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Rīgas Tehniskās universitātes
Mašīnzinību, transporta un

aeronautikas fakultātes
Studentu pašpārvaldes

Darbības programma



ir brīvprātīga studentu organizācija, kas pārstāv RTU
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas studentu intereses
RTU lēmējinstitūcijās. 
MTAF SP nodrošina draudzīgu vidi, kurā studenti var brīvi un
radoši izpausties. Mehu studentu pašpārvaldē var darboties
ikviens MTAF students, kuram interesē, kas notiek
universitātē un kas vēlas pielikt savu roku universitātes
notikumu veidošanā, lai uzlabotu savu un citu studentu
dzīves universitātē. 
MTAF SP ir pašpārvalde, kas ikvienam studentam dod iespēju
organizēt pasākumus, gūt pieredzi, veidot jaunus kontaktus
un pilnveidot savas sociālās prasmes.

sastāv no septiņiem spējīgiem un atraktīviem jauniešiem,
kas šī gada laikā ir apņēmušies vadīt šīs pašpārvaldes

darbību dažādos virzienos un būt tie, kas pastāv par visiem
fakultātes studentiem, ne tikai sevi. 

MTAF SP koordinē savu darbību sēdēs, WhatsApp čatos, e-
pastu listēs un ievietojot aktuālo informāciju sociālajos

tīklos. 
Pašpārvaldes biedri tiekas sēdēs reizi divās nedēļās, lai

pārrunātu RTU un MTAF SP studentu dzīves aktualitātes, kā
arī balsotu, ja nepieciešams pieņemt kādu lēmumu. 

MTAF SP Valde arī tiekas reizi divās nedēļās, lai pārrunātu
aktuālo pasākumu organizatoriskās gaitas, finanšu

izlietojumu un aktuālās lietas, lai nodrošinātu pašpārvaldes
darbību un virzību uz priekšu.

 

RTU MTAF SP jeb Mehu studentu pašpārvalde

RTU MTAF SP Valde



MTAF SP Vadītājas Dārtas Cīrules galvenie pienākumi ir vadīt un koordinēt
pašpārvaldes darbību kā arī pārvaldīt MTAF SP finansiālo un materiālo līdzekļu
pielietošanu. Vēl vadītāja pienākumos ietilpst pārstāvēt fakultātes studentu
viedokli RTU lēmējinstitūcijās.

MTAF SP Vadītāja vietnieka Laura Emīla Frēliha pienākumos ietilpst aizvietot
vadītāju, tās prombūtnes laikā, pildīt vadītājas dotās norādes un uzdevumus, kā arī

rūpēties par pašpārvaldes iekšējo atmosfēru.

MTAF SP Studiju virziena vadītājas Ilzes Baumgartes pienākumi ir aizstāvēt
fakultātes studentu intereses saistībā ar akadēmiskajiem jautājumiem, informēt
MTAF studentus par aktualitātēm studijās, veidot akadēmiski izglītojošus
pasākumus, koordinēt grupu vecāko un padomnieku darbību, kā arī apmeklēt RTU
SP Studiju nodaļas sēdes.

MTAF SP Finanšu virziena vadītāja Emīla Kiseļevska pienākumos ietilpst
pašpārvaldes finansiālo līdzekļu un finanšu plūsmas uzraudzība, brīvo līdzekļu

izlietojums pašpārvaldes attīstībai kā arī RTU SP Mārketinga nodaļas sēdes
apmeklējums.

MTAF SP Sabiedrisko attiecību virziena vadītājs Timofejs Žiromskis ir atbildīgs par
jaunākās informācijas publicēšanu pašpārvaldes sociālajos tīklos un veidot MTAF SP
vizuālo tēlu.

MTAF SP Sporta virziena vadītāja Rūdolfa Kukaiņa pienākumos ietilpst sporta
pasākumu rīkošana un fakultātes studentu informēšana par RTU notiekošajiem

sporta pasākumiem, kā arī fakultātes studentu dalības nodrošināšana Rektora
kausa posmos un informēt pašpārvaldes biedrus par tajos uzstādītājiem

rezultātiem, protams, arī apmeklēt RTU SP Sporta nodaļas sēdes.

MTAF SP Ārējo sakaru virziena vadītājas Aijas Denijas Trēziņas kompetencē ir veidot
un uzturēt kontaktus ar RTU un citu augstāko izglītības iestāšu studentu
pašpārvaldēm, dažādām organizācijām u.c., informēt MTAF SP Vecbiedrus par
pašpārvaldes aktualitātēm un uzturēt to saraktu aktuālu.



Aizstāvēt MTAF studentu viedokli dažādās RTU
lēmējinstitūcijās.

Uzlabot informācijas apriti fakultātē.
Veidot gan akadēmiskus, gan izklaidējošus pasākumus,

kas ir saistoši studentiem.
Sadarboties ar citu augstākās izglītības iestāžu

studentiem.
Palīdzēt MTAF SP biedriem tiekties uz pašizaugsmi un

veidot pasākumus pašiem.
Popularizēt un pozitīvi parādīt mūsu fakultāti un

pašpārvaldi.

MTAF SP pēdējo gadu laikā ir nostabilizējusies kā
draudzīga un spēcīga Studentu pašpārvalde. Ik gadu
veiksmīgi tiek rīkoti dažādi pasākumi, kas piesaista
daudzus studentus. Ir izdevies izveidot veiksmīgas
sadarbības ar dažādiem uzņēmumiem. Ir izdevies

saglabāt ļoti veiksmīgu sadarbību ar RK Machinery un
Ausmeņa kebabu. Studenti tiek veiksmīgi informēti par

akadēmiskajiem jautājumiem gan fakultātes, gan
universitātes mērogā.

MTAF SP ir studentiem atvērta un konkurētspējīga Rīgas
Tehniskās universitātes institūcija, kas savā darbībā

balstās uz sakārtotas un mērķtiecīgas darbības
studējošo labā. Realizē labas pārvaldības principus,

nepārtraukti pilnveidojot savu darbību. Izvirzītie mērķi
saistīti ar atpazīstamības celšanu starp citu fakultāšu
studentiem, piesaistot lielu jauno aktīvistu kopskaitu.

MTAF SP darbības attīstība:

MTAF SP vīzija:

MTAF SP mērķi:



Novembris
STiKS - pasākums, kurā dalībnieki var pārbaudīt savas mehānikas zināšanas uzbūvējot makaronu tiltu. 

Decembris
Mehu Ziemassvētki - pasākums, kura laikā pašpārvaldes biedri var apdāvināt viens otru un pavadīt

laiku sirds siltā atmosfērā.
Pirmssesijas seminārs - seminārs, kura laikā MTAF studenti tiek iepazīstināti ar sesijas un vērtējumu

izlikšanas gaitu.

Janvāris
Mācību vakari Zinātniskajā bibliotēkā - sesijas laika iknedēļas mācību satikšanās, kur MTAF studenti

var mācīties mierīgā atmosfērā un palīdzēt viens otram ar neskaidrajiem jautājumiem.

Februāris
Mehu ekspedīcija - pasākums, kurā MTAF SP Biedri, kas mācās pirmajā kursā, var apgūt visu, kas

saistīts ar pašpārvaldes uzbūvi, darbību un birokrātiju.

Marts
Asinsbiedrs - MTAF SP rīkota asins nodošanas akcija sadarbībā ar Latvijas Asinsdonoru centru 

Aprīlis
Baltijas Mehu sacensības “Zobrats” - divu dienu pasākums sadarbībā ar RK Machinery, kurā Baltijas

Mehi var pārbaudīt savas inženierzinātniskās prasmes.

Maijs
Studentu Tricikla Kauss - Triciklu sacensības, kurās studenti var draudzīgā konkurencē cīnīties par

godalgotām vietām
MTAF SP Vecbiedru salidojums - pasākums, kurā MTAF SP Dzimšanas dienas ietvaros tiek godināti

pašpārvaldes vecbiedri.

Jūnijs
MTAF SP Biedru stratēģiskais pārgājiens - pasākums, kura laikā tiek kalts nākamā gada darbības

plāns

Jūlijs
Lielais izlaidums

Pirmkursnieku semināra “Sper Gaisā X16” organizēšanas darbi

Augusts
“Sper Gaisā X16” - ikgadējais pirmkursnieku seminārs, lai ievadītu jaunos studentus studenta dzīvē.

Septembris
Iezvanīšanas svētki

Iemehošana - fakultātes studentu iesvētības MTAF vecajā lokācijā Ezermalas ielā.
Iedanko 2k23 - ikgadējs strītbola turnīrs sadarbībā ar BIF SP, kas iekļauts kā Rektora kausa posms.

Oktobris
Nulltā sesija - izklaidējošs pasākums MTAF vecajās telpās Ezermalas ielā.

Mehlovīns - Helovīnu kostīmu balle.

MTAF SP Pasākumu gada plāns

*Saistībā ar Covid-19 izplatību un citiem ierobežojumiem, gada plāns var mainīties.
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