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Esiet sveicināti mūsu draugi, 
sadarbības partneri un klienti! 

Mēs dzīvojam pārmaiņu laikā, kas diktē savus noteikumus. Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas aprises ir kļuvušas par pastāvīgu un jau pierastu 
siluetu Rīgas ainavā. Mūsu valsti aizvien biežāk apmeklē dažāda kalibra 
pasaules mūzikas zvaigznes un mēdiji vēsta par strauji augošo iekšzemes 
kopproduktu Latvijā. Tās ir pozitīvas un iepriecinošas ziņas, bet no otras 
puses tām pretī izskan pesimistiskas demogrāfu prognozes, satraucoši 
ziņojumi par izbraukušo cilvēku tūkstošiem no Latvijas, arī samērā viegli 
izbraucamie sastrēgumi Rīgas ielās u.c. Tas viss liecina par kaut ko citu un 
mazina vispārējo optimismu. 

Esam jau pieraduši, ka uzņēmējus vairs īpaši neinteresē dažus mēnešus 
veca statistika. Tā vietā mēs kāri izzinām jaunumus no saviem klientiem, 
kaimiņiem un meklējam prognozes par notikumiem Eiropas lielajos 
tirgos. Pēckrīzes laiks ir piespiedis mūs dzīvot krietni savādāk un izvirzījis 
augstākas prasības it visās jomās.  

Ir nepieciešamas labas zināšanas par savu nozari, lai skatītos uz 
priekšu ilgtermiņā. Tomēr, lai izšķirtos par nopietnām investīcijām, ir 
nepieciešama arī stingra pārliecība un ticība izaugsmei. Esam lepni, 
jo šogad mēs materializējām savu pārliecību par AGA nākotni Latvijā, 
atverot jauno gāzu uzpildes staciju Zaķumuižā. Lai pieņemtu lēmumu 
par investīcijām 5,8 miljonu latu apmērā, ir nepieciešama pārliecība par 
nākotnes izaugsmi un mums AGA tāda ir.  

Mēs esam pieteikušies Baltā uzņēmuma statusam, iesaistījušies 
projektā Drošākais uzņēmuma autoparks, kā arī saņēmuši diplomu 
konkursā Droša uzņēmuma simbola iegūšanai, kas atbilst mūsu 
pārliecībai par to, kādām jābūt uzņēmuma pamatvērtībām. Stabili 
turamies arī dažādos populārajos uzņēmumu topos, piemēram, 
vērtīgāko uzņēmumu topā, ieņemam augsto 76. vietu. 

Šajā izdevumā mēs iepazīstinām ar jauno gāzu uzpildes staciju un citām 
ražošanas struktūrvienībām, kas ļauj mums piedāvāt tirgū augstas 
kvalitātes produktus. Stāstām par jauno saldēšanas tehnoloģiju pārtikas 
industrijā, un ceram, ka mūsu uzņēmēji to izmantos jaunu produktu 
ražošanai, lai spertu soli tālāku tirgu iekarojumos. Savā izdevumā 
atklājam virkni iespēju, ko varam piedāvāt metālapstrādē. Viedtālruņu 
lietotājus varam iepriecināt ar jaunu mobilo aplikāciju Gāzu gids, kas, 
strādājot ar metālu, var operatīvi palīdzēt pieņemt lēmumu un izvēlēties 
pareizāko risinājumu. Propāns ir produkts, ko šķiet visi pazīst, taču mums 
ir risinājumi tā plašākam pielietojumam, kas noteikti var ieinteresēt 
būvniekus. Esam izveidojuši jaunu interneta vietni, kurā vairāk stāstām 
par propānu un parocīgo kompozītbalonu izmantošanu, gāzētā ūdens 
aparātiem, kas domāti lietošanai mājas apstākļos. Lasiet izdevumu un 
noteikti ielūkojieties arī www.myaga.lv

Olavs Ķiecis 
AGA SIA valdes loceklis,

mārketinga un tirdzniecības vadītājs
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Jaunā gāzu uzpildes stacija

Investējot 5,8 miljonus latu, AGA ir izveidojusi Baltijas reģionā modernāko 
rūpniecisko, medicīnisko, pārtikas gāzu un to maisījumu rūpnīcu, kurā 
ražo produktus ar augstu pievienoto vērtību. No Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda ir piesaistīts līdzfinansējums 1,7 miljoni latu. AGA jaunā 
gāzu uzpildes stacija atrodas Ropažu novadā Zaķumuižas rūpnieciskajā 
teritorijā.

Ražošanas process jaunajā uzpildes stacijā ir ar augstu automatizācijas 
pakāpi un videi draudzīgs. Produktu klāstā ir ne tikai skābeklis, slāpeklis, 
un oglekļa dioksīds, bet arī produkti ar augstu pievienoto vērtību, 
piemēram, odorizētais skābeklis ODOROX®, dažādi hēlija maisījumi, 
sausais ledus, MISON® aizsarggāzes. 

Realizējot jauno rūpnīcas projektu, modernizētas ir arī transportvienības. 
Tagad maršrutos dodas pilnīgi jauni, nosegti furgoni, kas ir aprīkoti ar 
mūsdienīgu iekrāvēju. Tas operatīvi un droši spēj izņemt vajadzīgos 
produktus, pievest un novietot tos piegādes punktā. Veiktie uzlabojumi 
nodrošinās pārvadājamo produktu tīrību un ievērojami mazinās troksni, 
kas bija neizbēgams pārvadājot balonus. 
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Rūpnīcā ir uzstādīts moderns un balonu biznesā unikāls šķirošanas robots. 
Tas ir aprīkots ar 3D kameru un bārkodu skeneri, kas spēj atpazīt katru 
balonu individuāli, noteikt kādu produktu tas satur un vai tā derīguma 
termiņš ir spēkā. Tas spēj sašķirot balonus, tos saliekot pa produktu 
grupām jaunai uzpildei vai remontam. Robota jauda vienas maiņas laikā 
ļauj sašķirot vairāk nekā 1000 balonu.

Jaunajā stacijā gāzu uzpildes procesi norit pēc augstākajiem standartiem, 
nodrošinot nepieciešamo kvalitātes kontroli.  
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Skābekli un slāpekli 
ražojam Valmierā

Gaisa sadales 
rūpnīca nodrošina ar 
izejvielu visdažādākos 
pārtikas, elektronikas, 
metālapstrādes, 
celtniecības uzņēmumus, 
laboratorijas, slimnīcas 
un daudzas citas 
iestādes. 

Rūpnīca jau vairāk nekā piecus gadus nodrošina klientus visās Baltijas 
valstīs ar sašķidrināto skābekli un slāpekli. Tās ir galvenās izejvielas AGA 
pamatproduktiem un visvairāk ražošanas procesos izmantotās gāzes. Tagad 
abas sašķidrinātās gāzes nonāk arī mūsu jaunajā gāzu uzpildes stacijā 
Zaķumuižā, kur notiek balonu uzpilde un tālāka piegāde uz uzņēmumiem vai 
tirdzniecības vietām. 

Rūpnīca paaugstina piegāžu drošību, jo iepriekš skābekli un slāpekli vedām 
pāri jūrai no Somijas. Gaisa sadales rūpnīca ir pilnībā automatizēta. Tā ir 
to desmit skaitā, kas darbojas tālvadības režīmā no Zviedrijas 24 stundas 
diennaktī. Valmierā uz vietas strādā speciālistu komanda trīs cilvēku 
sastāvā, kuri seko iekārtu darbībai un rūpējas par to preventīvo apkopi, kā 
arī loģistikas speciālists, kas atbild par piegādēm no rūpnīcas un koordinē 
oglekļa dioksīda piegādes no Skultes termināļa.  

Rūpnīca ir aprīkota ar laboratoriskajām iekārtām, kurās tiek veiktas 
nepieciešamās kvalitātes analīzes gan skābeklim, gan slāpeklim.

Gaisa sadales rūpnīcas izveidē izmantotas jaunākās un modernākās 
tehnoloģijas, galveno uzmanību veltot drošībai un ekonomijai. Rūpnīcas 
tehnoloģiskās iekārtas projektēja mūsu koncerna uzņēmums Linde 
Engineering, kas būvē dažādu profilu gāzu rūpnīcas visā pasaulē. 

Darbības jomas, kurās izmanto skābekli un slāpekli:
elektronikas industrijā, piemēram, lodēšanā, lai novērstu oksidācijas •	
procesu, tādējādi paaugstinot produkta kvalitāti;
ar šķidro slāpekli dzesē pārtikas produktus, lai paātrinātu tehnoloģisko •	
procesu un ilgstoši saglabātu produktus svaigus;
slāpeklī iepako maizītes, gaļu, dārzeņus un citus pārtikas produktus, •	
lai kavētu baktēriju attīstību, tādējādi dabīgā veidā pagarinot produktu 
realizācijas termiņu; 
gan celtniecības, gan metālapstrādes uzņēmumi, gan namu pārvaldes •	
u.c. skābekli izmanto metāla detaļu griešanai, apsaimniekojot mājas un 
veicot remontus; 
medicīnā skābekli izmanto gan slimnīcās, gan mājas terapijā; •	
ar skābekli tiek attīrīti notekūdeņi, dabiskās un mākslīgās ūdenskrātuves, •	
to izmanto arī zivkopībā.

33 metrus garā un 80 tonnu smagā aukstuma kolonna ir svarīgākā 
sastāvdaļa skābekļa un slāpekļa ražošanas procesā. Tornī mīnus 2000C 
temperatūrā notiek gaisa saspiešana, atdzesēšana un sadalīšana 
sastāvdaļās.
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AGA oglekļa dioksīda terminālis Skultē 

Pirms pieciem gadiem būvētais oglekļa 
dioksīda terminālis spēj nodrošināt 
nepieciešamo apjomu klientiem visā 
Baltijā.

Oglekļa dioksīds jeb ogļskābā gāze, kā to pazīst vairums dzirkstošo 
dzērienu patērētāju, ir svarīga izejviela pārtikas ražošanā. To 
izmanto produktu iepakošanā, dzērienu ražošanā, to uzgāzēšanā, 
kā arī dārzeņu audzēšanā. Otrs lielākais segments ir metālapstrādes 
uzņēmumi, kam tas nepieciešams metināšanā un lāzeriekārtu 
darbināšanā. 

Oglekļa dioksīdu uz termināli piegādā ar speciāli šim nolūkam 
konstruētu kuģi no Eiropā lielākās un modernākās rūpnīcas Somijā. 
Terminālis nodrošina milzīgu apjomu, kas iepriekš tika pārvadāts 
ar autotransportu. Šobrīd autotransports nodrošina piegādes no 
termināļa tieši uz klientu uzņēmumiem un uz AGA gāzu uzpildes 
staciju Zaķumuižā. Tur sašķidrinātais oglekļa dioksīds tiek pildīts 
balonos un nonāk tālāk pie klientiem vai tirdzniecības vietās. 

Terminālis ir projektēts tā, lai ikdienā visas darbības varētu veikt 
bez speciāla personāla klātbūtnes. Tas tiek uzraudzīts un pārvaldīts 
no AGA gaisa sadales rūpnīcas Valmierā, regulāri veicot plānotās 
tehniskās apkopes termināļa nepārtrauktam un drošam darbam. 
Terminālis ir aprīkots ar analīžu iekārtām, ar kuru palīdzību tiek mērīta 
katra kuģa piegādātās gāzes kvalitāte. Kvalitātes rādītājus iespējams 
pārbaudīt arī katrai atsevišķai transportvienībai, kas veic produkta 
piegādi tieši uz klientu ražotnēm. 

Kuģis, kas kursē no Somijas pilsētas Porvo, kur šodien ir Eiropā lielākā un 
modernākā oglekļa dioksīda rūpnīca, ir 80 metru garš un 14 m plats.
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SIA Rēzeknes gaļas kombināta ražošanas 
vadītājs Mairis Trupavnieks: 

SIA Rēzeknes gaļas kombināts (RKG) ir 
dibināts 2001. gadā un šobrīd ir viens no 
tirgus līderiem Latvijā. Uzņēmuma ražotnes 
atrodas Rēzeknē un Piņķos. RGK norit pilna 
cikla gaļas pārstrādes process. Sortimentā 
ir vairāk nekā 300 gaļas produktu: cīsiņi, 
sardeles, vārītas un pusžāvētas desas, 
kūpināta gaļa, kulinārijas izstrādājumi, 
konservi, kā arī pusfabrikāti – šašliki, kupāti, 
pelmeņi, pankūkas u.c. RGK veiksmes atslēga 
ir kvalitatīvas izejvielas, oriģinālas receptes, 
pievilcīgs produkta ārējais izskats un plašas 
produktu izvēles iespējas. Uzņēmuma 
produkciju ir augsti novērtējuši patērētāji ne 
tikai Latvijā, bet arī Igaunijā, Lietuvā, Anglijā, 
Īrijā, Vācijā, Krievijā u.c.  

RGK aug un attīstās, regulāri iepriecinot 
pircējus ar jauniem produktiem, kas top 
veiksmīgi savienojot senās latviešu tradīcijas 
ar modernajām tehnoloģijām. Uzņēmums 
nodrošina nemainīgi augstu produktu kvalitāti, 
kas garantē patērētāju atzinību un lojalitāti.

RGK sadarbība ar AGA ir attīstījusies kopš 
2003. gada. AGA mums piegādā pārtikas gāzu 
maisījumus gaļas izstrādājumu iepakošanai: 
BIOGON®NC 30 un BIOGON®OC 20, ko 
izmantojam svaigas gaļas, desu, cīsiņu, 
kūpinājumu un citu gatavo gaļas produktu 
iepakošanai. AGA mums piegādā arī saimniecībā 
nepieciešamās gāzes – skābekli, slāpekli, 
AGAMIX, AGASOL propānu un metināšanas 
aprīkojumu. Ir izveidojusies laba sadarbība ar 
AGA gāzu tirdzniecības vietām Rēzeknē un 
Daugavpilī.

Rēzeknes ražotnē mums bija svarīgi sakārtot 
gāzu padeves procesu. Agrāk pie iekārtām bija 
pieslēgti gāzu baloni, kas tika ienesti ražošanas 
telpās. AGA uzstādīja centralizēto gāzes 
padeves sistēmu un līniju līdz iepakošanas 
mašīnām. Tagad ir ērtāk, jo AGA gāzi pieved 
klāt un tā tiek iegūta no viena avota – balonu 
saišķiem. 

Rēzeknes gaļas kombināts ir ieguvis:
gāzu piegādātāju, kas atbild par visu gāzu •	
sistēmu kopumā un sniedz kompleksu 
gāzu risinājumu;
piegādātāju, kurš palīdz risināt klientam •	
svarīgus jautājumus ražošanā un kam ir 
liela pieredze dažādos pārtikas procesos, 
kur izmantojama gāze;
centralizētu gāzes sistēmu un MAPAX•	 ® 
tehnoloģiju. 

Jauninājumu plusi:  
ekonomija – zemākas gāzu izmaksas;•	
ērtības – vairs nav jānēsā un jāmaina •	
baloni;
regulāras gāzu piegādes uz RGK ražotni;•	
uzlabo higiēnas apstākļus ražošanas •	
telpās; 
būtiski samazinās darbaspēka iesaistīšana •	
balonu nomaiņas procesā;
MAPAX•	 ® tehnoloģija pagarina produktu 
realizācijas termiņu. 

Garšīgs, kvalitatīvs un dabīgs produkts ar mīlestību 

no Latgales jūsu ikdienas un svētku galdam. Tas 

ir RGK darbības vadmotīvs uzņēmuma attīstības 

stratēģijā.

Pārtikas gāzes uztur nemainīgu produktu kvalitāti

Sadarbībā ar AGA Rēzeknes gaļas kombināts ir 
ieviesis MAPAX® iepakošanas tehnoloģiju un 
centralizētu gāzes sistēmu, kas būtiski uzlabo 
darba apstākļus, ekonomē resursus un nodrošina 
produktu kvalitāti.  
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Saldumu ražotājs Fazer 
Food OÜ Igaunijā 
uzlabojis tehnoloģiskos 
procesus, ieviešot 
kriogēno saldēšanu.

Uzņēmums jauno metodi izmanto gatavo 
ēdienu saldēšanai, ko piegādā veikalu ķēdēm 
un kateringa servisā uz kuģiem. Uzņēmums 
jau pirms tam bija pazīstams ar citām AGA 
tehnoloģijām, jo izmantoja sauso ledu rīsu 
atdzesēšanas procesā. Kriogēnās saldēšanas 
tehnoloģija ir loģisks sadarbības turpinājums.

Lauri Lipa Fazer Food vadītājs: “Jaunā 
tehnologija ir attaisnojusi mūsu cerības. Mēs 
vēl strādājam, lai apkopotu datus, cik liela ir 
kopējā efektivitāte, taču skaidrs, ka kvalitātes 
un iegūtā rezultāta ziņā esam izdarījuši pareizo 
izvēli.” 

Ingrida Kaspere, ražošanas vadītāja: “Mēs bijām 
AGA klienta ražotnē Lietuvā, kas saldē svaigas 
gaļas produkciju. Tur guvām pierādījumus un 
atbildes uz jautājumiem, kas mums bija aktuāli 
par kvalitāti un pēcpārdošanas servisu. Vizītes 
laikā noderīgas bija AGA eksperta Ulfa Jagaeusa 
zināšanas, mēs ieguvām vairākas praktiskas 
atziņas, kas palīdzēja mums sava darba 
efektivitātes uzlabošanā.” 

Lietuvas gaļas pārstrādes uzņēmums, 
iegādājoties CRYOLINE® saldēšanas iekārtu, 
kurā izmanto slāpekli, ir spējis samazināt 
produktu svara zudumus no 4,5% līdz 0,2%. 

CRYOLINE® MT tuneļveida saldēšanas iekārta

AGA kriogēnā saldēšanas metode

Dānijā saldumu ražotājs Dan Cake izmanto lielāko modeli CRYOLINE® XF 700 

iecienīto kūku saldēšanai. 

Apvienojot visus ražošanas procesus vienuviet, 
ir samazinājušās loģistikas izmaksas un ir iegūts 
premium kvalitātes produkts. 

Ieguvumi ar kriogēno saldēšanu:
3 ātrā saldēšana samazina produktu svara 

zudumus,
3  netiek bojātas šūnas un produkts saglabā 

garšu un formu,
3  iekārtas aizņem mazāk vietas, 

novietojamas ražošanas telpās,
3 ir viegli kopjamas nerūsošā tērauda 

iekārtas

Kādus produktus iespējams efektīvi saldēt:
gaļu, gaļas izstrādājumus,- 
piena produktus,- 
zivis un jūras veltes,- 
pusfabrikātus un gatavos produktus,- 
miltu izstrādājumus: maizi, makaronus, - 
pankūkas,
šķidrus produktus: mērces, biezeņus,- 
augļus, dārzeņus.- 
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Jaunums

AGASOL ir gāzes maisījums, kas satur 
ne mazāk kā 93% propāna. To plaši 
izmanto gan industriālām vajadzībām, 
gan mājsaimniecībās. AGASOL raksturo 
lieliska iztvaikošanas spēja, tāpēc AGA 
piedāvātā gāze pelēkajos balonos ir 
ieguvusi lielu popularitāti un klientu 
uzticību. Kā viens no svarīgākajiem 
kritērijiem ir iespēja izlietot visu gāzi 
pat bargas ziemas apstākļos, iztukšojot 
balonu pilnībā. Tas ir iespējams, jo 
propāns iztvaiko pat – 420C. Balonus, 
kas tiek pildīti ar butāna gāzi, ziemā 
pilnībā iztukšot nav iespējams, jo butāns 
iztvaiko temperatūrā, kas nav zemāka 
par 00C, tāpēc daļa gāzes vienmēr paliek 
balonā. Latvijā dažādas gāzu kompānijas 
tirdzniecībā piedāvā balonus, kuros 
propāna daudzums mēdz būt tikai 
20% – 50%, tādējādi lielu daļu veido 
butāna gāze. 

AGA piedāvā propānu dažāda tilpuma 
balonos: 11 kg, 17 kg, 33 kg, kā arī 
saišķos – 8 kopā sastiprinātus 33 kg 
tilpuma balonus. AGA balonos nav 
nevēlamu nosēdumu, kas sakrājas balonu 
ekspluatācijas laikā, tādējādi visa iepildītā 
gāze sadeg pilnībā. Viens propāna 
kilograms ir līdzvērtīgs 12,8 kW enerģijas. 
Tā patēriņu norāda 1 kg/h, ierīces jaudu – 
12,8 kW/h.

AGASOL balonu orientējošā veiktspēja, 
ja temperatūra ir 00C un balonā ir 25% 
gāzes*:

11 kg balons nodrošina 0,5 kg/h •	
(6,4kW/h)
17 kg balons nodrošina 0,6 kg/h •	
(7,7kW/h)
33 kg balons nodrošina 1,0 kg/h •	
(12,8kW/h)

* Samazinoties gāzes daudzumam 
balonā, veiktspēja samazinās. Lai pareizi 
izrēķinātu nepieciešamo gāzes daudzumu 
un balonu iztukšotu pilnībā, tiek 
ņemts vērā parametrs ¼ (25%) gāzes 
daudzuma balonā. 

RISINĀJUMI PROPĀNS 

AGASOL gāzes iztvaikošanas spēja atkarībā no balona tilpuma un gāzes daudzuma balonā var būt 
ierobežota atkarībā no iekārtas, ko tā darbina. Ja balonam ir pieslēgta pārāk jaudīga ierīce, tas var 
sākt aizsalt un gāzes padeve mazināsies vai pat pilnībā pārtrūks, jo gāzei būs strauji pazeminājusies 
temperatūra un samazinājusies iztvaikošanas jauda. To var konstatēt vizuāli, jo balona ārējā siena 
sāk apledot. Tādēļ ir svarīgi lietot pareizas jaudas degļus, kas ir atbilstoši balona veiktspējai.

Priekšrocības ar 
AGASOL propāna 
baloniem

Risinājumi lielapjoma darbiem ar AGASOL
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Veiktspējas palielināšanai
Ja nepieciešama gāze lielākas jaudas iekārtai, 
piemēram, 32 kW/h (2,5 kg propāna stundā), 
mēs piedāvājam risinājumus:
3 iegādāties savienojumu sistēmu, lai 

saslēgtu kopā vairākus balonus;
3 iznomāt un lietot jauno AGASOL balonu P 

190. P 190 balonus ir iespējams saslēgt 
arī vairākus kopā, lai palielinātu to 
veiktspēju.

                                                             
Raksturlielumi AGASOL balonam P 190:
3 gāzes daudzums balonā ir 184 kg;
3 divi atšķirīgi balona ventiļi – sašķidrinātai 

fāzei un gāzveida fāzei;
3 veiktspēja caur gāzveida fāzes ventili pie 

00 C un 25% gāzes daudzuma balonā  
4 kg/h (51 kW/h);

3 veiktspēja caur sašķidrinātās fāzes ventili 
ir atkarīga no ārējā iztvaicētāja jaudas un 
var sasniegt 32 kg/h (410 kW/h).

P 190 balonu var efektīvi izmantot: 
3 lauksaimniecībā, 
3 jumtu klāšanā, 
3 celtniecības un cita veida objektu 

īstermiņa apsildei,
3 nelielas jaudas pulvera krāsošanas 

krāsnīm u.c.

Zināšanai:
Klientu atsauksmes ir ļoti labas un 
pieprasījums pēc šī produkta aug. 

Mēs piedāvājam pārvietojamu propāna 
gāzes sadalīšanas ierīču komplektu (skat. 
attēlu!). Vienu vai vairākus paralēli slēgtus 
P 190 balonus vai balonu saišķus novieto 
ārpus objekta un caur centrālo reduktoru 
nodrošina līdz 4 bāru lielu  spiedienu 
lokanajās maģistrālajās šļūtenēs, kas nogādā 
gāzi uz nepieciešamo vietu objektā. Tālāk 
caur gāzes sadalītājiem ir iespējams pieslēgt 
no 1 līdz pat 10 ierīcēm, ko darbina ar 
propānu. 

Šāda veida slēgums nodrošina ievērojami 
mazāku balonu skaitu objektā, kā arī 
samazina laiku procesa uzraudzībai un balonu 
maiņai.

Gāzu balonus un gāzu sadales sistēmas 
mēs iznomājam, savukārt apsildes ierīces 
iespējams iznomāt būvniecības iekārtu nomas 
kompānijās.

RISINĀJUMI PROPĀNS 

P 190 lieliski kalpo lauksaimniecībā nezāļu iznīcināšanā

1. AGASOL saišķis (264 kg) vai P 190 balons (184 kg).
2. Paralēlais pieslēgums gāzes fāzei.
3. Propāna spiediena reduktors ar avārijas ventili.
4. Propāna šļūtene gāzes fāzei.
5. Propāna šļūteņu savienojums.
6. Propāna sadalītājs.
7. Propāna reduktors pirms ierīces.
8. Ierīces, kas darbojas, izmantojot propāna enerģiju 
(kopējā jauda līdz 200 kW):

Tiešās sadegšanas sildītāji.•	
Infrasarkanā starojuma sildītāji.•	
Propāna degļi.•	
Cita veida ierīces.•	

1

2

3

4
5

6

7
7

8

4
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Aizsarggāzes sekmē 
darba efektivitāti   

Aizsarggāzes MISON® 8 
izvēle metālapstrādes 
uzņēmumā Vairogs-M SIA 
ievērojami uzlabo darba 
kvalitāti, efektivitāti un 
darba vidi.   

Uzņēmums Vairogs-M SIA projektē, ražo un 
uzstāda metāla būvkonstrukcijas, tiltu balstus, 
antenu torņus un mastus, kravas celtņus 
un citas metālkonstrukcijas, ko izmanto 
gan dzīvojamām, ēkām, gan rūpniecības 
objektiem, elektrostacijām, vagonbūvei, 
daudzstāvu autostāvvietām, tirdzniecības 
centriem, noliktavām un loģistikas centriem 
u.c. Uzņēmums ražo arī kravas celšanas 
transporta iekārtas, tehnoloģiskās iekārtas un 
aprīkojumu. 

Šobrīd Vairogs-M SIA ir kļuvis par vienu 
no lielākajiem celtniecības konstrukciju 
izgatavotājiem Latvijā un savu produkciju 
pārsvarā eksportē uz Skandināvijas valstīm 
– Zviedriju, Somiju, Norvēģiju, Islandi un 
Rietumeiropas valstīm. Latvijā uzņēmuma 
projektētās un ražotās konstrukcijas izmanto 
mobilo sakaru operatora LMT antenu torņiem.  

Tehniskais direktors Māris Liepa: 
Uzņēmums Vairogs-M SIA ar AGA sekmīgi 
sadarbojas jau vairāk nekā 15 gadus. Pirms 
kādiem pieciem gadiem AGA mums ierīkoja 
centralizētu gāzu padeves sistēmu, kas 
ievērojami uzlaboja un atviegloja darbu. Kopš tā 
laika metinātājiem vairs nav pašiem jāpārvieto 
gāzes baloni, jo tagad visā cehā ir ierīkoti gāzes 
posteņi, kur var ērti pieslēgties, izmantojot ātrā 
savienojuma rozetes. AGA metināšanas gāzes 
mums piegādā balonu saišķos, paši nodrošina 
to apmaiņu un ir gatavi jebkurā brīdī nākt talkā 
ar padomu. 

Lai uzlabotu metināšanas darbu kvalitāti 
un efektivitāti, regulāri ieviešam jaunas 
tehnoloģijas, esam izmainījuši iekšējo loģistiku, 
ieguldām resursus jaunākajās tehnoloģijās, 
kas palīdz uzlabot ne tikai metināšanu, bet 
arī metāla apstrādes procesus pirms un pēc 
metināšanas.      

Šobrīd uzņēmumā izgatavojam metāla 
konstrukciju sijas. Lai palielinātu saražotās 
produkcijas apjomu, esam uzstādījuši 
automatizētu metināšanas līniju, ar kuras 
palīdzību varam metināt četras šuves 
vienlaicīgi. Šajā procesā izmantojam MAG 
metināšanu, kurai ir nepieciešama aizsarggāze, 
kas nodrošina stabilāku metināšanas loku un 
atvieglo metināšanas procesa vadīšanu. Agrāk 
metināšanai izmantojām MISON®18, bet pēc 
konsultācijām ar AGA, tika pieņemts lēmums 
izmantot tikai MISON®8. 

Pateicoties šai izvēlei, tika palielināts 
metināšanas ātrums, uzlabojās sametināto 
šuvju kvalitāte, tādējādi arī pieauga saražotās 
produkcijas daudzums. Tikpat svarīgs gāzes 
izvēlē bija metinātāja veselības aizsardzības 
faktors. Pusi metināšanas darbu veicam 
automātiskā režīmā, otru pusautomātiskā 
– to veic paši metinātāji, tāpēc izmantojam 
aizsarggāzi, kas nodrošina tīrāku darba vidi un 
uzlabo gaisu darba telpās, samazinot kaitīgā 
ozona daudzumu līdz minimumam. 



11PRODUKTI METĀLAPSTRĀDE 

Ir vērts maksāt vairāk

MISON® aizsarggāzes ir AGA premium produkti. 
Premium produkti maksā nedaudz vairāk 
nekā standarta produkti, taču tie vienmēr 
sniedz kādu pievienoto vērtību. MISON® 
grupas aizsarggāzes  samazina kaitīgā ozona 
daudzumu, kas rodas metināšanas laikā. 
Darba vide ir tīrāka un darbinieki veselāki. 
Arvien vairāk darba devēju ir atzinuši faktu, ka 
samazinās dīkstāves darbinieku slimības dēļ. 

Labāki metināšanas rezultāti  

MISON® aizsarggāzes ne tikai sargā veselību, 
bet uzlabo arī darba kvalitāti un ražīgumu. 
Tas notiek, pateicoties optimālajam MISON® 
aizsarggāzes sastāvam, kas nodrošina stabilāku 
metināšanas loku un atvieglo metināšanas 
procesa vadīšanu. 
AGA aizsarggāzes atbilst prasībām, ko izvirza 
starptautiskie aizsarggāzu standarti NE ISO 
14175.

Ozons var izraisīt: 

3 galvassāpes, 
3 acu, deguna un kakla kairinājumu, 
3 risku ilgtermiņā saslimt ar plaušu slimībām, 
3 ražīguma krišanos. 

MISON® aizsarggāzes nodrošina: 

3 tīrāku darba vidi un labāku veselību, 
3 uzlabotu metināšanas kvalitāti, 
3 ātrāku metināšanu.

Metode Materiāls Aizsarggāze Sastāvs

TIG 
metināšana

Visi materiāli, izņemot titānu MISON® Ar Ar + 0,03% NO

Nerūsējoši austenīta tēraudi un 
niķeļa sakausējumi MISON® H2 Ar + 2% H2 + 0,03% NO

Augstleģēti nerūsošie tēraudi, 
niķeļa sakausējumi, alumīnijs un 
varš

MISON® He30 Ar + 30% He + 0,03% NO

Nerūsējoši dupleksa tēraudi un 
nerūsējoši austenīta tērauda 
sakausējumi, apstrādāti ar slāpekli

MISON® N2 Ar + 1,8% N2 + 30% He + 0,03% NO

MIG 
metināšana

Alumīnijs, augstleģēti nerūsošie 
tēraudi, varš un niķeļa sakausējumi MISON® Ar Ar + 0,03% NO

Augstleģēti nerūsējošie tēraudi, 
niķeļa sakausējumi un varš MISON® He30 Ar + 30% He + 0,03% NO

MAG 
metināšana

Visi nerūsējošie tēraudi MISON® 2 Ar + 2% CO2 + 0,03% NO

Austenīta, ferīta un standarta 
dupleksa tēraudi MISON® 2He Ar + 2% CO2 + 30% He + 0,03% NO

Neleģēti un mazleģēti tēraudi, 
metinot ar monolītu un 
pulvermetināšanas stiepli ar 
pulverveida metāla pildījumu 

MISON® 8 Ar + 8% CO2 + 0,03% NO

Neleģēti un mazleģēti tēraudi, 
metinot ar monolītu un 
pulvermetināšanas stiepli ar 
kušņu pildījumu. Nerūsošie 
tēraudi, metinot ar atbilstošu 
pulvermetināšanas stiepli ar 
kušņu pildījumu

MISON® 18

MISON® 25

Ar + 18% CO2 + 0,03% NO

Ar + 25% CO2 + 0,03% NO

Ievērībai
Optimālais ieteikums

Ieteikumu ievērošana nodrošinās kvalitāti

MISON® aizsarggāzes

Samazināts risks veselībai

AGA SIA tirdzniecības vadītājs metālapstrādes 
segmentā Agnis Gūtmanis: 

“Vairogs-M ir lielisks piemērs, kur veiksmīgi 
ir apvienotas klientu, speciālistu, iekārtu un 
materiālu piegādātāju zināšanas, īstenojot 
efektīvus risinājumus konkrētam ražošanas 
procesam. Vieglā un pilnīgā metālapstrādes 
procesa mehanizācija kombinācijā ar speciāli 
izstrādātiem režīmiem nodrošina cilvēka faktora 
ietekmes samazināšanu, palielinot metināšanas 
procesa ražīgumu, kvalitāti un uzņēmuma 
konkurētspēju globālajā tirgū.

Šobrīd AGA SIA produktu klāstā ir vairāk 
nekā 20 dažādu metināšanas aizsarggāzu 
un katrai no tām noteiktos apstākļos ir savas 
priekšrocības.

Papildus piegādātajām gāzēm AGA SIA 
speciālisti nodrošina klienta procesu 
izpēti, individuālu pieeju un risinājumus 
atbilstoši klienta vajadzībām. AGA izstrādātā 
apmācību un procesu uzlabojumu programma 
WELDONOVA® ir ieguvusi plašu atzinību arī 
Latvijas uzņēmumu vidū.” 

MISON®8
Ar + 8% CO2 + 0,03% NO 

Neleģētu un mazleģētu tēraudu •	
MAG metināšanā ar monolītām un 
pulverstieplēm. Galvenokārt paredzēta 
garajam un pulsējošam lokam. 
Nodrošina lielu metināšanas ātrumu, maz •	
šļakatu un virsmas izdedžu, mazzvīņotu 
šuvi un lietderīgu elektroda (stieples) 
patēriņu. 
Labākā izvēle augstražīgai •	
robotmetināšanai un citiem mehanizētiem 
procesiem. 

Aizsarggāzes apzīmējums 
LVS EN ISO 14175-Z-ArC+NO-8/0,0
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LINDOFLAMM® – risinājumi metālu 
karsēšanai

Tāpat kā gāzu kompānijas izstrādā dažādus jaunus gāzu maisījumus, 
metālu ražotāji attīsta jaunus metālu veidus ar dažādām īpašībām 
– paaugstinātu stiprību, cietību, nodilumizturību utt. Piemēram, ja 
tradicionālā oglekļa tērauda tecēšanas robeža ir 235MPa, tad tagad 
tirgū ir pieejamas tērauda markas ar tecēšanas robežu no 400 līdz 
1300MPa.

Pateicoties inženieru zināšanām un jauno materiālu izturībai, 
iespējams lietot plānākus materiālus, būtiski samazināt gatavās metāla 
konstrukcijas svaru, un tas var būt viens no konkurētspējas uzlabojošiem 
faktoriem. 

Jaunu materiālu izstrāde ir izraisījusi pārmaiņas metālapstrādes procesos. 
Ir radusies nepieciešamība pirms metāla termiskās griešanas vai 
metināšanas sagatavot to, uzsildot līdz noteiktai temperatūrai. Vajadzīgo 
temperatūru nosaka materiāla marka un biezums. Lielākoties tērauda 
ražotāji nodrošina tehnoloģisko informāciju – vai ir vajadzīga iepriekšēja 
karsēšana, karsēšanas temperatūra, maksimālais pievadītā siltuma 
daudzums, metināšanā izmantojamie materiāli.

Ja tehnoloģiskie procesi netiek ievēroti, var mainīties materiāla īpašības 
termiskās ietekmes zonā, kā arī parādīties defekti – plaisas u.c.

Metālu karsēšana pirms termiskās griešanas
Tā ir nepieciešama materiāliem ar paaugstinātu cietību un 
nodilumizturību, piemēram, HARDOX no SSAB.  
Viena no lielākajām problēmām šādu materiālu griešanā ir griezuma 
virsmas plaisāšana. Plaisas var vizuāli parādīties pēc divām diennaktīm, 
arī pat vairākām nedēļām, pēc termiskās griešanas – tā ir novēlota vai 
slēpta plaisāšana. Plaisu veidošanās risks pieaug, palielinoties lokšņu 
biezumam un cietībai.

Tabulā Zviedrijas tērauda ražotāja SSAB rekomendācija par HARDOX 
materiālu karsēšanas temperatūru pirms termiskās griešanas:

Materiāls Materiāla biezums 
mm

Uzkarsēšanas 
temperatūra oC

HARDOX HiTuf ≥90 100
HARDOX 400 45 –59,9

60 – 80
>80

100
150
175

HARDOX 450 40 –49,9
50– 69,9
70 – 80

100
150
175

HARDOX 500 40 – 49,9
50– 69,9
70 –80

100
150
175

HARDOX 550 20 –50 150
HARDOX 600 12– 29,9

30 – 50
150
175

Materiāla uzkarsēšana pirms termiskās griešanas būtiski samazina plaisu 
veidošanās risku, bet ir jāņem vērā, ka uzkarsētā materiāla temperatūra 
nedrīkst pārsniegt 210 – 2250C. Pretējā gadījumā, atdziestot līdz istabas 
temperatūrai, materiāls zaudēs cietības pakāpi. Tādēļ ir svarīgi, lai 
karsēšanas process būtu ātrs, vienmērīgs un temperatūra karsēšanas 
laikā tiktu kontrolēta.

Grafiks parāda metāla virsmas cietību atkarībā no uzkarsēšanas 
temperatūras.

Metālu karsēšana pirms metināšanas
Virknei tērauda veidu ir nepieciešama tā uzkarsēšana pirms metināšanas, 
lai izvairītos no plaisu veidošanās. Ir ļoti svarīgi kontrolēt pievadītā 
siltuma daudzumu metināšanas procesa laikā Q (kJ/mm). Šis parametrs 
ir tieši proporcionāls metināšanas metodes termiskās efektivitātes 
koeficientam, metināšanas strāvai (A) un spriegumam (V), bet apgriezti 
proporcionāls metināšanas ātrumam (mm/min).

Q =
k x U x I x 60
v x 1000

Q – pievadītais siltuma daudzums kJ/mm
U – metināšanas spriegums V
I – metināšanas strāva A
v – metināšanas ātrums mm/min
k – termiskās efektivitātes koeficients (MMA, MAG = 0,8; SAW = 1; TIG = 0,6)

Zviedru tērauda ražotājs SSAB ir definējis minimālo materiāla uzkar sēšanas 
temperatūru, ja pievadītā siltuma daudzums ir 1,7kJ/mm un izmanto nele-
ģēta vai maz leģēta tērauda metināšanas stieples (skat. tabulu).

Lieljaudas degļi metālu karsēšanai  
Papildus esošajai X21 degļu sistēmai AGA piedāvā jaunu degļu produktu 
programmu ar nosaukumu LINDOFLAMM®. 

LINDOFLAMM® ir visaptveroša degļu programma, kas paredzēta:
metālu karsēšanai pirms termiskās griešanas,•	
metālu karsēšanai pirms metināšanas,•	
metālu taisnošanai,•	
metālu formēšanai,•	
metālu pārklāšanai,•	
uzspīlētu savienojumu veidošanai.•	
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LINDOFLAMM® iekārtas ir paredzētas gan manuālai karsēšanai (rokas 
vadības degļi), gan mehanizētai karsēšanai. AGA SIA nodrošina 
LINDOFAMM® degļu piegādi un apmācību. Gadījumā, ja klientiem 
nepieciešama degļu pielāgošana atbilstoši viņu darba specifikai, 
iespējams piesaistīt Vācijas kolēģus, lai veiktu klienta procesa izpēti 
ražotnē, izstrādātu klientu vajadzībām atbilstošu risinājumu, ieskaitot 
degļus ar specifisku konstrukciju, vadības un temperatūras kontroles 
sistēmas, nodrošinot pilnu karsēšanas procesu un tā vadību.

Daži LINDOFLAMM® degļu pielietojumu paraugi apskatāmi attēlos:

Degļus iedala divās grupās:
Acetilēna/gaisa degļi – liesmas temperatūra līdz 2200•	 0C. Izmanto 
metālu uzkarsēšanai līdz 5000C temperatūrai, metāla lokšņu 
žāvēšanai pirms metināšanas un citiem karsēšanas veidiem, 
kur nepieciešama precīza temperatūras kontrole un vienmērīgs 
temperatūras sadalījums.
Acetilēna/skābekļa degļi – liesmas temperatūra līdz 3200•	 0C. Izmanto 
biezu detaļu karsēšanai, taisnošanai, formēšanai un metāla virsmu 
termiskai pārklāšanai, kur nepieciešams maksimāli ātri uzkarsēt 
virsmu.  

PROJEKTI AUGSTĀS TEHNOLOĢIJAS 

Gāzes optisko šķiedru 
ražotnē   

SIA BioLitec ir izveidots 
jauns projekts – plazmas 
uzkausēšanas iecirknis. 
Tā ir pirmā šāda veida 
ražotne Baltijas valstīs, 
kur top sagataves 
optiskās šķiedras 
ražošanai. 

Attīstības daļas vadītājs Andrejs Griščenko: 

Līvānu uzņēmums SIA BioLitec ir Vācijas 
BioLitec AG meitas uzņēmums, kas ir viens 
no vadošajiem optiskās šķiedras speciālo 

izstrādājumu ražotājiem. BioLitec ražo vairāk 
nekā 100 optisko šķiedru veidus – kabeļus, 
zondes, optiskās šķiedras gaismas vadus un 
transmisijas iekārtas, ko izmanto gan medicīnas 
jomā, gan militārajā jomā, gan dažādām sakaru 
tehnikām u.c. BioLitec izstrādājumus eksportē 
uz ASV, Krieviju, Baltkrieviju, Vāciju, Itāliju, 
Japānu u.c. BioLitec ir ieguvis starptautiski 
atzītus sertifikātus ISO 9001, ISO 13485 un FDA.  

 
No AGA mēs iepērkam dažādas gāzes, ko 
izmantojam mūsu produkcijas ražošanai. 
Pagājušajā gadā mēs uzsākām jaunu vēl 
Baltijas valstīs nebijušu projektu – kvarca 
sagatavju ražošanu. Lai sintezētu īpaši tīru un 
leģētu kvarcu, mums vajadzēja ieviest jaunas 
tehnoloģijas un īstenot daudzus tehniskos 
risinājumus, kādu Latvijā vispār līdz šim nebija. 
Tāpēc mēs vērsāmies pie AGA, kas ar Somijas 
kolēģu palīdzību pēc mūsu rasējumiem jaunajā 
ražotnē izveidoja speciālu augsto tehnoloģiju 
gāzu skapi un pielāgoja mūsu vajadzībām 
atbilstošu gāzu padeves sistēmu, kas garantē 
drošu darba vidi. 

Ar AGA mums ir izveidojusies auglīga sadarbība, 
esam ļoti apmierināti, ka šeit pat Latvijā ir tāda 
līmeņa piegādātāji, kas spēj nodrošināt mūsu 
vajadzības un palīdz atrast labāko risinājumu. 
Patīkami, ka visi darbi tiek izdarīti līdz galam, 
tiek izpildītas ne tikai līgumā paredzētās 
saistības, bet arī mutiskās norunas. Mums tas ir 
ļoti svarīgi.  

Metāla karsēšana pirms metināšanas, izmantojot 

LINDOFLAMM® rokas degli.

Mehanizēts metāla karsēšanas process pirms 

metināšanas, izmantojot LINDOFLAMM® degļu 

sistēmu. 

Mehanizēts metāla karsēšanas process pirms 

griešanas. LINDOFLAMM® degļu sistēma integrēta 

termiskās metālu griešanas mašīnā.

Plazmas uzkausēšana iecirkņa inženieris Sergejs 
Kivlinieks
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PROSAVER® reduktors 
metināšanas 
aizsarggāzēm

MIG/MAG un TIG metināšanā ir ļoti svarīgi 
nodrošināt vienmērīgu aizsarggāzes plūsmu 
visa metināšanas procesa laikā. Lai nodrošinātu 
kvalitatīvu šuves aizsardzību, metināšanas 
iekārtu ražotāji atsevišķu iekārtu konstrukcijās 
ir iestrādājuši maināmus parametrus: 
aizsarggāzes pirmsplūsmu, kas nodrošina gāzes 
padevi pirms loka aizdegšanās un aizsarggāzes 
pēcplūsmu, kas saglabā gāzes plūsmu pēc loka 
nodzišanas. 

Pārmērīgi liela, kā arī samazināta gāzu plūsma, 
var radīt defektus sametinātajās šuvēs. 
Visbiežāk neatbilstoša gāzes plūsma noved pie 
poru veidošanās šuvēs.

Gāzes reduktoram ir ļoti svarīga loma 
vienmērīgas gāzu plūsmas nodrošināšanā. 
Tradicionālajiem reduktoriem izejā (šļūtenē 
starp reduktoru un metināšanas iekārtu) 
veidojas neliels gāzes spiediena pieaugums 
laikā, kad nenotiek metināšana. Uzsākot 

metināšanu, spiediens šļūtenē strauji krīt, radot 
nelielu gāzes plūsmas pīķi, kas dažu sekunžu 
laikā nokrīt līdz nominālajai plūsmai (skat. 
attēla Nr.1 sarkano līniju).  
  
AGA piedāvā reduktoru PROSAVER®, kas: 

stabilizē spiedienu reduktora izejā un novērš •	
aizsarggāzu plūsmas pīķu veidošanos (skat. 
attēla Nr.1 zaļo līniju);
ekonomē aizsarggāzi;•	
novērš aizsarggāzes plūsmas pīķus, uzsākot •	
metināšanu (starta fāzē);
nodrošina stabilu aizsarggāzes plūsmu MIG/•	
MAG un TIG metināšanai plūsmas diapazonā 
no 2-30 l/min neatkarīgi no gāzes spiediena 
balonā;
paredzēti MISON•	 ® aizsarggāzēm, argonam 
un citiem metināšanas gāzu maisījumiem.

Ir ļoti svarīgi izprast PROSAVER® reduktora 
darbības principus un lietot to atbilstoši 
instrukcijai.

Lielākais ekonomiskais efekts ir panākams īsu 
šuvju metināšanā, kur vēlams, lai reduktors 
atrastos pēc iespējas tuvāk metināšanas 
iekārtai un šļūteņu iekšējais diametrs būtu 
neliels - 5 mm. 

Liesmas slāpētājs SAFE-GUARD-5

SAFE-GUARD-5 ir drošības ierīce, kas 
paredzēta metinātāja aizsardzībai no 
gāzes pretplūsmas un pretsitiena, 
dažādos griešanas un metināšanas 
pielietojumos. 

SAFE-GUARD-5 ir paredzēta uzstādīšanai uz gāzes balonu reduktoriem vai 
gāzes padeves sistēmu izplūdes punktos.

Ierīcei ir 30° savienojuma leņķis. Šai konstrukcija ir īpaša priekšrocība: 
kaut arī liesmas slāpētājs ir savienots ar reduktoru, tas atrodas paralēli 
gāzes balonam. 

SAFE-GUARD-5 ir krāsaina svira. Kamēr liesmas slāpētājs ir atvērts un 
darbojas, tā ir noslēpta korpusā. Pretsitiens sviru izstumj un tā aptur 
gāzes plūsmu. Lai atjaunotu gāzes padevi, sviru nepieciešams iebīdīt 
atpakaļ korpusā uz liesmas slāpētāja, kas atver gāzes plūsmu.

Iekārtas piecas drošības funkcijas: 
3 strauji mainoties spiedienam šļūtenē, spiedienjutīga gāzes padeves 

izslēgšanas sistēma aptur gāzes plūsmu;
3  gāzes pretvārsts nodrošina gāzes plūsmu tikai vienā virzienā un 

novērš bīstamu gāzu maisījumu veidošanos;
3  liesmas slāpētājs novērš pretsitienu; 
3  termiskais slēgvārsts pārtrauc gāzes padevi, ja sistēmā ir paaugstināta 

temperatūra;
3  ērta un vienkārša gāzes padeves atjaunošana, kas ekonomē laiku.

Gāzes, ar kurām lieto liesmas slāpētājus
Liesmas slāpētājs jālieto, strādājot ar deggāzēm un skābekli. Tā kā 
skābeklis palielina degšanas ātrumu, liesmas slāpētājs jāuzstāda uz 
skābekļa reduktora. SAFE-GUARD-5 ir izstrādāts un pārbaudīts darbā ar 
acetilēnu, ūdeņradi, propānu, metānu, MAP gāzēm un skābekli.
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AGA viedtālruņu 
aplikācija par gāzēm 
AGA gas guide

Aplikācija ir vienkāršs 
un praktisks 
bezmaksas rīks, 
kas palīdz atrast 
piemērotāko 
aizsarggāzi 
jūsu izvēlētajai 
metināšanas metodei 
un materiāliem.
 

Aplikācija ir latviešu, igauņu, lietuviešu, 
zviedru, norvēģu, somu, dāņu, valodās. 
Izvēloties konkrētu metināšanas procesu 
un konkrētu materiālu, aplikācija piedāvā 
piemērotāko gāzi.  
 
Aplikācija ir pieejama viedtālruņiem:
iPhone – vietnē App Store
Android – vietnē Google Play. 

Aplikācija tiek attīstīta un drīz tā piedāvās 
arī tirdzniecības vietu noteikšanas 
funkciju. To var izmantot arī iPad un citos 
planšetdatoros, bet pagaidām tā šādām 
ierīcēm vēl nav optimāli pielāgota. 
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Talsi
Jaunākā tirdzniecības vieta:  

RĪGĀ, SIA Tirdzniecības namā Kurši, 
Kurzemes prospektā 3, K-1 (Imanta) 

AGA klientu dienas 

Katru gadu rīkojam klientu dienas dažādos Latvijas reģionos, uz kurām aicināts jebkurš interesents, 

kas strādā ar gāzēm. Pasākuma laikā ir iespējams klātienē tikties ar AGA speciālistiem un metināšanas 

inženieri. Ikviens var iemēģināt roku, metinot ar premium grupas aizsarggāzēm un iegūto rezultātu 

apspriest ar speciālistiem. Klientu dienu ietvaros mēs konsultējam par gāzēm un iekārtām metināšanai, 

metāla griešanai, grebšanai, taisnošanai un citiem pielietojumiem. Sekojiet informācijai mūsu 

tirdzniecības punktos par pasākumiem nākamajā gadā! 

Hēlijs Rīgas svētkos

Gandarījums bija vērot iespaidīgo heliosfēru šovu. 

The dream Engine (Lielbirtānija) mākslinieku 

izpildījumā. AGA piegādāja priekšnesumam 

nepieciešamo hēliju, ko pildīja milzīgajos balonos, 

lai nodrošinātu pacelšanos gaisā. 

AGA gāzu tirdzniecības vietas 



AGA hēlijs 
bērniem – valsts 
patriotiem – 
svētkos!

18. novembrī radošo apvienību TREPES un IMKA 
Latvija jaunieši aicināja bērnus, pusaudžus un 
ģimenes uz radošajām darbnīcām Rīgā, Palasta 
ielā 3. 

Ar moto no Ojāra Vācieša dzejas: „TU esi LATVIJA!” 
nu jau vairākus gadus radošajās darbnīcās 
jaunieši māca, kā sagatavoties Latvijas dzimšanas 
dienai gluži kā savējai. Šogad pasākumu 

apmeklēja ap 250 dalībnieku: Rīgas ģimenes, 
audžuģimenes, bērni un jaunieši ar speciālām 
vajadzībām. 

Radošajās darbnīcās varēja veidot Latvijas 
karodziņus, darināt apsveikumus, sacerēt 
patriotiskus novēlējumus, mācīties dziedāt 
dzimšanas dienas dziesmas un sev izveidot 
jubilejas cepurītes!

Kā jau svētkos, visi tika cienāti ar tēju, 
saldumiem un skaistu torti valsts karoga krāsās.

Noslēgumā, dziedot skaistākās latviešu 
dziesmas, debesīs tika palaisti sapņi 
sarkanbaltsarkanos balonos. 

Mums prieks, ka varējām līdzdarboties, dāvinot 
hēliju šim jaukajam pasākumam.



Izdevējs AGA SIA
Katrīnas iela 5, LV 1045, tālrunis 67023900
E–pasts: aga@lv.aga.com, www.aga.lv
Atbildīgā par izdevumu Kitija Laiviņa
Datorsalikums SIA MaxMor

klientiem
izdevums 2013

Grilgāze un gāzētais 
ūdens tagad viegli 
ienāks jūsu mājās. 
Izmēģini!

Produktiem, ko piedāvājam jums lietošanai ikdienā, ir radīta speciāla vietne, kur 
var smelties informāciju par to daudzveidīgajām izmantošanas iespējām, īpašībām, 
ēdienu un dzērienu receptēm, ērti izvēlēties pieejamāko tirdzniecības vietu!

Ienāc www.myaga.lv


