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Cienījamie klienti, 
partneri un draugi! 

Mēs dzīvojam interesantā pārmaiņu laikā, kad 
mūsu informatīvo telpu dažkārt piepilda absolūti 
pretrunīgas ziņas, joprojām aktuāla ir darba-
spēka migrācija, iedzīvotāju zemā pirktspēja 
un citas mums visiem zināmas problēmas. Tajā 
pašā laikā mēs redzam, ka ekonomikā notiek 
process, kuru mēs šodien saucam par stabilu at-
tīstību, kas izpaužas daudzu uzņēmumu darbībā. 
Raugoties no biznesa viedokļa, manuprāt, to-
mēr dominē pozitīvās ziņas. Tas ir atspoguļojies 
arī AGA SIA 2011. gada darbībā. Mūsu galvenais 
klientu sektors ir apstrādes rūpniecība. Šī gada 
laikā apstrādes rūpniecība ir uzrādījusi stabilu 
pieaugumu un iekšzemes kopprodukts šajā no-
zarē sasniedza 14,8% pieaugumu, kas ir būtisks 
kāpums, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. 

AGA nākotnē raugās ar lielu optimismu. 
Papildus tiešajai izaugsmei mēs meklējam 
iespējas vēl lielākai izaugsmei tuvākajos gados. 
Mēs esam aktīvi strādājuši, lai attīstītu savu 
ražošanu ar skatu nākotnē. Lai labāk izprastu 
klientu vajadzības mainīgajos ekonomiskajos 
apstākļos, esam veikuši jaunus klientu viedokļu 
pētījumus. Par to un vēl daudz ko citu, kas 
liecina par mūsu kopējo attīstību, stāstām AGA 
ikgadējā izdevumā klientiem. 

Mēs strādājam ar pārliecību, ka jebkurā laikā 
ir daudz un dažādas iespējas. Tās tikai jāprot 
saskatīt un izmantot. Paveiksim to kopā! 

Olavs Ķiecis,  
AGA SIA valdes loceklis

Top jauna ražotne

Ropažu novadā Zaķumuižas rūpnieciskajā teritorijā 
top jauna uzpildes stacija. 

Projekta plānotās investīcijas ir 5,8 miljoni latu, no kuriem daļa – 1,7 miljoni latu ir piesaistīti no 
ERAF līdzekļiem. 

Izmantojot pašas jaunākās tehnoloģijas, jaunajā ražotnē notiks rūpniecisko, medicīnisko un 
pārtikas gāzu uzpilde balonos, kā arī tiks ražoti un realizēti produkti ar augstu pievienoto vērtību. 
Piemēram, odorizētais skābeklis ODOROX®, dažādi hēlija maisījumi, sausais ledus, izejviela 
MISON® aizsarggāzēm.

Projekts strauji virzās uz priekšu. Būvju komplekss ir jau pabeigts un ir sakārtota infrastruktūra. 
Jaunā ražotne sāks darbu vasarā.

AGA reputācijas topos 
2011 

Latvijas Uzņēmumu reputācijas topā AGA SIA 

ieņem 124. vietu. Salīdzinot ar 2010. gadu, esam 

pakāpušies par 4 vietām. Līdz ar uzņēmumu 

reputācijas topa veidošanu, atsevišķi tiek vērtēta 

arī uzņēmumu spēja darboties, ne tikai gūstot pēc 

iespējas lielākus peļņas un apgrozījuma rādītājus, 

bet arī mērķtiecīgi veicot ilgtspējīgas investīcijas 

videi draudzīga uzņēmuma veidošanā. 

Mēs lepojamies, ka Latvijas Zaļās reputācijas topā 

AGA SIA šogad ieņēmusi 34. vietu. Šis ir būtisks 

kāpums, salīdzinot ar 2010. gadu, kad bijām  

60. vietā. 

Zaļāko uzņēmumu tops veidots sadarbībā ar a/s 

Latvijas Zaļais punkts un kopumā pēc ekspertu un 

iedzīvotāju vērtējuma sarindoti 150 uzņēmumi. 

Mēs esam gandarīti, ka AGA darbība ir augstu 

novērtēta Latvijas biznesā. Paldies visiem par 

ieguldījumu mūsu uzņēmuma attīstībā un labas 

reputācijas veidošanā! 
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CO2 paaugstina ražību 
siltumnīcās
 

AGA pārtikas ogļskābā 
gāze palīdz nodrošināt 
tomātu ražību visa gada 
garumā. 

Baltijas lielākais atkritumu poligons Getliņi ir 
Latvijā unikāls piemērs ekoloģiski saderīgu 
darbības virzienu ieviešanai. Energobloka 
saražotais siltums tiek izmantots Getliņi 
Eko siltumnīcu apsildei, nodrošinot ideālu 
vidi tomātu audzēšanai arī gada aukstajos 
mēnešos. 

Getliņi Eko agronoms GUNTARS STRAUTS: 

Šeit ir nevis atkritumu izgāztuve, bet gan atkri-
tumu poligons, tas nozīmē, ka atkritumi netiek 
vienkārši sabērti kaudzē, bet gan apglabāti. 
Noblietētajā atkritumu kalnā veidojas gāze, 
kuras sastāvā 50 % ir metāna gāzes. Tā tiek 
sūknēta no kalna uz energobloku, kur to attīra 
un sadedzina ģeneratoros, lai ražotu elektrību. 
Šajā procesā rodas blakus produkts – siltums. 
Tā kā ES direktīvas prasa šo siltumu racionāli 
izmantot, mums radās doma veidot siltumnīcas, 
kurās audzēt tomātus. Jūnijā tās bija gatavas – 
3625 m2 platībā un 5,5 m augstumā. 1. maijā 
iesētos tomātus 1. jūnijā iestādījām siltumnīcā. 
Pavisam 9600 stādu. 

Tomātus audzējam minerālvates dobēs, kas 
iekārtas griestos 70 cm augstumā. Augiem 
barības šķīdums tiek pievadīts, izmantojot 
pilienlaistīšanas sistēmu, bet CO2 nodrošina 
datorizēta centrālā padeves sistēma. 

Jau sen ir izpētīts, ka, palielinot oglekļa di-
oksīda CO2 daudzumu siltumnīcā, var panākt 
par 20 – 30 % labāku ražību. Ja sadedzina 
poligona gāzi, lai iegūtu CO2, tad ir iespējami 
kaitīgi mikro piemaisījumi, ko ne vienmēr var 
precīzi noteikt. Mums bija nepieciešams tīrs 
oglekļa dioksīds, kas neapdraud ne cilvēku, 
ne augu dzīvību. Kompānija, kas uzstāda gā-
zes attīrīšanas sistēmas, atteicās, jo nespēja 
garantēt poligona gāzes attīrīšanu vajadzīgajā 
kvalitātē, tāpēc izsludinājām konkursu par CO2 
piegādi, kurā uzvarēja AGA. AGA ir uzstādījusi 
sešas tonnas lielu oglekļa dioksīda tvertni un 
ierīkojusi centralizēto gāzes padeves sistēmu, 
kas ar ogļskābo gāzi apgādā siltumnīcu. Tā ir 
sadalīta divās zonās – katra pa 1500 m2 , kur ir 
spiediena regulējošais un dozējošais vārsts, kas 
ir pieslēgts automatizētai klimata vadībai. CO2 

daudzumu siltumnīcās analizē datorizēta iekār-
ta, kas automātiski regulē tā padevi, atkarībā no 
CO2 piesātinājuma gaisā.

CO2 ir zaļo augu barība. Augi ieelpo CO2 un iz-
elpo skābekli. Ja CO2 daudzums nav pietiekams, 
augi sāk nīkuļot un to ražība strauji samazinās, 
jo īpaši mūsu reģionā, kur bieži trūkst saules 
gaismas pat vasarā, kur nu vēl ziemas aukstajos 
mēnešos. Lielāko siltumnīcu pieredze Holandē 
un citur liecina, ka, palielināts CO2 daudzums, 
būtiski ietekmē augu ražību. 

Esam pārliecinājušies, ka ražas pieaugums ir 
vērā ņemams. Tas nozīmē, ka arī sliktos gaismas 
apstākļos, palielinot CO2, fotosintēze norit strau-
jāk un mēs varam iegūt labu ražu. 1. augustā 
mēs sākām ražas novākšanu. Novācām apmē-
ram 3,5 – 4 tonnas tomātu nedēļā. Nākamgad 
sāksim jau janvāra sākumā un strādāsim līdz pat 
novembra beigām. Plānojam, ka varētu saražot 
150 – 200 tonnas tomātu. Lai racionāli izmanto-
tu siltumnīcu augstos griestus, nākamgad gri-
bam koridoros audzēt puķes iekārtajos podos.  

AGA piedāvātais produkts nav lēts, bet 
ieguvumi ir vairāki: CO2 nodrošina fotosintēzi, 
tādējādi augi ir veselīgāki un dod kvalitatīvāku 
produkciju. Pats galvenais ieguvums – raža ir 
par 25 % lielāka. Pastāv iespēja attīrīt arī mūsu 
gāzi, jautājums ir tikai cenā. AGA piedāvātā 
tehnoloģija šobrīd ir izdevīgāka.  

Ieguvumi:

3 Ražas pieaugums par 25%.

3 Kvalitatīvāka produkcija.

3 Ātrāks augšanas/nogatavināšanās process. 

Līdzīgi AGA risinājumi Latvijas siltumnīcās 
-  Lielākā un modernākā rožu audzētava 

Baltijā SIA Ar B Agro – Tukuma rajona Sēmes 
pagasta Rožulejās: rožu ražība palielinājās 
par 20  –30 %.

-  SIA Mārupes Siltumnīcas ir lielākais gurķu un 
tomātu audzētājs segtajās platībās Latvijā. 
Ražība palielinājās par 25 – 30%.
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Ražošanas direktore ANITA PAROLE 

Mūsu jaunā ražotne tagad atrodas Jelgavā. 
Esam investējuši lielus līdzekļus, lai jaunajā 
projektā realizētu modernus, mūsdienu 
prasībām atbilstošus tehnoloģiskos risinājumus. 
Viens no tiem ir centralizēta gāzu padeves 
sistēma, kas nodrošina iepakošanas līnijas 
darbu. Centrālā gāzu padeves sistēma mums 
bija būtiski nepieciešama, lai uzlabotu higiēnu. 
Agrāk iepakošanas iekārtām bija pieslēgti 
gāzes baloni, kas tika ienesti no āra, un katru 
reizi, nomainot tukšo balonu pret pilno, zināmā 
mērā tika piesārņota telpa un vide. Tā kā mūsu 
pakotavā ir augstākās higiēnas zona, tagad 
ražotnē ir uzstādīta centralizētā gāzu padeves 
sistēma. Gāze plūst no viena avota – balonu 
saišķiem, kas atrodas ārpus ražošanas telpām. 
Tas mums palīdzēja uzlabot ne tikai higiēnas 
līmeni, bet arī paaugstināja darba efektivitāti, 
jo vairs nav nepārtraukti jāmaina gāzes baloni, 
kam bija nepieciešams darbaspēks. Tagad gāze 
tiek padota centralizēti. Tikko gāzes daudzums 
saišķos sāk samazināties, mēs saņemam 
signālu, ka baloni jāmaina, un darbs praktiski 
neapstājas. Zinot, cik daudz gāzes patērējam, 

mēs varam savlaicīgi sagādāt rezerves un mums 
vairs nav nekādu problēmu. Šis arī ir daudz 
ekonomiskāks risinājums, gāzes izmaksas mums 
ir par 30 % zemākas.  

Mēs ražojam dažādus gaļas izstrādājumus 
trim zīmoliem Rīgas miesnieks, Jelgavas 
gaļas kombināts un Kika. Iepakojot gatavo 
produkciju – vārītās desas, cīsiņus un 
cepamdesas, izmantojam MAPAX® tehnoloģiju. 
Pārtikas gāzes BIOGON® C un BIOGON® N 
no saišķiem tiek padotas uz gāzu centrālēm, 
kas noteiktās proporcijās tās padod tālāk uz 
maisītāju, kas ir integrēts iepakošanas mašīnā. 
Tur tās tiek samaisītas un iepildītas formās, 
no kurām pirms tām ir izsūknēts gaiss. Gāzes 
rada aizsargatmosfēru, kurā nespēj vairoties 
mikroorganismi. 

Sadarbība ar AGA mums ir jau ilgstoša. Esam ļoti 
apmierināti, jo viņu darbinieki vienmēr atsaucīgi 
palīdz atrisināt jebkuru jautājumu vai problēmu. 
Komunikācija ir patīkama un no tā ieguvēji 
esam mēs visi. Mums ir bijuši arī citu gāzu 

kompāniju piedāvājumi, bet tajos neredzējām 
nekādas priekšrocības. Ir jāatzīst, ka AGA ir 
soli priekšā saviem konkurentiem, kas mēģina 
iespraukties šajā nišā, tāpēc mēs turpinām 
sadarboties ar AGA. 

Ieguvumi:

3 Uzlabo higiēnas apstākļus ražotnē.

3 Ērtības – vairs nav jānēsā un jāmaina baloni.

3 Ekonomija – par 30 % zemākas gāzu 
izmaksas.

3 Būtiski samazinās darbaspēka iesaiste 
balonu nomaiņas procesā. 

3 Pārtikas gāzu aizsargatmosfēra saglabā 
produktu svaigumu un kvalitāti. 

3 MAPAX® tehnoloģija pagarina realizācijas 
termiņu vismaz divas reizes. 

Pārtikas gāzes 
un sakārtots 
tehnoloģiskais process 
sekmē attīstību

Investējot jaunās 
ražošanas tehnoloģijās, 
gaļas pārstrādes 
uzņēmums Rīgas 
miesnieks piedāvā 
augstas, stabilas un 
nemainīgas kvalitātes 
produktu.  



Pārtikas gāzes palīdz 
saglabāt produktu 
svaigumu 
 

A/S Balticovo ir lielākais 
olu un olu produktu 
ražotājs Ziemeļeiropā, 
kas piedāvā modernus, 
augstas kvalitātes 
produktus un servisu. 
Uzņēmums sekmīgi 
darbojas gan vietējā, 
gan starptautiskajā 
tirgū, eksportējot 
ap 70 % saražotās 
produkcijas. 

Tehniskais direktors MĀRIS RUDZĪTIS: 
Mūsu uzņēmums ražo ne tikai olas, bet arī 
dažāda veida olu masas produktus – šķidro olu 
masu, atsevišķi olu dzeltenumu un olu baltumu 
masu. Šogad izveidojām jaunu olu pasterizācijas 
cehu olu masas ražošanai. Olu masu vispirms 
pasterizē, pēc tam atdzesētu antiseptiskos 
apstākļos iepilda 5 un 10 kg polietilēna maisos 
ar korķi un ievieto kartona kastēs. Iepildīšanas 
iekārtā mēs izmantojam AGA produktus – 
slāpekļa un CO2 gāzu maisījumu. Kad iekārta 
piepilda paku ar olu masu, augšpusē vienmēr 
paliek neliels gaisa slānītis. Tas satur skābekli, 
kas veicina olu masas oksidēšanos un dažādu 
nevēlamu mikroorganismu attīstību. Tāpēc gaiss 
tiek izsūknēts ārā, tā vietā iepūš slāpekli un 
uzliek gaisa necaurlaidīgu korķi. Šī tehnoloģija 
ievērojami palielina produkta uzglabāšanas 
termiņu līdz pat 30 dienām. Tas dod iespēju 
saražoto produktu eksportēt un būtiski palielina 
eksporta rādiusu. 

AGA mums ir uzstādījusi gāzu centrāli, kas 
gāzi no baloniem nogādā līdz pakošanas 
iekārtai. Labs tehniskais risinājums ir pults, kas 
brīdina, ka gāze drīz beigsies. Mums nav tādas 
situācijas, ka iepakošanas iekārta var strādāt 
bez gāzes, ka tās trūkumu varētu arī nepamanīt.  

 Ieguvumi:
3 Gāzu maisījums novērš olu masas saskari 

ar skābekli, kas ļauj saglabāt produktu 
nepieciešamajā kvalitātē.  

3 Ievērojami garāks produkta realizācijas 
termiņš.

3 Palielina olu masas eksporta iespējas un 
eksporta rādiusu. 

3 Centralizētā sistēma ļauj sekot līdzi gāzes 
patēriņam.  

MAPAX® aizsargatmosfēras priekšrocības: 

3 ilgāk saglabā produktus svaigus;

3 saglabā produkta kvalitāti;

3 neietekmē produkta sastāvu; 

3 novērš skābekļa piekļuvi produktam;  

3 novērš produktā vitamīnu sadalīšanos un 
krāsas maiņu. 
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5PRODUKTI AUKSTUMA AĢENTI 

Atbilstoši likumdošanas prasībām AGA ir saņē-
musi licenci darbam ar aukstuma aģentiem, ar 
ko strādā sertificēti speciālisti. AGA strādā tikai 
ar tiem produktiem un tādā iepakojumā, kas 
ir atļauti Eiropas Savienībā un tiek piegādāti 
saskaņā ar patentu noteikumiem.

Balstoties uz likumdošanu un rekomendācijām 
vides uzlabošanai, mēs izņemam no apgrozības 
produktus, kas tiek aizliegti, to vietā piedāvājot 
videi draudzīgākas alternatīvas, piemēram, 
dabīgos saldēšanas aģentus: amonjaku (R717), 
oglekļa dioksīdu (R744), etānu (R170), propā-
nu (R290), izobutānu (R600a) u.c.  

The Linde Group piedalās sarunās par R134a 
aizvietotāja automašīnu kon di cio nēšanas 
sistēmas R1234yf optimālāko piegāžu 
nodrošināšanu automašīnu ražotā jiem un 
autoservisiem. AGA iesaistīsies šī jaunākās 
paaudzes saldēšanas aģenta piegādē. 

Populārākie AGA piedāvātie aukstuma aģenti 
vienmēr ir pieejami mūsu noliktavā Rīgā un 
pārdošanas vietās visā Latvijā. Mēs varam 
piedāvāt arī šo aģentu piegādi. Retāk lietotos 
saldēšanas aģentus, kas netiek pastāvīgi turēti 
Rīgas noliktavā, piemēram, ISCEON OM89 vai 
R437A varam piegādāt no mūsu ražotnes Vācijā.

Priekšrocības:
3 Gāzes tiek piegādātas no The Linde Group 

ražotnes Vācijā. AGA uzņemas pilnīgu 
atbildību gan par gāzes un balonu kvalitāti, 
gan par drošību. 

3 AGA operatīvi piegādā gāzi jebkurā Latvijas 
vietā, kā arī nodrošina, lai tā būtu pastāvīgi 
pieejama visās AGA gāzu pārdošanas vietās.  

3 Gāzi piegādājam balonos vai, ja 
nepieciešamas vairākas tonnas produkta, 
arī 900 litru tvertnēs. 

Saldēšanas gāzes 
garantē kvalitāti   

Uzņēmums DeLaval 
ir piena nozares 
virzītājspēks, kas 
nodrošina gan mazos, 
gan lielos piena ražotājus 
ar modernām iekārtām 
un tehnisko atbalstu, kā 
arī kvalitatīvu servisu.  

Projektu un mārketinga vadītājs ARTŪRS KOKTS: 

Mūsu kompānija darbojas lauksaimniecības 
jomā. Mēs strādājam ar slaukšanas iekārtu 
un piena dzesētāju pārdošanu un apkopi 
visā Latvijā. Mums pieder 60 % tirgus. Ar 
AGA sadarbojamies aukstuma aģentu jomā 
piena dzesētāju līnijām. Šo iekārtu darbībai 
ir nepieciešama saldēšanas gāze, kas uztur 
aukstumu, tādējādi nodrošinot piena kvalitāti 

un nemainīgu uzturvērtību. Piena dzesētāju 
tilpums ir ļoti dažāds, sākot no 200 litriem līdz 
pat 12 tonnām, to izvēle ir atkarīga no katras 
fermas individuālajām vajadzībām. Katram 
piena dzesētājam reizi gadā mūsu aukstuma 
iekārtu speciālisti nodrošina tehnisko apkopi. Ja 
nepieciešams papildināt gāzes daudzumu, mēs 
izmantojam AGA servisu.  

Kāpēc tieši AGA? Mūsu darbība galvenokārt 
norit lauku reģionos. AGA ir ļoti plašs gāzu 
balonu tirdzniecības vietu skaits visā Latvijā, 
kas mums ir ļoti svarīgi. Mūsu speciālistiem 
nevajag tērēt laiku un braukt uz Rīgu pēc 
jauna balona, viņš var nomainīt to tuvākajā 
AGA gāzu maiņas punktā. Tas ekonomē mūsu 
speciālistu laiku, atvieglo dzesētāju apkopi 
un samazina izmaksas. Jo vairāk– attālums no 
Rīgas nesadārdzina gāzes izmaksas. Mums ir 

saldēšanas gāzu līgumcena un tādējādi mums 
nav jāseko līdzi cenu izmaiņām. Par tām AGA 
mūs savlaicīgi informē un cenu izmaiņas tiek 
abpusēji saskaņotas. Tas atvieglo mūsu iekšējo 
kontroli un izmaksu uzraudzību – varam viegli 
pārskatīt, kur un cik daudz balonu ir paņemts. 
Arī to apmaiņa notiek centralizēti, mūsu 
darbiniekiem nevajag aizpildīt nekādus papīrus. 
Viņi uzrāda savu identifikācijas karti un apmaina 
tukšo balonu pret pilno. Gāzes kvalitāte ir ļoti 
laba, nav bijušas nevienas sūdzības ne no 
klientiem, ne no darbiniekiem. Tas mums dod 
zināmas garantijas. Ja AGA gāze ir augstvērtīga, 
tas padara arī mūsu servisu kvalitatīvu. Mums ir 
svarīgi, lai varam uzticēties, ka saņemam labu 
preci. Ar AGA sadarbojamies jau gadu un esam 
ļoti apmierināti. 

Ieguvumi:

3 Laika ekonomija.
3 Samazina izmaksas. 
3 Nav jāseko līdzi gāzu cenu izmaiņām.
3 Iespēja apmainīt balonus visā Latvijas 

teritorijā.
3 Atvieglo iekšējo kontroli un izmaksu 

uzraudzību.
3 Laba gāzes un balonu kvalitāte palīdz 

nodrošināt augstu pakalpojuma kvalitāti.

AGA aukstuma aģenti 

The Linde Group visā pasaulē 
un AGA Latvijā seko līdzi 
likumdošanas izmaiņām, kas 
attiecas uz saldēšanas gāzu 
ražošanu, piegādi, uzglabāšanu, 
izmantošanu un utilizāciju. 
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Modernākā gāzes 
padeves sistēma 
kvalitatīvai metināšanai

Pasaulē lielākā ielu un 
lidostu tīrāmo komunālo 
mašīnu ražotāja Bucher 
Industries AG meitas 
uzņēmums Bucher 
Schoerling Baltic (BSB) 
atrodas tepat Ventspilī 
un ir šī koncerna lielākā 
komunālo mašīnu 
ražotne. BSB 2011. gada 
vasarā atklāja jaunu 
ražotni un par savu 
sadarbības partneri 
izvēlējās AGA.   

Ventspilī top Bucher Industries AG ražoto komu-
nālo mašīnu tvertnes un visi ar to saistītie kom-
ponenti, izņemot elektroniku, hidrauliku u.tml. 
Sagatavotās mašīnu sastāvdaļas galvenokārt 
sūta uz Šveici, Itāliju, Krieviju, Franciju, Vāciju, 
Kanādu, Dienvidāfriku, Turciju, Ukrainu, Zviedriju, 
Somiju, Dāniju, Čehiju, kur tās aprīko nepiecie-
šamo tehniku. Ražotne patērē daudz nerūsējošā 
tērauda un tā apstrādei, atbilstoši Šveices kvali-
tātes prasībām, jānotiek visaugstākajā līmenī.

Metināšanas kvalitāte prasa īpašu gāzu 
maisījumu
Jaunajā BSB ražotnē Ventspilī AGA ir īstenojusi 
vairākus veiksmīgus tehniskos risinājumus. Īpašs 
projekts bija aizsarggāzu jaukšanas iekārtas 
uzstādīšana, kas ļauj uzņēmuma vajadzībām 
sagatavot un vienlaicīgi padot divus dažādus 
gāzu maisījumus – jau zināmo MISON®8 un 
Latvijai pagaidām diezgan specifisko Ar/CO2/
He maisījumu, kas paredzēts nerūsējošā tērauda 
metināšanai. 

BSB metināšanas nodaļas vadītājs Indulis 
Bērziņš: «Ar šādu gāzu maisījumu strādā mūsu 
mātes kompānija un citas ražotnes, tas ir 
praksē pārbaudīts jau 12 gadus. Šāds specifisks 
maisījums mums bija nepieciešams arī Latvijā, 
lai sametinātu komunālo mašīnu ūdens tvertņu 
šuves. Dažviet saiet kopā divas vai pat trīs 
metināšanas šuves, turklāt pastāvīgā ūdens 
klātbūtne rada paaugstinātas prasības šuves 
izturībai. Tehnoloģija ir izkopta perfekti, tā 
ļauj samazināt tvertnes ražošanas laiku. AGA 
speciālisti, uzklausot mūsu vajadzības, piedāvāja 
un īstenoja labu risinājumu – automātisko gāzu 
jaukšanas un padeves sistēmu diviem dažādiem 
gāzu maisījumiem. AGA gāzu maisījums ir labs, 
apkalpošana arī. Ja gadās kādas ķibeles – viņi 
tūlīt brauc šurp no Rīgas un visu sakārto.

No baloniem līdz automātiskai gāzu padeves 
sistēmai
BSB sadarbojās ar AGA arī pirms jaunās ražotnes 
atklāšanas, tad metināšanai nepieciešamās gā-
zes tika piegādātas balonos. Tas nav ērti un efek-
tīvi, tādēļ arī gāzu padeve bija viens no aktuāli 
risināmajiem jautājumiem. Tagad BSB ražotnē 
slejas divas AGA gāzu tvertnes, bet darbam ne-
pieciešamās gāzes līdz metināšanas posteņiem 
piegādā uzņēmumā ievilktās instalācijas. AGA 
speciālisti ieteica un palīdzēja izstrādāt optimālā-
ko gāzu padeves sistēmu. Gāzu padeve ir pilnībā 
automātiska, to monitorē AGA, pie noteikta līme-
ņa, veicot automātisku gāzu piegādi. Šo kārtību 
nodrošina automātiskais gāzu piegādes pakalpo-
jums SECCURA®. Kad vēl strādājām ar baloniem, 
reizēm gadījās aizmirst savlaicīgi papildināt 
krājumus un tad ražošanā sanāca aizķeršanās. 
Šis process ir daudz piemērotāks mūsdienīgai 
ražošanai un mums vairs nav jāuztraucas, ka 
gāze pēkšņi var beigties. Sirds ir mierīga. BSB 
jaunajā ražotnē uzstādīta arī slāpekļa tvertne, ko 
uzņēmums izmanto lāzergriešanai – arī šo gāzi uz 
darba vietām piegādā centralizētā gāzu padeves 
sistēma.

Veiksmīga sadarbība  
AGA metināšanas inženieris vadīja seminārus 
par metāla konstrukciju taisnošanu ar atklātu 
liesmu un par drošību darbā ar gāzēm. Seminā-
ru tēmas ietver informāciju par metināšanas, 
metāla griešanas, sildīšanas procesiem, kā arī 
nepieciešamās zināšanas par pareizā aprīko-
juma izvēli un lietošanu atbilstoši veicamajam 
darbam. Sadarbība ar AGA ir ļoti laba. Visas 
vienošanās ražotnes modernizācijas laikā un 
arī pirms tam tika izpildītas perfekti. AGA spe-
ciālisti izpētīja visu mūsu ražošanas procesu, lai 
atrastu vislabākos ieteikumus gāzu padeves un 
metināšanas sistēmu izveidei. Viņi ir patīkami 
partneri – akurāti un precīzi.»

Ieguvumi:

3 Moderna gāzu jaukšanas iekārta, kas ļauj 
precīzi sagatavot un padot divus dažādus 
gāzu maisījumus.

3 Automātiskā gāzu padeves sistēma, ko 
monitorē AGA.

3 SECCURA® – automātiska gāzu piegāde.

3 Mūsdienīga slāpekļa padeves sistēma 
lāzergriešanas iekārtai.

3 Regulāri mācību semināri uzņēmuma 
personāla kvalifikācijas celšanai.

RISINĀJUMI METĀLAPSTRĀDE 
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Acetilēna liesma liec 
metālu

Ikviens, kam nācies braukt pa Jūrmalas 
šoseju, ir pamanījis jauno gājēju tiltu pie 
Kalnciema ielas. Divi lielie metāla loki, kas ir 
šī tilta «mugurkauli» un stiepjas pāri visām 
sešām Kārļa Ulmaņa gatves kustības joslām 
uz vienas no pašām dzīvākajām brauktuvēm 
Latvijā, tapis uzņēmumā Izoterms un tā izveidē 
piedalījusies AGA gan ar savu kompetenci, gan 
tehnoloģijām.

Pareiza tehnoloģija nodrošina efektivitāti
SIA Izoterms ir viens no vecākajiem un lielāka-
jiem celtniecības metāla konstrukciju ra žo tājiem 
un piegādātājiem Latvijā un Baltijā – uzņēmums 
sekmīgi darbojas jau kopš 1991. gada. Viena no 
darbības jomām, kas kļuvusi īpaši aktuāla pēdējo 
gadu laikā, ir sevišķi lielu metāla konstrukciju 
sagatavošana tālākai ekspluatācijai atbilstoši 
pasūtītāju vēlmēm. Sagatavošanas procesa laikā 
milzīgo metāla konstrukciju sastāvdaļas nākas 
arī liekt. Lai rastu efektīvu risinājumu Izoterms 
talkā aicināja AGA speciālistus. «Ar AGA mēs 
sadarbojamies jau sen un arī šoreiz – mūsu 
vajadzības tika apmierinātas ātri un profesio-
nāli. AGA ieteica lietot metāla karsēšanas un 
liekšanas metodi, izmantojot acetilēnu», saka 
Izoterms ceha vadītājs Vladimirs Poženskis. Gā-
jēju tilta konstrukcijas tapa jau ar AGA piedāvāto 
risinājumu – acetilēna gāzi un īpašiem metināša-
nas degļiem. 

Būvējot pagaidām jaunāko gājēju tiltu pār 
Kārļa Ulmaņa gatvi, tā cēlēji sastapās ar 
problēmu – neviens uzņēmums Latvijā nebija 
gatavs’, atbilstoši pasūtītāja prasībām sagatavot 
un saliekt vairāk nekā 50 m garās metāla 
konstrukcijas, kam bija jākļūst par tilta nesošo 
liekto konstrukciju. Lielā mērā uzņēmums šo 

izaicinājumu pieņēma tieši tādēļ, ka varēja 
paļauties uz AGA SIA palīdzību, ieteikto 
optimālāko problēmas risinājuma metodi. 

Iepriekš lielo metāla konstrukciju liekšanai 
Izotermā galvenokārt izmantoja propāna 
gāzi. «No vienas puses, tas šķiet lētāk un 
lielākajai daļai metinātāju ir pierastāk, bet 
no otras – acetilēns pretstatā propānam dod 
augstāku liesmas temperatūru, kas ļauj precīzi 
sakarsēt mazāku metāla virsmu. Tas savukārt 
ļauj strādāt ātrāk – gan pats liekšanas process 
ir ātrāks, gan metāla atdzišana notiek krietni 

izstrādājumiem. Tad acetilēna karstā liesma 
ļauj sasniegt vislabākos rezultātus. Arī 
konstrukciju sagatavošanas tālākai apstrādei 
laikā tas ir labākais risinājums, jo ar acetilēnu 
sildītais metāls atdziest ātrāk un, līdz ar to, 
mēs varam ātrāk turpināt darbu pie tā», stāsta 
V. Poženskis. 

Izoterms ir uzņēmums, kas izteikti domā par 
at tīstību un kvalitāti. Savulaik, lai veiktu 
uzlaboju mus AGA piedāvāja pāriet uz Izoterma 
vajadzībām piemērotāku aizsarggāzi - uz 
MISON® 18, tā samazinot šļakatu veidošanos 

īsākā laikā un ar konstrukciju var straujāk 
strādāt tālāk. Tādējādi uzņēmumam piedāvājām 
labāko tehnoloģiju ātrai un precīzai darbu 
izpildei», stāsta AGA metināšanas inženieris 
Juris Priednieks. 

Acetilēnam karstāka liesma
Jaunās tehnoloģijas ieviešana ļauj uzņēmumam 
nepieciešamības gadījumā būt elastīgākam un 
ātrākam arī citu lielu pasūtījumu izpildē. Tas 
ir īpaši svarīgi laikā, kad jāstartē jaunos tirgos 
Somijā un Baltkrievijā, kas prasa gan ātrus 
reaģēšanas tempus, gan augstu izstrādājumu 
precizitāti.

«Metālu var liekt tikai ļoti zinošs cilvēks, kuram 
ir ne tikai liela pieredze, bet arī īpaša metāla 
izjūta», atzīst Vladimirs Poženskis. To, kurā 
vietā un cik ilgi sildīt milzīgu metāla siju, lai tā 
pieņemtu nepieciešamo formu, nevar iemācīties 
– tas ir jājūt instinktu līmenī. Turklāt vienādu 
konstrukciju nav – katrai metāls uzvedas 
savādāk, katrai ir savas nianses, ko var saprast 
un izjust tikai īsts meistars, kurš strādā ar 
vislabāko aprīkojumu.

AGA produkti mums īpaši noder tad, 
kad jāstrādā ar sevišķi bieziem metāla 

un praktiski izslēdzot nepieciešamību 
apstrādāt metinājuma šuvi. Uzņēmumam 
Izoterms ir ambiciozi plāni, kas īstenosies jau 
tuvākajā nākotnē – ražotnes teritorijā top jauns 
cehs, kas būs paredzēts supermasīvu metāla 
konstrukciju veidošanai un apstrādei Pļaviņu 
HES rekonstrukcijas vajadzībām. Tajā veicamo 
darbu īstenošanai plānots izmantot AGA 
speciālistu kompetenci un tehnoloģijas. 

Ieguvumi, lietojot acetilēnu:

3 Augstāka liesmas temperatūra. 
3 Metāls tiek uzsildīts ātrāk.
3 Precīzāka darba izpilde.
3 Paātrinās kopējais darba process.
3 Pieaug darba ražība.
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Jaunums: pase katram 
balonam

Pirms trim gadiem Baltijas valstīs tika ieviesta 
uzņēmuma pārvaldības sistēmas programma 
SAP (Business Management Software 
Solutions), kā arī jauna balonu uzskaites 
sistēma, kas balstās uz katra balona individuālo 
identifikācijas kodu (ICC – individual cylinder 
code). 

AGA ir veikusi vairākus uzlabojumus, kas saistīti 
ar balonu uzskaiti, to izsekojamību un produktu 
kvalitātes nodrošināšanu. 

Visiem AGA baloniem uz korpusa ir 3 uzlīmes 
ar svītru kodiem un unikālu 13 skaitļu kodu, 
kas ietver:
3 balona piederību valstij
3 produkta kodu
3 balona korpusa numuru. 
Pārējie balona dati (svars, krāsojums, re mon ta 
termiņš u.c.) glabājas SAP datu bāzē.

Katrā balona pārvietošanas reizē svītru kodu 
nolasa ar lāzera skeneri:

Papētot balonu kustības shēmu, redzams, 
ka, piegādājot balonus tiešajiem klientiem ar 
AGA transportu, viens un tas pats balons tiek 
skenēts 3 reizes, bet, realizējot tos caur AGA 
gāzu tirdzniecības vietām, pat 5 reizes, kas 
nodrošina vairākkārtēju datu pārbaudi balona 
pārvietošanas laikā. Tādējādi ir iespējams sekot 
balonu kustībai un noteikt, kur konkrētajā brīdī 
atrodas katrs balons.

Balonu noma
Iznomājot balonu, klienta pavadzīmē vai - 
skenera izdrukā tiek uzrādīts saņemto un 
nodoto balonu skaits, kā arī 13 skaitļu kodi. 

Saskaņā ar balonu nomas līgumu reizi mēnesī - 
sagatavojam un izsūtām klientam rēķinu par 
baloniem, kuri atrodas vai atradās pie klienta 
kalendārā mēneša laikā. 

Balonu nomu aprēķina pēc dienu skaita, cik - 
dienas katrs balons atradies pie klienta.

Nomas līgums aizliedz klientam nodot no-- 
mas balonus trešajām personām. Ja tas kaut 
kādu iemeslu dēļ ir noticis, tad balons, kas 
tiek nodots AGA noliktavā, tiek noņemts no 
uzskaites klientam, kurš šo balonu ir paņēmis, 
nevis tam, kurš to nodevis.  

Ja balons ir pazudis vai nozagts, vienmēr ir - 
iespēja, ka tas tiks nodots AGA noliktavā. 
Aicinām informēt AGA klientu servisa centru 
un policiju par balonu zagšanas gadījumiem, 
jo mūsu datorsistēmas meklēšanas funkcija 
automātiski ziņo, ja piepeši kādā no AGA 
noliktavām tiek fiksēts šāds balons. To noņem 

no uzskaites klientam, kurš šo balonu bija 
iznomājis.  

Balonu uzpilde bez balona identifikācijas - 
koda nav iespējama. Ja identifikācijas kods 
ir neatgriezeniski sabojāts, to atjauno AGA 
balonu uzpildes stacijā pirms balona uzpildes. 
Tas ir vienkārši, jo mūsu sistēmā ir reģistrēts 
balona korpusa numurs.  

Izsekojamība
Paralēli balonu uzskaitei balonu identifikācijas 
kods nodrošina arī produkta izsekojamības 
iespēju. SAP reģistrē katru darbību, kas 
tiek veikta ar konkrētu balonu, tāpēc AGA 
datorsistēma spēj atbildēt uz izsmeļošiem 
jautājumiem par katru balonu:

Kad konkrētais balons ir pildīts?- 
Kurš AGA darbinieks balonu ir pildījis?- 
Kura izejvielu partija izmantota balona - 
uzpildei?
Kad balons ir piegādāts klientam?- 
Kuri klienti balonu ir lietojuši iepriekš? (šobrīd - 
pieejama 3 gadu vēsture)
Kuriem klientiem vai AGA noliktavām ir pie-- 
gādāti baloni no konkrētās izejvielu partijas?
Kad balons ir nodots AGA noliktavā?- 

Kāpēc tas ir svarīgi? Daudzu klientu kvalitātes 
vadības sistēma paredz saražotās produkcijas 
sasaisti ar izejvielām. Balona identifikācijas kodi 
nodrošina šo prasību.  

Plānotie papildus pakalpojumi
Ņemot vērā klientu intereses par gāzu patēriņu, 
uzskaiti, balonu rotāciju un citiem jautājumiem, 
kas saistīti ar gāzu piegādēm un lietošanu, AGA 

strādā pie gāzu vadības sistēmas ACCURA® 
ieviešanas, kas nodrošinās klientu pieeju 
saviem datiem. Šī sistēma jau vairākus gadus 
sekmīgi ir sevi pierādījusi Skandināvijas valstīs. 
Klienti, kas aktīvi izmanto gāzu vadības sistēmu 
ACCURA®, pateicoties balonu krājumu analīzei, 
optimizācijai un biežākai balonu rotācijai, ir 
spējuši samazināt balonu nomas izmaksas līdz 
pat 30%. 
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ACCURA® mini – klientam nav vajadzīgs 
papildus aprīkojums vai programmas. Lai 
piekļūtu saviem datiem, nepieciešams 
reģistrēties, saņemt lietotāja vārdu un paroli. 
Tas dod iespēju elektroniski jebkurā brīdī veidot 
dažādus pārskatus. Lūk, daži piemēri:  

Pārskats par balonu skaitu, ietverot - 
nosaukumus un ICC.
Pārskats par baloniem savā noliktavā (kad - 
piegādāti, cik ilgi tur atrodas).
Pārskats par kopējo balonu skaitu.- 
Pārskats par gāzes patēriņu – statistika, - 
periodizācija un salīdzinājums ar iepriekšējo 
periodu.
Pārskats par balonu rotāciju.- 
Pārskats par reti lietotiem baloniem savā - 
noliktavā (varbūt nevajadzīgiem?).
Pieeja aktuālajai drošības informācijai, - 
gāzu veidiem savā noliktavā (deggāzes, 
oksidējošas utt.)

Klientu atsauksmes: 

SIA Friteks
Uzņēmums darbojas gan ventilācijas un 
gaisa kondicionēšanas sistēmu izveides, gan 
pārtikas pārstrādes tehnoloģiju un aukstuma 
sistēmu projektēšanas un montāžas jomā. 

Grāmatvede INGA BRAMBERGA: 

AGA jaunā kārtība palīdz sakārtot arī mūsu 
saimniecību. Mums ir daudz darbinieku, kuri 
saņem gāzes balonus un man ir jākontrolē, lai 
baloni netiktu kaut kur atstāti un pazaudēti. 
Ja ņem tikai viens vai divi cilvēki, tad vēl 
var izsekot, bet, ja balonus regulāri ņem 
kādi padsmit darbinieki, tad tas ir daudz 
grūtāk. Tagad varu veidot tabulu, kurā katram 
darbiniekam pierakstu saņemtā gāzes balona 
numuru un man ir konkrēti zināms, kur katrs 
balons atrodas. Ja arī gadās, ka kāds balons 
kaut kur noklīst vai kaut kādu iemeslu dēļ ir 
samainīts ar citu, ir viegli atrast, kurš par to 
ir atbildīgs. Tas ievieš noteiktu kārtību un ļauj 
izsekot balonu kustībai. 

SIA ASK 
Uzņēmums nodarbojas ar kuģu būvi un kuģu 
remontu. 

Noliktavas pārzine ALBĪNA KURME:

Mums ir diezgan daudz dažādu firmu, kas 
metināšanai patērē lielu daudzumu gāzes. 
Mēs pasūtām gāzes balonus centralizēti un 
tad es izdalu tos tālāk mūsu firmām. Jaunā 
sistēma ir ļoti noderīga, jo tagad ir skaidri 
zināms, kura firma un kurus balonus ir 
saņēmusi, cik un ko ir atdevusi atpakaļ. Tagad 
mēs viegli varam atrast, kur katrs balons ir 
aizceļojis un kur to meklēt, ja tas kaut kur 
noklīst. Ja arī kāds balons ir sabojāts, tad 
mēs zinām, no kā prasīt atbildību. Tas ne tikai 
atvieglo gāzes balonu uzskaiti, bet ir pilnībā 
atrisinājis situāciju, ka baloni mēdz sajukt vai 
pazust.   
 

AGA balonu kontroles sistēmas priekšrocības:

3 Ērti pārskatāms un pārbaudāms iznomāto balonu skaits uzņēmumā. Jo īpaši tad, ja ir vairākas 
filiāles. 

3 Laika un naudas ekonomija, jo ir nodrošināta balonu izsekojamība, kas norāda to atrašanās 
vietu, gāzes sastāvu, izejvielas partiju, kur tas iegādāts utt.

3 Pastiprināta aizsardzība pret zādzību un tīšas vai netīšas samainīšanas risku, jo, balonu 
apmainot, to noņem no tā klienta bilances, kas šo balonu paņēmis.    

3 Balonu nomu piedāvā profesionāls partneris, kam rūp kvalitāte un serviss. 

Iespēja novērtēt krājumus, lai var plānot - 
turpmākās piegādes.  

ACCURA® maxi – nepieciešama programmas 
instalācija un lāzeru skeneris klienta noliktavā. 
Papildus ACCURA® mini iespējām klients var:

Sadalīt savu ražotni apakšvienībās.- 
Veikt produktu uzskaiti savās - 
apakšvienībās.
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Metāls – tas ir pa īstam  

Lūdzu, esiet pazīstami – ANTS BRIMERBERGS – 
metālmākslinieks no Aizkraukles. Sapņotājs, kas 
savus stāstus pauž metālā. Akmeņi, koki, putni, 
naži, kukaiņi, rudens sakrāsotas lapas, jāņtārpi-
ņi, sniega pikas, adataini eži, mājas, rotaļlietas... 
tas viss saplūst varavīksnes krāsās. Un katrai šai 
lietai ir savs stāsts un dvēsele.   

No nulles
Antam kopš bērnības ir 
paticis ņemties ar dzelžiem 
– riteņiem, mopēdiem un 
motocikliem. Vasaras brīv-
laikos strādājis auto servisā 
un iemācījies metināt. 
Tomēr šis darbs šķitis pārāk 
vienveidīgs un viņš iestā-
jies augstskolā, lai apgūtu 
reklāmas dizainu. «Drīz 
vien atskārtu, ka reklāma 
māna cilvēkus, tāpēc savā 
profesijā nestrādāju. Tomēr 

skola man iedeva pareizo virzību. Apguvu jau-
nākās datora dizaina programmas, zīmēšanu un 
tad man to visu gribējās īstenot dzīvē, taustāmā 
formā. Izvēlējos metālu, jo tas ir kaut kas pa īs-
tam. Metāls ir ļoti pateicīgs materiāls – elastīgs, 
plastisks, viegli apstrādājams, nekā tik sarežģīta 
tajā nav»,– stāsta Ants. Sācis no nulles, pašam 
bijušas tikai telpas. 

Nu jau sesto gadu metāla apstrāde ir Anta 
maizes darbs. Viņa darbnīcā top pilnīgi viss, ko 
tik vien cilvēkiem varētu vajadzēt, gan darbam, 
gan atpūtai. «Pasūtījumu pietiek, jo es ņemos 
ar dažādām lietām – taisu metāla konstrukcijas, 
veicu demontāžas darbus, metinu, man ir arī 
plazmas griešanas iespējas utt. Darba pietiek 
septiņas dienas nedēļā. Anta darbnīcā top 
mākslas darbi – plaukti, lampas, galdi, dekori, 
svečturi, režģi, kāpņu margas, skulptūras, pat 
mēbeles un sadzīviskas lietas.  

Kā atnāk lietas 
Kad nav konkrētu pasūtījumu un gadās brīvs 
brīdis, Ants īsteno pats savas idejas. «Ja man 
nav jāstrādā pēc kāda cita ieceres un varu 
ļauties brīvai improvizācijai, tad darbi birst ārā 
viens pēc otra. Netērēju daudz laika skicēšanai. 
Dažkārt viss notiek spontāni. Sāku taisīt lampu, 

beigās sanāk pakaramais. Tās lietas pie manis 
atnāk pašas. Reizēm sāku likt kopā, tā lieta ap-
aug, piepeši iegūst pilnīgi jaunu raksturu un es 
redzu, ka ir sanācis kaut kas pavisam cits. Man 
par to ir vēl lielāks prieks, jo tā parasti tā sanāk 
vislabākie darbi.»  

Taujāts, vai metālmākslinieks dzīvo īstā metāla 
pilī, kur viss ir tikai metālā kalts, Ants smej, ka 
metāla gultas pašam pagaidām vēl nav, bet 
viss pārējais gan esot paša darināts – galdi, 
krēsli, spoguļi, lampas u.c. Māksliniekam patīk 
savu ideju pašam īstenot līdz galam, tāpēc viņš 
strādā arī ar koku, plastmasu un stiklu, bet viņa 
stihija ir metāls, kas ļauj īstenot jebkuru ieceri.  

Ērtības
Ants metināšanai nu jau kādus trīs gadus 
izmanto tikai AGA gāzes. «Strādāju ar ogļskābo 
gāzi un argonu. Ja vajag kvalitatīvas šuves un 
negribas lieku ņemšanos, lietoju MISON® 25. 
Agrāk darbojos ar lētajām pašmāju gāzēm 
vecajos padomju laika balonos, bet reiz man 
bija iespēja tikt pie neizlietotiem AGA baloniem. 
Tā ir diena pret nakti! Uz gāzēm taupīt nav 
jēgas. Kopš tā laika gāzes pērku tikai no AGA. 
Tās gan ir divreiz dārgākas, bet to kvalitāte 
garantē mana darba kvalitāti. Papildus ērtība ir 
mazie baloni. Salīdzinot ar vecajiem padomju 
laika baloniem, AGA baloni ir uz pusi mazāki 
un vieglāki. Tas atvieglo darbu, nav jāstaipās, 
ja man vajag balonu kaut kur pārcelt jebšu 
kā man – pielikt pie metināmā aparāta. Ja es 
metinātu no rīta līdz vakaram un man izietu 
vairāki baloni, tad man būtu izdevīgāk pirkt 
gāzi lielajos balonos, bet tā kā man pietiek 
ar vienu balonu mēnesī, arī cena mani 
apmierina». 

*Vairāk par Anta Brimerberga mākslas darbiem 
var uzzināt mājas lapā www.lab77.lv

Foto no personiskā arhīva
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gadu. Mēs vienmēr runājamies par dažādām 
amata lietām. Kad man bija jāizvēlas gāze, 
viņš ieteica man pamēģināt AGA. Tolaik tuvā-
kā vieta, kur to tirgoja, bija Lielvārde. Paņēmu 
AGAMIX® 20. Strādāju ar labu metināmo 
aparātu. Man ļoti patika, metināšana bija 
plūstoša un raita. Sameklēju papildus informā-
ciju par AGA internetā. Man patīk pārbau dī tas 
un stabilas vērtības, tāpēc nu jau kādus asto-
ņus gadus esmu AGA klients. Ikdienā lietoju 
AGAMIX® 20. Kad jātaisa filigrāni darbiņi, 
ņemu MISON® 8. Ar to ir maz šļakatu un tīras 
šuvītes. Man patīk, ka varu strādāt ar juveliera 
precizitāti, piemēram, ja lielai ar ādu apvilktai 
grāmatai vajag uztaisīt stūrīšus un eņģītes. Man 
ir svarīgi arī tas, ka MISON ir mazāk ogļskābās 
gāzes izmešu, ir tīrāks gaiss.  Un tagad man 
vairs nav jābrauc gāzei pakaļ uz Lielvārdi, tepat 
Ogrē ir atvērts gāzu tirdzniecības centrs. Cepuri 
nost to puišu priekšā, kas nodarbojas ar šo gāzu 
izplatīšanu!» 

*Vairāk par Gunta Fiola metāla darbiem var 
uzzināt portālā www.draugiem.lv viņa galerijā. 

Foto no personiskā arhīva

Ar juveliera precizitāti 
Iepazīstieties – GUNTIS FIOLS no Ogres. Īsts 
amatnieks, kas taisa visu, ko vien var uztaisīt 
no metāla – kāpņu un balkonu margas, 
sētas, vārtus, kamīnu režģus un piederumus, 
dekoratīvas sienas, laternas, lukturus, karogu 
kātus, lampas un daudz ko citu. 

Sirdslieta
Guntis atzīst: «Esmu laimīgs cilvēks, jo mans 
darbs dara prieku ne tikai man pašam, bet arī 
daudziem citiem cilvēkiem. Un ne tikai pasūtī-
tājiem, kam esmu ko uztaisījis, bet arī tiem, kas 
nāk pie viņiem un apbrīno manu darbu.» 
Metālapstrāde ir Gunta Fiola sirdslieta vismaz 

20 gadus. Pēc armijas viņš strādājis Rīgā 
Zinātniskās restaurācijas pārvaldē, kur viņa 
uzmanību piesaistījusi kalēju prasme. Kamēr 
kalēji gājuši pusdienās, Guntis izlūdzies atļauju 
parosīties pie ēzes, kaut ko pakalt. Tā arī tas 
kļuvis par aizrautīgu hobiju, kas gadu gaitā 
izvērties par tīkamu maizes darbu. Guntim 
bijuši arī vairāki mācekļi, no kuriem tikai daži 
gribējuši mācīties tālāk, jo metāls ir jājūt. Ne 
katrs to spēj. Ir svarīgi, lai būtu arī skaistuma, 
plastikas un harmonijas izjūta. 
«Gandarījums par darbu nav vārdos 
aprakstāms. Samaksa par to ir tikai viena 
daļiņa, jo katram cilvēkam adekvāti ir jāsaņem 
par savu darbu. Tā ir nesamaksājama vērtība 
tajā mirklī, kad atdodu cilvēkam gatavo darbu, 
ieraudzīt, ka viņam tas patīk, ka viss viņā 
iekšēji virmo un acīs mirdz uguntiņas. Tas ir 
kaut kas tāds, ko nevar nopirkt par naudu. Tās 
ir ļoti patīkamas sajūtas.» 

Savs redzējums
Guntis dara visu, sākot no vietas apskates, kur 
darbs tiks uzstādīts un iepazītu pasūtītāja gaumi, 
lai veidotos pašam savs redzējums. 
Tajās retajās reizēs, kad nav konkrēta pasūtīju-
ma, Guntis uztaisa skaistu svečturi, kamīna pie-
derumu, lukturi vai dekoru... «Man patīk izveidot 
kaut ko nebijušu. Reizēm paiet diena vai divas 
pie skicēm, domājot, kā tas varētu izskatīties.»

Stabilas vērtības
Metālmākslinieks gāzi lieto metināšanai, lai 
sastiprinātu kopā metāla konstrukcijas. Tā 
viņam ir vajadzīga arī metāla pinumiem. Lai 
cietās metāla stiegras varētu sapīt, Guntis tās 
silda ar autogēnu un degļiem, lai metāls kļūtu 
mīksts un padotos mākslinieka iecerei. Gāze 
viņam ir vajadzīga arī metāla griešanai.
Guntis jau daudzus gadus ir Kalēju brālības 
biedrs. «Mums tur ir brīnišķīgs vadītājs Edmunds 
Peslaks. Esam pazīstami jau vairāk nekā 20 
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Soli tuvāk saviem klientiem 

Lai pilnveidotu sadarbību ar klientiem, kopš savas darbības pirmsāku-
miem AGA veic apmierinātības pētījumus. Līdz šim tie balstījās uz intervi-
jām, ko veica tirdzniecības pārstāvji, tiekoties ar mūsu klientiem. 

Šogad esam veikuši divus atšķirīgus pētījumus: 
Lai noskaidrotu AGA zīmola veicinātāja - Net Promoter Score – NPS re-
zultātus, sadarbībā ar zviedru kompāniju Market Direktion tika veikts 
centralizēts pētījums, kas atklāj klientu apmierinātību ar gāzu kom-
pānijas darbu. Pētījums norit e–vidē, lai aptaujātu pēc iespējas vairāk 
klientu. Tas ļauj iegūt objektīvāku vērtējumu, jo aptauja ir anonīma.
Lai uzlabotu klientu apkalpošanas līmeni AGA gāzu tirdzniecības - 
vietās, pētījumu kompānija TNS Latvia organizēja pētījumu Mystery 
Shopping – noslēpumainais klients.  

Kāpēc mēs to darām? 
AGA valdes loceklis, mārketinga un tirdzniecības vadītājs Baltijas valstīs 
OLAVS ĶIECIS:

– Tas ir pašsaprotami, ka jebkuras kompānijas uzmanības centrā 
galvenokārt ir pārdošanas ieņēmumi un mārketings, lai piesaistītu 
aizvien vairāk klientu, lai panāktu, ka viņi iepērkas, lai darītu to bieži 
un pirktu preces vai pakalpojumus aizvien lielākā daudzumā. Taču 
tādējādi bieži vien var piemirst, kādas priekšrocības sniedz patiesi 
uzticīgi klienti, kas ar mums sadarbojas ilgstoši un kļūst par mūsu 
zīmola advokātiem un, iespējams, pat vēstniekiem. Jāatzīst, ka tieši 
šie klienti ir mūsu īstenā vērtība, jo viņi, pastāvīgi iepērkoties, ne tikai 
sniedz ieguldījumu mūsu ieņēmumos, bet arī palīdz stiprināt mūsu 
zīmolu. Jo vairāk – ar mutvārdu reklāmu viņi palīdz piesaistīt jaunus 
klientus, sekmē mūsu izaugsmi, turklāt tas notiek bez jebkādām 
izmaksām no mūsu puses.
Tāpēc mēs vēlējāmies uzklausīt savu klientu atsauksmes, lai 
noskaidrotu, vai mūsu ieguldījums lojalitātes – klientu uzticības 
veidošanā ir bijis sekmīgs un, kā mums vajadzētu darboties turpmāk.

1. pētījums 
Lai noteiktu AGA zīmola darbības veicinātājus un kritizētājus, pētījumā 
tika izmantota visā pasaulē atzīta lojalitātes metrikas aprēķinu metode 
Net Promoter Score (NPS) – kas tiešā tulkojumā nozīmē tīrais veicinātāju 
rādītājs. 

Kā to nosaka? 
NPS aprēķina, uzdodot klientiem labi pazīstamu tirgus izpētes jautājumu– 
vai viņi ieteiktu mūsu zīmolu kolēģim/draugam, lūdzot sniegt atbildi, 
izmantojot desmit punktu skalu. Tos, kuri atbild no 0 līdz 6, klasificē kā 
noliedzējus, 7 un 8 – kā pasīvos, bet tos, kuri atbild no 9 līdz 10, klasificē 
kā veicinātājus. Procentuālo noliedzēju skaitli atņemot no procentuālo 
veicinātāju skaitļa, iegūst NPS rezultātu. 

Kā norit aptauja 
Ar e–pasta palīdzību AGA Ziemeļeiropas reģiona ietvaros 8 valstīs, arī 
Latvijā, reizi ceturksnī tiek veiktas klientu aptaujas. To mērķis izzināt un 
analizēt gan klientu apmierinātību, gan viņu neapmierinātību. Saviem 
klientiem mēs papildus uzdevām vairākus mūs interesējošus jautājumus 
un analizējām mūsu sadarbības aspektus.

Rezultāti
Aptauju rezultāti un analīze ir izrādījusies ļoti noderīga. Mēs varam 
izvērtēt savas pozīcijas Latvijā, salīdzināt ar gāzu kompānijām citās 
valstīs, analizēt kopīgo un atšķirīgo, bet pats svarīgākais – iepazīties ar 
mūsu vietējo klientu vērtējumu un vēlmēm. 

Pieņemtie kritēriji. Dažādās nozarēs NPS rādītājs ir atšķirīgs. 
Piemēram, B2B (business to business – uzņēmums sniedz pakalpojumus 
uzņēmumam) segmentā tā diapazons svārstās no –10 līdz +60, bet 
rūpniecības nozarē tas mēdz būt no –5 līdz +50.

Klientu daļa, kas 
vērtē AGA skalā no 
8 līdz 10 punktiiem

Latvija        29%

Dānija     27%

Somija    27%

Norvēģija   26%

Zviedrija              24%

Novērtējums. Šogad divās Latvijā veiktajās aptaujās uzņēmums AGA ir 
saņēmis NPS 24. Tas ir labs rādītājs mūsu darbības segmentā. 

Secinājumi: 
Klienti būtībā ir apmierināti ar mūsu piedāvājumiem. Tomēr, analizējot - 
vērtējumu, redzam, ka sadarbība ar AGA varētu būt vēl labāka.
Esam atklājuši vērā ņemamas tendences – NPS rādītāju būtiski uzlabo - 
mūsu lielāko klientu vērtējums. Savukārt mazumtirdzniecības klientu 
segmentos vajadzēs strādāt daudz vairāk, lai mūsu klienti būtu apmie-
rināti un uzticīgi AGA zīmolam. 
Mūsu lielākās priekšrocības ir AGA zīmols, produktu kvalitāte un plašais - 
piedāvājumu klāsts. Daži klienti norāda arī uz konkrētiem trūkumiem 
mūsu sniegtajos pakalpojumos un, kas nav mazsvarīgi, arī mūsu saziņā 
un kopējā sadarbībā. Ir arī tādi, kuri mūs neuzlūko kā partneri, ar ko 
būtu viegli sadarboties.

Kopīgais un atšķirīgais
Ir ievērojamas atšķirības dažādo darbības jomu un izplatīšanas veidu dēļ, 
tādēļ esam segmentējuši savus ieskatus par klientiem. 
Mūsu klientu analīze 
1. grupa: lielie klienti, kam mēs piegādājam sašķidrinātās gāzes lielos 
apjomos.  
Vērtējums: ir apmierināti ar produktu kvalitāti un piegādes izpildi. 
Vēlmes: zināt precīzāku gāzes piegādes laiku, turklāt AGA vajadzētu 
uzlabot piegādes dokumentu apstrādes procesu. 
2. grupa: klienti, kuriem piegādājam gāzi balonos.
Vērtējums: norāda labu produktu kvalitāti, vienkāršu pasūtījuma 
iesniegšanu un AGA spēju izpildīt solīto.
Vēlmes: sagaida produktu sortimenta paplašināšanu un piegādes 
uzlabošanu. 
3. grupa: klienti, kuri saņem gāzu balonus mūsu tirdzniecības vietās.  
Vērtējums: ir apmierināta ar produktu kvalitāti, spēju nodrošināt tehnisko 
atbalstu, solījumu un saistību ievērošanu. 
Vēlmes: tirdzniecības vietās vēlama raitāka apkalpošana.  
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2. pētījums 
Skats no malas
Mēs varam veikt kvalitatīvu un kvantitatīvu analīzi patstāvīgi, tomēr 
praksē ir pierādīts, ka ļoti noderīgs ir vērtējums no malas ar pieaicinātu 
speciālistu palīdzību. Lai izvērtētu situāciju gāzu tirdzniecības vietās, 
sadarbībā ar pētījumu kompāniju Tavs neredzamais sabiedrotais – TNS 
Latvia tika organizēts padziļināts klientu apkalpošanas novērtējums, 
izmantojot noslēpumainā klienta (Mystery Shopping) metodi. 

Mērķis: uzlabot klientu apkalpošanas līmeni AGA gāzu tirdzniecības 
vietās.

Kā tas notiek? Īpaši apmācīti cilvēki – noslēpumainie klienti pēc iepriekš 
izstrādātiem scenārijiem veic vizītes uzņēmumā. Tas ļauj veikt pētījumu 
reālā, nevis mākslīgi modelētā situācijā. Reģistrēti tiek tikai konkrēti 
fakti, nevis noslēpumainā klienta subjektīvā uztvere vai attieksme. 

Šoreiz TNS darbinieki – apmeklēja AGA gāzu tirdzniecības vietas, lai 
izvērtētu to darbu piecos līmeņos: apkalpošana, pakalpojumu sniegšana 
un pārdošana, izskats, uzvedība, kā arī – apkārtējā vide, fons, izdales 
materiāli un bukleti.

Rezultāti 
Pētījums atklāja apkalpošanas stiprās (nostiprināmās) un vājās 
(uzlabojamās) puses gāzu tirdzniecības vietās, kā arī ļāva novērtēt 
apkalpošanas atbilstību uzņēmuma standartiem. 
Lūdzu skatīt diagrammu Nr. 2.

 

Kopējais vērtējums. AGA gāzu tirdzniecības vietu darbinieku kopējā 
novērtējuma vidējais rādītājs ir labs – 79%. Visos reģionos tas ir aptuveni 
vienāds, toties Zemgalē gandrīz teicams – 88%. 

Arī darbinieku apģērbs, izskats un uzvedība kopumā ir novērtēta teicami. 
Savukārt apkalpošana ir novērtēta labi, tāpat arī apkārtējā vide un 
fons. Labus, bet vairs ne tik pārliecinošus rezultātus atklāj pakalpojumu 
sniegšana un pārdošana, kā arī izdales materiāli un bukleti.  

Speciālistu ieteikums 
TNS Latvia lielo klientu direktore SIGNE KAŅĒJEVA:  
– Nospraužot tālākos stratēģiskos mērķus un organizējot apmācības, 

ieteicams lielāku uzmanību pievērst pakalpojumu sniegšanai un 
pārdošanai, īpaši papildus produktu piedāvāšanai un pārdošanas 
noslēgumam, kā arī izdales materiālu izvietojumam un lietošanai. 
TNS Latvia iesaka pēc darbinieku apmācību un iekšējā mārketinga 
aktivitāšu noslēgšanas veikt atkārtotu pētījumu, lai pārliecinātos, kā 
nospraustie mērķi ir īstenojušies praksē.

AGA mazumtirdzniecības vadītājs EDGARS VOIČIS:  
–  Ņemot vērā pētījuma rezultātus, mēs noorganizējām Mercuri 

International mācību programmu par pakalpojumu sniegšanu, 
pārdošanu un izdales materiālu lietošanu. Papildus individuāli tika 
pārrunāti rezultāti un nosprausti individuāli mērķi to uzlabošanai. 
Darbinieku un partneruzņēmumu vadības reakcija bija pozitīva un 
pretimnākoša. Plānojam TNS pētījumu atkārtot, lai varētu sekot 
attīstībai un redzēt izaugsmi.

Pienācis laiks rīkoties 
Šai jaunajai iniciatīvai būs maza ietekme uz mūsu darbu, ja no šiem 
rezultātiem negūsim mācību un attiecīgi nerīkosimies, lai sekmētu 
augstāku klientu apmierinātības un lojalitātes līmeni.  

lgtermiņa biznesam ir vajadzīgs apmierināts klients. Lai noskaidrotu 
savu klientu apmierinātības līmeni, mums arī turpmāk ir jāveic regulāri 
pētījumi. Tādējādi mēs iegūstam svarīgu informāciju, kas kļūst par 
galveno dzinuli un diktē mūsu tālāko attīstību un stratēģiju. Esam 
apņēmības pilni mācīties un uzlabot komunikāciju ar saviem klientiem, 
lai tādējādi sekmētu mūsu savstarpējo izaugsmi. Esam gatavi to ieviest 
dzīvē.

Kā mūs uztver klienti? 
Esam izvērtējuši savu sniegumu, salīdzinot, kā tas atbilst The Linde 
Group uzņēmuma pamatvērtībām. Mums ir ļoti vērtīgi uzzināt, kā šajā 
aspektā mūs vērtē klienti. Lūdzu skatīt diagrammu Nr. 1. 

8,51

1 2 3 4 5 6

8,15
9,16 9,37 9,12 8,96

The Linde Group vērtības
1. Vienmēr tiekties pēc uzlabojumiem. 
2. Inovatīva pieeja vērtības palielināšanai.  
3. Kompetenti darbinieki. 
4. Vienmēr domā par drošību. 
5. Vienmēr godīga rīcība. 
6. Rūpes par vidi. 

Atskaites punkts. Vidējais rādītājs 8,88 tiek uzskatīts par ļoti labu.
Augstāko vērtējumu saņem 4. pozīcija un 3. pozīcija.
Viszemāko vērtējumu saņem 2. pozīcija. Tas no zīmē, ka mums ir jāstrādā 
daudz labāk un ra  do šāk, lai informētu savus klientus par mūsu pro  -
duktiem, par to iespējām viņu biznesa attīstībā.  

Projekta vadītājs klientu orientācijas jautājumos AGA Ziemeļeiropas 
reģionā DAIŅUS JUREVIČUS:
– Izvērtējot savu NPS, mēs pārskatāmi varam vērot, kā attīstās un 

mainās mūsu uzņēmums, aizvien vairāk orientējoties uz klientu 
interesēm un vēlmēm. Tā kā šis rādītājs ir pieņemts dažādos 
uzņēmumos daudzās pasaules valstīs, mēs iegūstam teicamu etalonu, 
pēc kura noteikt, kāda ir mūsu pozīcija tirgū un konkurences ceļā.  
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Galvenais enerģētiķis VLADIMIRS KOVAĻENOKS:

Lai mēs varētu ražot konkurētspējīgu 
produktu ar augstu pievienoto vērtību 
– automobiļu ķēdes un speciālās ķēdes – 
eksportam ES un ASV tirgū, kā arī potenciāli 
perspektīvajā Krievijas un NVS valstu tirgū, 
jaunajā ražotnē ir uzstādītas modernas 
Vācijā ražotas termiskās apstrādes krāsnis 
ķēžu detaļu elementu rūdīšanai un 
nitrocementācijai. Tā kā tehnoloģiskajā 
procesā iekārtu darbībai ir nepieciešams 
slāpeklis un amonjaks, rūpes par to uzticējām 
gāzu kompānijai AGA.  

Slāpeklis
AGA mums ir uzstādījusi centralizētu slāpekļa 
padeves sistēmu un nodrošina slāpekļa piegādi. 
Slāpeklis ir būtiski nepieciešama sastāvdaļa 
tehnoloģiskajā procesā. Termiskās apstrādes 
krāsnīs, kur detaļas iegūst īpašu izturību, 
temperatūra sasniedz gandrīz 900 grādu pēc 
Celsija. Termoapstrādes procesā rodas CO, H2 
un N2 maisījums, kas noteiktā koncentrācijā ar 
gaisu var veidot sprādzienbīstamu maisījumu. 
Tādēļ drošības nolūkos, uzsākot un beidzot 
darbu ar krāsni, kā arī neparedzētās  situācijās, 
to izpūš ar slāpekli – neitrālu gāzi, kas novērš 

sprādziena risku, kā arī aizkavē detaļu 
oksidēšanos. Tas garantē drošību un samazina 
defektus. 

Amonjaks
Termoapstrādes procesā – nitrocementēšanā 
amonjaka klātbūtne nodrošina ķēžu elementu 
cietību un dilumizturību. Iepriekšējā ražotnē tas 
mums sagādāja problēmas, jo amonjaks tika 
padots no padomju laikā būvētas novietnes, 
milzīgas zemē ieraktas amonjaka cisternas, 
kas atradās ārpus rūpnīcas teritorijas. Vecās 
cisternas apkope, regulāra kontrole, lai novērstu 
kritiskas situācijas, kā arī apsardze, mums 
radīja tikai galvassāpes un liekas izmaksas, 
tāpēc bijām spiesti modernizēt amonjaka 
glabāšanas un piegādes sistēmu. AGA mūsu 
ražotnē uzstādīja kompaktu amonjaka balonu 
sistēmu un centralizētu tā padevi uz iekārtām, 
garantējot regulāru amonjaka piegādi. Tas 
mums ir atrisinājis daudzas problēmas, mēs 
varam produktīvi strādāt gan šodien, gan arī 
turpmāk. Mēs saņemam kvalitatīvu produktu, 
kas palīdz uzlabot mūsu produkcijas kvalitāti, 
nodrošinot detaļām pietiekami labu pārklājuma 
slāni un izturību. Tas paaugstina mūsu 

konkurētspēju tirgū un ļauj cerīgi raudzīties 
nākotnē. Jaunās iekārtas palīdz ekonomēt 
amonjaka patēriņu, tagad arī vairs nav nekādu 
gāzes zudumu, jo viss atrodas tieši blakām 
un atbilst visiem uzglabāšanas kritērijiem. Ja 
agrāk mums vajadzēja veikt iekārtu tehnisko 
ekspertīzi katru gadu, tad šobrīd mēs vairs 
neesam tam pakļauti, jo amonjaku uzglabājam 
mazos tilpumos. Sadarbība ar AGA ir attīstības 
procesā. Visu, ko esam gribējuši, esam dabūjuši, 
šobrīd pielāgojamies un vēl risinām dažādus 
tehniskus garantijas un apkopes jautājumus.    

 Ieguvumi: 

3 Modernizēta gāzu padeve. 
3 Jaunās tehnoloģijas garantē drošību un 

ekonomē gāzu patēriņu.  
3 Produkta kvalitāte palīdz uzlabot produkcijas 

kvalitāti, tādējādi paaugstina konkurētspēju 
tirgū. 

3 Nav jāuzglabā liels gāzu apjoms. 
3 Nav jāveic iekārtu ikgadējā tehniskā tvertnes 

ekspertīze, jo gāzi uzglabā mazos apjomos.   
3 Saudzīga un droša attieksme pret apkārtējo 

vidi.  

Gāzes nodrošina 
pievadķēžu ražošanu   

Ar Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda 
līdzfinansējumu uz 
vecās Daugavpils Ditton 
pievadķēžu rūpnīcas 
bāzes ir izveidota jauna, 
moderna ražotne Ditton 
Chain, kurā AGA ir 
parūpējusies par slāpekļa 
un amonjaka padeves 
sistēmu ieviešanu.  
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Ekselences balva 2011

AGA jau vairāk nekā 
piecus gadus aktīvi 
līdzdarbojas Izglītības 
un Zinātnes ministrijas 
projektā «Dabaszinātnes 
un matemātika».

Šogad projekta «Dabaszinātnes un 
matemātika» ietvaros Latvijas skolām un 
skolotājiem pirmo reizi tika pasniegta 
Ekselences balva, kas tapusi Valsts 
izglītības satura centra sadarbībā 
ar Latvijas uzņēmumu asociāciju un 
uzņēmējiem.  

Pirmās Ekselences balvas tika pasniegtas 
izglītības izstādes «Daba un zinātne 
skolā! Aizraujoši!» atklāšanas ceremonijā. 
Balvas pasniedza Valsts prezidents 
Andris Bērziņš. Izglītības un zinātnes 
ministrs Rolands Broks skolu direktoriem 
un skolotājiem pasniedza atzinības un 
pateicības rakstus. 

Ekselences balvas saņēma 3 skolas – Rīgas 
Zolitūdes ģimnāzija, Smiltenes ģimnāzija 
un Vecumnieku vidusskola, kā arī 4 
skolotāji Vecumnieku vidusskolas fizikas 
skolotāja Aldona Alenčika, Ogres Valsts 
ģimnāzijas ķīmijas skolotāja Ilze Pomere, 
Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas 
bioloģijas skolotāja Pārsla Treimane un Rīgas 
Zolitūdes ģimnāzijas matemātikas skolotāja 
Olga Šeremeta.

Ekselences balvu diplomus pasniedza Latvijas 
Universitātes rektors Mārcis Auziņš, SIA 
Lielvārds valdes priekšsēdētājs Aivars Gribusts, 
AS SAF Tehnika valdes priekšsēdētājs Normunds 
Bergs, SIA Microsoft Latvija valdes loceklis Ēriks 
Eglītis, SIA Metrum padomes priekšsēdētājs 
Edgars Šīns, AGA SIA valdes loceklis Olavs 
Ķiecis un AS Rīgas Piena kombināts valdes 
priekšsēdētāja Ināra Driksna. Apbalvotās 
skolas saņēma arī uzņēmēju sponsorētas datu 
kameras, bet skolotāji uzņēmumu sarūpētās 
naudas balvas Ls 1000 apmērā. 

AGA SIA valdes loceklis OLAVS ĶIECIS: 
Mūsuprāt, ir svarīgi, lai būtu vairāk labu, 
ar iniciatīvu apveltītu skolotāju, kas spētu 
ieinteresēt un iedvesmot savus audzēkņus. 
Var būt labas idejas, var uzrakstīt labus plānus, 

bet, ja nebūs, kas to visu iedzīvina, tad tam 
nebūs nekādas jēgas. Rūpniecībā šodien 
trūkst labu inženieru un speciālistu, skolēni 
vairāk pievēršas humanitārajām zinātnēm. 
Balva, ko šogad pasniedzam, cerams, būs labs 
simbols un apliecinājums, kas stimulēs procesa 
attīstību par labu dabaszinātnēm. Mēs gribētu, 
lai šī tradīcija būtu ilgtspējīga. Novēlam 
skolotājiem lepoties ar šo apbalvojumu, jo 
tas ir pašaizliedzīga darba apliecinājums un 
skolām – apliecinājums vēlmei augt un būt 
progresīvām, spējīgām ielikt labu pamatu savu 
audzēkņu izglītībā. 

Ieguldījums nākotnē 
Piecu gadu sadarbības laikā varam lepoties ar 
paveikto, kas, mūsuprāt, ir lietderīgs ieguldījums 
skolēnu prasmju un zināšanu līmeņa attīstībā:

ķīmijas apguvei kontekstā ar AGA ir izveidots - 
metodiskais materiāls – filma 10. – 12. klašu 
skolēniem par AGA gāzu ražošanu un to 
daudzveidīgajām izmantošanas iespējām;  
ir sagatavotas prezentācijas un rīkotas - 
tikšanās ar ekspertiem, kuri izstrādā 
materiālus ķīmijas apguvei; 
vasaras nometņu laikā esam vadījuši - 
nodarbības skolēniem; 
esam uzņēmuši skolēnus AGA ražotnē - 
Valmierā
esam piedalījušies diskusijās un forumos, - 
paužot atbalstu jauniešu izglītības 
pilnveidošanā.

Par izcilu darbu inovatīva mācību procesa 

īstenošanā svinīgā ceremonijā AGA vārdā Olavs 

Ķiecis sveic Ogres Valsts ģimnāzijas ķīmijas 

skolotāju Ilzi Pomeri. 
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E-rēķini
Jau 30% mūsu klientu izmanto e-rēķinu 
pakalpojumu.

Ja jūs vēl joprojām saņemat rēķinus papīra formātā, iesakām iepazīties ar e-rēķina iespējām 
un pieteikties šim pakalpojumam.

E-rēķini ir izdevīgi, ja jums ir svarīgi saņemt rēķinu jau mēneša pirmajos datumos. 
 
Katra mēneša sākumā jūsu rēķins tiks ievietots īpašā interneta lapā www.rekini.lv, kur tas 
glabāsies veselu pusgadu. Tiklīdz rēķins būs gatavs, jūs saņemsiet e-pasta paziņojumu 
un varēsiet to apmaksāt. Ja, tuvojoties apmaksas datumam, rēķins vēl nebūs apskatīts, uz 
e-pastu pienāks atkārtots atgādinājums. E-rēķins ir bezmaksas pakalpojums. 
 
Pieteikšanās e-rēķinam: 

privātām personām, piesakoties pa e-pastu •	 aga.ksc@lv.aga.com vai zvanot uz klientu 
servisa centru. Tālrunis 80005005.

juridiskām personām, aizpildot pieteikumu un atsūtot to pa faksu •	 67023901, 
e-pastu aga.ksc@lv.aga.com vai pa pastu uz AGA SIA, Katrīnas ielā 5, Rīga, LV 1045. 
Pieteikumu varat lejupielādēt no mūsu mājas lapas www.aga.lv

Piesakoties e-rēķinam, rēķins pa pastu vairs netiek sūtīts. 

Jaunākās tirdzniecības 
vietas: 
OGRE, Vidzemes ielā 4c 
Tālrunis 65067958, mob. t. 27795111 
Sadarbībā ar SIA NS Grupa 
Darba laiks:
darba dienās no plkst. 8.00 līdz 18.00 
(pārtraukums no 12.00 - 13.00)
sestdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 

SIGULDA, Ventas iela 18 
Tālrunis 67701338 
Sadarbībā ar SIA Reatek 
Darba laiks:
darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00

SAULKRASTI, Būvniecības veikals Kurši
Tālrunis 67218997.   



«Staro Rīga». Ķīmijas fakultātes studentu projektu atbalstīja AGA, nodrošinot 
ar sintētisko gaisu balonos.

«Staburaga gaisma»

Atbalstot Latvijas dzimšanas dienas pasākumu «TU ESI LATVIJA!», lai bērnu 
krāsainie sapņi lidotu, svētku rotājumam dāvinājām hēliju gaisa balonu 
piepūšanai. Projekts ir viena no daudzajām biedrības radošās apvienības 
Trepes iniciatīvām audžubērnu ģimenēm. Pasākumā tika izdziedātas skaistās 
latviešu dziesmas par Latviju, rakstīti dzimšanas dienas novēlējumi, baudīts 
jubilejas kliņģeris un pārsteigumi par ko, parūpējās brīvprātīgie jaunieši.



Izmēģinājuma testi ar CRYOLINE® saldēšanas sistēmu. Kriogēnā pārtikas saldēšanas un atdzesēšanas metode, izmantojot šķidro slāpekli vai oglekļa 
dioksīdu, uzlabo produktu kvalitāti, veicina procesu efektivitāti un paver jaunas iespējas ražojumu noietam. Veicot testus kopā ar saviem klientiem, tai skaitā 
no Igaunijas un Lietuvas, tika izmēģinātas dažādas produktu grupas, sākot no jēlās izejvielas, līdz pat pusfabrikātu sasaldēšanai. Ātrā sasaldēšana ir piemērota 
visdažādākajiem produktiem: gaļai, maizei, sieriem, dārzeņiem, augļiem u.c.

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

AGA pārtikas tehnoloģijas 
izstādē Riga food 2011
No 7. septembra līdz 10. septembrim Ķīpsalas 
izstāžu centrā norisinājās ikgadējā starptautiskā 
pārtikas izstāde Riga food 2011.

AGA pārtikas izstādē demonstrēja jaunākos tehnoloģiskos 
risinājumus pārtikas iepakošanai gāzu aizsargatmosfērā, gāzu 
noteikšanas un iepakojuma testēšanas iekārtas, pārtikas 
gāzes, sauso ledu, AGASOL grilgāzi. Mūsu speciālisti konsultēja 
visus interesentus par gāzu tehnoloģijām un servisu, kas ir 
aktuāli pārtikas nozares uzņēmumiem.

klientiem
izdevums 2012

Stends ar produktiem, kas iepakoti  
aizsargatmosfērā. Nepieciešamo 
temperatūru uztur sausais ledus.

Gāzu analizators slāpekļa un oglekļa dioksīda līmeņa noteikšanai BIOGON® pārtikas sērijas gāzes 
produktu iepakošanai aizsargatmosfērā


