         

var darboties ikviens MTAF students, kas vēlas būt notikumu centrā, organizēt           

pasākumus un uzlabot savu un citu studenta dzīvi, kā arī gūt neatsveramu pieredzi             

un neformālo izglītību, kontaktus un sociālās prasmes.  

 

FSP mērķi 

1. Uzlabot informācijas apriti, iekšējo klimatu fakultātē, kā arī studiju kvalitāti          

iespējas robežās; 

2. Kvalitatīvi aizstāvēt mūsu studentu intereses lēmējinstitūcijās fakultātes un        

RTU līmenī; 

3. Pilnveidot MTAF studentu studiju dzīvi ar dažādiem pasākumiem, gan         

izglītojošiem, gan izklaidējošiem; 

4. Piesaistīt citu universitāšu studentus mūsu pasākumiem, kā arī doties         

pieredzes apmaiņā pie viņiem; 

5. Dot iespēju Mehu SP biedriem gūt izaugsmes iespējas un pieredzi dažādās           

jomās; 

6. Popularizēt un pozitīvi veicināt Mehu SP un fakultātes vārdu. 

Darbības attīstība 

Mehu SP ir nostabilizējusies kā spējīga, aktīva un draudzīga pašpārvalde. Ir           

izveidota spēcīga sadraudzība ar ne tikai citām RTU fakutatēm, bet arī citām            

universitātēm, piemēram, LLU Mehiem, LU Ķīmiķiem, Kauņas Tehhniskās        

universitātes InDi u.c. Uzsākta stabila sadarbība ar uzņēmumiem kā RK Machinery           

un Tymbark. Pasākumiem arvien vairāk piesaistīti sponsori un prese, saglabāts          

rīkoto sacensību un izklaides pasākumu līmenis un dalībnieku skaits. Ļoti audzis           

studiju virziens, pēdējos divos gados aktīvi rīkotas ekskursijas un vieslekcijas, kurās           

iesaistījušies vairāki simti studentu. Izveidota stabila grupu vecāko un padomnieku          

sistēma un uzlabota informācijas aprite fakultātē. Sākta regulāru mācību vakaru          

organizēšana, kopīgi savācoties Zinātniskās bibliotēkas telpās. 

Darbības organizācija 

FSP tiek koordinēta sēdēs, čatu grupās, sociālajos tīklos un e-pastu listēs. FSP sēdes             

norisinās katru otro nedēļu, tajās tiek pavēstīti jaunumi RTU dzīvē, pārrunāts           

aktuālais un nodota informācija biedriem par tuvākajiem pasākumiem un izmaiņām,          

kā arī nepieciešamības gadījumā notiek vēlēšanas vai balsošana. FSP valde tiekas           

kopīgi vismaz reizi divās nedēļas, lai apspriestu Mehu darbību, nākotnes plānus,           



 

finanses, iekšējās motivācijas jautājumus, sadarbības iespējas ar citām        

universitātēm un uzņēmumiem u.c. Pasākumiem, atkarībā no vajadzības, tiek         

organizētas atsevišķas darba grupas un sēdes. Organizēšanas darbos var iesaistīties          

katrs FSP biedrs un aktīvists. Hierarhiskā shēma sastāv no Mehu vadītāja, virzienu            

vadītājiem, biedriem un virzienu aktīvistiem. 

Padarītais iepriekšējā gadā 

Iepriekšējais gads Mehiem aizritēja ļoti veiksmīgi. Kā lielāko sasniegumu uzskatām          

jaunizveidoto projektu “Zobrats”, kurā pulcējās tehniski domājoši jaunieši no         

Latvijas un Lietuvas. Inženierzinātņu studenti no visas Baltijas tika aicināti sacensties           

konstruēšanas, sporta un akadēmisko zināšanu uzdevumos, kā arī veidot         

draudzīgas attiecības savā starpā. Aizvadīti arī ikgadējie projekti kā Studentu          

Kartinga kauss, Mehu stūre un pēdējo reizi tika organizēts makaronu tiltu           

konstruēšanas pasākums STiKS10, kā arī projekti sadarbībā ar citām fakultātēm,          

piemēram, Pagalma sporta spēles, kuras ļāva atgriezties sen aizmirstajās bērnības          

kurpēs, spēlējot ķerenes un mētājoties ar ūdens baloniem Ķīšezera krastā, un           

biljarda turnīrs. Aizvadīts vieslekciju mēnesis ar vairākām vieslekcijām no dažādiem          

nozares uzņēmumiem, kā arī studenti vesti vairākās ekskursijās uz sadarbības          

partneru uzņēmumiem Rīgā, Liepājā u.c. 

FSP plāns nākamajam darbības gadam 

Mēnesis Plānotie projekti, aktivitātes – īss apraksts 
Novembris Mehu orientēšanās - auto orientēšanās pa Rīgu.  

Mehu ekspedīcija - Fakultātes un studentijas iepazīšanas seminārs Mehiem.  
 
Decembris 

-Mehu kokteiļa salidojums - pasākums Mehiem, SP un citu FSP aktīvistiem. 
-Pirmssesijas seminārs - seminārs grupu vecākajiem un citiem interesentiem 
par sesijas norisi 
-Mehu slepenais saiets - Stratēģiskais pasākums FSP biedriem. 

Janvāris -Mācību vakari  
Februāris -Mehu stūre - auto sacensības 

-Mehi slido 
-Ekskursijas - ekskursijas uz nozares uzņēmumiem 
-Biljarda turnīrs - sacensības, kas rīkotas kopā ar EEF 

Marts -Sieviešu dienas pārsteiguma pasākums - pārsteigums SP un FSP meitenēm 
-Vieslekciju mēnesis- dažādas vieslekcijas mēneša garumā 
-Top jauns, iepriekš nebijis projekts.  

Aprīlis  -Zobrats - Baltijas Mehu konstruēšanas un sporta sacensības 
-Studentu Kartinga kauss - starpuniversitāšu kartinga sacensības RTU rektora 
kausa ietvaros. 

Maijs -Mehu dzimšanas diena 
-Pagalma sporta spēles  

Jūnijs -Stratēģiskais seminārs 
-MTAF izlaidums 

Jūlijs -Nometnes plānošana 
Augusts -Nometne Sper Gaisā x12 



 

-Gatavošanās iezvanīšanās svētkiem 
-Stratēģiskais seminārs 

Septembris -Iezvanīšanās svētki 
-Nultā Sesija - mācību gada sākšanas ballīte 

Oktobris -Mehu ekspedīcija - izglītojošs un motivējošs seminārs jaunajiem MTAF 
studentiem. 

 

 


