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Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes 

Studentu pašpārvalde 

Ievads 

MTAF SP jeb Mehu Studentu pašpārvalde ir draudzīga un brīvprātīga          
studentu organizācija, kas pārstāv savu studentu intereses visās RTU         
lēmējinstitūcijās. MTAF SP 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           
studentu dzīvi, kā arī gūt neatsveramu pieredzi un neformālo izglītību,          
kontaktus un sociālās prasmes. 

 
FSP mērķi: 

● aizstāvēt MTAF studentu intereses dažādās lēmējinstitūcijās gan fakultātes, gan 
RTU līmenī; 

● celt studiju kvalitātes līmeni, uzlabot informācijas apriti fakultātē; 
● veidot studentiem saistošus izglītojošus un izklaidējošus pasākumus; 
● sadarboties ar citu augstāko izglītības iestāžu studentiem; 
● dot iespēju Mehu biedriem gūt izaugsmes iespējas un pieredzi 

dažādās jomās; 
● popularizēt un pozitīvi parādīt mūsu fakultāti un tās pašpārvaldi. 

 

Darbības attīstība  

MTAF SP ir nostabilizējusies kā spējīga, aktīva un draudzīga pašpārvalde.          
Tikusi izveidota spēcīga sadarbība ne tikai ar citām RTU fakultātēm, bet           
arī ar citām universitātēm. Tiek turpināta stabila sadarbība ar tādiem          
uzņēmumiem kā RK Machinery. Pasākumiem arvien vairāk piesaistīti        
dažādi sponsori un prese. Katru gadu audzis dalībnieku skaits un kvalitātes           
līmenis dažādos Mehu rīkotajos pasākumos. Pēdējo gadu laikā aktīvi         
rīkotas ekskursijas un vieslekcijas, kurās iesaistījušies vairāki simti        
studentu. Uzlabota informācijas aprite fakultātē. 

 
Darbības organizācija  

FSP darbība 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. MTAF SP valde tiekas kopīgi vismaz reizi           
divās nedēļas, lai apspriestu Mehu darbību, nākotnes plānus, finanses,         
iekšējās motivācijas jautājumus, sadarbības iespējas ar citām universitātēm        
un uzņēmumiem. 
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Padarītais iepriekšējā gadā  

Pagājušais gads Mehiem bijis īpaši veiksmīgs. Noteikti varam lepoties ar          
pagājušajā gadā iegūto Gada pašpārvaldes titulu. Aizvadīti ikgadējie Mehu         
rīkotie pasākumi: Sper Gaisā X12, Nulltā sesija, Mehu ekspedīcija, Mehu          
stūre, kas pagājušajā gadā izpelnījās īpašu dalībnieku atzinību, kā arī tika           
sasniegts jauns dalībnieku skaita rekords. Tika uzsākts darbs pie jaunā          
projekta “Slazds”, kā arī Baltijas Mehu sacensībām “Zobrats”. Neskatoties         
uz to, ka daļa no pasākumiem ierobežojumu dēļ nevarēja notikt, darbs pie            
tiem tiek turpināts un pasākumi notiks pie pirmās izdevības. Protams, tika           
organizētas dažādas vieslekcijas un ekskursijas uzņēmumos, kā arī MTAF         
studentiem bija unikāla iespēja izmēģināt jauno Kuka robotu.  

 

FSP plāns nākamajam darbības gadam 
Novembris Vieslekcija 

 

Decembris Mehu slepenais saiets - stratēģiskais pasākums ar FSP biedriem 
Mācību vakari  
Pirmssesijas seminārs - seminārs MTAF studentiem par eksāmenu 
norisi.  
Top jauni, neredzēti pasākumi attālinātā režīmā. 

Janvāris Mehu ekspedīcija - izglītojošs, saliedējošs pasākums jaunajiem 
MTAF SP biedriem.  
Mācību vakari  

Februāris Mehu stūre - auto sacensības 
Bilijarda turnīrs - kopīgs turnīrs ar EVIF SP.  

Marts Slazds 2021 - konstruēšanas sacensības 
Sieviešu diena - pasākums, kurš ir veltīts FSP un SP meitenēm.  
Iemehošana - iesvētības jaunajiem MTAF studentiem 

Aprīlis Zobrats - Baltijas Mehu konstruēšanas sacensības 
Studentu Tricikla kauss - triciklu sacensības RTU Rektora kausa 
ietvaros 
Birokrātijas seminārs - izglītojošs seminārs, kur tiek pastāstīts par 
FSP birokrātiju. 

Maijs Mehu dzimšanas diena  

Jūnijs Stratēģiskais seminārs 
Lielais izlaidums 
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*Saistībā ar COVID-19 gada plāns var mainīties.  

Jūlijs Pirmkursnieku semināra organizēšana 

Augusts Pirmkursnieku seminārs “Sper gaisā X13” 
Stratēģiskais seminārs 

Septembris Iezvanīšanas svētki  
Nulltā sesija - macību gada iesākšanās ballīte.  
Iedanko 2k21 - kopīgs basketbola turnīrs ar BIF SP. 

Oktobris Iemehošana - iesvētības jaunajiem MTAF studentiem 


