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Ievads  

MTAF SP jeb Mehu Studentu pašpārvalde ir draudzīga un brīvprātīga studentu 

organizācija, kas pārstāv 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.  

  

FSP mērķi  

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

izglītojošiem, gan izklaidējošiem.  

2. Mehu pasākumos iesaistīt arī citu fakultāšu vai universitāšu studentus.  

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

4. Popularizēt un veicināt Mehu SP vārdu. Darbības attīstība  

Ārkārtīgi lielais biedru skaits ir jauns šķērslis priekš Mehu SP, un tas nedrīkst radīt 

haosu pašpārvaldē. Tāpēc jāpiestrādā pie iekšējās komunikācijas. Jo efektīvāka 

komunikācija, jo efektīvāka un ražīgāka būs FSP darbība. Pašpārvalde arī gūst lielāku 

popularitāti sociālajos tīklos. Iespējams arī pasākumu apmeklētība būs augstāka, un 

mums tam ir jābūt gataviem. Jācenšas piesaistīt pēc iespējas vairāk darbīgos biedrus, 

kuri palīdzēs tikt galā ar saspringto gada plānu. Lielu uzmanību jāpievērš studiju 

virzienam, jo iepriekšējā gadā, tas bija ļoti tukšs.  

Darbības organizācija  

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

norisinās 2 reizes mēnesī, kā arī valde reizi mēnesī satiekas, lai neformāli apspriestu 

Mehu darbību. Pasākumiem, atkarībā no vajadzības, tiek organizētas atsevišķas 

darba grupas un to sēdes. Organizēšanas darbos var iesaistīties katrs dalībnieks un 

aktīvists. Hierarhiskā shēma sastāv no Mehu vadītāja, virzienu vadītājiem un virzienu 

aktīvistiem, ja tādi pastāv.  

    

  

Padarītais iepriekšējā gadā  

Iepriekšējais gads sākās mazliet neveiksmīgi. Lai gan iekšējie pasākumi, kā Slepenais 

saiets, noritēja ļoti labi, janvārī plānotā Mehu Stūre tika atcelta dēļ nelabvēlīgiem 



   

laikapstākļiem. Tika noorganizēts lielisks Sieviešu dienas pārsteiguma 

pasākums. Mehu lielākais pasākums STiKS 7 paņēma ļoti daudz enerģijas un laika no 

FSP biedriem. Pasākums tika noorganizēts veiksmīgi, taču dēļ tā apjoma, mēs par 

vēlu sākām pievērsties EkoOrientēšanās organizēšanai. Arī šo pasākumu mēs 

atcēlām. Sākoties jaunajam mācību gadam, uzorganizējām lielāko ballīti, kādu šī 

fakultāte ir piedzīvojusi - Nulto Sesiju. Atsaucība no studentiem bija jūtama. Diemžēl 

vieslekcijas un ekskursijas šajā gadā netika noorganizētas.  

FSP plāns nākamajam darbības gadam  
Mēnesis  Plānotie projekti, aktivitātes – īss apraksts  

  
Decembris  

-Mehu kokteiļa salidojums - pasākums Mehiem, SP un citu FSP aktīvistiem. -

Mehu slepenais saiets - Stratēģiskais pasākums FSP biedriem.  

Janvāris  -Mehu stūre - auto sacensības  

Februāris  -Mehu ziemas sporta diena - Izpriecas un netradicionālas sacensības sniegā -

Ekskursija  

Marts  -Sieviešu dienas pārsteiguma pasākums - pārsteigums SP un FSP meitenēm -

Vieslekciju nedēļa - dažādas vieslekcijas vienas nedēļas garumā.  

Aprīlis  -STiKS 8 - spageti tiltu konstruēšanas sacensības  
-Vecbiedru salidojums  

Maijs  -Kartinga kauss - starpuniversitāšu kartinga sacensības RTU rektora kausa 
ietvaros.  
-Mehu dzimšanas diena  

Jūnijs  Mehu Jāņi  
MTAF izlaidums  

Jūlijs  -Nometnes plānošana  
-Plostu rallijs  

Augusts  -Nometne Sper Gaisā x10  
-Gatavošanās iezvanīšanās svētkiem  
-Stratēģiskais semināts  

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

Oktobris  -RTU Cope - makšķerēšanas sacensības  
-Mehu ekspedīcija - izglītojošs un motivējošs seminārs jaunajiem MTAF 

studentiem.  

Novembris  -FSP vēlēšanas  
-Movember - akcijas, kuras laikā studenti neskuj sejas apmatojumu visu 

mēnesi.  

  

  


