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Cienījamie AGA klienti - 
mūsu lasītāji un draugi!
Jau atkal ir pagājis vesels gads un AGA nāk pie saviem 
klientiem ar jaunu avīzi. Kā ik gadus, tajā mēs stāstām par 
saviem jaunumiem un sasniegumiem, dalāmies pārdomās 
par sasniegto un stāstām par ceļu, ko vēlamies iet tālāk. 
Mēs ceram, ka arī jūs, cienījamie lasītāji, dosiet mums 
savu redzējumi � vai mūsu izvēlētais ceļ� ir pareizs, vai 
tas atbilst arī jūsu vēlmēm? Jo mērķi var sasniegt tikai 
kopīgiem spēkiem � mūsu biznesā viens nav ceļa gājējs.

Bet kas tad īsti �ī gada laikā ir mainījies? It kā nekas īpa�s 
un tajā pa�ā laikā - ļoti daudz. Pakāpeniski mainās biznesa 
vide un cilvēku attieksme pret darbu, apkārtējo vidi 
un ra�ojamo produktu. �īs izmaiņas nav uzreiz pama-
nāmas, taču tās ienāk katra cilvēka dzīvē � neatkarīgi no 
viņa nodarbo�anās un dzīvesveida. Gāzes ieņem arvien 
lielāku vietu mūsu dzīvē. Tās izmanto visda�ādākajās 
jomās, da�reiz pat grūti iedomājamās un �ķietami galīgi 
nesaistāmās ar gāzu pielieto�anu. Gāze ir mums visapkārt 
� sākot no automa�īnas karkasa vai izpūtēja, kas metināts 
ar gāzēm, turpinot ar pārtiku veikalā, kas iepakota 
īpa�os gāzu maisījumos, jautrajiem burbulī�iem alus vai 
�ampanie�a glāzē, glābjo�am skābekļa malkam slimnīcas 
palātā un dūmiem uz skatuves rokkoncerta laikā. Ar gāzi 
mēs sastopamies ik uz soļa savās ikdienas gaitās un pat 
nepamanām to � mūsu pa�u Latvijas gurķi un tomāti ir 
izaudzēti, pateicoties ogļskābajai gāzei, ko augi labprāt 
elpo, kafijas paciņa, ko mēs atplē�am no rīta, bijusi 
pildīta ar gāzes maisījumu - tas palīdz saglabāt kafijas 
gar�as īpa�ības, bet mūsu iemīļotākais veikals, visticamāk, 
neturētos kopā, ja vien tā konstrukcijas nebūtu sametinātas 
ar gāzes palīdzību.

Jā, gāze ir stabili ienākusi mūsu ikdienā. Tās patēriņ� 
un pielietojuma veidi nemitīgi pieaug. Da�ādas gāzu 
tehnoloģijas uzlabo produkcijas kvalitāti, padara tās 
ra�o�anu efektīvāku, dro�āku un ekonomiski izdevīgāku, 
tajā pa�ā laikā arvien vairāk saudzējot vidi. To novērtē 
gan ra�otāji, gan patērētāji. Lai gan jau tagad ir sasniegta 
ievērojama tehnoloģiskās attīstības pakāpe, mēs dro�i 

varam teikt, ka tā nebūt nav robe�a � gāzu pielietojumu 
veidi nemitīgi pilnveidojas un da�ādojas. Es pat gribētu 
teikt, ka gāzu izmanto�anas iespējas ir bezgalīgas � kamēr 
progresēs cilvēka prāts un izdomas spēja, attīstīsies arī 
gāzu tehnoloģijas.

Mēs varam būt lepni, jo AGA ir stāvējusi pie gāzu 
rūpnieciskās ra�o�anas �ūpuļa un joprojām atrodas �īs 
nozares priek�ējās rindās. 2004. gadā apritēja 100 gadi, 
kop� Gustavs Dalēns dibināja AGA. Jau tolaik AGA 
radītājam bija skaidrs redzējums, kas ir pamatā katram 
veiksmīgam biznesam arī mūsdienās � ir jāieklausās savos 
klientos, jāizzina viņu problēmas un jāatrod tām efektīvs 
risinājums. Ceru, ka mēs esam sekoju�i �ai atziņai. Visādā 
ziņā AGA Latvijā jau sākotnēji saprata, ka klientam nepie-
tiek tikai ar kvalitatīvu produktu un servisu � viņam 
vienlīdz svarīgi ir zināt, kā �o produktu maksimāli 
izdevīgi izmantot. Tādēļ daļa AGA resursu ir vērsta uz 
klientu izglīto�anu, viņu ra�o�anas procesa optimizē�anu, 
speciālistu izglīto�anu u.tml. Laika gaitā AGA ir uzkrājusi 
ievērojamas zinā�anas metālapstrādes, metalurģijas, 
ķīmijas, farmācijas, pārtikas rūpniecības u.c. nozarēs. �ajās 
zinā�anām mēs labprāt dalāmies ar saviem klientiem.

No vienas puses � savu ilgā laikā uzkrāto zinā�anu 
nodo�ana klientiem var �ķist netālredzīga. Taču ilgtermiņa 
stratēģijā, ko akceptējusi AGA, mūsu uzņēmums saskata 
savu attīstību tikai kopā ar saviem klientiem � kopīgos 
projektos, kopīgā attīstībā un kopīgā izaugsmē. Protams, 
tas nebūs iespējams bez lielas daļas uzņēmības, centības, 
fanātiska darba un intuīcijas, kā arī daļas veiksmes. Taču 
atcerēsimies � veiksmes pamatā lielākoties ir ilgs, rūpīgs 
darbs un labas zinā�anas.

Ieguldījumi attīstībā 2004. gadā

�ogad manāmi uzlabojumi ir veikti Klientu apkalpo�anas 
modernizācijā: uzstādīta jauna sakaru centrāle, tādējādi 
veicinot Klientu servisa centra pieejamību; ierīkota 
jauna, moderna AGA SIA tirdzniecības vieta Rīgā; četros 
gāzu tehniskajos centros datorizēta klientu apkalpo�ana, 
kas nodro�ina elektronisku pieeju klienta datiem un 
veicina ātrāku un precīzāku apkalpo�anu. Kā katru 
gadu ievērojami līdzekļi ir ieguldīti apgādē: centralizētās 
gāzu apgādes sistēmās, uzpildes un izplatī�anas iekārtās, 
sa�ķidrināto gāzu transportā, pavisam Ls 123 tūkst. 

Ra�o�anas attīstībai �ogad atvēlēti Ls 115 tūkst. Lielus 
līdzekļus prasījusi arī balonu iegāde, �ogad � Ls 122 tūkst. 

Kopumā 2004.gadā AGA SIA attīstībā investēts pāri par Ls 
370 tūkst.  

10 gados AGA grupas kopējās investīcijas Latvijā ir 
sasniegu�as Ls 8 miljonus.
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Kukaiņi atstāti ārā 
aukstumā
Indīgas vielas nesaturo�as 
kaitēkļu apkaro�anas metodes 
tagad ir realitāte. Sintekil ir 
kom pānijas nosaukums, kas 
izstrādājusi metodi kā pārbau-
dīt kukaiņus un to oli ņas ar 
oglekļa dioksīdu. Pat no lap-
seņu pū�ņa var atbrī voties, 
izmantojot oglekļa diok sīdu.

Metode, kad ātri atdzesē in-
 sek tus, izmantojot oglekļa 
diok sīdu, izklausās vienkār�a. 
Og lekļa dioksīds izplūst pa 
sprauslu un gāzei izple�oties 

vei dojas sniegs, kas tiek iz smi-
dzināts uz insektiem. Kad 
sniegs pārvēr�as gāzē, insekti 
tiek at dzesēti un mirst.

Grūtības �īs metodes sakarā ir 
saistītas ar iekārtu izstrādi, kas 
kontrolē sniega daudzumu un 
rūpīgi to izdala, lai nenopūstu 
kukaiņus.

Pārtikas rūpniecībā, ir ļo ti sva-
rīgi lietot netoksiskas me todes 
gan dro�ības nolūkos, gan da-
ļēji tāpēc, ka tīrī �a na prasa 
laiku, jo, lietojot ķi mikālijas, 
jāgaida, kamēr in de tiek iz -
vēdināta pirms var at jaunot 
ra�o�anu.

A G A  P I E L I E T O J U M I  P A S A U L Ē
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Klienta atsauksmes pēc 
AGA speciālistu ieviestās 
jaunās tehnoloģijas 
Gēteborgas pa�valdības 
peldbaseinos

Oglekļa dioksīds nozīmē 
dro�āku peldē�anu

Gēteborgas pilsētas pa�val dī-
bas pārziņā eso�ajos baseinos 
izmantoto sālsskābi no mai nī-
ja ar oglekļa dioksīdu. Ar to 
ti ka likvidēts iespējamais hlo-
ra gāzes veido�anās risks, un 
personālam ir labāki darba 
apstākļi.

Nātrija hipohlorītu, paras-
ti lieto, lai dezinficētu peldba-
seinu ūdeni. Process paaug-
stina arī ūdens pH līmeni, tā -
 pēc neliels daudzums sālsskā-
 bes tiek pievienots, lai to pa-
ze minātu. Skābe var bo jāt 
ma teriālus, pat sīkākā noplū-
de korodē virsmas un iekār-
tas. �Kaitējums maksā nau-
du, bet tas nav nekas, salī dzi-
not ar risku cilvēkiem�, saka 
Ingemārs Johansons, pa� val-
dības sporta admi nistrā cijas 
vadītājs.

Sālsskābe ir sevi�ķi korozīva 
un ķimikāliju uzglabā�ana, 
kuras iepriek� lietotas ūdens 
apstrādei, prasīja intensīvus 
dro�ības pasākumus.

Nekādos apstākļos sālsskābe 
un nātrija hipohlorīts nedrīkst 
nonākt kontaktā viens ar 
ot  ru. Ja tie reaģē, veidojas 
hlors. Tālab sālsskābi uzgla bā 
plastmasas konteine ros, ku-
 rus ievieto plastma sas van-
nās, vēlams citā telpā, ku-
 rā nav hipohlorīta. Johan-
sons at cerējās gadījumu, kas 

saistījās ar hlora veido�anos 
vienā no peldbaseina hallēm 
pirms vairākiem gadiem. Inci-
dents nebija sevi�ķi nopietns 
un apmeklētāji nebija apdrau-
dē ti, bet dro�ības detek tori 
norādīja uz hlora esamību tel-
pās. Tuvāk apska tot izrā dī jās, 
ka cauru les, kuras lietoja ķimi-
kāliju pil dī �anai, starp uzpil-
dī�anas reizēm nebija rūpīgi 
iztīrītas.

Tā vietā, lai uzturētu sare�ģītu 
dro�ības sistēmu, tika nolemts 
likvidēt risku. Kop� pagāju�ā 
gada visos pa�valdības atbil-
dībā eso�ajos peldbaseinos 
nepiecie�amā pH līmeņa uztu-
rē�anai sālsskābes vietā tiek 
lietots oglekļa dioksīds.

Peldētāji, kas apmeklē peldba-
seinu pāreju uz oglekļa diok-
sīdu īpa�i nemana. Zilga nais 
hlorētais ūdens maigi skalo-
jas pret flīzēm kā vienmēr un 
ūdens pH tiek regulēts tik pat 
labi kā iepriek�. �Nav bijis dar-
bības problēmu un ūdens kva-
litāte ir tik pat laba, kā vien-
mēr�, saka Johansons.

Tomēr personālam tagad 
strā dāt ir pavisam citādi � 
tam vairs nav jādarbojas ar 
korozīvām skābēm. Citādi tas 
ir tas pats darbs. Dozē�anas 
iekār tas nosaka hlora līmeni 
ūdenī un automātiski pievie-
no oglekļa dioksīdu, lai uztu-
rētu pH līmeni. Personāls re -
gu lāri ņem paraugus, lai pār-
liecinātos, ka sensori darbo-
jas pareizi.



Dro�ības 
nekad nav 
par daudz, ja 
strādājat ar 
gāzēm

Dro�ības deguns
Dro�ība AGA ir prioritāra sfē-
ra. Pastāvīgi tiek izstrādātas 
metodes dro�ākai gāzu iz man -
 to�anai. Gāzēm pievieno tas 
smakojo�as piedevas ir viena 
no piedāvātajām alterna tī-
vām.

Nepareizā vidē vai nepareizi 
izmantotu gāzu gadījumā 
atsevi�ķas gāzes rada reālu 
bīstamību dro�ībai. Ja gāze 
ir bez smakas un bez krāsas, 
jebkāda tās noplūde ir gandrīz 
nenosakāma un tās sekas var 
būt katastrofālas. Vairumā 
ra�otņu ir biju�i nelaimes 
gadījumi, kurus vēlāk saistīja 
ar gāzu noplūdēm sakarā ar 
sliktu gāzes procedūru iz-
manto�anu. Viena pieeja no-
 plūdes konstatē�anai ir pa�u 
gāzi padarīt smakojo�u. 

Skābeklis parasti atrodas gaisā 
un tādā kārtā tas uzskatāms 
kā pilnīgi dro�s. Tomēr lielās 
koncentrācijās skābeklis var 
radīt lielu kaitējumu. Ja, 
pie mēram, gaisa  skābekļa 

sastāvs no 21% palielinās 
līdz 24%, deg�anas ātrums 
dubultojas. Un pie augstākām 
koncentrācijām materiāli, kas 
parasti netiek uzskatīti par 
dego�iem, pēk�ņi var sākt 
degt. Skābeklis nesmar �o, 
kas noplūdes fizis  ku kon-
statē�anu padara neiespē ja-
mu. ODOROX ir skābeklis, 
kam pievienots dimetilsulfīds 
(DMS), kas sma ko pēc pu -
vu�ām olām un tādā veidā 
dod signālu par gāzes noplūdi. 
10 ppm dimetilsulfīda ir 
pietieko�i, lai nodro�inātu 
gāzes smaku, dodot iespēju 
tradicionālajam skābeklim sa -
glabāt vēla mo tīrības līmeni. 

Parasti DMS gāzes liesmā 
sadeg un nesmako.

ODOROX ir piemērots 
vairumam in�eniertehnisko 
procesu, piemēram, skābekļa 
grie�anā un metinā�anā, bet 
sakarā ar savu smaku no tā 
jāizvairās pārtikas rūpniecībā 
un slimnīcu respiratoru gāzu 
iekārtās.

Cita pieeja, lai noteiktu gā zes 
noplūdi, ir uzstādīt gāzes sig-
nalizāciju, kas darbo jas lī dzīgi 
ugunsdzēsības sig na li zācijai. 
AGA piegādā sig nalizācijas 
iekārtas kā pro pānam, tā og-
lekļa diok sīdam. 
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Avārijas situācijas mazās 
telpās
Oglekļa dioksīds tiek saistīts 
ar pozitīvām lietām, piemē-
 ram, bezalkoholiskajiem dzē-
rieniem, alu un foto sintēzi. 
Bet lielos daudzumos vai ma  -
zās telpās ar sliktu ventilāci-
ju tā ir grūti nosa kāma gā ze 
bez krāsas un prak tiski bez 
smakas. Kolīdz tā sasniedz 
mē rāmus līmeņus, tiek iespai-
dota elpo�ana.

Oglekļa dioksīds tiek lie tots 
vairākās rūpniecības noza-
rēs, piemēram, pārtikas rūp-
nie cībā, alusdarītavās un res-
torānos, ūdens attīrī�anas 
ierīcēs un kautuvēs, kā arī 
ra�o�anā. Visās �ajās vidēs 

oglekļa dioksīda noplūdes ra-
da potenciālu risku. Vienkār�s 
veids kā problēmu atrisināt 
ir uzstādīt oglekļa dioksīda 
dro�ības signalizāciju.
Tā ir viegla dzīvības apdro�i-
nā�ana.

Piemēram, restorāni bie�i tur 
oglekļa dioksīda balonus un 
tvertnes mazākās telpās, bie�i 
tādās vietās kā pagrabos, kur 
personāls iet vienatnē ārpus 
darba stundām.

Ja telpa ir apgādāta ar signa-
lizāciju, brīdinājuma signāls 
ārpus noliktavas telpas brīdi-
nās par noplūdi. Sig nalizācija 
ir savienota ar sensoru telpā, 
kurā uzglabā oglekļa dioksīdu. 
Centrālā ierīce var tikt novie-
tota redzamā vietā, piemēram, 

bārā, kas radītu troksni un 
mirgotu, ja notiktu oglekļa 
dioksīda noplūde.



Metinātāju skola � pa�u 
spēkiem
Ko darīt uzņēmumam, kura 
iz gatavotā produkcija prasa 
tik specifiskas zinā�anas un 
prasmes, ka strādniekus da -
būt ir ļoti grūti, lai neteiktu 
� gan drīz neiespējami? Atbil-
di vis labāk zina uzņēmums 
SIA Di nex Latvia no Jelgavas 
� �ā  di darbinieki ir jāsagatavo 
pa�iem!

Par Dinex Latvia mēs jau esam 
rakstīju�i arī iepriek�ējo gadu 
AGA Klientu avīzēs. �is Jel-
gavas uzņēmums vienmēr ir 
skatījies uz priek�u, investējis 
modernās tehnoloģijās un jau-

nos risinājumos. Dinex Lat-
via ir AGA SIA partneris jau 
vairākus gadus un viens no 
pirmajiem metinā�anā sāka 
izmantot tam laikam jaunu, 
efektīvu un veselībai daudz 
draudzīgāku metinā�anas gā  -
zu maisījumu � MISON . 
Lai izgatavotu vienu no Dinex 
Latvia produkcijas veidiem - 
automa�īnu izpūtējus, �is mai-
sījums der ideāli � pēc ap strāde 
ir minimāla, savukārt darba 
efektivitāte un materiālu eko-
nomija � būtiska.

Taču izrādās, ka ar to ir par 
maz. Dinex Latvia ra�otajiem 
izpūtējiem ir netipisks ma te ri-
āls. Metāla loksne, kas tiek iz-

mantota ra�o�anā ir ar cin ka-
alumīnija pārklājumu. �ā  du 
materiālu metinā�ana pra  sa 
diezgan specifiskas prasmes.

Tā tapa Dinex Latvia metinā�a-
nas skola, ko kopīgiem spē-
kiem izveidoja Dinex Lat via 
speciālisti un AGA SIA meti  -
nā �a nas in�enieris. �ajā skolā 
tiek gatavoti metinātāji ti kai 
un vienīgi Dinex Latvia vaja -
dzī bām. Izmantojot AGA SIA 
piedā vātās teorētiskās zinā-
�anas un savu materiāli � teh-
nisko bā zi, Dinex Latvia jau ir 
sa  gatavoju�i 16 metinātājus, 
kas visi ir apgu vu�i teorētis ko 
kursu un praktis kās nodarbī-
 bas, kā arī sek mīgi nokārto-
ju�i ek    sāmenus. Interesanti, 
ka Di  nex Lat via skolā mācās 
jau otrā me ti nā tāja � sievie-
te. Kā at zīst uzņēmuma vadī-
ba, spe ci ā lis tēm ir spīdo�i re-
zultāti un nav �aubu, ka vi -
ņas būs vienas no labākajām 
metinātājām savā uzņēmumā. 

�Mums patie�ām bija ne pie-
  cie�ama specifiskāka ap   mā-
cības sistēma, jo ir ļoti grūti 
atrast speciālistus, kuri atbil-
stu mūsu prasībām. Tie�i tādēļ 
mēs esam pārliecināti, ka lē-
mums mācīt pa�iem savus me-

tinātājus bija pareizs.

�Mūsu sadarbība ar AGA SIA 
bal stās uz atziņu, ka divas pro-
fe sionālās kompānijas zi  na 
viena otras spējas un ne pie-
cie�amības un spēj atrast op-
timālo sadarbības ceļu savu 
biznesa mērķi sasnieg�anai. 
Labākais apliecinājums tam 
ir mūsu lēmums nostiprināt 
sadarbību vēl vairāk � 2005. 
gada sākumā mēs esam no-
lēmu�i uzstādīt automatizētu 
MISON  25 metinā�anas sis-
tēmu,� piebilst Tommy  Ander-
sens, Dinex Latvia ra�o�anas 
direktors.

Dinex Latvia metinātāju skola 
pagaidām ir Latvijai unikāla 
parādība. �ajā konkrētajā 
si tuācijā AGA SIA radīja jaunu, 
ti kai sava klienta vajadzībām 
pie mērotu apmācības prog-
ram mu. Taču tas nenozīmē, 
ka arī citi klienti, kuru bizness 
prasa specifiskas zinā�anas, 
nevar pretendēt uz līdzīgu 
mācību programmu izstrādi. 
Jau tagad AGA SIA saviem 
klientiem piedāvā septiņas 
da�ādas mā cību programmas, 
līdz �im kursus ir pabeigu�i vai-
rāk nekā 2000 speciālistu visā 
Latvijā.
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Uzņemamies pilnīgu 
kontroli par gāzes 
piegādēm

Vēl salīdzino�i nesenā pagātnē 
AGA SIA klients par to, ka 
gāzes krājumi tuvojas beigām, 
va rēja uzzināt, dodoties pie 
tver tnes un pētot rādītājus, 
kas reizēm bija kritiski savlai-
cīgām gāzes piegādēm. Lai-
ki mainās, un līdzi tiem mai-
nās arī tehnoloģijas, pada-
rot dzīvi un uzņēmējdarbību 
daudz vienkār�āku un kom-
fortablāku.

Tagad AGA SIA saviem klien-
tiem piedāvā automātisko 
gā  zes piegādes sistēmu, kas, 
ja rodas tāda vēlme, klien-
tu vispār atbrīvo no rūpēm 
par gāzes piegādēm. Proti, 
ikviena klienta, kur� izsaka 
�ādu vēlē�anos, uzņēmumā 
eso�ās gāzes tvertnes var tikt 
kon trolētas ar sensoriem, 
kas seko gāzes līmenim un 
pa datu pār raides līniju ziņo 
par to AGA centrālajam serve-
rim Zviedrijā. Savukārt AGA 

Latvijā caur �o pa�u ser veri 
iegūst �os datus un ne pie-
cie�amības gadījumā ope ra tī-
vi reaģē, nosūtot pie klienta 
jaunu gāzes partiju. Signāls 
par to, ka klientam var pietrūkt 
gāzes, pie AGA SIA nonāk tad, 
kad sensori ziņo par kritiskā 
līmeņa sasnieg�anu klienta 
gāzes tvertnē (kritiskā līmeņa 
robe�a ir iepriek� atrunāta). 
Pagaidām �o piedāvājumu 
izmanto AS Cēsu alus un SIA 
Alus avots, notiek sarunas ar 
virkni citu Latvijas vado�o 
uzņēmumu. 

�ai klientiem tik ērtajai sis tē-
mai ir vēl viena papildus opci-
ja, kas ļauj klientam pa�am 
piekļūt AGA servera datiem 
un sekot līdzi gāzes patēriņa 
izmaiņām savā uzņēmumā. 
�ā da pakete kopumā vei-
do ACCURA pakalpoju-
mu. Iz mantojot �ādu iespēju, 
klients var iegūt visai vērtīgu 
in formāciju � statistiku par 
gāzes patēriņa izmaiņām lai-
ka gaitā, fiksēt iespējamās no -
 plūdes sistēmā, galu galā � 
izmantot �o informāciju uz ņē-
muma bud�eta sastā dī�anā. 

Komentējot automātiskās gā  -
zes piegādes sistēmas priek� -
rocības, Cēsu alus ra�o�anas 
un tehniskās daļas vadītāja 
Ingrīda Rozenfelde un galve-
nais in�enieris Gvido Mui�-
nieks min, ka jau �obrīd uz -
ņēmums ir guvis skaidroju-
mu līdz �im nenosakāmām 
oglekļa dioksīda padeves iz -
maiņām saistībā ar iek�ējiem 
tehnoloģiskiem procesiem. 

Ievie�ot automātisko gāzes 
pie  gādes sistēmu, AGA SIA 
sa viem klientiem tagad var no -
 dro�i nāt trīs servisa lī meņus. 
Pir majā un visvien kār�ākajā 
klients pats fiksē savas vajadzī-

bas, ziņo par tām AGA SIA, 
veic pa sū tījumu un trīs dienu 
lai kā tas tiek piegādāts. Otrais 
līmenis ir �eit aprakstītā 
auto mātiskā gāzes piegādes 
sistēma, kur gāzes krājumiem 
klienta uzņēmumā seko līdzi 
jau AGA SIA, nepiecie�amības 
ga dī   ju  mā piedāvājot klientam 
veikt gāzes piegādi. Tre�ais 
servisa līmenis uzliek pilnīgu 
atbildību par gāzes savlaicīgu 
piegādi uz AGA pleciem. 
Klients par �iem jautājumiem 
var vairs nedomāt, jo �ajā ser-
visa līmenī AGA SIA gan seko 
līdzi gāzes līmenim, gan pati 
savlaicīgi to piegādā.

P R O J E K T I  L A T V I J Ā
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Unikāli risinājumi 
sare�ģītām problēmām

AS Valpro Corporation ir 
viens no AGA SIA senākajiem 
klientiem. Uzņēmums, kas 
Latvijā pazīstams ar saviem 
ugunsdzē�amajiem aparātiem, 
izgatavo arī degvielas, eļļas, 
ūdens un citām vajadzībām 
paredzētas kannas un to pie-
derumus. Degvielas, ūdens un 
eļļas kannas, starp citu, pasūta 
arī Vācijas armija Bundesvērs 
un Eiropā eso�o NATO val-
stu armijas. Latvijas tirgus 
uzņēmumam jau sen ir par 
�auru, tādēļ Valpro corp. 
meklē arvien jaunus partnerus 
ārzemēs, taču, lai tur gūtu 
panākumus un tos saglabātu, 
nemitīgi jāattīstās, jāinvestē 
tehnoloģijās un zinā�anās un 
reizēm � arī jāmeklē netra-
dicionāli risinājumi ra�o�anas 
problēmām.

Mode un pieprasījums mai-
nās ne tikai apģērbiem un 
aksesuāriem, tas attiecas arī uz 
ugunsdzē�amajiem aparātiem. 
Tā, piemēram, salīdzino�i ne -
sen tirgū radās pieprasījums 
pēc ugunsdzē�amajiem apa-
rātiem ar tērauda korpusu 
balonam un misiņa kakliņu, 
kur tiek ieskrūvēts ventilis. 
Lai gan korpusa un kakliņa 
savienojumam ir jābūt īpa�i 
izturīgam un dro�am, abu 
�o metālu īpa�ības nosa-
ka to, ka savienojuma vieta 
ir praktiski nesametināma. 
�ā  dus korpusus izmanto 
pu tu ugunsdzē�amo aparātu 
ra�o�anā un pieprasījums pēc 
tiem aug ļoti strauji.

Pirmsākumi �ādas produkci-
jas ra�o�anā nebija īpa�i veik-
smīgi. Metinā�anai iz man toja 
sudraba stiepli, kas, protams, 
nozīmēja lie las izmaksas. Tur-
klāt dar ba ra�īgums ar �o 
metodi bija neliels � vienā 
maiņā varēja izgatavot tikai ap 
200 balonu. Diem�ēl metode 
nenodro�ināja arī pienācīgu 
kvalitāti. Uzņēmums sāka 
sa ņemt arvien vairāk rekla-
 māciju par saviem izstrā dā-
jumiem � metinājuma �uve 
nebija pietiekami izturīga un 
tajā mēdza rasties plaisas. Kā 
noskaidrojās vēlākajos labora-
torijas pētījumos, metinājuma 
vietā veidojās �kabata,� kas 

neļāva lodē�anas materiālam 
aizpildīt �uves vietu. Neno-
liedzami, ka darba izpildē 
savu lomu spēlēja arī t.s. 
�cilvēka faktors�.

Valpro corp. vadībai bija 
skaidrs, ka tā turpināt nevar. 
Tika pieņemts lēmums vēr sties 
pie AGA SIA, lai rastu jaunu 
risinājumu, kas ļautu strādāt 
dro�i un efektīvi. Par tādu 
kļuva lodē�ana ar MIG meto-
di. Pati par sevi �ī metode nav 
principiāli jauna � tā ir tā pati 
pusautomātiskā metinā�ana, 
taču inerto gāzu vidē, izman-
tojot vara vai vara � alumīnija 
stiepli, pieļaujot iespēju mai-
nīt metinā�anas komponentus 
pēc vajadzības.

Gan Valpro corp., gan AGA SIA 
saprata, ka, izstrādājot jauno 
tehnoloģiju, ir jārada teju per-
fekts produkts, jo kļūdas vai 
neprecizitātes izmaksā pārāk 
dārgi. Tādēļ vispiemērotākā 
risinājuma izstrādei AGA SIA 
pie saistīja speciālistus no AGA 
Izpētes centra Zviedrijā.

Ar Valpro corp. projektu 
strādāja zviedru speciālists 
Jorma Tani. Divas nedēļas 
AGA Izpētes centrā tika pētīti 
visi iespējamie lodē�anas 
tehnoloģijas aspekti � sākot no 
izmantojamā gāzu maisījuma 
un stieples ķīmiskā sastāva, 
beidzot ar lodē�anas leņķi un 
ātrumu. Pētījumu rezultātā 
iegūtā tehnoloģija tika nodo-
ta detalizētākai izpētei 
Zvied rijas Metālpētniecības 
in stitūtā (Institutet För 
Metallforskining), kas apstip-
rināja � AGA atrastajam risi-
nājumam jābūt efektīvam!
Valpro corp. Tehniskā cen-
tra vadītājs Guntis Briedis, 
runājot par sadarbību ar AGA 
SIA ir lakonisks � �cepuri 
nost!� Sadarbība esot ļoti laba, 
arī radītais risinājums kalpo 
perfekti. �Lētam produktam, 
kāds ir ugunsdzē�amie aparāti, 
nedrīkst būt dārgi komponen-
ti vai tehnoloģija. AGA SIA ar 
�o uzdevumu tika galā lielis-
ki un atrada optimālo krust-
punktu cenu un risinājumu 
�ķērēm,� saka G. Briedis. AGA 
SIA cilvēki ir arī ļoti prātīgi � 
lēmumu pieņem�anas notiek 
nesteidzīgi, kā jau Rietumu 
firmā, smej Valpro corp. pār-
stāvis. Taču, ja lēmums pie-

ņemts, tas tiek īstenots precīzi 
un efektīvi.
AGA izpētes darba rezultātā 
īpa�i Valpro corp. vajadzībām 
tika radīta unikāla tehnoloģija, 
kas apvieno metinā�anu un 
lodē�anu vienā procesā. Vien-
laikus ar pilnīgu kvalitātes 
kontroli un �cilvēka fakto-
ra� izzu�anu Valpro corp. 
va rē ja secināt arī to, ka 3,5 - 
4 reizes (!) ir pieaugusi darba 
efektivitāte. �is gadījums lielis-
ki pierādīja, ka neatrisināmu 
situāciju faktiski nav � iesais-
tot savus partnerus un izman-
tojot visu tehnisko kompeten-
ci, AGA atrada veidu, kā 
ap mierināt sava klienta bizne-
sa vajadzības.

Dzīvē nekas nestāv uz vie-
tas un tagad, procesa piln-
vei do�anas rezultātā, jāsper 
nāko�ais solis, t.i. jāsamazina 
metinā�anā lietojamā mate ri-
āla patēriņ� vienai �uvei un jā-
 izstrādā veids kā kakliņu pie-
metināt korpusam no ār puses. 
Tas būtu darbs 2005. gadam.
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Guntis Briedis, Valpro corporation 
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Ledus jebkurā gadalaikā 

Par veiksmīgiem uzņēmējiem 
reizēm mēdz teikt � �tas 
arī eskimosiem pratīs ledu 
pār dot.� Lai kā arī nebūtu, 
drīzumā AGA saviem jau 
eso�ajiem un potenciālajiem 
klien tiem sāks piedāvāt jau nu
produktu. Jā, tie�i tā �  ledu.
Un nebūt ne tāpēc, lai pie-
rādītu savu �ķērienu� bizne sā, 
bet tādēļ, ka �is it kā vien-
kār�ais pro dukts tāds ir tikai 
no pirmā acu uzmetiena un 

īstenībā ir ļoti nepiecie�ams 
daudzās dzīves jomās.

Icebitzzz® ir AGA reģistrēta 
pre ču zīme, kurā ietilpst tādi 
pakalpojumi kā sausais ledus 
un tā piegādes, kā arī citi ar 
to saistīti produkti un pakal-
pojumi. Sausā ledus pielieto-
jumu spektrs ir ļoti pla�s, 
turklāt izpētes un tehniskās 
jaunrades procesā tas turpina 
papla�ināties. Sauso le du var 
iz  mantot gan smil�u vie tā 
strūk las tīrī�anas procesā �
ledus neveido nosēdumus, 
ne  atstāj nekādas atliekas, 
ne vei do abrazīvus smil�u 
pu tekļus, turklāt tīrī�anu var 
veikt arī ra�o�anas procesa 
laikā. Ar sausā ledus palīdzību 
var cīnīties ar piesārņojumu, 
efektīvi noņemot tādas vielas 
kā eļļas, naftu, vaskus, līmes, 
sveķus, ra�o�anas atkritu-
mus, izejvielu atliekas u.tml. 
Protams, ar sauso ledu var 
atdzesēt visda�ādākos pārtikas 
produktus un dzērienus, arī 
to pārvadā�anas laikā. Tāpat 
arī ar to var atdzesēt da�ādas 
metāla detaļas, lai atvieglotu 
to apstrādi vai izmanto�anu. 
Sauso ledu izmanto arī gaļas 

pārstrādē, autoindustrijā un
pat izklaides biznesā � kur�
gan koncertos vai citos pa sā-
kumos nav redzējis t.s. �dūmu 
ma�īnas.� 

Tātad AGA SIA klienti varēs 
saņemt gan sau so ledu, gan 
visas ar tā izmanto�anu saistī-
tās zinā   � anas. Lai sausā le dus 
iz  manto�anu un transpor tē-
�anu pa darītu iespē ja mi vien-
kār�āku, klienti varēs nomāt 
arī īpa�us da�ādu tilpumu 
konteinerus. 

Sauso ledu AGA SIA piedāvās 
gal  ve nokārt da�ādu izmēru 
granulās, taču nepiecie�amības 
gadījumā iespējams sagādāt arī 
�o produktu blokos un �ķēlēs. 
Ievie�ot �o piedāvājumu Lat-
vijas tirgū, AGA SIA orientējas 
uz visiem tirgus segmentiem, 
kuros iespējama sau  sā ledus 
izmanto�ana, uzsver AGA  
SIA Biz nesa attīstības no daļas 
vadītājs Ivo Salmiņ�. Daudzi 
po tenciālie klienti vēl pilnībā 
neapzinās sausā ledus izman-
to�anas iespējas, citi varbūt 
par to pat vēl nezina � tātad 
iespēju attīstībai ir daudz. 

E - pasūtījumi

Pasūtījumi izmantojot 
Internetu

2005. gadā AGA SIA kļūs sa -
viem klien tiem vēl pieejamā ka, 
bet tās pakalpojumu iz man-
to �ana � vienkār�āka un lie to-
 tā jam drau dzīgāka. Uzņē-
 mums ievie� t.s.  e - pasūtīju-
mu  pakal  pojumu jeb iespē-
ju klien tiem veikt gāzu pasū-
tījumu ar Interneta starpnie-
cību.
�AGA SIA klientiem, kam ir 

pie   gādes, būs iespēja re  ģis-
trē  joties ieiet AGA SIA mājas 
lapā Internetā un, izmanto-
jot savu identifikācijas paro-
li, veikt pasūtījumu. Vienīgais 
no sacījums - jābūt datoram, 
Interneta pieslēgumam, kā arī, 
protams, biznesa attiecībām ar 
mūsu uzņēmumu,� skaidro 
Līga Ločmele, AGA SIA Klien-
tu servisa centra vadītāja. 
AGA SIA mājas lapā būs piee-
jama spe ciāla forma, ko klients 
aiz pildīs un nosūtīs uz AGA 
SIA klientu servisa centru. 
Klien  tam būs iespēja saglabāt 
sa  vus datus, lai nākamos pa -
 sū tījumus veikt būtu jau 
vien  kār�āk. �o pakalpojumu 
paredzēts ieviest jau no 2005. 
gada februāra. 

Jaunās iespējas izmanto�ana 
sola papildus ērtības gan 
klien tiem, gan arī pa�ai AGA 
SIA. �Nenoliedzami, klien-
tam būs ērtāk, jo pasūtījumu 
varēs veikt jebkurā dien nakts 
laikā. Tam nonākot AGA 
SIA līdz plkst. 12:00 dienā, 
pasūtījums tiks pieņemts 
un izpildīts nākamajā die nā 

vai līgumā noteiktajā laikā,� 
uz sver L. Ločmele. Vēl viens 
as pekts � AGA SIA piedāvāja-
mie produkti kļūst arvien 
sare�ģītāki un specifis kā ki, 
piemērotāki aizvien individu-
ālā kām pra sī bām. Vien laikus 
klientam kļūst sa re� ģītāk 
orientēties �a jos pro duktos un 
veikt vajadzī go pasūtījumu 
(ja tas tiek darīts telefonis-
ki). Taču, veicot pasūtī jumu 
Internetā, klients aizpil da 
iepriek� sagatavotu formu, 
kurā minētas visas pro dukta 
specifikācijas, ieskai tot ķīmisko 
formulu. Tas ievērojami at -
vieglo dzīvi un samazina 
iespējas kļūdīties. Arī AGA 
SIA tā ir iespēja saņemt pre-
cīzāku in formāciju. Un vēl � 
izmanto jot e - pasūtījumu, 
klients pēc veiktā pasūtījuma 
saņem elektronisku apstipri-
nājumu, kas nav iespējams 
mutiskas pasūtījuma veik �a-
nas gadījumā. Kopumā jau-
nā iespēja noteikti uzlabos 
biznesa kultūra un klien-
ta � uzņēmuma at tiecību dis-
cip līnu, ir pārlie cināta L. 
Ločmele.



MAPAX® attīsta iespējas
Lai gan pārtikas produktu 
iepa ko�ana aizsarggāzu mai sī-
jumā Latvijas tirgum vairs nav 
jauna lieta, tomēr �is segments 
joprojām ir attīstības sta dijā. 
Gaļas produkti, kafi ja, pildītas 
pankūkas u.c. pus fabrikāti, 
retāk � siers un svaigi dārzeņi, 
iepakoti BIOGON® pārtikas 
gāzu mai  sījumos ir atrodami 
dau dzos veikalos � kas lieci-
na, ka pircēji arvien vairāk 
novērtē jaunās tehnoloģijas 
priek�rocības, izvēloties pro-
duktus, kas ir ilgāk uzgla bā-
jami labā kvalitātē. Ir skaidrs, 
ka aizsarggāzes kavē mikro bu 
attīstību produktā, palīdz tam 
saglabāties svaigam il gā ku lai-
ku. Iepako�anas tehnoloģijas 
pielieto�ana kļu vusi par dau-
dzu modernu uzņēmumu 
ikdienu.

�Galvenie �īs tehnoloģijas pie-
lietotāji joprojām ir gaļas pār-
strādes uzņēmumi�, atzīst 
AGA SIA Biznesa attīstības no -
daļas vadītājs Ivo Salmiņ�, �ta-
ču arvien lielāku interesi par 
aizsarggāzu pielietoju miem 
izrā da arī siera, mai zes, zivju, 
kā arī pusfabrikātu ra�otāji�.

Savā būtībā MAPAX® ide-
ja nav mainījusies, taču tā 
ne   pārtraukti attīstās, iegūstot 
ar  vien jaunus papildinājumus, 
kas padara �o produktu un 
pakalpojumu vēl pievilcīgāku 
klientiem. Piemēram, no 
pēdējā laika jauniem MAPAX® 
attīstības projektiem var minēt 
t.s. Aroma MAP. Kā zināms, 
atverot MAPAX® iepakoju-
mu, reizēm mēdz būt jūtama 
savdabīga smar�a, ko veido 
produkta aromātu kokteilis. 
Lai gan tā ir dabiska smar�a, 
nezinātājam tā var radīt aiz-
domas par bojātu produk-
tu. Lai nesagādātu klientam 
vil �anos �ādās niansēs, AGA 
iz mēģina jaunu risinājumu 
- Aroma MAP, kura būtība - 
MAPAX® iepakojumam pie-
vienota neitralizējo�a smar�a.

Vēl viens attīstības virziens 
AGA, kur tiek veikta izpēte 
un izmēģinājumi ir t.s. �aktīvā 
un inteliģentā iepako�ana.� 
�is �aktīvās un inteliģentās 
iepako�anas� jēdziens ietver 
sevī veselu rindu jaunievedu-
mu, kas nodro�ina veiksmīgu 
iepako�anas rezultātu. Kā pie-
mērus �aktīvai iepako�anai� 
var minēt da�ādu iepakojuma 

materiālos iestrādātus absor-
bentus, kas uzsūc mitrumu, 
saista skābekli vai arī ierobe�o 
produktu saglabā�anai nevē-
lamo gaismas ietekmi. 
�Inteliģentā iepako�ana� nozī  -
mē, ka iepakojumā tiek ie strā -
dāti da�ādi mitruma, skābekļa 
un oglekļa dioksīda daudzu-
mu  u.c. paramet rus no sako�i
indikatori, kas sav laicīgi norā-
da uz izmaiņām produktā.

Vēl viens visai interesants ri- 
si nājums sadarbībā ar pētnie -
 cības institūtiem ir oglekļa 
dioksīda �ķīdinā�ana pārtikas 
produktā pirms tā iepako�a-
nas. Proti, piesūcinot produk-
tus ar �o gaisa gāzi jau pirms 
iepako�anas, tiek novērsta 
iepa kojuma paciņas t.s. �sa-
 bruk �ana� aizsargāzes da ļē jas 
iz�ķī�anas produktā ietekmē 
un produkts ne tikai ilgāku 
laiku saglabājas svaigs, bet 
arī ļauj saglabāt mazākus un 
pievilcīgākus iepakojuma ap -
mērus. �obrīd labi �īs tehno-
loģijas izmanto�anas rezul-
tā ti ir zivīm un gaļai, tomēr 
pētniecības darbi tur pinās arī 
citiem produktiem. 
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Kop� vācu koncerna Linde 
un zviedru gāzu kompānijas 
AGA apvieno�anās, mums 
ir pieejami lielāki resursi un 
zinā�anas, kas vērstas uz 
mājas medicīnisko aprūpi un 
slimnīcu pakalpojumiem. 

Jaunais nosaukums medicīnas 
virzienam � Linde Gas 
Thera peutics � norāda, ka mēs 
pastip rināti orientējamies uz 
vispārējiem ārstnieciskiem ri  -
si  nājumiem medicīnisko gā-
zu jomā, kas nozīmē vai rāk 
par līdz�inējo tehniskā ap rīko-
juma un gāzu apgādi. Ve -
selības aprūpes iestādēs mū-
 su sadarbī bas partneri jopro-
jām būs ķirurģijas, anes tē zi-
jas, intensīvās te rapi jas, am-
bulatoro pakalpojumu un 
citu jomu spe ciālisti. Mā jas 
medicīniskās ap rūpes prog-
ramma Latvijā tikai sāk attīs-
tīties. Tās ietvaros mēs piedā-

vājam risinājumus ilgsto �ai 
skābekļa terapijai mā jas 
apstākļos.

Produktu izstrādēs pamatno-
 sacījumi ir, lai tie būtu pie -
mēroti ikvienam, kas strādā 
ar medicīniskajām gāzēm gan 
veselības aprūpes iestādēs, 
gan arī veic medicīnisko ap -
rūpi mājās.

�ogad lielākais skābekļa 
apgādes projekts Latvijā
Rīgas 1. slimnīcā tika realizēts 
otrs lielākais skābekļa apgādes 
projekts kāds jebkad Latvijā ir 
ticis veikts medicīnas iestā dēs. 
Sakārtojot skābekļa apgādi 
slim nīcas vajadzībām, ti ka uz-
stā dīta sa�ķidrinātā skābek-
ļa tvertne un automātis kā re -
zerves sistēma, kas no dro�ina 

nepārtrauktu skābek  ļa pa de-
 vi jebkādos apstāk ļos, kas 
ārstniecības iestā  dēs ir vitāli 
svarīgi pacientu dro�ībai. Pir-
mais �āda mē roga projekts 
tika realizēts Bērnu klīniskajā 
universitātes slimnīcā pirms 
diviem gadiem. Tagad Rīgas 1. 
slimnīca ir sakārtota atbilsto�i 
attīstītas valsts prasībām pa-
 cien tu aprūpē, kas ir tikai nor-
māli, ja runa iet par cilvē  ka 
veselību un dzīvību, kur me-
dicīniskais skābeklis spēlē ne 
mazāk svarīgu lomu kā ķi rur-
ģiskās operācijas vai ne at lie-
kamā medicīniskā palīdzība.

Tagad vairs nav jāraizējas par 
laicīgu balonu apmaiņu un 
bie�o skābekļa pasūtī�anu, 
kā arī par �cilvēka faktora� 
lielo ietekmi. Divas paralēlās 
sistēmas nodro�ina stabilu 
skābekļa padevi, bez pārtrau-
kumiem. 

Projekta gaitā veiktie iegul-
dījumi slimnīcai atmak sāsies 
divu gadu laikā, kas ir labs 
rādītājs infrastruktūras objek-
tam.
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Metinātāju konkurss � 
�Meistarības diena� 
Atjaunojot metinātāju konkur-
sa tradīcijas, Daugavpilī aprīlī 
tika rīkota �Meistarības die-
na�. Agrāk līdzīgs konkurss 
�Metāla dienas� sadarbībā ar 
SIA Latvijas instruments, noti-
ka Rīgā, taču �oreiz par norises 
vietu tika izvēlēta Daugavpils, 
lai arī �ī patālā reģiona klien-
ti varētu izmēģināt savus 
spēkus.

Pasākums Daugavpilī gu va 
ne cerēti lielu interesi. Meti nā-
tāju konkursā dalībniekiem 
bija jāsametina paraugs no 
ma zoglekļa tērauda, patstāvīgi 

uzstādot plūsmas lielumu un 
izvēloties kādu no argona gru-
pas MISON aizsarggāzēm.

Vērtējot rezultātus, �ūrijas sas-
tāvā bija arī jau no Metā la die-
nām mums un me tinātā jiem 
labi zināmais dr. in�. Ojārs 
Pētersons.

Godalgotās vietas ieņēma pār-
stāvji no uzņēmumiem:
1. Montā�nieks, SIA
2. Latvijas gāze, AS
3. Daugavpils 38. arodvidus-
skola

Par sniegumu uzvarētāji iegu-
va vērtīgas balvas: regulējamo 
aizsargmasku,  X11 Select un 
U7 metinā�anas-grie�anas 
kom plektus.

Zināsim vairāk � 
strādāsim ātrāk un 
ekonomiskāk!
2004.gadā AGA SIA rīkoja 
Klientu dienas da�ādās Lat-
vijas pilsētās: Liepājā, Vent-
spilī, Rēzeknē un Rīgā.

Galvenie akcenti pasākumu 
lai kā bija uz MISON aizsarg-
 gāzēm, metinā�anas iekārtām 
un to pielietoju miem. At ka-
rībā no reģiona klientus in te-
resēja da�ādi aspekti, kas liek 
secināt, ka klientu dienas jā rī-
ko aptverot da�āda spektra 
jautājumus, jo auditorija arī 
ir da�āda. 

Pēc aptaujas anketu datiem un 
pa�u novērotā apmeklētāju 
skaits kopumā bija aptuve-
ni 150 da�ādu uzņēmumu 
spe ciālisti un individuālie 
lietotāji. 

�Līdzīgi kā tagad Klientu die-
nas, pirms pieciem gadiem ti -
ka rīkoti semināri, kad tirgū 
tikai sākām popularizēt argo-
na aizsarggāzu priek�rocības 
sa līdzinājumā ar ogļskābās 
gāzes izmanto�anu. Jau tad 
bi ja skaidrs, ka laiku pa lai -
kam ir nepiecie�ama �āda 
�izie�ana tautās�, lai klātienē 
tiktos ar klientiem, ar kuriem, 
lielā skai  ta dēļ, tas nav iespē-
jams ik dienas vizītēs�, bilst 
mazumtirdzniecības vadītājs 
Ar mands Raitums. 

Klientu dienas ir plānots orga-
nizēt arī 2005.gadā, lai intere-
sentiem būtu iespējams tik-
ties ar AGA SIA speciālistiem 
un kopā ar metinā�anas in�e-
nieri risinātu individuālos 
ar metinā�anu saistītos jautā-
jumus.

Pasākumā varēja apskatīt arī 
Ogres servisa centrā Andra 
Dambja vadībā  konstruēto 
sacīk�u auto OSCar, kas 
kalpoja par uzskatāmu 
piemēru MISON aizsarggāzu 
varē�anai Parīzes-Dakāras 
rallijreidā



AGA SIA speciālists 
iegūst starptautiskos 
metinātāju sertifikātus
Juris Priednieks ir tas AGA SIA 
darbinieks, kur� veic klientu 
pa pildus apmācību, nododot 
sa vas zinā�anas metinātājiem, 
� tātad ir tāds kā uzņēmuma 
�tata � skolotājs.� Tomēr salī-
dzi no�i nesen J. Priednieks 
pats sēdās skolas solā uz vese-
lu pusgadu un mācījās.

�im mācību posmam J. Pried-
nieka dzīvē ir ievērojami un 
respektabli rezultāti � divi 
starp tautiski atzīti sertifikāti. 
Viens no tiem � t.s. DVS jeb 
Vācijas Metinātāju asociācijas 
sertifikāts, ir visnotaļ cienī-
jams profesionalitātes aplieci-
nājums, ja atceramies, ka 
Vā cija līdztekus ASV un Ja-
 pānai ir viena no trim valstīm, 
kas pasaulē nosaka toni in-
 dustrializācijas attīstībā. �o 
sertifikātu atzīst visā Eiropā. 
Otrs sertifikāts būtībā ir līdzīgs 
Vācijas Metinātāju asociācijas 

izsniegtajam dokumentam, 
taču ir jau Eiropas Savienības 
līmeņa sertifikāts, ko atzīst 
visā pasaulē.

Līdz ar sertificē�anos J. Pried-
nieks ir ieguvis augstu kva-
lifikāciju un savas pras mes 
pie lieto klientu uz ņēmumos 
metinā�anas procesu uzlabo-
�a nā. Nenoliedzami, �ie serti-
   fikāti sniedz to īpa� niekam 
arī atpazīstamību un vē rā ņe -
 mamas tehniskās zi nā �a nas. 
Speciālists, kura rīcī bā ir �ādi 
sertifikāti, ir tie sīgs ieņemt 
galvenā meti nātā ja ama-
tu jebkurā uz   ņēmumā visā 

Eiropā, tas ļauj arī serti fi   kātu 
īpa�niekam izstrādāt meti nā-
�anas re�īmus uzņē mumam, 
organizēt un kontrolēt metinā-
�anas teh no loģisko pro  cesu 
u.tml. Tās ir lietas, ko AGA 
SIA jau tagad kā pakalpojumu 
piedāvā saviem klientiem. 

Vienlaikus �ādu sertifikātu 
iegū�ana ir arī tehniskās kul-
tūras jautājums � uzņēmums, 
kura darbinieki ir sertificēti 
atbilsto�i Eiropas standartiem, 
apliecina, ka tas iet līdzi laika 
garam un apgūst visu jaunāko 
un progresīvāko savā nozarē, 
lai pēc tam ar to dalītos arī ar 
saviem klientiem.

Pirmssertifikācijas mācības 
no dro�ināja Rīgas 3. arod vi-
dusskola, kurā strādāja gan 
Vācijas, gan vietējie mā  cīb-
spēki. Iespēju sertificēties at -
bilsto�i ES standar tiem nodro-
�ina Latvijas Metinā �a nas aso-
ciācija sa  darbībā ar saviem 
kolēģiem no Vācijas.
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MISON® pierāda sevi 
Dakāras rallijā

MISON® metinā�anas aiz-
sarg gāzes 2004. gadā ir go -
dam izturēju�as vēl vienu 
kvalitātes pārbaudījumu � ar 
�o metinā�anas maisījumu 
pa līdzību izgatavotie sacīk�u 
automobiļu OSCar rāmji bez 
problēmām izturēja ekstre mā-
lo Parīzes � Dakāras ralliju, 
kā arī laika gaitā vēl citus ral-
lijreidus. 

Trīs OSCar automa�īnas īpa-
�i Parīzes � Dakāras rallij-
rei dam tapa Ogres Servisa 
centrā in�eniera Andra Damb-
ja vadībā. A. Dambis piedalījās 
arī pats personīgi, tādēļ var 
vislabāk izvērtēt ar MISON® 
gāzēm metinātā rāmja īpa�ības 
un izturību. �Mana un manu 
kolēģu pieredze liecina, ka 
slodzes ietekmē var plīst pa�i 
materiāli, bet ar MISON® 
metinātā �uve � ne,� saka in -
�enieris un autosportists A. 
Dambis. Slodze gan cilvēkiem, 
gan mehānismiem bijusi ļoti 
smaga. Pēc uztriek�anās pa-
lielākam akmenim sportis  tiem 
licies, ka sacensības nupat 
būs galā, taču � mehānismi 
izturēju�i!

Dakāras rallijreida ma�īnas 
tapu�as 14 mēne�u laikā. Tā kā 
�āda tipa sacīk�u automa�īnai 
milzīga slodze ir jāiztur arī 
tās rāmim, tad tā konstruk-
cijas daļai tiek izvirzītas 
īpa�as izturības un kvalitātes 
prasības. Tādēļ loģisks bija 
lēmums to metināt ar labāko 
gāzu maisījumu, kāds ir pie-
ejams Latvijā � MISON®. 
�is lēmums sevi attaisno-
ja. Ja par citām tehniskām 
lietām radās idejas kā tās 
uzlabot, lai piemērotu �ādiem 
ekstremāliem apstākļiem, tad 
par rāmja konstrukciju un 
kvalitāti komentāru nav.

MISON® aizsarggāzes ne 
ti kai veido gludu un ārkārtīgi 
izturīgu metinā�anas �uvi, 
kas neprasa pēcmetinā�anas 
apstrādi, tās ir arī nekaitīgas 
me tinātāju veselībai. Kā zi  - 
nām, metinā�anas laikā ro das
ozons, kas piesārņo vidi un 
ne lab vēlīgi ietekmē cilvē ku ve- 
 se lību. Nogurums, galvas sā-
pes, nelabums ir tikai da�i fak-
tori, ko nākas izjust ar pa rasta-
jām metinā�anas gāzēm ilg sto-
 �i strādājo�iem metinātā jiem. 
Turpretī MISON® aiz sarggā-
 zu maisīju miem ir pievie nots 
slāpekļa monoksīds, kas neitra-
lizē ozona kaitīgo ietekmi.

Rāmja izgatavo�anā izmantoti 
109 m metāla trubu
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Kopīgi mērķi un 
nākotnes redzējums
AGA SIA ir vairāk kā 40 
tirdzniecības vietas da�ādās 
Latvijas pilsētās un joprojām 
apkalpo�anas tīkls tiek pa pla-
�ināts sadarbībā ar jauniem 
partneruzņēmumiem.

To apstiprina �ogad plānotā 
jaunās tirdzniecības vietas 

at vēr�ana sadarbībā ar SIA 
�Max Schön�. Uzsākot sa dar-
bību ar partner uzņēmu miem, 
vieno jo�ai jābūt filozofijai par 
jautājumiem, kas vērsti uz 
klientu vajadzībām, tātad � 
aktīva, profesionāla un laip-
na klientu apkalpo�ana, ser-
viss un sakopta vide. 

�āds nākotnes redzējums ir 
prioritārs arī vairākiem sadar-

bības partneriem: SIA �BN 
Kur�i�, SIA �Latvija Statoil�, 
SIA �Max Schön�, SIA �Vej-
mars� ,SIA �Amigas gāzes� 
un c. Viens no uzņēmumiem, 
ar kuriem sadarbība noslēgta 
pēdējā laikā ir būvniecības 
nams �Kur�i�, ar kuru sadar-
bojamies nepilnu gadu, un 
esam atvēru�i jau divas tirdz-
niecības vietas.

AGA SIA un Gāzu 
tehnisko centru 
Sadarbības padome

Tā kā nozīmīga daļa mūsu 
klientu ir uzņēmumi un indi-
viduālie lietotāji, kas AGA SIA 
produktus un pakal pojumus 
saņem pie mūsu sadarbības 
partne riem, likumsakarīgi, ka
laba ap kalpo�anas līmeņa no-
dro�i nā�anai ir svarīga cie-
�a AGA SIA un gāzu tehnis-
ko centru (GTC) sadarbība. 
Lai to veicinātu tiek dibināta 
Sadarbības padome. 

AGA SIA mērķis ir vairāk 
iesaistīt Gāzu tehniskos cen-
trus da�ādu tirdzniecības, 
mārketinga un administratīvo 
jautājumu risinā�anā, uzklau-
sot labāko un veiksmīgāko 
pieredzi. 

Sadarbības Padomes sastāvā 
iekļauti AGA SIA vadība un  
GTC vadītā ji, kas jau līdz 
�im ir izrādīju�i pastiprinātu 
interesi par iespējām veicināt 
konkrētus  uzlabojumus. Sa -
nāk   smes plānots organizēt 
vienu vai vairākas reizes 
gadā.

Pirmā notiks jau �ī gada de-
 cem  brī, kurā tiks apspiesti 

viedokļi un priek�likumi par 
GTC pārdevēju darba uzla-
bo�anas iespējām un ap  gā des 
jautājumi.

Jo veiksmīgāka būs �ī pirmā 
tik�anās, jo laicīgāk būs iespē-
jams ieteikumus iekļaut nā ka-
mā gada plānos, kā arī GTC 
darbinieku apmācībās, kas ik 
gadus notiek februāra mēnesī.

�Mēs esam pārliecināti, ka Sa-
darbības Padome būs viens no 
instrumentiem, ar kura pa  līdzī-
bu mēs varēsim sasniegt labā-
ku savstarpējo sapratni un re -
zultātus mūsu ikdienas dar bā 
ar klientiem�, pau� AGA SIA 
ģenerāldirektors Olavs Ķiecis

�ogad atvērtā tirdzniecības vieta
Būvniecības nams �Kur�i� 
Rīgā, Brīvības gatvē 301

Darba laiki: 
Darba dienās 8.00 - 21.00
Sestd. � 9.00 - 19.00
Svētd. � 9.00 - 17.00

Jaunākā plānotā tirdzniecības 
vieta Max Schön 
Ganību dambis 17a

Darba laiki: 
Darba dienās 9.00 - 17.00

A K T U A L I T Ā T E S
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AGA Placis, 
Rīgā, Katlakalna ielā 11 c , 
SIA Schenker loģistikas 
parka teritorijā

AGA Placis ir AGA SIA jaunā 
klientu apkalpo�anas vieta, kas 
durvis vērusi �ī gada februārī, 
pārceļoties no Rencēnu ielas 1, 
kas klientu apkalpo�anai bija 
kļuvusi nepiemērota �auro 
telpu un mūsdienu prasībām 
nepiemērotu apstākļu dēļ. Ta -
gad �eit iegādei uz vietas un 
pasūtī�anai pieejams pla�ākais 
AGA metinā�anas ierīču un 
balongāzu klāsts.

Gāzu uzpildes stacijas 
modernizācijas projekts 
Bolderājā balonos tiek pildītas 
gaisa gāzes � skābeklis, slā-
peklis, ogļskābā gāze, ar gons, 
skābeklis medicīnas vaja dzī-
bām ne tikai Latvijas, bet 
arī citu Baltijas valstu ap gā-
dei. �eit, pirms piegā dāt 
tālāk klientiem vai uz pār do-
�anas vietām, tiek glabā ti arī 
propāna, acetilēna, da  �ādu 
speciālo gāzu baloni, kas pie-
gādāti no Igaunijas, So mi jas, 
Zviedrijas un da�kārt pat no 
tādām tālām zemēm kā ASV. 

Līdz �im AGA SIA ra�otnē Bol-
derājā tika investēti lī  dzekļi 
galvenokārt iekārtās un dro-
�ības sistēmās, jo ilg termiņā 
nenoteikts bija jau tājums par 
ra�otnes patstāvīgo at ra�anās 
vietu. Taču �ogad tika pie-
ņemts lēmums sakār tot arī pā -
  rējo vidi, pa�u ēku ieskaitot. 

Tika īstenota virkne pasā ku-
mu, kas aizsākās jau pavasarī.

Tika nomainīta tvertne �ķid-
rajam argonam un uzlabo-
ta sūkņu darbība. Līdz ar to  
iegūstot lielāku argona nolik-
tavas apjomu un rezervi ra�o-

�anas vajadzībām, kas spēs 
nodro�ināt augo�o tirgus pie-
prasījumu. 

Tā kā pēdējo gadu laikā strau-
ji audzis apritē eso�o balo-
nu skaits un radu�ies arī jau-
ni produktu veidi, bija nepie-
cie�ams noasfaltēt pa pil dus 
teritoriju balonu iekrau�anai 
un izkrau�anai. 

Atbilsto�i speciālo, kā arī virk-
ni citu gāzu uzglabā�anas 
pra sībām, tie tiku�i attiecīgi 
no�ogoti.

�obrīd arī ēkai ir jauns iz skats, 
uzlabots apgaismojums, izkrā-
sotas iek�telpas un veikti citi 
uzlabojumi.

Ra�o�anai un produktu uzgla-
bā�anai ir jāatbilst vi sām dro-
�ības un kvalitātes prasībām. 
2002. ga dā pārsertifi cē joties 
pēc ISO 9001:2000 pra sībām 
tika vēl reiz apliecināts, ka 
visas pro  duktu vadības pro ce-
 dū ras AGA SIA tiek ievē ro tas 
pēc visstingākajiem priek� no-
sacī jumiem.

Ievie�ot jaunās GMP prasības, 
sertificējoties kā zāļu ra�otnei, 
tika atdalīta medicīnisko gā -
zu ra�o�ana un balonpar-

ka uzturē�ana atsevi�ķi no 
rūpnieciskajām gāzēm, tā kā 
to prasa likumdo�ana arī no 
gāzu ra�otājiem.

�obrīd esam izveidoju�i mūs-
dienām atbilsto�u un daudz 
sakārtotāku ra�otni.

J a u n u m s !

Apmaksu skaidras 
naudas vietā ir 

iespējams veikt ar 
norēķinu kartēm 
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Latvijā AGA pirmsākumi meklējami 
jau 1908.gadā. 1922.gadā tika uzbūvēta 
acetilēna rūpnīca Rīgā, līdz tam acetilēnu 
ievedot no Zviedrijas. 1926.gadā Rīgā 
tika atvērta skābekļa rūpnīca un dibināta 
kompānija �Lett-Aga�. 1931.gadā �LETT-
AGA� tika reģistrēta kā akciju sabiedrība. 

Darbība tika pārtraukta sākoties Otrajam 
pasaules karam un atjaunota tikai ar Lat-
vijas neatkarības atgū�anu un AGA SIA 
dibinā�anu 1992.gadā.
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100 gadi biznesā ir notikums visiem AGA 
uz ņēmumiem.  Koncerns Linde, kura sa -
stā   vā ietilpst arī AGA, �ogad svinēja jau 
125. pastāvē�anas gadadienu, tātad vē rā 
ņemami notikumi �ogad ir atzīmēti ko -
pumā 50 pasaules valstīs.  

Sakarā ar  AGA simtgadi, 2. oktobrī uz svi-
nī bām sporta kompleksā �333� tika aicinā-
ti 350 AGA SIA viesi ar ģimenēm, tai skai-
tā, klienti, MISON aizsarggāzu akcijas 
uzva rētāji, sadarbības partneri un AGA 
darbinieki. Pasākums noritēja brīvā un sportiskā 

nos kaņā, atrakcijām bagāts. Lai piekļūtu 
kā rotajam braucamrīkam, bija jāpastāv 
arī rindā vai jāizmanto tajā brīdī pieeja-
mā ka disciplīna. Pateicamies visiem par 
ne piespies to gaisotni un māku organizēt 
savu atpūtu.

Prieks par to, ka daba svinēja kopā ar 
mums, dāvanā sūtot burvīgu, siltu atva-
saras dienu.

No sirds izsakām pateicību autosporta 
meis taram un profesionāļu augsti novēr-
tēto OSCar radītājam, Andrim Dam bim, 
par dalību pasākumā un atbalstu viesu 
izklaidē.



Gāze ir izmantojama da�ādos veidos. 
Daudzi produkti ir izstrādāti, balstoties 
uz gāzi, ieskaitot daudzus izgudrotāja un 
kop� 1909. gada par AGA izpilddirektoru 
kļuvu�ā Gustava Dalēna izgudrojumus. 
Visslavenākais no tiem bija automātiskā 
bāku signālsistēma, par ko G.Dalēnam 
1912. gadā pie�ķīra Nobela balvu.

Bet visā vēstures gaitā AGA ir biju-
si iesaistīta arī no gāzes at�ķirīgās lie tās. 
Kompānija bija celmlauzis filmu pro jek-
ci jā, radio un televīzijas iekārtās, medicī-
nisko iekārtu izgudro�anā. 1920-os ga dos 
novērtētais produkts, kas joprojām tiek 
ra�ots, tikai tagad citā kompānijā, ir 
enerģiju taupo�ā, viegli pielietojamā AGA 
plīts. 

Bija arī citi neparasti un negaidīti AGA 
produkti: skujamais aparāts, �ķidrums, 
kas novēr� gaisa izplū�anu no uzdur-
tas riepas, automa�īna, attāluma mērītāj-
instruments, radiatori.... un sarakstu 
va rētu vēl turpināt.

Viens iemesls, kāpēc kompānija ra�oja tik 
daudz jaunu produktu, bija zinā�anas, 
kuras AGA uzkrāja vienā sfērā un, kuras 
varēja izmantot citās. Tā tas bija, piemēram, 
ar kustīgajiem gaismas ķermeņiem, kurus 
AGA izstrādāja  bākām, bet vēlāk pielieto-
ja medicīniskajās iekārtās.

1970. gads bija svarīgs pagrieziena punkts 
kompānijas vēsturē. Sakarā ar augo�o 
starptautisko konkurenci kompānijai va -
jadzēja koncentrēties uz mazāku pro-
duktu skaitu un AGA atgriezās pie savām 
pamatdarbībām un kļuva par specializētu 
gāzes kompāniju.

Daudzi produkti var tikt ra�oti labāk 
un lētāk, videi draudzīgāk un veselīgāk, 

pateicoties gāzei. Tas attiecas uz tēraudu, 
stiklu, medicīnas un elektroniskajiem 
produktiem, kuru ra�o�anā AGA gāzes 
spēlē svarīgu lomu. Tas attiecas arī uz 
pārtiku, kas tiek saldēta un iesaiņota ar 
gāzes starpniecību.

AGA vienmēr meklē jaunus pielietojumus 
da�ādiem gāzu veidiem. �ībrī�a piemērs 
ir drēbju tīrī�ana ar oglekļa dioksīdu. Cits 
ir nekaitīga kukaiņu iznīdē�anas metode.

Tās ir zinā�anas par gāzēm un proce-
siem, kas kopā ar klientu tehnoloģiskajām 
zinā�anām, rada kaut ko jaunu, kas dod 
pieaugumu gāzes sfērā un rada vērtību 
mūsu klientiem.

�ajā pielietojumu veidā konkurenci para-
sti nerada citi gāzes pielietojumi, bet 
gan citas procesa metodes, piemēram, 
lodē�ana metinā�anas vietā.

Labi ir veicies jaunās ra�o�anas sfērās, 
kur rūpnieciskās gāzes aizvieto citas ķī-
miskās vielas, klienta procesiem kļūstot 
ekonomiskākiem un videi draudzīgākiem. 
Bet ar to nepietiek. Pēdējo da�u gadu 
laikā AGA ir sākusi meklēt jaunas sfēras, 
lai radītu tālāku izaugsmi vietās, kur ienāk 
jaunais bizness.

Mēs mēģinām izstrādāt projektus, kas ir 
nedaudz ārpus mūsu tradicionālās bizne-
sa sfēras, piemēram, biogāzi automa�īnām, 
oglekļa dioksīda darbinātas dzesē�anas 
iekārtas pārtikas transportē�anai un 
nākotnē, iespējams, pat gāzēta ūdens 
padevi mājās.

Kompānija ir atvērta jaunām idejām, tāpēc 
vienmēr ir bijusi un ir jauno tehnoloģiju 
avangardā.

AGA 
�ogad 
100 
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�is gads, kad atzīmējam AGA simto gadadienu, ir bijis īpa�i 

nozīmīgs uzņēmumam arī kvalitātes kontekstā.

Dalība Latvijas Kvalitātes asociācijas rīkotajā Kvalitātes 

balvas konkursā un iekļū�ana finālā mazo un vidējo 

uzņēmumu grupā ir vērtējama kā augsta atzinība 

uzņēmuma darbībai.

Balva izveidota atbilsto�i Eiropas kvalitātes vadī�anas 

fonda (EFQM) izstrādātajam izcilas uzņēmējdarbības 

modelim. Balvas izcīņā tiek vērtēti visi uzņēmuma darbību 

ietekmējo�ie faktori - no stratēģijas un mērķu definē�anas 

līdz uzņēmējdarbības rezultātiem, klientu, darbinieku 

apmierinātības un ietekmes uz sabiedrību pētījumiem. 

Mēs esam gandarīti par gūto atzinību un izsakām pateicību 

visiem mūsu klientiem un sadarbības partneriem, kas ir ar 

mums kopā, uzticas un palīdz pilnveidoties.

Saulainas dienas mūsu bērniem
Kop� 2002. gada Ziemassvētkiem Bērnu klīniskās universitātes slimnīcai akcijas �Saulainas dienas mūsu bērniem� 
ietvaros saziedoti 223 000 lati, kas nepiecie�ami ausu, kakla un deguna nodaļas remontam, kā arī jaunās piebūves 
celtniecībai. Taču joprojām pietrūkst 70 000 Ls. 

Turpinot sadarbību Bērnu klīniskās slimnīcas atbalsta akcijās, �ajos Ziemassvētkos ziedojam 3000 Ls, lai veicinātu 
iesāktās ieceres veiksmīgu izdo�anos. Iepriek�ējos gados naudiņu esam novirzīju�i skābekļa apgādes sistēmas 
uzlabo�anai, harmoniskā skalpeļa iegādei, uzņem�anas nodaļas palātas remontam un jau minētās ausu, kakla un 
deguna nodaļas remontam

Aicinām arī jūs iespēju robe�ās atbalstīt �o projektu, iemaksājot naudu kādā no Bērnu klīniskās universitātes 
slimnīcas Attīstības atbalsta fonda kontiem ar norādi �Saulainas dienas�:

�Hansabankā� - LV11HABA0551008591497, 
�Parex bankā� - LV47PARX0002417321015, 
�Aizkraukles bankā� - 1-569-0040533-0401 
vai īpa�ā �ziedot.lv� kontā �Hansabankā� -
LV48HABA0551008591510


