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Ievads  
MTAF SP jeb Mehu Studentu pašpārvalde ir draudzīga un brīvprātīga studentu organizācija, 
kas pārstāv studentu intreses visās RTU lēmējinsitūcijās un norošina labvēlīgu un radošu 
vidi studentu intereses visās RTU lēmējinstitūcijās un nodrošina labvēlīgu un radošu vidi 
stuentiem. Fakultātes studentu pāšpārvalde 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. 
 
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 
Pašpārvaldes darbība tiek vērtēta pozitīvi. Atzinīgi tiek novērtētas organizētās 
ekskursijas uz nozares uzņēmumiem. Kad tiek uzdots jautājums par savstarpējo 
komunikāciju, tiek atzīts, ka tikšanās ar vadību notiek 2 reizes mēnesī, kad notiek kopējas 
sēdes. Šajās tikšanās reizēs tiek runāts par studentu apmācībām un tiek prezentētas 
pašpārvaldes informācija par dažādiem pasākumiem. Iesaiste Domes sēdēs notiek aktīvi. 
Izpausta atzinība arī par vēlmi pētīt mācību procesa problēmas.  
 
Darbības organizācijas  
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 Mehos ir bijis pārmaiņu gads. Par spīti visām neveiksmēm un 
nelabvēlīgajiem laikapstākļiem notika Mehu Stūre- mūsu populārākās autosacensības. 
Plašākai sabiedrībai nodemonstrējām ciešo MTAF un EEF draudzību, kopīgi apvienojot 
savu spēkus Mehu un Enerģētiķu biljardā, kā arī ikgadējais daiļā dzimuma godināšanas 
pasākums nekur neizpalika.  
Paralēli tam visam pirmo reizi tika izveidots vieslekciju mēnesis, kurā studentus iedvesmoja 
ne tikai bijušie MTAF studenti, bet arī citi mūsu nozares profesionāļi kā Kristians Rimkus, 
Kristaps Dambis un Aigars Maģītis.  
Pavasarī ļoti daudz enerģijas aizņēma StiKS 8 organizēšana, kas ir Mehu lielākais 
pasākums. Rezultātā novārtā tika atstāts maijā plānotais Studentu Kartinga Kauss.  



Mehi ir ļoti aktīvi un draudzīgi cilvēki, tāpēc ar DITF un ETF aktīvistu palīdzību tika aicināti 
visi sportot gribētāji uz mūsu mājām Mehulandi, lai vēlreiz iejustos bērna lomā Pagalma 
Sporta Spēlēs.  
Septembrī tika uzorganizēta lielākā mācību gada atklāšanas ballīte, uz kuru ieradās  pat citu 
augstkolu pārstāvji.  
Savas kļūdas atzīstam, tāpēc jau visas vasaras garumā tika organizēts nākamais Studentu 
Kartinga Kauss, kurā savu dalību varēja ņemt jebkuras Latvijas augstskolas students. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FSP plāns nākamajam darbības gadam 
 

Decembris -Vispasaules MK salidojums 
-Retro spēļu turnīrs 
-Mehu slepenie Ziemassvētki 

Janvāris -Mehu stūre - ziemas autosacensības 

Februāris -Mehu un Enerģētiķu bilarda turnīrs 

Marts -Vieslekciju mēnesis 
-Mehu sieviešu dienas svinības 
-Vecbiedru salidojums 

Aprīlis -STiKS 9 - Spageti tiltu konstruēšanas sacensības 
-Mehu galdaspēļu vakars  
-Mehu Zobrats  

Maijs -Mehu vēlēšanas 
-Mehu dzimšanas diena 
-Pagalma sporta spēles 

Jūnijs -Mehu Jāņi 
-MTAF izlaidums 

Jūlijs -Gatavošanās nometnei 

Augusts -Nometne Sper gaisā X11 
-Gatavošanās iezvanīšanas svētkiem 
-Stratēģiskais seminārs  

Septembris -Iezvanīšanas svētki 
-Nulltā sesija - semestra sākuma ballīte 



Oktobris -Studentu kartinga kauss 
-Mehu ekspedīcija - izglītojošs seminārs 
-FSP vēlēšanas 

Novembris -Movember - bārdas audzēšana un vīrišķības pierādīšana 

 


