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Cienījamie klienti, sadarbības partneri un draugi!
Laika posms starp šo un iepriekšējo klientu avīzi, kurā atspoguļojam 
mūsu kopīgā biznesa iespēju jomas, ir bijis notikumiem bagāts. Šajā laikā 
esam daudz paveikuši, lai īstenotu savu mērķi – strādāt klientu labā. Par 
to liels PALDIES gan mūsu klientiem, gan AGA darbiniekiem. 

AGA SIA strādā saskaņā ar globālā koncerna The Linde Group vērtībām 
un principiem, jo esam vienota tā sastāvdaļa. The Linde Group uzņēmumi 
ir izvirzījuši sev jaunu mērķi – kļūt par Augsta Snieguma Organizāciju 
(ASO). Tas ir mūsu ilgtermiņa stratēģiskais skatījums un tas nozīmē, 
ka mēs gribam būt labākais uzņēmums savā nozarē – uzņēmums, 
kurā strādā vislabākie darbinieki. Augsta Snieguma Uzņēmuma būtība 
mūsu izpratnē ir balstīta uz četriem stūrakmeņiem: klientu fokuss, izcili 
organizēti procesi, spēja veikt uzticēto un izcili darbinieki. Tās ir jomas, 
kurās mums jātiecas pēc arvien labākiem rezultātiem, neapstājoties pie 
sasniegtā. 

Mūsu uzņēmumā uzmanības centrā vienmēr ir bijušas klientu intereses. 
To apliecina klientu attieksmes pētījumu rezultāti, kas rāda, ka AGA 
vērtību un klientu lojalitātes indeksi gadu gaitā pārliecinoši palielinās. 
Viena no praktiskajām lietām, ko mēs realizēsim programmas ietvaros, 
būs lielāka pievienotā vērtība mūsu produktiem un pakalpojumiem

Lai uzņēmums strādātu ar maksimālu efektivitāti, ir nepieciešams, lai visi 
uzņēmuma procesi būtu optimāli strukturizēti un nodrošinātu biznesa 
prasības. Kur vien tas būs izdevīgi un pamatoti, mēs ieviesīsim sava 
starptautiskā uzņēmuma labāko praksi. Spēja veikt uzticēto patiesībā ir 
visiem zināma – īstenot nolemto, sekot mērķiem, nodrošināt konsekvenci 
lēmumos, realizēt izmaiņu vadību.  Profesionāli darbinieki ir atslēga 
savlaicīgai un kvalitatīvai rīcībai, lai veicinātu klientu apmierinātību. 
Īstenojot praksē ASO pamatnostādnes, turpināsim strādāt, lai mēs 
spētu aicināt darbā labākos nozares speciālistus, lai mūsu darbinieki 
būtu radoši, motivēti pilnveidoties un viņiem būtu gandarījums strādāt 
nozares labākajā uzņēmumā.

Šajā avīzē jūs uzzināsiet par mūsu uzņēmuma svarīgiem darbības 
virzieniem citās valstīs, par acetilēna tehnoloģiju priekšrocībām 
metālapstrādē, kāpēc slāpeklis ir vajadzīgs piena produktos, kādas ir 
perspektīvas zivju audzētājiem, par to, kā tipogrāfijas var konkurēt arī 
ārvalstīs. Dalīsimies arī ar mūsu sadarbības projektiem un aktivitātēm 
ārpus tiešajiem darba pienākumiem.

Lai mums kopīgi izdodas iecerētais!

OLAVS ĶIECIS,
AGA SIA ģenerāldirektors

Būvējam jaunu termināli un 
paaugstinām apgādes drošību

Pēdējos gados tirgū strauji ir audzis 
pieprasījums pēc oglekļa dioksīda. Lai 
nodrošinātu gāzēto dzērienu, alus un 
iepakojamo ēdienu ražotājus ar svarīgo 
izejvielu, tuvojoties vasarai, AGA atver jaunu 
CO2 uzglabāšanas terminālu Skultē. 

Galvenais ieguvums mūsu klientiem ir 
pārliecība par stabilitāti un garantētām 
piegādēm, jo iepriekš, importējot CO2 no citām 
valstīm ar autotransportu, piegādes zināmā 
mērā tika pakļautas riskam, kas saistīts ar 
lieliem attālumiem. Papildus tam – mēs Skultē 
varam uzkrāt daudz lielākus gāzes apjomus. 
Tas ir vienīgais šāda veida termināls Baltijas 
valstīs. Piegādes uz Latviju veiks specializēts 
kuģis, kas pielāgots ļoti zemas temperatūras 
kravu pārvadāšanai un, kas regulāri nodrošina 
piegādes uz līdzīgiem termināliem Zviedrijas 
pilsētās Malmē un Sodertālē.

Termināla ietilpība ir vairāk nekā 1000 tonnu 
sašķidrinātas gāzes, kas atkarībā no patēriņa 
var ilgāk nekā mēnesi nodrošināt visu Baltijas 
valstu apgādi ar oglekļa dioksīdu. Termināls 
ir projektēts tā, lai visas darbības varētu veikt 
bez speciāla personāla klātbūtnes. Uz vietas 
laboratorijā  varēs veikt kvalitātes analīzes 
saņemtai gāzei no kuģa un auto tvertnēs, kā arī 
noformēt piegādes uz uzņēmumiem. 

Drīz Skultes ostā piestās 80 m garš un 14 m plats kuģis, 
kas kursēs no Somijas, kur šodien ir viena no pasaulē 
modernākajām oglekļa dioksīda rūpnīcām, kas tika atklāta 
2007. gadā Porvo.



M Ç S  L A T V I J Â  U N  P A S A U L Ç

2

AGA SIA ir rūpniecisko un medicīnisko gāzu uzņēmums, 
kas ietilpst vienā no lielākājām pasaules gāzu un tehnoloģiju 
kompānijām The Linde Group. 
The Linde Group darbojas vairāk nekā 100 pasaules valstīs un 
kompānijā strādā 50 000 darbinieku. Ziemeļeiropas reģions, kurā 
ietilpst AGA SIA, ir viens no sešiem The Linde Group Kontinentālās
&Ziemeļeiropas apakšreģioniem. Citas AGA zīmola Ziemeļeiropas 
reģiona valstis ir: Zviedrija, Dānija, Norvēģija, Somija, Islande, 
Igaunija un Lietuva. 
Uzņēmums piedāvā produktus un videi draudzīgus risinājumus 
gāzu pielietojumam metālapstrādē, pārtikas rūpniecībā, 
farmaceitiskajā, naftas un ķīmijas industrijā, kā arī citās 
tautsaimniecības nozarēs. 

 - The Linde Group valstis 

 - AGA

 - uzņēmums nav pārstāvēts 

Linde jau vairāk nekā 90 gadu ir aktīvi darbojusies ūdeņraža 
jomā. Uzņēmums ir pasaulē lielākais ūdeņraža rūpnīcu būvētājs 
un gāzu ražotājs un kopš 1910. gada piegādā ūdeņradi virknei 
ķīmijas un pārtikas uzņēmumu. Uzņēmums ir iesaistījies turpat 
visās lielākajās aktivitātēs, kas pasaulē ir vērstas uz ūdeņradi 
kā alternatīva enerģijas avota izmantošanu. Šobrīd sadarbībā ar 
Eiropas komisiju norit darbs pie ūdeņraža ceļu kartes izveides, lai 
radītu visefektīvāko infrastruktūru ūdeņraža pieejamībai. Sadarbībā 
ar vadošajiem auto ražotājiem tiek izgudrotas inovatīvas degvielas 
tvertnes ūdeņraža uzglabāšanai.

Linde ūdeņraža uzpilde ir pieejama 15 valstīs. Pagājušajā gadā tika 
veiktas 120 000 uzpildes: nedēļā vidēji uzpildoties 300 vieglajām 
un kravas automašīnām, autobusiem un autopacēlājiem. Linde 
ir vadošais iekārtu piegādātājs ūdeņraža uzpildes staciju jomā 
starptautiskā mērogā. 

Zemship projekta ietvaros Linde Hamburgā ir atklājusi pasaulē pirmo 
ūdeņraža uzpildes staciju pasažieru kuģiem, kas tiek darbināti ar 
degvielas elementu. Zemship ir ES sponsorēts projekts ar degvielas 
elementu darbinātu kuģu nozares attīstībai. Zemship uzpildes stacija 
atrodas Hamburgas Pilsētas parkā. Tā nodrošina regulāru ūdeņraža 
gāzes uzpildi kuģiem, tādējādi nodrošinot ekoloģiski tīru to darbību 
bez kaitīgiem izmešiem apkārtējā vidē. 

Pirmais kuģis ar 100 pasažieru 
vietām pārvadā pasažierus 
pa Alsteres un Elbes upēm. 
Darbināšanas procesā šķidrais 
ūdeņradis, ko uzglabā mīnus 
253°C temperatūrā, iztvaices 
aparātā tiek pārveidots 
ūdeņraža gāzē un pēc tam 
divpakāpju kompresoru sistēmā 
saspiests līdz pat 450 bāru 
spiedienam. 



Pasaulē pirmā elektrostacija 
bez CO2 izmešiem

Pagājušajā gadā Vācijā tika atklāta pirmā ogļu elektrostacija, 
kas atmosfērā neizlaiž CO2. The Linde Engineering nodaļas 
eksperti piedalījās vienas no lielākajām Eiropas siltuma un 
enerģijas ražošanas kompānijas Vattenfall elektrostacijas būvē. 
Linde eksperti veica plānošanas darbus un uzbūvēja  gaisa 
sadales rūpnīcu un oglekļa dioksīda pārstrādes rūpnīcu, 
nodrošinot CO2 savākšanas un pārstrādes tehnoloģijas.  Pēc 
apstrādes CO2 tiek uzglabāts ļoti zemā temperatūrā, tad 
transportēts izmantošanai citur – tehnoloģijās, kur tas ir 
nepieciešams. Tas ir nozīmīgs sasniegums vides aizsardzības 
un klimata kontroles sfērā. Linde uzņēmums par savu 
uzdevumu uzskata  uzlabot un attīstīt tehnoloģijas, lai 
veicinātu videi draudzīgu enerģijas avotu izmantošanu.

REACH – augstāki standarti drošībai 
ķīmisko vielu apritē
 
REACH – Registration Evaluation Authorisation Restriction of 
Chemicals (Ķimikāliju reģistrācija, novērtēšana, ierobežošana 
un atļauju piešķiršana) ir jauna Eiropas Savienības regula, kas 
aizstāj vairākas esošās direktīvas un padara mūsdienīgāku 
esošo likumdošanu attiecībā uz ķīmiskajām vielām. Regula 
uzņēmumiem piešķir lielāku lomu to ķīmisko vielu pielietojuma 
drošības garantēšanā, kuras šie uzņēmumi vai nu importē uz 
Eiropu, vai arī ražo Eiropā.

The Linde Group jau vairāk nekā divus gadus  strādā pie 
pilnīgas savu saistību izpildes attiecībā uz REACH, sadarbībā ar 
piegādātājiem un klientiem nodrošinās šīs regulas ievērošanu 
un darīs visu, lai vielu piegāde netiktu pārtraukta.  Lai to visu 
varētu paveikt, The Linde Group vairumā ES valstu ir iecēlis 
REACH reģionālos vadītājus, kas veicinās REACH ieviešanu savā 
reģionā. 

Visas provizoriski reģistrētās vielas, tai skaitā paredzamos 
reģistrācijas datumus, var apskatīt www.reach.linde.com
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Slāpeklis uzputo piena kokteili 

A/S Latvijas balzams loģistikas direktors 
EGILS DZERELIS: 

– Mūsu uzņēmums ar AGA sadarbojas 
jau 10 gadu. Šajā laikā mums ir 
izveidojušās ciešas partneru attiecības. 
Tās balstās uz korektu biznesa moduli, 
kurā ir pircējs un pārdevējs. Pircējs, kas 
precīzi zina savas vajadzības, prot tās 
noformulēt, un tam pretī ir disciplinēts 
un zinošs pārdevējs.

A/S Rīgas Piena kombināta piena produktu ražotnes iekārtu 
remonta iecirkņa vadītājs NORMUNDS GAILIS:  

– Pavasarī mēs savā ražotnē uzstādījām Tetra Pak A3/Flex 
iekārtas, kas pašlaik ir modernākās aseptiskās tehnoloģijas 
pildīšanas iekārtas pasaulē. Viens no jaunajiem produktiem 
ir TIO saldējuma kokteilis Milk shake. Tas ir Baltijā unikāls 
produkts, kam pagaidām nav konkurentu. Kokteiļa 
pagatavošanai ir nepieciešams slāpeklis, ko iepilda paciņā 
kopā ar šķidrumu. Slāpeklis paciņas brīvajā vietā virs produkta 
rada aizsargatmosfēru, kas novērš piena produkta oksidāciju, 
tādējādi saglabā tā augstvērtīgo kvalitāti un pagarina 
uzglabāšanas termiņu. Pirms lietošanas paciņa jāsakrata 30 
sekundes, lai slāpeklis uzputotu kokteili. 

Kad uzstādījām jaunās 
ražošanas iekārtas, uzzinot, ka 
to aprīkojumam nepieciešams 
slāpeklis, mēs izvēlējāmies AGA, 
jo mums ir izveidojusies laba 
sadarbība jau daudzu gadu 
garumā, iegādājoties gāzes 
metināšanas darbiem. AGA mums 
uzstādīja centralizētu gāzes 
padeves sistēmu ar signalizācijas 
ierīci, kas brīdina, kad gāze iet uz 
beigām. Jaunā sistēma nodrošina 
iekārtas ar slāpekļa padevi un 
strādā bez problēmām. Slāpekļa 
patēriņš nav liels, bet sadarbība ar 
AGA sekmīgi turpinās. 

Sadarbībā ar AGA A/S Latvijas 
Balzams palielina darba efektivitāti 

un drošību. Izejvielas savlaicīgu 

piegādi nodrošina datorizēta iekārta, 

kas pilnībā atbrīvo no cilvēciskā 

faktora ietekmes. 

Mūsu uzņēmumā esam uzstādījuši 
uzglabāšanas tvertni oglekļa dioksīdam. 
Sadarbības laikā tā ir uzlabota, 
pievienojot datoriekārtu, kas automātiski 
kontrolē gāzes rezerves, ļauj plānot to 
atjaunošanu un savlaicīgi nodrošināt 
nepieciešamo gāzes daudzumu. Šo 
uzlabojumu rezultātā mēs pilnībā esam 
atbrīvojušies no cilvēciskā faktora, kas 
var būtiski ietekmēt uzņēmuma darbu 
un efektivitātes rādītājus. 

Arī turpmākā gada mērķi sadarbības 
modulī ir noteikti precīzi. 2009. gadā 
plānojam strādāt divos virzienos: 

• slāpekļa izmantošana dzērienu 
pārvietošanai pa cauruļvadiem, 
aizstājot esošo tehnoloģiju, tādējādi 
samazinot iespējamo piemaisījumu 
iekļūšanu produktu izejvielās,  

• motorgāzes izmantošana auto 
pacēlāju darbināšanai. Pēc mūsu 
veiktajiem eksperimentiem esam 
konstatējuši, ka, izmantojot AGA 
gāzi, salīdzinot ar tāda paša apjoma 
citu piegādātāju gāzi, mēs varam 
strādāt divas darba stundas ilgāk. 
Tā nav reklāma – tā ir mūsu darba 
efektivitāte.

Datorizēta iekārta samazina 
cilvēciskā faktora ietekmi 

A/S Rīgas Piena kombināts ir 
uzstādījis modernas iekārtas, ar 
kuru palīdzību var ražot jaunus 
piena produktus. Lai nodrošinātu 
iekārtām nepieciešamo slāpekļa 
padevi, AGA uzstādīja centralizētu 
gāzes padeves sistēmu. 

Kā lietot Milk shake: tas jāsakrata pirms 
atvēršanas, lai kokteilis uzputotos.
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SIA SJS Serviss īpašnieks KASPARS STRUŠS:  

– Mēs saviem klientiem piedāvājam radīt komfortablus 
apstākļus viņu biznesam, gādājot par perfektu tīrību. Ar sauso 
ledu mēs tīrām pārtikas ražošanas iekārtas – cepeškrāsnis, 
kūpinātavas, grila aparātus un citas ierīces lielajās ceptuvēs, 
konditorejās, kūpinātavās un lielveikalos, kur cep maizi, 
smalkmaizītes, grilē un kūpina gaļu un tās izstrādājumus. 
Salīdzinot ar tradicionālo ķīmiju, kas ne vienmēr efektīvi iztīra 
iekārtas, tīrīšana ar sauso ledu ir mūsdienīga, videi draudzīga 
alternatīva, kam nav vajadzīga ne spēcīgas iedarbības ķīmija, 
ne ūdens. Mēs izmantojam sauso ledu granulās. Ar spiediena 
palīdzību caur speciāli pielāgotām sprauslām sausais ledus 
ideāli notīra ražošanas procesā radušos taukus, uzdegumus un 
dažādus ēdiena pārpalikumus. 

Ūdeņradi izmanto gaismas diožu radīšanai  

Cietvielu fizikas institūta profesors IVARS TĀLE:

– Mēs izmantojam tehnoloģijas, ar kuras palīdzību varam 
izstrādāt jaunas gaismas diodes. Ņemot vērā Eiropas 
Savienības direktīvu, kas nosaka, ka līdz 2012. gadam pierastās 
kvēlspuldzes ir jānomaina pret energoefektīvajām spuldzēm, 
kas nesatur dzīvsudrabu, mūsu darbība ir vērsta uz to, lai 
radītu jaunus ekonomiskus gaismas avotus. Mums ir speciāla 
iekārta, ar kuras palīdzību izstrādājam jaunus materiālus. 
Materiāli sastāv no diviem elementiem, kas tiek iztvaicēti un 
gāzveida stāvoklī ienesti reakcijas kamerā, kurā ir ļoti augsta 
temperatūra. Tur notiek jaunā materiāla veidošanās. Iztvaicētos 
elementus kamerā ienes ūdeņradis. Tam jābūt ar ļoti augstu 
tīrību, lai nereaģētu ar izejvielām un jauniegūto materiālu, kā 
arī sekmētu reakcijas norisi. Lai mēs varētu strādāt, mums katru 
dienu ir nepieciešams apmēram viens balons ūdeņraža. Agrāk 
mums to piegādāja AGA, bet tā kā ūdeņraža izmaksas bija ļoti 
augstas, mēs pagājušajā gadā iegādājāmies ģeneratoru, kas 
ražo pietiekami daudz ūdeņraža šeit pat uz vietas. Tas ne tikai 

AGA ražoto sauso ledu kā atdzesēšanas 
un saldēšanas līdzekli izmanto pārtikas, 
ķīmijas, bioloģijas, medicīnas un 
transporta nozarēs. SIA SJS Serviss 
to sekmīgi izmanto dažādu pārtikas 
ražošanas iekārtu tīrīšanai.   

Konditorejas krāsns tīrīšana ar sauso ledu.

Cietvielu fizikas 

institūtā AGA ir 

uzstādījusi un 

apkalpo ūdeņraža 

ģeneratoru, kas ražo 

ūdeņradi uz vietas, 

tādējādi būtiski 

atvieglo zinātniski 

pētniecisko darbu, 

taupa līdzekļus un 

arī laiku.  

Sauso ledu mums piegādā AGA SIA. Mūsu sadarbība ir 
izveidojusies pat ļoti laba. Kad no SIA Vērdiņa sausais ledus 
iegādājāmies speciālu tīrīšanas iekārtu, viņi mums ieteica 
izvēlēties AGA piedāvāto ledu, jo tas ir daudz kvalitatīvāks nekā 
citiem ražotājiem. Esam noslēguši līgumu un sekmīgi strādājam.

atvieglo darbu, bet arī ekonomē līdzekļus. Mēs izrēķinājām, ka, 
normāli strādājot, iekārta sevi atpelnīs 2 – 3 gadu laikā. Tomēr 
sadarbība ar AGA mums turpinās, jo viņu speciālisti uzstādīja 
ģeneratoru un uztur to darba kārtībā. Sadarbība mums ir 
lieliska, tur ir brīnišķīgi cilvēki, kuri mums izpalīdz jebkurā brīdī. 
Ja mums kaut kā pietrūkst, AGA stundas laikā pieved visu klāt. 
Ir patīkami ar viņiem strādāt.

Ar sauso ledu tīra pārtikas ražošanas iekārtas  
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Slāpeklis paātrina krāsu žāvēšanu un uzlabo 
kvalitāti
Komercdirektors GĻEBS IVANOVS MAKEJEVS:    
– Mūsu kompānija nodarbojas ar pašlīmējošo etiķešu, uzlīmju 
un pašlīmējošo laminātu ražošanu. Mēs esam lielākie līmējošo 
papīru ražotāji ne tikai Baltijā, bet arī visā bijušās Padomju 
Savienības teritorijā. Pagājušajā gadā, lai attīstītu jaunus 
produktus, mēs iegādājāmies jaunu, modernu ražošanas 
iekārtu, kuras tehnoloģisko procesu nodrošina slāpeklis. Tas 
nepieciešams krāsu žāvēšanai, jo būtiski paātrina procesu un 
uzlabo produkta kvalitāti. Lai ieviestu šo jauno tehnoloģiju, 
pagājušajā gadā mēs uzsākām sadarbību ar AGA, kas palīdzēja 
mums uzstādīt inertēšanas sistēmu, kas padod slāpekli uz 
iespiedmašīnas žāvēšanas iekārtām. Sadarbība ir izveidojusies 
sekmīga, AGA speciālisti palīdz mums ar jaunām idejām, kā 
labāk attīstīties un ieviest aizvien jaunākas tehnoloģijas, kas 
veicinātu mūsu nozares attīstību. 

Slāpekļa izmantošanas priekšrocības virsmu pārklājumos:
• Daudz ātrāks ražošanas process, jo krāsas nožūst dažu 

milisekunžu laikā.
• Iegūtais produkts ir pilnībā nožuvis, elastīgs, spožs, izturīgs 

pret skrāpējumiem un apkārtējās vides ietekmi, tādēļ tūdaļ 
var tikt pakļauts tālākai apstrādei.

• Netiek izmantoti šķīdinātāji, tādējādi samazinās smakas, 
kaitīgo savienojumu izdalīšanās un aizdegšanās riski, kā arī 
negatīvā ietekme uz vidi un veselību.

Ofseta druka Avīzes, žurnāli, plakāti, brošūras, 
reklāmas lapas utt.

Digitālā druka Pasta sūtījumi, žurnāli, brošūras 
utt.

High - end iepakojums Kartona kārbas (piemēram, 
smaržām)

Etiķešu druka (izmantojot 
“šauro” iespiedmašīnu ar 
ruļļu padevi)

Vīna pudeles

Pārklājumi ar celofānu Metalizēta plēve (piemēram, 
sauso pārtikas produktu 
iepakojumiem), laminēta plēve

Pārklājumi ar silikonu Pārneses materiāls pašlīmējošām 
uzlīmēm

Druka uz alumīnija folijas Jogurta trauciņu vāciņi
Druka uz sintētiskās plēves Pārtikas produktu iepakojums, 

iepirkumu maisiņi utt.
Savienojumi (cross - linking) Vairākslāņu plastmasas materiāli
Kokapstrādes rūpniecība Laka sintētiskajiem apšuvumiem
Automobiļu rūpniecība Laka automašīnas piederumiem
Viedkaršu ražošana Plastmasas viedkartes

• Tehnoloģija ir pielietojama vietās, kur ir ierobežota platība.
• Tehnoloģija izmantojama daudzu produktu ražošanā, 

piemēram, krāsu žāvēšanā tipogrāfijā, lakas žāvēšanā 
kokapstrādē, dažādu sintētisko pārklājumu uzklāšanas procesā.

Inertas gāzes atmosfēras tehnoloģija – piesātinātam un krāsu 
bagātam rezultātam. Ultravioletā (UV) starojuma un elektronu 
kūļa (EB) tehnoloģiju izmantojums:

Kompānijā Tehnoinform Trading, 
kas nodarbojas ar pašlīmējošas 
produkcijas ražošanu, AGA 
ir palīdzējusi ieviest jaunu 
tehnoloģiju, kam nepieciešama 
slāpekļa klātbūtne, lai radītu 
specifisku vidi krāsu žāvēšanai.  
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MISON – zelta vērtē!

Laba gāze nozīmē arī labus 
darba rezultātus un, kas nav 
mazsvarīgi, labu pašsajūtu 
pēc padarītā darbiņa. Šādas 
izjūtas var sniegt patiešām 
kvalitatīvas gāze un tās 
priekšrocības novērtē vairs 
ne tikai lielie uzņēmumi, bet 
arī individuālie metinātāji 
dažādās Latvijas malās. Viens 
no tiem ir Gunārs Aizupietis 
no Gaujienas Alūksnes rajonā.
Gunārs Aizupietis darbu ar 
aizsarggāzi MISON® sācis 
pirms pusotra gada un ne 
mirkli nav nožēlojis savu 
lēmumu. Lai arī gāzes cena 
ir salīdzinoši augstāka nekā 
parastajām metināšanas 

gāzēm, ieguvumi to atsver gan 
izstrādājumu kvalitātes, gan 
paša metinātāja sajūtu ziņā. 

Apkārtnē meistaru Gunāru 
pazīst labi jo labi – kā nekā 
metinātāja arodu viņš pieprot 
jau no 1961. gada. Kā zināms, 
metinātāja darbs nav no 
pašiem veselīgākajiem, jo 
metināšanas blakusprodukti 
nereti rada dažādas 
nepatīkamas izjūtas – 
galvassāpes, nelabumu u.tml. 
Ilgā metinātāja darba pieredze 
laikam taču bija izšķirošais 
impulss, lai sāktu interesēties 
par kādu labāku darba 
materiālu – un tas izrādījās 
MISON®.

„Nu tā ir viena īsta gāze 
zelta vērtībā,” atzīst Gunārs. 
„Metinu telpās apkures 
sistēmas, lielajos apkures 
katlos iekšā strādāju – nu 
nekādu galvassāpju pēc tam! 
Pat pa 4 – 5 stundām, bez 
pārtraukuma raujoties, nekādu 
seku pēc tam nav,” saka 
meistars.

Gunārs Aizupietis augstu 
novērtē ne tikai MISON® 
spēju rūpēties par metinātāju 
veselību un labsajūtu, bet 
arī gāzes kvalitāti un izcilos 
darba rezultātus. „MISON® 
man iepatikās uzreiz, tikko 
sāku ar to strādāt. Reizēm tā 
gāze dod pilnīgi fantastisku 
rezultātu – iedomājieties, 
jāmetina apkures katls, iekšā 
metāls ar mazām poriņām, 
plus vēl nedaudz mitrs un 
spiediens arī ap 4 atmosfērām 
jātur – un ar visu to ideāli 
izdodas aizmetināt. Parastā 
gāze to noteikti nespētu. Un 
tā nav viena tāda reize, ko 
varētu par sagadīšanos saukt 
– pērn vien divus tādus katlus 
sametināju,” klāsta meistars.

MISON® gan nav vienīgais 
AGA produkts, ko lieto Gunārs 
Aizupietis. „Ikdienā mēdzu 
metināt arī ar AGA MIX® 
– tas ir dikti labs izpūtēju 
metināšanai, labi ņem arī 
parūsējušus metālus. Es jau te 
daudz ko metinu – arī mašīnas, 
piekabes, tā kā vai ik dienu 

nākas vēlreiz pārliecināties, 
ka tā tomēr ir laba manta,” 
smaida metinātājs.

Un, izrādās, MISON® lieti 
noder arī sadzīvē. „Nesen 
pārlauzu nazi – tādu gandrīz 
dunci, ar garu un lokanu 
asmeni. Izdomāju mēģināt 
sametināt ar MISON® – un 
viss sanāca, nazis gandrīz kā 
jauns! Ar „elektrosvarku” tikai 
metāla struktūru izjauktu, bet 
tagad nazi atkal var lietot,” 
Gunārs ir apmierināts.

Motocikls – tas ir dzīvesveids, stils un attieksme pret ikdienu. 
Domāju, teju katra vīrieša un daudzu sieviešu sapnis ir izbaudīt 
brīvību, ko dod izbrauciens jaukā vasaras dienā ar motociklu. 
Un, ja vēl šis motocikls ir unikāls – tāds, kur realitātē īstenotas 
īpašnieka vēlmes, kāda otra vairs nav visā plašajā pasaulē...

Šādi unikāli autordarbi top arī tepat Latvijā, Zvejniekciemā. Meistars 
Andis Zeps ir pazīstams visā Eiropā, attiecīgi arī viņa izgatavotie 
motocikli atrod savus saimniekus gan tepat Latvijā un kaimiņvalstīs, 
gan Skandināvijā un citur. Priecē tas, ka šo lielisko motociklu 
tapšanā nu jau kādu brīdi izmanto arī 
aizsarggāzi MISON®. 

„Ar močiem ņemos jau vairāk nekā 20 gadu. Sāku ar javiņām, 
tagad esmu nonācis līdz „augstajam galam” – hārlijiem”, stāsta 
Andris Zeps. Kāpēc tieši hārliji? „Nu, tie vienkārši ir motocikli ar 
savu vēsturi un leģendu. Zinu daudzus, kuri teikuši – nekas tāds 
jau tur nav, citi ir labāki, bet pēc kāda laika vienalga pērk hārliju”.

Katrs pasūtītājs nāk pie meistara ar savu ideju. Līdz ar to divi 
vienādi motocikli no Anda darbnīcas neizripo. „Faktiski pārbūvēts 
bieži vien tiek viss – nemainīgs paliek tikai Harley – Davidson 
motors. Loku rāmi, izgatavoju savādākas detaļas – darba daudz, 
tostarp arī metinot”, saka Andris Zeps. Ja ņem tīru darba laiku 
vienam motociklam, tad pārbūvei aiziet vidēji mēnesis. „Bieži 
vien jau no tā moča nekas daudz nav – nopirkts štatos pēc 
avārijas, sadauzīts lupatās – tāpat viss jāpārtaisa. Tad nu klients 
izstāsta, ko gribētu redzēt, un es ķeros pie darba”.

Nesen Andis sācis testēt MISON® aizsarggāzi. „Pagaidām 
iespaidi ļoti labi. Metināju ar MISON® mazās detaļas – šuve ļoti 
plāna, metinājums perfekts, slīpēšana vai kāda cita pēcapstrāde 
praktiski nav vajadzīga,” atzīst Andris Zeps. „Izskatās, ka 
MISON® ir arī diezgan universāla gāze – labi sametina 
dažādus materiālus, ar to ir viegli strādāt arī pie sarežģītām 
konstrukcijām, kā arī grūti pieejamās vietās – nekas neķēpājas!”

Meistara rokas ar MISON® rada īstus Harley – Davidson!

gan Skandināvijā un citur. Priecē tas, ka šo lielisko motociklu 

Gunārs Aizupietis, metinātājs
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TTS – Avio ir gan Latvijā, gan Rietumvalstīs labi zināms 
uzņēmums, kas nodarbojas ar nestandarta iekārtu un speciālu 
metāla konstrukciju ražošanu, apstrādi un projektēšanu. 
Pastāvīgie sadarbības partneri Skandināvijā, Lielbritānijā 
un ASV prasa punktuālu attieksmi pret darbu, augstu 
profesionalitāti, precizitāti un, nereti, arī nestandarta domāšanu, 
spēju ātri reaģēt un izdomāt jaunus risinājumus klientu vēlmju 
apmierināšanai. Bieži vien pasūtījumi, piemēram, nestandarta 
ražošanas iekārtas, konveijeri u.tml., jāizgatavo īsā laikā, bet 
ar visai sarežģītu tehnoloģisko procesu pielietojumu. Te talkā 
nākusi arī AGA. 

Viena no TTS – Avio ražošanas procesa būtiskākajām 
sastāvdaļām ir metāla sagatavošana tālākai apstrādei, tostarp 
– metināšanai. Tā kā strādāt nākas ar visai bieziem metāliem, 
nepieciešama salīdzinoši pamatīga apstrāde, kas prasa atbilstoši 
lielu resursu ieguldījumu. Piemēram, lai pirms lielu konstrukciju 
metināšanas apstrādātu savienojamo metāla lokšņu malas. Līdz 
šim uzņēmumā to paveica ar darbgaldu vai pārnēsājamo rokas 
frēžu palīdzību, taču šis process bija diezgan ilgs, darbietilpīgs 
un ne visās vietās pielietojams.

Apzinoties šo problēmu, TTS – Avio vērsās pie AGA 
speciālistiem. Uz atrisinājumu nebija ilgi jāgaida. Tas izrādījās 

salīdzinoši vienkāršs – tā bija t. s. grebšana ar liesmas palīdzību 
jeb metode, kas ļauj bez lieliem kapitālieguldījumiem ļoti jūtami 
efektivizēt ražošanas procesu tieši uzņēmumam būtiskajās 
pozīcijās.

AGA zināšanas un kompetence ļāva ātri un efektīvi pārveidot 
ražošanas procesu, piemērojot metāla lokšņu malu apstrādei 
klasisko autogēna metināšanas iekārtu ar acetilēna – skābekļa 
gāzu maisījumu, kas aprīkota ar īpašām, grebšanai ar liesmu 
piemērotām, sprauslām. Papildus tam AGA speciālisti 
uzņēmumā īstenoja speciālu apmācības programmu un 
praktiskās nodarbības. Kopumā investīcijas šajā projektā 
izrādījās tīri simboliskas, taču ieguvums – ļoti taustāms. 

Procesa izmaiņas rezultātā TTS – Avio ieguvums ir ievērojams 
apstrādes procesa ātruma un ražīguma pieaugums. Turklāt 
tagad metāla sagatavju apstrādes laikā iespējams ērti piekļūt 
visām grūti pieejamajām vietām un tās bez problēmām 
apstrādāt.

TTS – Avio produkcijas inženieris KONSTANTĪNS 
VOLINŠČIKOVS: 
– Veiksmīgās sadarbības ar AGA rezultātā mēs esam jūtami 
uzlabojuši ražošanas procesu, tas kļuvis daudz efektīvāks. 
Mums ir atbrīvojušies darbgaldi, kas iepriekš tika izmantoti 
metālu priekšapstrādei, tāpat darbinieki tam tērē mazāk laika. 
Viss process ris daudz ātrāk – strādnieks var vienkārši paņemt 
metināšanas aparātu, pienākt klāt sagatavēm un nogriezt 
nepieciešamo sagatavi vai veikt apstrādi. Atkrīt nepieciešamība 
lielās un smagās sagataves transportēt uz darbgaldiem. Pēc 
mūsu aplēsēm, apstrāde kļuvusi ātrāka pat četras reizes! 
Svarīgi ir arī tas, ka šo efektu mēs esam panākuši ar nelieliem 
ieguldījumiem – galvenais izrādījās AGA cilvēku zināšanas un 
ieinteresētība.

Lieli ieguvumi ar nelielām investīcijām

Šī TTS – Avio izgatavotā konveijera līnija cementa ražošanai, kuras garums 
ir ap 80 m, bet svars – ap 120 t, pavasarī tiks uzstādīta rūpnīcā Krievijā. 
AGA kompetence un risinājumi ļāvuši krietni paātrināt ražošanas procesu 
uzņēmumā, tādēļ arī lielu un sarežģītu pasūtījumu izpilde tiek pabeigta krietni 
ātrāk. 
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Tehniskā servisa līgumi

Viena no iniciatīvām, kas noteikti atvieglo ikdienas darbu, ir 
tehniskā servisa līgums ar AGA SIA. Tas nozīmē, ka CSK Steel var 
koncentrēties savam pamatdarbam, nedomājot par ražošanai 
nepieciešamo gāzu iekārtu, centrāļu, vārstu, manometru, gāzes 
padeves sistēmas kopumā u.c. pārbaudēm un regulāru apkopi – 
ar to nodarbojas AGA SIA speciālisti. Protams, tas ļauj efektīvāk 
izmantot tehniku un darbaspēku, jo iespējamas avārijas 
gadījumā par visu operatīvi parūpēsies AGA SIA speciālisti.

Arī AGA SIA pārstāvji atzinīgi vērtē CSK Steel attieksmi pret 
darbu. „Šajā uzņēmumā ar iekārtām apietas kārtīgi un apdomīgi. 
Ja tā, tad tehnika kalpo labi un tajā papildus liela nauda nav 
jāinvestē. Tomēr katrā sistēmā, lai cik labi tā nebūtu uzturēta, 
var gadīties salīdzinoši nelielas gāzes noplūdes, kas kopsummā 
tomēr rada itin jūtamus gāzes zudumus, kas izpaužas jau 
pavisam konkrētās naudas summās. Regulārās tehniskās 
apkopes ļauj atrast šādu noplūžu vietas un tās operatīvi 
likvidēt. Un, protams, tas ir arī jautājums par strādājošo un 
paša uzņēmuma drošību. Pašlaik visā Latvijā šādu līgumu 
priekšrocības izmanto jau vairāk nekā 20 dažādu uzņēmumu,” 
stāsta AGA SIA servisa tehniķis Juris Dundenieks. 

Mācību kursi augstākai kvalifikācijai un darba 
efektivitātei
CSK Steel vadība domā ne tikai par ražošanas uzlabošanu, bet arī 
savu darbinieku kompetences paaugstināšanu. Aizvadītā gada 
laikā ar AGA SIA palīdzību uzņēmumā īstenoti trīs apmācību 
kursi – metāla konstrukciju deformāciju novēršana ar atklātu 
liesmu, metāla grebšana ar atklātu liesmu (gāzes O2 + Ac), kā arī 
padziļināts darba drošības kurss. 

Ivars Krūmiņš ir apmierināts ar sadarbību: „Tā patiešām bijusi 
ļoti veiksmīga un korekta – viss tiek saskaņots, viss tiek perfekti 
ievērots un izpildīts. Kursi bija interesanti un viss stāstītais 
– saprotami un uzskatāmi demonstrēts gan teorijā, gan ar 
praktiskajiem piemēriem. Rezultātā esam ieguvuši gan zinošākus 
un konkurētspējīgākus darbiniekus, gan arī uzlabojusies paša 
uzņēmuma darba kvalitāte un efektivitāte, samazinājušās 
izmaksas, bet darba drošība ir pieaugusi. Tā bija ļoti veiksmīga 
sadarbība, ko mēs noteikti vēlēsimies turpināt arī perspektīvā.”

AGA SIA uzņēmumam CSK Steel palīdzējusi ieviest 
acetilēna – skābekļa pielietojumu metāla liekšanai 
un taisnošanai, kas darba procesu padarījis ātrāku 
un produktīvāku. Turklāt AGA SIA veiktās regulārās 
iekārtu apkopes ļauj taupīt gāzi un laikus novērst 
bojājumus, ļaujot saimniekot ekonomiskāk, bez ražošanas 
pārtraukumiem.

Ar AGA piedāvāto tehnoloģiju ir iespējams iztaisnot pat vairāku desmitu 
metrus garas un tonnām smagas metāla konstrukcijas. Taisnošana ar 
acetilēna liesmu ir efektīva metode deformāciju novēršanā, lai nodrošinātu 
vajadzīgo izstrādājuma kvalitāti.

Visefektīvāk uzlabojumus var panākt ar 
kompleksu pieeju

CSK Steel projektē un ražo nesošās būvkonstrukcijas no tērauda. 
Tas ir tehniski sarežģīts process, kas turklāt no ražotāja prasa 
lielu precizitāti un specifiskas zināšanas gan projektēšanas, 
gan konstrukciju izgatavošanas laikā. Lai uzņēmums būtu 
konkurētspējīgs, šiem procesiem jābūt iespējami efektīviem 
- šajā jomā uzņēmums veic pārdomātas investīcijas, tostarp arī 
sadarbībā ar AGA SIA.

Skābekļa – acetilēna liesma izlīdzina metāla 
deformācijas 

Viens no pēdējā laika jaunievedumiem 
uzņēmumā ir acetilēna – skābekļa 
izmantošana lielo metāla konstrukciju 
liekšanai vai taisnošanai. Acetilēnam 
salīdzinot ar propānu vai metānu, 
piemīt liels pluss – augstāka liesmas 

efektivitāte. Proti, acetilēna – skābekļa liesma neizkliedē savu 
siltumu pa metāla virsmu, bet dod koncentrētu enerģiju, kas ļauj 
apstrādāt lielās metāla konstrukcijas daudz efektīvāk. Runājot 
par ieguvumiem ražošanas procesa optimizācijā, ražošanas 
vadītājs Ivars Krūmiņš lēš, ka metāla konstrukcijas tagad var 
apstrādāt vidēji par 8 – 10% īsākā laika posmā nekā agrāk, 
turklāt samazinājies arī gāzu patēriņš. Un, ja metāla apstrāde 
kļūst ātrāka un izdevīgāka, tas ļauj piedāvāt izdevīgākus 
nosacījumus arī klientiem. „Protams, vispirms mēs domājam 
par produktivitāti – lai mūsu darbs nestu vislabākos iespējamos 
augļus,” saka Ivars Krūmiņš. 
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Tālredzīgas inovācijas palīdz konkurēt

RVR ražo modernizētus vilcienus, kā arī remontē un atjauno jau 
lietotus vilcienu sastāvus. Tās produkcija ir labi pazīstama gan 
Krievijas un NVS, gan Eiropas valstu transporta sistēmās.

Pirmie sadarbības projekti ar AGA SIA sākušies 2004. gadā. 
Šajā laikā abpusēji izdevīgas sadarbības rezultātā RVR 
uzlaboti metināšanas un metālapstrādes procesi: ieviesti jauni 
metināšanas aizsarggāzu maisījumi un jauni risinājumi efektīvai 
metāla detaļu griešanai.

Lai sagrieztu produkcijas ražošanai nepieciešamās sagataves, 
agrāk RVR izmantoja propānu un skābekli, kas ir salīdzinoši 
lētāk, tomēr, domājot ilgtermiņā, neizdevīgāk par acetilēnu un 
lāzergriešanas skābekli. Pie lēmuma ieviest ražošanā acetilēna un 
lāzergriešanas skābekļa gāzes RVR nonāca pēc testu veikšanas 
– rezultāti bija pārliecinoši un daiļrunīgāki par jebkuru reklāmas 
tekstu – neskatoties uz acetilēna dārgāko pašizmaksu, metrs 
griezuma rezultātā izmaksāja lētāk un bija kvalitatīvāks. AGA SIA 
metināšanas inženieris Juris Priednieks skaidro: „Acetilēna liesma 
ir tehniski vispiemērotākā metālu griešanai. Tās radītais karstums 
ir viskoncentrētākais, līdz ar to griešanas ātrums pieaug, metāla 
termiskā ietekmes zona blakus griezuma vietai samazinās. 
Klienti, kuru prasību augšgalā ir kvalitāte un efektivitāte, 
to novērtē.” Lai uzlabotu griešanas procesu, uzņēmumā 
darbgaldiem nācies nomainīti tikai tā dēvēto griešanas galvu.

Tas gan nav vienīgais projekts, ko RVR īstenojusi kopīgi ar AGA 
SIA – abu uzņēmumu sadarbības rezultātā vagonbūves ražotnē 
virsbūvju ražošanas procesā pusautomātiskai metināšanai 
sākts izmantot aizsarggāzi MISON®18, īstenoti arī kopīgi 
auditi, pārbaudot gāzes noplūdes metināšanas posteņos, kā arī 
organizēti metinātāju kvalifikācijas paaugstināšanas semināri.

„Veiksmīgā sadarbība un mūsu pašu darba rezultāti ļauj secināt, 
ka kopumā šo procesu un uzlabojumu ieviešana ir paaugstinājusi 
rūpnīcas konkurētspēju,” atzīst RVR virsbūvju ražotnes vadītājs 
Benjamins Dolgicers. „Piemēram, MISON®18 ieviešana ir ļāvusi 
paaugstināt metināšanas šuvju kvalitāti un nodrošināt jūtami 
tīrāku un veselīgāku darba vidi metinātājiem. Samazinājusies 
arī metāla izšļakstīšanās metināšanas laikā, kas savukārt nozīmē 
mazāk patērētu metināšanas stiepli un arī mazāku šuvju 
pēcapstrādes laiku. Rezultātā tas ļauj samazināt izgatavojamo 
konstrukciju pašizmaksu. Savukārt metināšanas posteņu 
kopīgie auditi ļauj savlaicīgi piefiksēt bojātos agregātus un gāzes 
noplūdes, kas tieši tāpat ļauj uzlabot izstrādājumu kvalitāti un 
samazināt gāzes patēriņu,” saka Benjamins Dolgicers.

Pie jaunajiem procesiem RVR nonāca tīri empīriskā ceļā. Kā 
jau minēts, pirms izmaiņu veikšanas rūpnīcā tika veikti testi 
– eksperimentālā paraugu metināšana salīdzināšanai, pielietojot 
dažādus gāzu maisījumus. RVR pārstāvji kopīgi ar AGA SIA 
speciālistiem hronometrēja metināšanas procesu un pēc tam 
aprēķināja viena metināšanas šuves metra pašizmaksu – tā 
bija samazinājusies. Metināšanas eksperimenta paraugi tika 
pārbaudīti arī laboratorijā, ievērojot Eiropas līmeņa prasības. 
Tika veikta to pasīvā kontrole – vizuālā, ultraskaņas un 
kapilārā pārbaude, kā arī mehāniskie testi, lai noteiktu paraugu 
izturību un plastiskumu. „Pārbaužu rezultātā konstatējām, 
ka metināšanas rezultātā iegūtā šuve atbilst visām mūsu 
tehniskajām prasībām,” ir gandarīts Benjamins Dolgicers.

RVR ir viena no vecākajām vagonbūves rūpnīcām visā Eiropā. 
Tās ceļš aizsācies vēl 1895. gadā, kad Rīgā tika dibināta AS Fēnikss. 
Pēc dinamiska starta Fēnikss 20. gs. sākumā jau bija lielākais 
rūpniecības uzņēmums Krievijā ar tam laikam ļoti spēcīgu un 
modernu tehnoloģisko aprīkojumu. Rūpnīca izgatavoja preču 
un pasažieru vilcienu vagonus, kā arī tramvajus un kravas 
platformas dzelzceļam, turklāt ražošanas apjomi bija tā laika 
Eiropas mērogiem neparasti apjomīgi. Noteikti daudzi dzirdējuši 
arī par tādu zīmīgu RVR attīstības posmu kā automašīnu Ford 
Vairogs ražošanu Latvijā – tas notika pagājušā gadsimta 30. gados, 
kad uz Fēniksa bāzes dibinātajā AS Vairogs pēc Ford Motor Company 
licences sāka izgatavot minētos auto.

Sadarbībā ar AGA SIA Rīgas Vagonu rūpnīcā jūtami uzlabots 
metāla griešanas process, ieviešot efektīvāku acetilēna – skābekļa 
gāzes maisījumu, sākts izmantot metināšanas aizsarggāzes 
MISON®18, kā arī veikts metināšanas posteņu un gāzes padeves 
sistēmu audits un metinātāju apmācība.
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DROŠĪBA + KOMFORTS = PRODUKTIVITĀTE

SIA GRIF jau vairāk nekā 17 gadus veiksmīgi nodarbojas 
ar darba apģērbu un apavu, kā arī individuālo aizsardzības 
līdzekļu (IAL) tirdzniecību un piegādi. Metinātāji strādā 
dažādās vidēs: telpās un ārā, tranšejās un augstumā. Produkti 
ar pievienoto vērtību top rūpnīcās, cehos, būvlaukumos, 
autoservisos, metāllūžņu pieņemšanas punktos un vairākās citās 
vietās. Skaidrs: jo ilgāk metinātājs būs darbaspējīgs, jo izdevīgāk 
darba devējam. Tieši šī iemesla dēļ gādīgi un tālredzīgi darba 
devēji sargā savus profesionāļus kā acuraugu. Iesakām arī Jums 
pievērst uzmanību faktoriem, kas nodrošina aizsardzību darbā 
un ceļ darbinieku produktivitāti.
 

Aizsargapģērbs metinātājiem
Metinātāju aizsargapģērba pamatfunkcija ir aizsardzība no 
termiskās (saskare ar karstām virsmām, dzirksteles vai karstas 
šķidra metāla šļakatas) un virspusējās mehāniskās iedarbības. 
Vēsturiski kā materiālu aizsargapģērbam izmantoja dabīgo 
ādu vai piesūcinātu brezentu. Valdīja priekšstats – jo biezāks 
materiāls, jo labāka aizsardzība, taču biezāks materiāls bija 
smags, bet smagā ekipējumā ir grūti strādāt. Pirmkārt, gan 
āda, gan brezents ātri uzsūc mitrumu un netīrumus, padarot 
apģērbu vēl smagāku. Netīrumus novākt ir ļoti grūti, un apģērba 
termiskā aizsardzība ātri zūd. Otrkārt, šādu materiālu blīvums 
un cietība ierobežo darbinieka kustības (salīdzinājumam:  
brezenta blīvums ir no 400 līdz 600 g/m2 , bet parastā darba 
apģērba blīvums vidēji 240 – 330 g/m2). Šis būtiskais faktors ir 
liels mīnuss gadījumā, kad nepieciešama precizitāte, kvalitāte 
un produktivitāte. Ir vēl viens negatīvs faktors šāda apģērba 
pielietošanai: gadījumā, kad zem apģērba nokļūst karsta metāla 
daļiņas, tā biezums un struktūra traucē ātri no tā atbrīvoties. 

Metinātāja apģērbs un cimdi pieder pie 2. kategorijas 
aizsarglīdzekļiem un tam ir jābūt atbilstoši sertificētam. Uz 
apģērba ir jābūt speciālam marķējumam (sk.attēlu ). Tas 
nozīmē, ka ražotājs ir sertificējis aizsargapģērbu saskaņā ar 
standartu LVS EN 470-1 (vai LVS EN ISO 11611 pēc 2008.
g. februāra). Apģērbu  sertifikācija dod lietotājiem zināmu 
garantiju. Sertifikācijas laikā tiek pārbaudīts, vai izstrādājums ir 
izturīgs un ergonomisks, izgatavots no materiāla, kas neuztur 
degšanu, nekūst  karstuma iedarbībā, kā arī neveicina smalku 
metāla daļiņu piekušanu (pielipšanu) pie auduma. Arī kabatu 
izvietojums, speciāla furnitūra u. c. var nodrošināt darbiniekiem 
lielāku  drošību metināšanas laikā.

Alternatīva ierastajiem aizsargapģērba materiāliem ir speciāli 
izstrādāts audums, kas atbilst gan drošības, gan komforta 

prasībām. GRIF piedāvā iegādāties sertificētus modeļus no Proban® 
auduma: jakas, puskombinezonus un bikses. Proban® ir auduma 
ķīmiska apstrāde, kas nodrošina audumam ugunsizturību.

Apģērbi no Proban® auduma:
• nedeg un neuzliesmo, kad tie saskaras ar liesmu;
• nekūst pēc karstuma iedarbības;
• aizsargā pret sīkām metāla daļām, griežot vai metinot 

metālu;
• nodrošina pretestību pret metināšanas dzirkstelēm;
• nodrošina aizsardzību pret karstuma iedarbību. 

Par nožēlu, arī mūsdienās Latvijā gadās redzēt metinātājus 
brezenta darba kostīmos. Taču ne uz viena šāda kostīma nevar 
atrast LVS EN marķējumu. Šāda apģērba pielietošana ir pretrunā 
ar darba aizsardzības likumdošanu un, mūsu skatījumā, tas ir 
pilnīgi nevajadzīgs un lieks risks.

Elpošanas  aizsarglīdzekļi
Ja darba vietā nav ierīkota atbilstoša 
ventilācija vai tās darbība nav efektīva, 
metinātājus jānodrošina ar elpošanas 
aizsarglīdzekļiem. Vairumā gadījumu 
no metināšanas dūmiem, kas rodas no 
metāliem un elektrodiem, var pasargāt 
P2 klases respirators.  Bet, ja darba 
vidē novērotas gāzes, tvaiki, aerosoli, 
par atbilstoša elpošanas aizsarglīdzekļa 
izvēli jājautā speciālistiem, jāizmanto 
risku novērtēšanas rezultāti un jāpielieto 
materiālu drošības datu lapas. Ļoti bieži respiratorus nelieto 
tāpēc, ka metināšanas aizsargmaskai nav pielāgošanas iespējas 
un līdz ar to masku ir neērti lietot kopā respiratoru. Ir pieejamas 
speciālas metināšanas maskas, kas ir apvienotas ar gaisa padeves 
sistēmu. Tīrs gaiss tiek padots zem maskas no gaisa padeves 
ierīces, piemēram, kompresora. Tādā veidā tiek nodrošināta 
dubulta aizsardzība – acīm un elpceļiem. Galvenā speciālo 
masku priekšrocība – metinātāju lieko kustību samazināšana un 
ražīguma paaugstināšana.

Speciāli apavi
Apavu piemērotību metināšanas un metāla griešanas darbiem  
nosaka to īpašība pasargāt darbinieka kājas no karstu metāla 
skaidiņu uzkrišanas. Apaviem jābūt ar aizsargklapi, kas domāta 
pēdas virsmas papildus aizsardzībai, necaurduramai starpzolei, 
purngala aizsargkapei un aizsardzībai pret slīdēšanu.  Ieteicams 
pielietot metināšanas apavus  ar HRO marķējumu un  nitrila 
zoli, jo tie aizsargā kājas pat +300o C temperatūrā. 

Standarts LVS EN 470-1 nosaka 
prasības aizsargapģērbam 
lietošanai metināšanā un ar to 
saistītos procesos.

Standarts LVS EN 531 nosaka 
prasības aizsargapģērbam 
industriju strādniekiem, uz 
kuriem iedarbojas karstums, 
klase A, B2, C1, E2.

Aizsargapģērbam, kurš ražots 
atbilstoši LVS EN 531 prasībām, jābūt 
marķētam saskaņā ar standartu LVS 
EN 340.

 Ražotāja logo vai nosaukums
 Artikuls;
 CE zīme un pilnvarotās, kompetentās 

institūcijas identifikācijas numurs;
 Piktogramma un testu rezultātu 

vērtība, kur: 

A – Uguns izturība. Saskaņā ar LVS EN 532. 
Pēc testa izstrādājumā nav caurumu vai 
degšanas pazīmju;

B – Aizsardzība pret konvekcijas karstumu 
(klase 1÷5 pēc LVS EN 367);

C – Aizsardzība pret infrasarkano starojumu 
(klase 1÷4 pēc LVS EN 366);

E – Aizsardzība pret kausēta tērauda šļakatām 
(klase 1÷3 pēc LVS EN 373.

 Izstrādājuma kopšanas simboli.
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Zivju audzētava Karilatsi Kalatualu Igaunijas dienvidu daļā. Saimniecība veiksmīgi attīstītās, apvienojot 
zivju audzēšanas biznesu ar jaunām atpūtas iespējām apmeklētājiem. Zivju audzētava piedāvā svaigas 
foreles lielākajiem veikaliem Igaunijas dienviddaļā, uzņem viesus, organizē seminārus un dažādus 
pasākumus.   

AGA SIA zivju audzētājiem 
piedāvā jaunas tehnoloģijas 
un iekārtas, kas nodrošina 
efektīvāku ūdens tilpņu 
izmantošanu, bagātinot tās ar 
skābekli.  

Skābeklis palielina 
zivju audzēšanas 
efektivitāti

Problēma: ierobežotas zivju 
augšanas iespējas 
Zivīm, tāpat kā visiem 
dzīvajiem ūdens 
organismiem, ir nepieciešams 
skābeklis, kas ir izšķīdis ūdenī. 
Tā koncentrācija ūdenī ir viens 
no galvenajiem faktoriem, 
kas ietekmē zivju izdzīvošanu 
un labsajūtu. Tāpēc skābekļa 
režīmu var uzskatīt par 
vienu no svarīgākajiem 
elementiem jebkurai zivju 
audzēšanas tehnoloģijai. Jo 
vairāk ir skābekļa, jo vairāk 
zivju iespējams audzēt 

ierobežotā ūdens tilpnē. 
Vasarās, iestājoties karstam 
laikam, skābekļa daudzums 
ūdenī strauji samazinās, 
jo, paaugstinoties ūdens 
temperatūrai, skābeklis ūdenī 
šķīst sliktāk. Daudzu valstu 
lielajās zivju audzētavās 
izmanto jau gadu gaitā 
pārbaudītu tehnoloģiju 
– ūdens bagātināšanu ar 
skābekli.   
 
Risinājums: mūsdienīgas 
iekārtas un tehnoloģijas
AGA zivju audzētavām 
var piedāvāt risinājumu, 
kas nodrošina ūdens 
bagātināšanu ar skābekli. Šim 

nolūkam, atkarībā no zivju 
audzētavas lieluma un ūdens 
apgādes veida, var izmantot 
dažādas iekārtas, kas ūdenī 
šķīdina skābekli: 
- ūdenī iegremdējamu režģi 

jeb matraci, no kura pa 
caurulītēm ūdenī ieplūst 
skābeklis;  

- iekārtu Oxyflot, kas sakuļ 
ūdeni, vienlaikus to 
piesātinot ar skābekli;  

- speciālus ūdens 
bagātināšanas konusus, kas 
šķīdina skābekli.   

Skābekļa padeves iespējas
Skābekļa padevei uz iekārtām 
ir vairāki risinājumi. Skābekli 

uzglabā divējādi – saspiestā 
un sašķidrinātā stāvoklī. 
Sašķidrinātā veidā to pilda 
– pārvietojamā tvertnē vai 
palettankā. Gāzveidā skābekli 
uzglabā balonos. Parasti 
tos piegādā saišķos – 12 
savstarpēji saistītos balonos. 
Lielajās zivju audzētavās 
visbiežāk izmanto stacionāru 
tvertni, – šo risinājumu jau 
vairākus gadus sekmīgi 
izmanto arī vairākas 
Igaunijas zivju audzētavas. 
Ir arī pagaidu risinājumi 
– palettanks vai balonu saišķi, 
ko var uzstādīt tikai vasaras 
periodā un rudenī aizvest 
prom. 
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Meklējam labāko risinājumu  
Lai izvēlētos piemērotāko 
skābekļa bagātināšanas 
iekārtu un padeves veidu, 
tiek izpētītas, kādas ir zivju 
audzētavas vajadzības un 
tehniskās iespējas. Tas palīdz 
prognozēt un aprēķināt, 
cik daudz skābekļa varētu 
būt nepieciešams, un atrast 

katrai audzētavai ekonomiski 
un tehniski piemērotāko 
risinājumu.  

Jauna alternatīva ūdens 
piesātināšanai ar gaisu
Latvijas zivjaudzētavās 
joprojām ir plaši izplatīta 
ūdens bagātināšana ar parastu 
gaisu, izmantojot dažādus 

ūdens maisīšanas un kulšanas 
paņēmienus. Tomēr karstā 
laikā ūdens piesātināšana 
ar gaisu nav tik efektīva, kā 
paņēmiens ar tīra skābekļa 
piesātināšanu (100%), jo gaiss 
satur tikai 20,9 % skābekļa. 
Izmantojot šo paņēmienu, 
ūdenī nonāk ierobežots 
skābekļa daudzums. 

Ūdens bagātināšana ar 
skābekli, izmantojot gaisu, 
ir atkarīga no elektrības 
padeves, kas nedod pilnīgas 
garantijas, ka skābeklis tiks 
nodrošināts vienmēr. AGA 
iekārtas – perforēto šļūteņu 
matracis – spēj nodrošināt 
daudz augstāku drošības 
līmeni, jo piegādā skābekli 
neatkarīgi no elektrības 
padeves. Bez tam, ņemot vērā 
pakāpenisko elektrības cenas 
paaugstināšanos, iespējams, 
ir vērts parēķināt ekonomisko 
izdevīgumu. 
Šīs zināšanas un pieredze 
nāk no Norvēģijas, kur 
ir senas un plašas zivju 
audzēšanas tradīcijas. 
Skandināvu pieredzi sekmīgi 
jau vairākus gadus izmanto 
arī zivjaudzētavās mūsu 
kaimiņvalstī Igaunijā, lai 
attīstītu un paplašinātu vietējā 
biznesa iespējas.

R I S I N Ā J U M I / Z I V J U  A U D Z Ē Š A N A

Iekārta Oxyflot, kas sakuļ ūdeni, 
vienlaicīgi bagātinot to ar tīru 
skābekli. 

Speciāli ūdens bagātināšanas 
konusi, kas ūdenī šķīdina skābekli.   
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A T B A L S T A  P R O J E K T I

Vidzemes reģionālā atbalsta centra Dardedze vadītāja EVA 
SĀRE: ”Mūsu centrā bērnu skaits pēdējā gada laikā ir stipri 
pieaudzis, bet valsts finansējums diemžēl ir minimāls. Par visu 
pārējo jārūpējas mums pašiem, tāpēc esam ļoti atkarīgi no 
šiem brīvprātīgajiem ziedojumiem. Mēs esam ļoti priecīgi par 
saņemto naudiņu un bagātīgi savestajām mantām, ko mums 
ir sarūpējis uzņēmums AGA un tā atsaucīgie darbinieki.” 

Daudzu gadu garumā mūsu sadarbība atbalsta jomā notiek 
ar bērnu organizācijām. Tās ir Bērnu klīniskā universitātes 
slimnīca un Vidzemes reģionālais atbalsta centrs Dardedze. 
Šogad stiprinot finansiālo atbalstu, aktīvu dalību ņēma arī paši 
AGA darbinieki, saziedojot visdažādākās mantiņas, grāmatas, 
drēbītes un citas bērniem noderīgas lietas. Vidzemes reģionālais 
atbalsta centrs turpina izdzīvot, lielā mērā pateicoties privātām 
organizācijām un vietējai pašvaldībai, jo valsts atbalsts ir 
minimāls.  

Labdarības akcija “Saulainas dienas” notiek jau vienpadsmito gadu. 
Šoreiz mēs atbalstījām informatīvo projektu, kas palīdzēs bērniem un 
vecākiem labāk sagatavoties situācijai, kad jāpavada laiks slimnīcā. 
Projekta nosaukums - “Kā būs slimnīcā? Gribu zināt!” 

Lai dzīvo bērni!

Atbalstot ar drošības jautājumiem saistītus projektus, jau otro gadu 
pēc kārtas AGA piedalās projektā „Lai dzīvo bērni”. Filma „Parasta 
piektdiena” atklāj bērnu pieredzi un rīcību dažādos negadījumos un 
to radītās sekas, kā arī  ietver speciālistu viedokli un ieteikumus, ko 
darīt ekstrēmās situācijās, kā sevi pasargāt, lai līdz tām nenokļūtu. 
Filma balstās uz bērnu un jauniešu stāstītiem patiesiem notikumiem. 

Šajā projektā ir tapušas četras filmas ar mākslinieciskiem un 
dokumentāliem sižetiem. Filma radīta kā metodisks materiāls un 
demonstrēta Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības satura un 
eksaminācijas centra organizētās  “Drošības nedēļas” ietvaros Latvijas 
skolās un vairākkārt translēta LTV kanālā. Projekta filmas ir izplatītas 
Latvijas skolās.

Filmu atbalstījuši uzņēmumi, no kuriem liela daļa ir arī mūsu klienti. 

Filmas var noskatīties www.aga.lv

Busiņš ar mantām, video un audio tehniku, ar prieku tika sagaidīts 
Valmieras Dardedzē. 



Ķīmijas skolotāji iepazīstas ar gāzu ražošanu 

Vairākus gadus pēc kārtas pie mums viesojas tuvējo rajonu 
skolu ķīmijas priekšmeta pasniedzēji, lai tuvāk iepazīstu 
rūpniecisko gāzu ražošanu, apriti un lomu dažādu nozaru 
uzņēmumu darbā.  

Metodiskās apvienības vadītāja Vēsma Sūna: “Ikdienā redzot 
automašīnas ar AGA uzrakstiem, loģiska ir arī mūsu interese 
tuvāk iepazīties ar dabaszinātnēm tuva profila uzņēmumu 
darbību. Pēc ekskursijas varēsim tuvāk saviem audzēkņiem 
pastāstīt par rūpnieciskajām gāzēm un uzņēmumu, kas strādā 
šajā jomā Latvijā. Liels paldies, ka uzņemat mūs.”

Skolotāji atzīst, ka mācību grāmatās vēl aizvien ir atrodama 
novecojusi informācija par gāzes baloniem, to veidiem un 
marķējumu, drošību, kas vairs neatbilst šodienas reālajai 
situācijai un prasībām. Saistībā ar mācību programmas prasībām 
skolotājus interesēja jautājumi par balonu marķēšanu un 
atpazīstamību, lai tālāk informāciju nodotu saviem audzēkņiem.

Gāzu uzpildes stacijas vadītājs Arvīds Gruduls, 
izvadā viesus ekskursijā pa ražotni, kā arī plaši 
noraksturo dažādo produktu īpašības un prasības, 
kas jāievēro pildīšanas un uzglabāšanas laikā.

Kurzemes rajona un Zemgales priekšpilsētas “Ķīmijas un vides zinību 
metodiskās apvienības” skolotāju vizīte AGA gāzu uzpildes stacijā Bolderājā. 
Atrodoties ražošanas teritorijā, ir jāievēro visi ar drošību saistītie noteikumi, tai 
skaitā jāvalkā speciālās vestes.

Pirms ekskursijas skolotāji iepazīstas ar kompāniju un saņem virkni materiālu, 
kas noderēs atgriežoties skolā. 

Jaunums!

Klajā nākusi jauna mācību grāmata par TIG metināšanu. Tā 
ir grāmatas MIG/MAG metināšana autoru kolektīva nākamais 
darbs, kas radīts, lai turpinātu metālapstrādes nozares 
profesionāļu izglītošanu.

Grāmatā ir ietverti apraksti par materiāliem, procesa 
tehnoloģiju, mērījumiem, kvalitātes kontroli. Tā ir bagātīgi 
ilustrēta ar zīmējumiem, shēmām, tabulām. 

Salīdzinot ar citiem metināšanas veidiem, TIG metodē 
izmanto sarežģītas iekārtas, ar kurām ir jāprot pareizi 
rīkoties, lai sasniegtu labu rezultātu. Ar TIG metodi strādā 
gan rūpnieciskajā ražošanā, gan veicot amatniecības darbus.
Grāmata par TIG metināšanu ir noderīgs palīgs tiem, kuri 
vēlas kļūt par augsti kvalificētiem sava amata pratējiem.

Jautājiet tirdzniecības pārstāvjiem vai 
sazinieties ar klientu servisa centru. 
Tālrunis 80005005.

Jautājiet tirdzniecības pārstāvjiem vai 
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15

A K T I V I T Ā T E S



Krāsainie un amizantie vasaras raibumi... 

Konkurss „VasarRaibumi” atklāj tos 
mirkļus, ko baudījām atvaļinājumu 
laikā. Tuvākā vai tālākā apkārtnē 
iemūžināti kadri ieguva konkrētas 
aprises un balsojuma rezultātā – arī 
uzvarētājus. Trīs bildes, kas guva 
vislielāko piekrišanu, vēlamies parādīt 
arī jums.

  AGA foto konkursa uzvarētāji:
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ZIGMUNDS KAZANOVSKIS, tirdzniecības 
pārstāvis:

– Viesu nams „Rakši” un tā burvīgā apkārtne ar pašu 
audzētiem eksotiskiem dzīvniekiem ir brīnišķīga vieta 
ģimenes atpūtai. Kādu dienu tur, baudot atpūtu, 
uzmanību piesaistīja kamieļu kustīgās mutes, domīgi 
zelējot āboliņu. Tas šķita tik fotogēniski, ka to nevarēju 
neiemūžināt. Prieks, ka bilde patika arī citiem. 

SANTA OZOLA, 
tirdzniecības pārstāve:

– Ja ieraugu kaut ko 
skaistu un pie rokas ir 
fotoaparāts, tad labprāt to 
izmantoju. Šo dabas skatu 
ieraudzījām, ar radiem 
apceļojot Latviju. Ceļā no 

Ventspils uz Kuldīgu mūs pārsteidza liels vējš 
un krusa, tad pēkšņi uzspīdēja saulīte un acu 
priekšā izauga šī brīnišķīgā varavīksne.

Vaļasprieki bieži dāvā 
jaukas emocijas ne tikai 
to īpašniekiem, bet arī 
apkārtējiem. Kā atklājās, 
AGA kolektīvā daudzu 
darbiniekus vieno kopēja 
aizraušanās – fotografēšana.

LĪGA LOČMELE, klientu 
servisa centra vadītāja:

– Pavadot atvaļinājumu 
Somijā uz nelielas saliņas 
Turku arhipelāgā, mani 
apbūra burvīgie saulrieti. 
Bilde ir dabīga, neapstrādāta. 
Mierīgās noskaņas un 

dzīve uz akmeņiem vedināja uz pārdomām, kā 
mūsu senči dzīvojuši bez elektrības. Lai arī bijām 
priviliģētākā stāvoklī, gana pirmatnēji likās, ka 
visa tehnika, kas bija mūsu rīcībā, darbojās ar gāzi: 
plītiņa, grils, lampa un pat ledusskapis.



AGA stratēģiskajās sacensībās 
uzņēmumiem S2
S2 sacensības ir izaicinājums uzņēmumu 
komandu intelektuālajai un fiziskajai 
varēšanai, komandas vienotībai un 
konkurētspējai citu vadošo uzņēmumu 
komandu vidū. Tās organizē mārketinga 
un sponsorēšanas aģentūra A/S Nords 
Event Communications sadarbībā ar Diena 
un aktīvo tūrisma centru EŽI. Gandrīz 
četrdesmit Latvijas uzņēmumu divas 
dienas pavadīja intensīvā cīņā.

Sacensību izaicinājums slēpjas pareizas 
stratēģijas izvēlē, rūpīgā plānošanā, laika 
kontrolē, fiziskās spējās, atjautības un 
matemātisko uzdevumu risināšanā un 
erudīcijā.

AGA komanda uzrādīja labu sadarbību, 
kopējo stratēģiju un fizisko gatavību. 
Kopvērtējumā zelta viducis - godalga par 
izlietajiem sviedriem, negulēto nakti 
un pārciesto aukstumu. Šis bija lielisks 
pasākums uzņēmumam kopumā, lai 
sajustu plecu vienotā ceļā uz nosprausto 
mērķi.

Sacensībās S2 uzvarēja komanda Exigen 
Services Latvia, atstājot aiz sevis Tele2. 
Trešo vietu ieņēma komanda Aldaris.

Pirmā diena: viss vēl priekšā. 
Komanda (no kreisās): Jurģis 
Ansfelds, transporta koordinators, 
Oskars Silkalns, loģistikas vadītājs, 
Līga Ločmele, Klientu servisa centra 
vadītāja, Valters Šķēle, Gaisa sadales 
rūpnīcas operators, Olavs Ķiecis, 
ģenerāldirektors, valdes loceklis.

Pirmajā posmā komandām bija 
jāparāda orientēšanās spējas. Katrai 
komandai tiek dots starta kapitāls, ko tā 
var nedaudz papildināt, risinot atjautības 
uzdevumus.

Otrais posms – Valmieras lidosta. 
Vēlā vakarā – aukstumā no dāvanu 
iesaiņojamā papīra, līstītēm, striķīšiem un 
dažādām citām noderīgām lietiņām bija 
jāuzkonstruē pūķis un jāpalaiž gaisā, citādi 
vērtīgos punktus nedabūt.

Pēc 1.dienas finiša Zilajā kalnā kopā ar 
līdzjutējiem.

Trešajā posmā dalībniekiem bija jānobrauc 
apmēram 15 km ar velosipēdiem un tad tumšā 
pļavā jāatrod jautājumi krustvārdu mīklai. 
Jautājumu meklēšanas laiks bija ierobežots un, 
risinot atbildes, bija jāievēro stingra disciplīna. 
Posms noslēdzās ar garu kāpienu Zilajā kalnā 
stipri pēc pusnakts. 
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Līdzjutēju draudzība. Savā improvizētajā 
kafejnīcā cienājām arī citu komandu 
līdzjutējus ar gāzēto dzērienu Wassermax, 
slāpeklī gatavotiem augļiem un kafiju. 

Ceturtajā posmā komandām jāpilda 
erudīcijas, komunikācijas un fiziskie 
uzdevumi, kas sadalīti vairākos līmeņos. 

Pēdējais posms sākās ar orientēšanos 
un savas komandas biedru atrašanu 
noteiktā meža apgabalā. Pēc komandas 
‘’atkal tikšanās’’ sākās laivu posms, kura 
laikā bija jāatrisina pieci matemātikas 
uzdevumi. Par katru neatrisināto 
uzdevumu bija jāairē soda posms pret 
straumi un tad uz leju līdz finišam.

Laimīgi finišā!

Labi noder pašu produkti – propāns un 
degļu komplekts, ko parasti izmanto 
jumtu klāšanā un citu virsmu karsēšanā. 
Slapjos un nosalušos žāvējām pusdienām 
atvēlētajā starplaikā.

Cēsu alus līdzjutēji dāvāja proviantu – alu, 
dalībniekiem no savas relikvijas – sena 
ugunsdzēsēju auto.

Vēlējām viņiem veiksmi, kā nekā mūsu 
klienti!
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Izdevējs AGA SIA.
Katrīnas iela 5, LV 1045, tālrunis 67023900, fakss 67023901
E-mail: aga@lv.aga.com, www.aga.lv
Atbildīgā par izdevumu Kitija Laiviņa
Datorsalikums SIA MaxMor
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Jaunums!
Propāna baloni no kompozīta materiāla
• Ērti lietojami sadzīvē: 

 - virtuvē
 - vasarnīcā
 - kempingā
 - jahtā vai kuterī
 - kemperī
 - kafejnīcās un restorānos

 
• Kontrolējams gāzes līmenis
• Stabils rokturis pārnēsāšanai
• Viegls
• Nerūsē
• Ir drošības ventilis

Visos AGA SIA tirdzniecības punktos. 

www.aga.lv

Sauleskalns

AGA SIA tirdzniecības vietas
Klientu servisa centra tālrunis: 80005005; www.aga.lv


