
MEHATRONS 2021
TEHNOLOĢIJAS UN INOVĀCIJAS VIENUVIET

4. SEPTEMBRĪ PLKST. 10:00 - 15:00

PROGRAMMA

Vairāk informācijas: 
Metināšanas konkursa nolikums - https://ieej.lv/metinasanas_sacensibas
ZRKAC izglītības skatuve - https://ieej.lv/mlwP8

Metinātāju sacensības

Izgudrojumu izstāde - konkurss MINOX ZEMGALE 2021. Inovatīvi izgudrojumi dažādās jomās - no 
mājsaimniecības līdz elektrības ražošanai. Pasākuma apmeklētāju balsojums nosaka labākos izgudrojumus

Izglītības iestāžu piedāvājums inženierzinātņu profesiju apguvei

ZRKAC Atvērto durvju diena – jaunā mācību gada izglītības piedāvājums bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem

“Radoša pieeja uzņēmējdarbībā” - Gundega Skudriņa, SIA Skudras Metropole
“Jautrība un sviedri inovējot. Z-Triton un citi Z.”- Aigars Lauzis, SIA ZELTINI
Demo izbrauciens ar Z-Triton amfībiju

ZRKAC Izglītības skatuve – Pasākuma ieskandināšana gongu un čella skaņās.
Pasākuma atklāšana: Andris Rāviņš, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs; Aivars Okmanis, Zemgales plānošanas 
reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs;
Eiropas Ekonomikas Zonas projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas reģionā” 
aktualitātes- Mairita Pauliņa, Zemgales Uzņēmējdarbības centra vadītāja

Uzņēmumu stendi - metālapstrādes un IT nozares uzņēmumu piedāvājums, dažāda tehnika - no motocikliem līdz 
ķīmijas negadījumu seku likvidēšanas automašīnai. Informācija, spēles, konkursi, aktivitātes ģimenēm, karjeras 
iespējas
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Amatnieku stendi - amatnieku, meistaru un mākslinieku piedāvājums - no rotaslietām līdz metāla interjera 
priekšmetiem, virtuves piederumiem un citiem metāla izstrādājumiem
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Metinātāju sacensību uzvarētāju apbalvošana
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MASOC TehnoBuss - mobila demonstrāciju laboratorija ar pilnas funkcionalitātes tehnoloģiskajiem stendiem un 
automatizētas apstrādes darba galdiem. Demonstrējumi, izmēģinājumi, informācija par mācību un karjeras iespējām 
inženierzinātnēs
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Mašīnbūves uzņēmumu ekspozīcijas - uzzināsiet, kādi rūpniecisko gāzu maisījumi visvairāk piemēroti dažādiem 
metināšanas darbiem, kuras gāzes ir ekonomiski izdevīgi un “zaļi’ izmantot mājsaimniecībās, cik vienkārši mājas virtuvē 
iegūt gāzētus, atspirdzinošus dzērienus. Metālapstrādes uzņēmumi, tāpat arī mājamatnieki ļoti daudz laika tērē 
metināto savienojumu pēcapstrādei, metālu garināšanai un formēšanai – būs iespējams redzēt gandrīz visu 
profesionālo rokas elektroinstrumentu  ražotāju demonstrācijas, līdz šim neticamas akumulatoru instrumentu iespējas. 
Apmeklētāji varēs paši to visu iemēģināt un saņemt arī konsultācijas tieši no instrumentu ražotāju speciālistiem
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