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Drošība ir kļuvusi par prioritāti visās jomās un izvirza aizvien jaunus un 
jaunus kritērijus, tāpēc mēs tam pievēršam īpašu uzmanību.    

Kā jau starptautiskam uzņēmumam mums ir detalizēti izstrādāta pašiem 
sava veselības, drošības un kvalitātes politika. Tās ir galvenās vadlīnijas, 
kas nosaka mūsu attiecības ar darba vidi un drošību kopumā. Esam 
priecīgi, ka varam šīs labās atziņas ieviest arī Latvijā. Drošības politikas 
galvenie principi ir ļoti vienkārši: mēs negribam nodarīt neko sliktu 
ne apkārtējai videi, ne cilvēkiem, mēs respektējam mūsu partnerus, 
materiālās vērtības un visu, ar ko strādājam. Mums ir noteikti principi, 
vīzija un apņemšanās, ko apņēmīgi soli pa solim ieviešam savā ikdienā. 
Lūk, daži svarīgākie: 

- Gaisa gāzu sadale sākas rūpnīcā. Mēs lepojamies ar savu rūpnīcu 
Valmierā. Tā ir videi draudzīgāka un efektīvāka, jo tā patērē par 15% 
mazāk elektroenerģijas nekā analogas rūpnīcas Eiropā un pasaulē. 
Saražoto gāzi sašķidrinātā veidā pārved uz gāzu uzpildes staciju, kur 
drošības politikas ietvaros esam radījuši acīmredzamas lietas. Mēs 
nebraucam ar vecām mašīnām. Esam gatavi apakšuzņēmējiem maksāt 
mazliet vairāk, bet mēs zinām, ka nepiesārņosim vidi. Mēs ievērojam 
vides prasības automašīnu dzinējiem – eiro 4 un 5, jo tie rada mazāk 
izmešu un ir draudzīgāki videi.  

- Esam modernizējuši gāzes uzpildes staciju atbilstoši visstingrākajiem 
drošības standartiem. Rūpējoties par drošu darba vidi, esam 
investējuši ļoti dārgā robotā, kas atvieglo monotono balonu 
šķirošanas darbu, bet cilvēki var veikt produktīvākus uzdevumus. 
Uzpildes stacija ir Eiropas līmenī. Mūsu uzņēmumā tā ir labs paraugs, 
kā vajadzētu strādāt turpmāk. Produktu un cilvēku kustības plūsmas 
ir pārdomātas un izrēķinātas, lai nebūtu lieka enerģijas patēriņa. 

Svarīgs faktors ir individuālie darba līdzekļi – darba telpas, informācija 
darbiniekiem u.c. 

- Lai pārvadājot balonus novērstu troksni, kas piesārņo vidi, gāzu 
baloniem liekam virsū plastmasas uzlikas.  

- Produkts, kas nonāk pie klienta, ir vērsts uz vides aizsardzību. 
Piemēram, metinātājiem paredzētā aizsarggāze MISON®, kas, 
samazinot ozona daudzumu atmosfērā, rūpējas par metinātāju 
veselību, bet ODOROX® odorizētais skābeklis ar savu spēcīgo smaku 
brīdina par gāzu noplūdi, tā novēršot bīstamas vides risku.  

- Lielu atsaucību ir guvuši drošības semināri, ko piedāvājam saviem 
klientiem. Redzot darbinieku un vadības interesi, ir skaidrs, ka vēl ir 
ļoti daudz ko darīt. 

- Esam ieguvuši darba drošības un vides aizsardzības sertifikātu OHSAS 
18001. 

Esam gandarīti, jo mūsu drošības un vides politika vairo gan mūsu 
klientu, gan mūsu darbinieku lojalitāti un uzticību. Tas ir svarīgi, jo rūpes 
par vidi un drošību ilgtermiņā nodrošina biznesa ilgtspēju, kas rezultējas 
ar stabilākiem ienākumiem. 

Šobrīd Latvijā tiek veidoti jauni MK noteikumi, kas regulēs balonu apriti. 
AGA ir atbalstījusi Ekonomikas ministriju ar tehnisko informāciju, kas 
balstās uz mūsu  veselības, drošības un vides politikas svarīgākajiem 
principiem. Lepojamies, ka mūsu ieteikumi ir sadzirdēti un Ekonomikas 
ministrija tos ir ņēmusi vērā. 

Nākotnē drošības loma tikai palielināsies. Ja uzņēmums domā par saviem 
darbiniekiem un klientiem, tad šajā virzienā ir jāstrādā aizvien vairāk. Un 
tieši to mēs gribam pateikt saviem klientiem šajā izdevumā!

Olavs Ķiecis 
AGA SIA valdes loceklis,

mārketinga un tirdzniecības vadītājs

Esiet sveicināti mūsu draugi, 
sadarbības partneri un klienti! 
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Sakārtos gāzes balonu tirgu 

Šobrīd Ekonomikas ministrijā tiek izstrādāti normatīvo 
aktu grozījumi, lai atbilstoši Eiropas Savienības 
direktīvām sakārtotu gāzes balonu aprites noteikumus. 

Par svarīgākajām aktualitātēm šajā jomā 
jautājam Ekonomikas ministrijas Iekšējā 
tirgus departamenta Atbilstības novērtēšanas 
nodaļas vadītājam Edijam Šaicānam. 

– Kāpēc šobrīd tiek izstrādāti jauni grozījumi 
normatīvajos aktos par gāzes balonu apriti? 

– Mērķis ir viens un vienkāršs – nodrošināt, 
ka Latvijas tirgū ir tikai droši gāzes baloni. 
Šobrīd lielākā daļa gāzes balonu, kas 
pieejami tirgū ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā 
un Igaunijā, ir mantojums no PSRS laikiem, 
daļai no tiem pat nav dokumentu, kas 
apliecinātu, kad un kur baloni ražoti, vai tiem 
ir veiktas nepieciešamās drošības pārbaudes. 
Diemžēl pēdējos gados ir notikuši arī vairāki 
nelaimes gadījumi, kurus izraisījuši nedroši 
vai nepareizi lietoti gāzes baloni. Galvenais 
mērķis šobrīd visām Baltijas valstīm ir kopīgs: 
lai gāzes balonu parks pilnībā atbilstu 
Eiropas Savienības noteiktajām prasībām un 

nevienam nebūtu nekādu šaubu, ka tas varētu 
radīt draudus apkārtējo veselībai, dzīvībai 
un drošībai. Šobrīd Ekonomikas ministrijā 
norit rūpīgs darbs, lai izstrādātu grozījumus 
normatīvajos aktos, lai šo jomu sakārtotu un 
atjaunotu balonu parku. Šajā jomā ir vairākas 
būtiskas lietas. Vispirms ir nepieciešams 
izņemt no tirgus aprites vecos GOST standarta 
gāzes balonus, kas neatbilst Eiropas Savienībā 
noteiktajām tehniskajām prasībām. Paralēli 
veco balonu nomaiņai pret jauniem ir plānots 
izstrādāt regulējumu, kas attiecas tieši uz 
balonu apriti. Šeit svarīgi definēt, kam baloni 
pieder, kas un par ko ir atbildīgs, jānosaka 
prasības attiecībā uz tirdzniecības vietu 
reģistrāciju, informāciju, kas ir jāsniedz 
patērētājam utt. 
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– Kādi būs ieguvumi? 

– Ieguvumi būs divi. Pirmais – tirgū būs 
pieejami tikai tādi baloni, kas ir pārbaudīti, par 
kuriem patērētāji būs droši, ka tie ir nekaitīgi 
gan lietotājam, gan apkārtējai videi. Otrs – 
jaunie gāzes balonu aprites noteikumi ieviesīs 
skaidrus priekšrakstus balonu tirdzniecībai. 
Šobrīd balonu aprite darbojas līdzīgi tukšo 
pudeļu taras principam – vienu atdod, otru 
paņem, un balons klejo no rokas rokā. Tāpēc ir 
plānots mainīt pašu ideju – balonam būs viens 
īpašnieks, kas būs atbildīgs par tā regulārām 
tehniskajām pārbaudēm un uzturēšanu 
atbilstoši Eiropas Savienības prasībām. 

Ir nosacījums, ka visiem baloniem ir jābūt 
marķētiem ar pī (p) zīmi. Arī šobrīd visiem 
baloniem, kas tiek ražoti un tirgoti Eiropas 
Savienībā, ir šī zīme. Tā apliecina, ka balonam 
ir veiktas visas nepieciešamās novērtēšanas 
darbības, ka tas ir pārbaudīts, atbilst noteiktām 
prasībām un nerada nekādu risku – ne 
cilvēkiem, ne apkārtējai videi. 

– Kurš ir atbildīgs, ja kaut kas notiek? 
Īpašnieks, uzpildītājs vai lietotājs? 

– Atbildības var mainīties, un ne vienmēr 
par visu atbild balona īpašnieks. Ir situācijas, 
kurās vainīgs ir pats balona lietotājs, ja 
balons tiek nepareizi uzstādīts vai lietots, 
piemēram, novietots pārāk tuvu karstai 
plītij vai tamlīdzīgi. Īpašnieks nevar 
atbildēt par to, ko lietotājs dara ar balonu 
savās mājās vai darba vietā. Īpašnieks 
būs atbildīgs par balona tehniskā stāvokļa 
atbilstību tehniskajām prasībām, vai tas 
nav deformējies, vai tam nav mehānisku 
bojājumu vai korozijas pazīmju, vai tam 
savlaicīgi ir veiktas periodiskas pārbaudes. 
Savukārt balona uzpildītājs atbildēs par 
gāzes kvalitāti, lai gāzes uzpilde tiktu veikta 
drošos, likumdošanas prasībām atbilstošos, 
pārbaudītos balonos, ievērojot maksimāli 
pieļaujamo gāzes daudzumu balonā. 
Sakārtojot atbildības jomas ar normatīvo aktu 
palīdzību, turpmāk nevajadzētu būt nekādām 
domstarpībām.  

– Ko tas dos iedzīvotājiem? 

– Iedzīvotāji šajā gadījumā būs lielākie 
ieguvēji, jo tirgū būs tikai tādi baloni, kuri ir 
atbilstoši pārbaudīti, un par to drošuma līmeni 
nevajadzētu būt šaubām. Sākotnēji iedzīvotāji 
var sastapties ar zināmām neērtībām, proti, 
neskaidrības sajūtu – kur likt veco balonu 
un kur dabūt jaunu, taču ilgtermiņā jaunu, 
atbilstošu balonu izmantošana sevi attaisnos, 
jo samazināsies apdraudējuma risks, kas 
rodas, lietojot gāzes balonus, par kuru tehnisko 
stāvokli ziņas ir ierobežotas.

Tāpat tiks sakārtots gāzes balonu tirgus, kā 
rezultātā tiks atrisināts neskaidrais jautājums 
par gāzes balonu īpašumtiesībām. Ar gāzes 
balonu aprites regulējumu tiks pārtraukta 
līdzšinējā prakse, kad gāzes balons ceļoja 
no rokas rokā un nebija zināms, kurš ir tā 
īpašnieks. Tāpat arī regulējums paredzēs 
mehānismu, kādā veidā sabiedrībai tiks 
sniegta informācija par legālajiem gāzes 
balonu tirgotājiem, kā arī viņu rīcībā būs 
pilnīga informācija par nosacījumiem, kas 
jāievēro gāzes balonu lietošanas laikā. 
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AGA jaunie produkti 

Valdība ir nolēmusi spert jaunu soli un mēs esam 
tuvāk drošībai. Igaunija šo procesu ir uzsākusi šī 
gada janvārī, Lietuva vēl to tikai plāno, bet Latvijā 
vecos GOST balonus vairs nedrīkstēs uzpildīt un arī 
izmantot no 2015. gada. 

ODOROX® - skābeklis ar pievienoto vērtību 
drošībai 

Aicinām izvēlēties tieši AGA skābekli: 
- mainīt veco GOST balonu uz AGA skābekļa 

balonu; 
- izvēlēties produktu, kas ir orientēts uz drošību 

– ODOROX®. Tas ir odorizēts skābeklis, kam 
ir pievienota viela, kas rada ļoti nepatīkamu 
aromātu, ko var tūdaļ sajust, ja ir gāzes noplūde. 
ODOROX® pieejams mazumtirdzniecībā no šī 
pavasara. 

3 produkti mazumtirdzniecībā

Tiem, kuri izmanto gāzi mājās, ēdiena 
pagatavošanai, sarkano balonu vietā AGA piedāvā 
3 lieliskas alternatīvas: 

- Nomāt: nodot AGA bezmaksas utilizācijā 
sarkano balonu un noslēgt ar AGA nomas līgumu 
par balonu, ko pildām ar AGASOL® gāzi, kurā 
ir vairāk kā 90% tīra propāna. Tas nozīmē, ka 
visus jautājumus par drošību uzņemas AGA. Mēs 
pārbaudām balonu pirms un pēc uzpildīšanas un 
garantējam gāzes kvalitāti.

- Pirkt: mājsaimniecībām laba alternatīva 
sarkanajiem baloniem ir jauns AGA produkts 
mazajos 11 kg balonos, kuru gāzu maisījumā ir 
vairāk nekā 60 % propāna.
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- Pirkt: grilgāze – balonos no viegla 
kompozītmateriāla. Tas nozīmē, ka baloni ir viegli 
un ērti pārvietojami. Ideāli piemērots risinājums 
grilēšanai dārzā, lietošanai kemperu un jahtu 
virtuvītēs u.tml. Grilgāzes maisījumu veido augstas 
kvalitātes gāzes, kam pievienots odorants, lai gāze 
sadegot neveido nelāgas smakas.  

AGASOL® propāna balonu priekšrocības

AGASOL® raksturo lieliska iztvaikošanas spēja, tāpēc 
AGA piedāvātā gāze pelēkajos balonos jau ir ieguvusi 
popularitāti un klientu uzticību. 

Viens no svarīgākajiem kritērijiem ir iespēja izlietot 
visu gāzi pat bargas ziemas apstākļos, iztukšojot 
balonu pilnībā, jo propāns iztvaiko pat – 42 grādos. 
Ar butāna gāzi pildītos balonus pilnībā iztukšot nav 
iespējams, jo butāns iztvaiko temperatūrā, kas nav 
zemāka par 00 C, tāpēc daļa gāzes vienmēr paliek 
balonā. Turklāt vecajos balonos apmēram 10 % no to 
satura ir gadu gaitā uzkrājušies dažādi sārņi – naftas 
produktu smagās frakcijas, kas neizgaro. AGA balonos 
nav nevēlamu nosēdumu, kas sakrājas balonu 
ekspluatācijas laikā, tādējādi visa iepildītā gāze 
sadeg pilnībā. Turklāt uz virtuves sienām un tvaika 
nosūcējiem neveidosies nosēdumi, kas ir ļoti labi 
pazīstami sarkano balonu lietotājiem.

Akcentējam svarīgākās izmaiņas likumdošanā
Sākot ar 2015.gada 1.janvāri Latvijā aizliegts uzpildīt un tirgot Eiropas Savienības 
tehniskajām prasībām neatbilstošus gāzes balonus, bet sākot ar 2015.gada 1.jūliju – tiks 
aizliegta to lietošana.

Jaunās prasības gāzes balonu apritei.

8. Vietējā tirgū atļauta tikai tādu gāzes balonu aprite, kuri:
8.1. atbilst normatīvajiem aktiem par transportējamām spiedieniekārtām;
8.2. ir nodrošināti ar gāzes balona identifikāciju saskaņā ar šo noteikumu 17.punktu;
8.3. uzpildīti stacijās, kuras atbilst normatīvajiem aktiem par sašķidrinātās naftas gāzes 

balonu uzpildes staciju tehniskās uzraudzības kārtību. 
Skaidrojums: tā ir skaidra norāde, ka tirgū drīkst atrasties baloni, kuri ir verificēti 
atbilstoši EU normām. Tā kā GOST balonus šādi pārbaudīt (verificēt) nevar, to 
izmantošana nav atļauta. Drīkst tirgot tikai tādus sašķidrinātās naftas gāzes balonus, 
kas ir uzpildīti stacijās, kuras darbojas atbilstoši LV normatīviem. Tas nozīmē, ka tirgot 
nezināmas izcelsmes balonus nav atļauts.

10. Gāzes balonu tirgotājs nodrošina, ka apritē laižamie sašķidrinātās naftas gāzes 
baloni ir:
10.4. nodrošināti ar noslēgvāciņu un ventiļa aizsargu.
Skaidrojums: turpmāk baloniem ir jābūt ar ventiļa aizsargu. Tā kā GOST baloniem tādu 
nav, vai praktiski netiek lietoti, to tirdzniecība nav atļauta.  

2.1. Specifiskas prasības komersantu gāzes balonu apritei
15. Gāzes balonu tirgotājs ir tiesīgs iznomāt, izsniegt pret drošības naudu vai arī citā 

veidā nodot gāzes balonu lietotājam gāzes balonus.
Skaidrojums: MK noteikumi norāda, ka tiek veicināta balonu izsniegšana pret ķīlas 
naudu. Tas veido īpašuma attiecības un atbildību par tehnisko stāvokli uzliek gāzes 
balonu īpašniekam. Agrāk tas netika regulēts vispār.
16. Iztukšota gāzes balona apmaiņa pret pilnu gāzes balonu notiek starp viena gāzes 

balona īpašnieka baloniem.
Skaidrojums: tas norāda, ka tirgotājs drīkst pieņemt apmaiņai no lietotāja tikai tā paša 
īpašnieka balonus. 

2.2. Specifiskas prasības lietotāju gāzes balonu apritei
24. Pēc gāzes balona uzpildes gāzes balonu tirgotājam ir pienākums atgriezt to gāzes 

balona lietotājam, kurš attiecīgo gāzes balonu nodeva uzpildei.
Skaidrojums: ja tiek mainīti lietotāja īpašumā esoši baloni, tas nozīmēs zināmu neērtību, 
jo tirgotājam ir jāatdod lietotājam tas pats balons. Tāpēc lietotājam ir izdevīgāk balonus 
nomāt vai ņemt no tirgotāja, iemaksājot drošības naudu. 
27. Gāzes balonu tirgotājam pirms gāzes balonu tirdzniecības uzsākšanas ir pienākums 

informēt PTAC par gāzes balonu tirdzniecības uzsākšanu attiecīgajā tirdzniecības 
vietā.

Skaidrojums: visas balonu tirdzniecības vietas tiks reģistrētas un turpmāk būs pieejama 
informācija gan patērētājiem, gan PTAC, kas varēs kontrolēt tirdzniecības vietas, tādējādi 
vajadzētu izzust nelegālajām tirdzniecības vietām. 

4. Gāzes balonu lietotāju tiesības un pienākumi
36. Gāzes balona lietotājam aizliegts veikt jebkādas patvaļīgas darbības ar gāzes balonu 

un tā drošības ierīcēm, tai skaitā gāzes balona ventiļa remontu.
Skaidrojums: tas ir svarīgi no drošības viedokļa, agrāk šādas atrunas nebija vispār.

Pārejas periodā noritēs pakāpeniska veco balonu izņemšana no tirgus un nomaiņa ar 
jaunajiem. Pirmos izņems tos balonus, kam būs notecējis periodiskās pārbaudes termiņš. 
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G–TECTA® gāzu detektori ir jauns produkts 
drošības pakalpojumu klāstā. Tie ir dažādi, 
gan tādi, kas paredzēti tikai vienai gāzei, gan 
sarežģītāki – ar dažādām papildus funkcijām un 
maināmiem sensoriem. Vienkāršākie personālās 
aizsardzības portatīvie detektori ir paredzēti 
tikai dažām gāzēm, piemēram, skābeklim un 
oglekļa dioksīdam. 

Skābekļa detektors
Labi piemērots aizsardzībai, strādājot vidē, 
kurā var rasties skābekļa deficīts. Skābekļa 
koncentrācijas samazināšanās gaisā var radīt 
nosmakšanas risku. Tā var notikt, strādājot 
lielās tvertnēs, kur ir slikta ventilācija, noslēgtās 
telpās, piemēram, alus darītavā, kur rūgšanas 
procesā var veidoties CO2, tas var būt dažādās 
vidēs, kur strādā ar šķidro slāpekli, jo šīs gāzes 
izspiež no gaisa skābekli. Detektors, uztverot 
atšķirības no normas, signalizē, ka nekavējoties 
ir jāveic kaut kādi drošības pasākumi.

G–TECTA® detektori kontrolē drošu vidi  

Rūpēs par klientu darba drošību AGA piedāvā aizvien jaunākus 
risinājumus. Viens no tiem ir individuālās aizsardzības produkti 
G–TECTA® gāzu detektori, kas kontrolē gaisa piesārņojumu.  

Vairākām gāzēm 
Sarežģītākie detektori ar vairākiem sensoriem 
spēj uztvert dažādas gāzes. Daži ir aprīkoti ar 
speciālu gaisa sūkni un ierīci, ar ko iegūt gaisa 
paraugus pirms ieiešanas telpā. Detektorus lieto 
gan kā individuālās, gan kolektīvās aizsardzības 
līdzekļus, lai strādājot var kontrolēt drošu vidi. 
Tas ir svarīgi darbā ar citām gāzēm, piemēram, 
katlu mājās, kur izmanto deggāzes, un 
laboratorijās, kur strādā ar indīgām gāzēm, ūdens 
sagatavošanas stacijās, kur ūdens attīrīšanai 
izmanto hloru, un dažādās kanalizācijas šahtās, 
kur jāveic cauruļu apkope, var veidoties 
sērūdeņradis, kas spēj noindēt cilvēku. 
 
G–TECTA detektori ir paredzēti skābeklim, 
oglekļa monoksīdam, oglekļa dioksīdam, sēra 
dioksīdam, amonjakam u.c. 
Segmenti, kur tos var izmantot: 
lauksaimniecībā, piemēram, siltumnīcās, kur 
papildus piegādā oglekļa dioksīdu, lai vairāk 
veidotos zaļā masa; lai izvairītos no jebkāda 
noplūžu riska – rūpnīcās, ķīmiskajās ražotnēs, 

kur izmanto gāzes, ugunsdzēsībā, spēkstacijās, 
TEC, kur izmanto dabas gāzi u. tml. 

Visām vajadzībām  
Detektoru izvēle ir ļoti plaša, AGA katram 
klientam cenšas atrast piemērotāko, sākot 
no vienkāršākajiem individuālās aizsardzības 
portatīvajiem detektoriem, līdz pat sarežģītiem 
detektoriem, kā arī stacionāri uzstādāmām 
ierīcēm, kas tiek izmantotas darbam vidēs, kur 
var būt gāzu noplūde vai var rasties gāzes, kuras 
var būt bīstamas cilvēku veselībai un drošībai.  

Zināšanai:
– portatīvie gāzu detektori ir vienkārši 

lietošanā, to darbību nodrošina viena poga;  
– spilgtā krāsa un atstarojošās uzlīmes 

uzlabo detektora rādījumu pārskatāmību to 
lietošanas laikā, 

–  G–TECTA® sensoru tehnoloģija nodrošina 
uzticamus un kvalitatīvus gāzes mērījumus, 
kā arī tūlīt brīdina, ja radušās sensora 
funkcionalitātes problēmas.
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– vairāku gāzu noteikšanas detektoriem 
ir augšup vērsts displejs, lai maksimāli 
palielinātu informētību par gāzu līmeņiem 
slēgtās telpās, brīdinājuma diodes gaisma ir 
skaidri saskatāma; 

– vienas gāzes ierīces ir kompaktas, viegli 
nēsājamas;  

–  visi detektori ir sertificēti atbilstoši 
globālajiem standartiem un ir piemēroti 
izmantošanai gan drošās zonās, gan 
potenciāli sprādzienbīstamā vidē.

 
G-TECTA® SG detektors vienai gāzei
3 28 gāzes sensora opcijas
3 Viegls un izturīgs 
3 IP65 klase  

G-TECTA® 4G detektors vairākām gāzēm
3 3 ieeju 4 gāzu ierīce
3 14 gāzes sensora opcijas
3 IP65 un IP67 klase

G-TECTA® 4GP detektors vairākām gāzēm
3  4 ieeju 4 gāzu ierīce
3  26 gāzes sensora opcijas
3  Iekšējais sūknis pēc standarta (iespēja bez 

sūkņa)
3  Īpaši izturīgs pie lielām slodzēm
3  Datu lejupielāde, izmantojot infrasarkano 

savienojumu
3  IP65 klase

Klientu atsauksmes 

Agrofirmas Tērvete alus darītava 
Mehānikas inženieris Vilnis Krievkalns:

Alus darītavā alus rūgšanas procesā veidojas 
CO2, kam piemīt smacējošas īpašības, kā 
rezultātā cilvēks var zaudēt samaņu un pat 
nosmakt. Turklāt pakāpeniski gaisā var rasties 
arī skābekļa deficīts. Rūpējoties par darbinieku 
veselību un drošību alus pagrabos un slēgtās 
telpās, kur ir paaugstināts CO2 koncentrācijas 
risks, jau vairākus gadus mēs lietojam G–TECTA® 
detektorus, kas kontrolē gan CO2 daudzumu, 
gan skābekļa koncentrāciju gaisā. Mums ir lielie, 
stacionārie detektori, kas, fiksējot paaugstinātu 
CO2 līmeni, dod signālu ventilācijas sistēmai. Tā 
iedarbina ventilatorus, kas izsūknē piesārņoto 
gaisu un padod svaigo. Papildus lietojam arī 
mazos individuālās aizsardzības detektorus, ko 
darbinieki nēsā līdzi kabatā. Tie ir nepieciešami 
cilvēku drošībai ne tikai alus pagrabos, bet 
arī tad, ja ir jānokāpj kādā tvertnē. Detektors 
kontrolē skābekļa koncentrāciju gaisā un, ja 
tas vairs neatbilst drošības normai, dod skaņas 
signālu, ka nekavējoties ir jāiet ārā no konkrētās 
telpas un jānodrošina papildus ventilācija. 
Detektori palīdz uzturēt darbam drošu vidi. 

SIA Lexel Fabrika 

SIA Lexel Fabrika nodarbojas ar elektronikas un 
elektroinstalācijas piederumu ražošanu. SIA Lexel 
Fabrika ir dibināta 1993.gadā un 1999. gadā tā 
pievienojās Schneider Electric, Francijā dibinātam 
starptautiskam koncernam, kas nodarbina 150 
000 darbinieku vairāk nekā 130 valstīs.  

Gunita Greiliha, SIA Lexel Fabrika darba un 
vides aizsardzības speciāliste: 

Schneider Electric vadība ir izstrādājusi 
uzņēmuma drošības politiku, kuras stūrakmens 
ir jebkuru risku izvērtēšana un novēršana, 
turklāt atbildību uzņemas gan vadība, gan 
katrs darbinieks. Mūsu prasības drošības jomā 
ir gandrīz ideālas, un mēs tiecamies sasniegt 
visaugstāko līmeni – strādāt bez neviena 
negadījuma. Drošība ir mūsu prioritāte, tāpēc 
drošības noteikumiem ir jābūt skaidriem, labi 
pārzinātiem un piemērotiem bez jebkādiem 
kompromisiem. 

SIA Lexel Fabrikas ražotnē izmantojam 
viļņa lodēšanas iekārtu, kurā ir vajadzīgs 
slāpeklis, kas samazina skābekļa daudzumu, 
lai nenotiktu alvas oksidēšanās. Darbs ar 
slāpekli vienmēr ir saistīts ar zināmu risku. Ja 
kaut kas kaut kādu apstākļu dēļ notiek ne tā 
kā paredzēts, slāpeklis nokļūst gaisā, kur tas 
izspiež skābekli un tādējādi apdraud cilvēka 
veselību. Izvērtējot riskus, sadarbībā ar AGA 
tika pieņemts lēmums ražošanas telpā uzstādīt 
vienu kopējo gāzes detektoru, kas kontrolē 
skābekļa daudzumu gaisā. Ja skābekļa līmenis 
pazeminātos līdz 9%, detektors dotu signālu, 
ka steigšus ir jāpamet telpa. Protams, gāzes 
noplūdes bīstamības risks ir minimāls, tomēr 
arī šie pasākumi ir papildus drošība mūsu 
darbiniekiem. Tā kā visi strādā vienā telpā, 
katram individuālais personiskās aizsardzības 
detektors nav vajadzīgs. 

SIA Lexel Fabrikas ražotnē 

Tērvete alus darītava
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Rūpēs par klientu drošību 

Lai rūpētos par drošu darba vidi, strādājot 
ar gāzēm, gāzu baloniem un iekārtām, AGA 
saviem klientiem pateicībā par ilggadējo 
sadarbību piedāvā koncentrētu – apmēram 
divu stundu apmācību kursu viņu ražotnē. Tas 
ietver pamatzināšanu kopumu par gāzu balonu 
uzglabāšanu, drošu apiešanos ar gāzu baloniem 
un iekārtām, gāzu īpašībām un AGA speciālistu 
rekomendācijām par konkrētiem drošības 
pasākumiem, lai ierobežotu riskus, uzlabotu 
darba vidi, darba drošību un, kā arī samazinātu 
gāzu patēriņu un izmaksas, ikdienā izmantojot 
vienkāršus un drošus darba paņēmienus. Mācībās 
tiek demonstrēti dažādi praktiskie piemēri, 
izmantojot uzņēmumā esošās gāzu iekārtas un 
iesaistot dažāda līmeņa uzņēmuma darbiniekus 

Darba vide, strādājot ar gāzēm, gāzu 
baloniem un iekārtām

Aizvien biežāk AGA klientu uzņēmumos 
darbinieku neapzinātas/apzinātas darbības 
vai pat bezdarbības rezultātā rodas bīstamas 
situācijas darba vietās. Piemēram, bojāts vai 
pat ekspluatācijai nederīgs gāzu aprīkojums, 
gāzu noplūde iekārtu savienojumos 
un cauruļvados rada neprognozējamu 
izejmateriālu pārtēriņu un apdraud drošību. 
Joprojām nepareiza gāzes vai gāzu balonu 
ekspluatācija izraisa negadījumus, kā rezultātā 
cieš cilvēki un tiek radīti nopietni materiālie 
zaudējumi. Par visiem negadījumiem mēs 
bieži vien pat neuzzinām, ja vien tie neizraisa 
plašu publicitāti un nenonāk uzraugošo 
institūciju redzeslokā.

diskusijā par pareizu rīcību dažādās situācijās, 
kas saistītas ar gāzu un gāzu balonu lietošanu, 
gāzu noplūdes identifikāciju un novēršanu.

Svarīgākās drošības kursa tēmas:  

Kur un kā uzglabāt gāzu balonus?
Kādas gāzes un gāzu balonus lieto uzņēmumā?
Kādas ir konkrēto gāzu īpašības?
Kādi galvenie riski ir saistīti ar gāzes un balonu 
lietošanu?
Kā pamanīt iespējamos riskus?
Kā novērst riska faktorus un uzlabot darba vidi 
un drošību?
Kā pareizas procedūras ievērošana var 
samazināt uzņēmuma gāzu izmaksas?
Kā pareizi un droši mainīt balonus, lai neiegūtu 
traumas un nesabojātu gāzu reduktorus?
Kā rīkoties, ja noticis negadījums ar gāzu 
balonu vai iekārtu?

Uzņēmuma ieguvumi:

3  Iespēja novērst kādu bīstamu situāciju 
nākotnē.

3  Sakārtota gāzu saimniecība atbilstoši 
labai praksei un rekomendācijām.

3  Atbilstoši likumdošanai veiktas 
darbinieku apmācības, kas fiksētas 
dokumentāli, lai pēc vajadzības 
uzrādītu uzraugošiem iekšējiem un 
ārējiem auditoriem, kā arī Valsts darba 
inspekcijai. 

3  Optimizētas gāzes izmaksas, izvairoties 
no nepamatota gāzu pārtēriņa.

3  Iespēja iekļaut MISON®, ODOROX®, 
drošības ierīču un citu produktu lietošanu 
sava uzņēmuma pasākumu plānos, kas 
ir saistīti ar Valsts darba inspekciju un 
noteikto standartu (9001, 18001, 14001) 
prasībām.

3  Iespēja sniegt darbiniekiem papildus 
motivāciju, norādot uz paaugstinātu 
darba vides drošību, ko sniedz MISON®, 
ODOROX® un citas drošības ierīces. 

Ieguldījums labākai nākotnei – drošības mācības 

Pagājušā gada nogalē AGA aizsāka jaunu tradīciju –
klientiem piedāvāt drošības mācību kursu, ko vada 
klienta ražotnē. 
2014.gadā AGA turpina izglītojošo kampaņu par 
drošu darbu ar gāzēm un gāzu baloniem. 
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Kopš dibināšanas 1961. gadā uzņēmums VNT 
ir kļuvis par vienu no progresīvākajiem naftas 
produktu pārkraušanas un uzglabāšanas 
termināļiem Baltijas jūras reģionā ar 
kopējo uzglabāšanas jaudu gandrīz 1,2 
miljonu m3 apjomā. Šobrīd VNT ir daļa no 
augošas uzglabāšanas termināļu grupas 
VTTI, kas darbojas visā pasaulē un sniedz 
klientiem drošus, efektīvus un elastīgus 
pārkraušanas pakalpojumus, saglabājot augstu 
konkurētspējas līmeni.

AGA metināšanas inženieris Juris Priednieks: 
 
VNT no AGA iegādājas dažādas industriālās 
gāzes tehniskajiem metināšanas darbiem un 
speciālās gāzes laboratorijai analīžu veikšanai. 
VNT ir vieni no pirmajiem, kas drošības nolūkos 
metināšanai izmanto ODOROX® – skābekli 
ar piedevu, kas rada dabas gāzei līdzīgu 
smaku. Tas palīdz ātri konstatēt gāzes noplūdi, 
jo paaugstināta skābekļa koncentrācija 
palielina ugunsgrēka risku. Lai parūpētos par 
drošības līmeni darbā ar gāzēm, VNT terminālī 
noorganizējām Weldonova semināru, kurā 14 
tehniskie darbinieki mācījās drošam darbam 
ar gāzes baloniem, kā arī pareizai rīcībai ar 
skābekli, acetilēnu un propānu. Praktiskajā daļā 
apguvām, kā pareizi atvērt balonu, pievienot 
reduktoru, aizdedzināt degli un strādāt ar 
metālu. Semināra galvenais jautājums bija 
drošība, lai izanalizētu nelaimes gadījumu 

Ieguldījums darba drošībā 

Uzņēmums Ventspils nafta termināls (VNT) nopietni attiecas 
pret drošības jautājumiem, apzināti izvēloties produktus un 
pakalpojumus, kas paaugstina drošības līmeni, kā arī ievieš 
aizvien jaunākas un drošākas tehnoloģijas.  

pirmcēloņus, kam ikdienā jāvērš uzmanība, 
lai novērstu jebkuru darba risku, un gūtās 
zināšanas praktiski izmantotu savā ikdienas 
darbā, lai nepieļautu nevienu negadījumu. 
Pēc šī semināra mums piedāvāja novadīt vēl 
vienu semināru par speciālajām gāzēm tieši 
laboratorijas darbiniekiem. 
 
VNT laboratorijas vadītāja Marina Voroņina:

Laboratorija nodarbojas ar naftas produktu 
kvalitātes kontroli. Mēs veicam produktu 
paraugu analīzes, kas ņemti VNT teritorijā no 
pilnajām tvertnēm un paraugiem, kas piegādāti 
no piestātnēm, cauruļvada vai vagoniem. 
Kvalitātes kontrole regulāri notiek tvertnēs, 
gan saņemot produktu, gan iekraujot to kuģos, 
saskaņā ar klienta pieprasījumiem un termināļa 
nolikumiem. 

Darba drošībai terminālī tiek pievērsta ļoti liela 
uzmanība  un tā ir prioritāte. Laboratorija nav 
izņēmums. Analīžu veikšanai mēs izmantojam 
dažādas gāzes. Piemēram, viens no galvenajiem 
naftas produktu kvalitātes rādītājiem ir 
sēra saturs naftas produktos. Šim nolūkam 
izmantojam hēliju un skābekli. Svina satura un 
citu metālu noteikšanai benzīnā izmantojam 
acetilēna gāzi. Uzliesmošanas temperatūras,  
koksa satura, pelnu satura noteikšanai 
izmantojam propāna gāzi. Auksto rādītāju 
noteikšanai kā atdzesētāju izmantojam ogļskābo 
gāzi. Tādēļ mums radās ideja gūt papildu 
informāciju tieši no uzņēmuma AGA par drošu 
darbu ar gāzu baloniem. Seminārs, ko vadīja 
Gastons Vereskuns, deva iespēju saņemt papildu 
zināšanas par riska faktoriem darbā ar gāzu 
baloniem, fizikāliem un ķīmiskiem riskiem, kā arī 
par riska samazināšanas pasākumiem darbā ar 
gāzēm, gāzu padeves sistēmām. Tā kā terminālī 
jau sen bija plānots gāzu balonus pārvietot 
ārpus laboratorijas ēkas, pēc detalizēta plāna 
apspriešanas termināļa vadība pieņēma lēmumu 
par jaunu novietņu uzstādīšanu visu gāzu balonu 
glabāšanai ārpus laboratorijas ēkas un jaunu 
gāzu līniju uzstādīšanu. Tas paaugstināja darba 
drošību laboratorijā un termināļa darbinieku, 
kuru darbs ir saistīts ar gāzu balonu nomaiņu un 
pieslēgšanu laboratorijā, drošību.

VNT remontdarbu ceha priekšnieks Borislavs 
Kapitonovs par drošības semināru: 

VNT uzņēmumā darba aizsardzībai ir būtiska loma. 
AGA drošības semināru organizējām, lai veicinātu 
darbinieku apzinīgumu par drošību un veselības 
aizsardzību darbā un samazinātu nelaimes 
gadījumu iespēju, strādājot ar degtspējīgām 
gāzēm, kā arī informētu par jaunumiem šajā 
darbības sfērā. Vislabāko apmācību var sniegt tas, 
kurš ar to reāli nodarbojas, tāpēc bija izvēlēta 
AGA, kuri ir profesionāļi šajā jomā, zina visas 
nianses un turklāt arī nodrošina mūs ar gāzēm 
saistīto aprīkojumu. Drošības seminārs bija ļoti 
noderīgs, arī saņemtie izdales materiāli palīdz, jo 
informācija mēdz aizmirsties.
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SIA East Metal ir 1997. gadā dibināts 
metālapstrādes uzņēmums, kura mātes 
uzņēmums un klientu starptautisko 
darījumu partneris ir East Metal Trade AS, 
kas veido pārdošanas un projektu vadību 
Dānijā, bet ražošanu Latvijā. Uzņēmumam 
ir divas rūpnīcas – Dobelē un Daugavpilī, 
kur ražo detaļas dažādām iekārtām – vēja 
ģeneratoriem, autoceltņiem, kokapstrādes 
iekārtām, bērnu rotaļu laukumiem, virvju 
vērpjamajām mašīnām u.c. Uzņēmuma 
ražošanas procesos uzsvars tiek likts 
uz konstrukciju metināšanas darbiem, 
nodrošinot produktu augstāko kvalitāti.

Zināšanas ir darba drošības pamats  

Abas ražotnes kopā nodarbina vairāk kā 600 
darbinieku, ražošanas platība pārsniedz 
23 000 m². Uzņēmuma klienti pārsvarā ir 
Dānijas uzņēmumi, bet gatavā produkcija nonāk 
gandrīz visās Eiropas valstīs, kā arī ASV. 
SIA East Metal priekšrocība ir spēja pielāgoties 
klienta vajadzībām un izgatavot nestandarta 
konstrukcijas ar augstu pievienoto vērtību 
nelielās sērijās, vai pat vienā eksemplārā.  

SIA East Metal no AGA iegādājas dažādus 
gāzu produktus, ko izmanto metālu griešanā, 
karsēšanā, bet lielākā daļa gāzu tiek izmantotas 
metināšanā.  

Metālu taisnošana 

Problēma: metinot metāls saraujas šuves 
virzienā, liecoties dažādos virzienos. 
Sametinātā metāla konstrukcija liecas, vērpjas 
un ieņem rasējumam neatbilstošus izmērus. Lai 
novērstu nepieļaujamās deformācijas un liktu 
konstrukcijai ieņemt sākotnējo pozīciju, metālu 
karsē noteiktos punktos. 

Risinājums: Latvijā metālu taisnošanu nevienā 
mācību iestādē nemāca. Ņemot vērā klientu 
pieprasījumu, AGA speciālisti ir izstrādājuši 
mācību materiālus un apguvuši procesus, lai 
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varētu dalīties ar saviem klientiem gan teorijā, 
gan praksē.

SIA East Metal Daugavpils rūpnīcas darbinieki 
divas dienas piedalījās AGA vadītajās 
teorētiskajās un praktiskajās mācībās par 
metālu taisnošanu, izmantojot acetilēna/
skābekļa liesmu. Nodarbībās metinātāji apguva 
drošības noteikumus darbā ar gāzi un gāzu 
baloniem, pareizu un drošu taisnošanas posteņa 
komplektāciju, informāciju par taisnošanas 
procesu, kā arī piedalījās praktiskajās 
nodarbībās par dažādām deformācijām un 
dažādiem degļiem.

SIA East Metal Daugavpils struktūrvienības 
Darba aizsardzības speciāliste Natālija 
Jegorova: 

Mūsu uzņēmumā ir izstrādāta īpaša drošības 
politika. Esam izvirzījuši prioritātes un 
stingri tās ievērojam, lai sasniegtu galveno 
mērķi – strādāt bez negadījumiem.  Mēs 
izmantojam visus nepieciešamos līdzekļus, lai 
novērstu jebkādus riskus darba vietā. Mūsu 
darbinieki strādā speciālos aizsargtērpos, nēsā 
aizsargķiveres un speciālus apavus.    

Mums ir ļoti svarīgi, lai mūsu darbinieki 
būtu labi apmācīti savā darbā, tāpēc mēs 
uzaicinājām AGA speciālistus novadīt 
kursu par metālu taisnošanu, izmantojot 
acetilēna/skābekļa liesmu. Divas dienas 
mūsu darbinieki gan teorētiski, gan 
praktiski apguva, kā pareizi strādāt ar gāzes 
iekārtām, ievērojot darba drošību darbā 
ar gāzi un gāzu baloniem. Patīkami, jo 
neviens cits izejvielu piegādātājs neko tādu 
nepiedāvā. Turklāt pēc mācībām 10 mūsu 
darbiniekiem izsniedza sertifikātus. Šīs 
mācības ir būtiskas, jo tās kolektīvā veido 
vienotu uzskatu par darba drošību.  

Sadarbība turpinās 

Pēc drošības semināra Daugavpilī SIA East 
Metal Dobeles filiālei pasūtīja Latvijas tirgum 
pilnīgi jaunu Linde izstrādātu un Vācijā ražotu 
metāla taisnošanas aprīkojumu Lindoflamm®. 
Ražotāja noteikumi paredz, ka, uzstādot jauno 
taisnošanas aprīkojumu, darbinieku instruktāža 
ir obligāta, tāpēc AGA speciālisti veica 
darbinieku apmācības, kā pareizi un droši lietot 
jauno iekārtu.

SIA East Metal Dobeles struktūrvienības 
direktors Dzintars Sīka: 

Uzņēmums darba drošībai ir piešķīris 
visaugstāko prioritāti. Mēs ieguldām lielu darbu 
un līdzekļus, lai darbiniekiem sarūpētu drošus 
darba apstākļus, nepieciešamos individuālās 
aizsardzības līdzekļus un augstākās kvalitātes 
apmācības. Tieši regulāras mācības un diskusijas 
ļauj darbiniekam apzināties iespējamos riskus 
un veidus, kā tos novērst, lai nepieļautu kļūdas, 
kas var apdraudēt paša vai kolēģa veselību un 
dzīvību. 

Ražošana ir sarežģīts process ar dažādu iekārtu 
un cilvēcisko faktoru mijiedarbību, un mūsu 
pieredze liecina, ka, nepārzinot visus riska 
faktorus, var rasties dažādi starpgadījumi, kas 
var beigties ar nopietnām sekām. Pieredze 
kalpo par mācību mums pašiem un liek saprast, 
cik svarīgi ir apmācīt darbiniekus.

Tā kā lielākā daļa ražošanas darbinieku ir 
metinātāji, kuru ikdienas darbs saistīts ar 
dažādu gāzu izmantošanu, gan metinot, 
gan sildot metālu, tad ļoti būtiski ir sniegt 
viņiem precīzu informāciju, kā to darīt pareizi. 
Tāpēc paralēli iekšējām apmācībām un darba 
drošības instruktāžām aicinām arī kompetentus 
konkrētās jomas speciālistus, lai darbiniekiem 
izstāsta, kas obligāti jāņem vērā un kādas 
būs sekas, ja to neievēros. AGA organizētie 
semināri ir labs veids kā atgādināt darbiniekiem 
par drošām metodēm darbā ar saspiestām 
gāzēm, pareizu balonu lietošanu, uzglabāšanu 
un pārvadāšanu, kā arī par metālapstrādes 
procesiem, kas tiek pielietoti ikdienas darbā.

Apgūstot jaunas zināšanas, darbinieks kļūst 
kompetentāks savas nozares speciālists, kas 
ļauj attīstīties arī pašam uzņēmumam. Katrs 
darbinieks ir uzņēmuma lielākā vērtība, tāpēc 
joprojām meklējam dažādas iespējas izglītot, 
pilnveidot un attīstīt savus darbiniekus. 

 
 
 
 



1.  Balonu pārvietošanai teritorijā 
vai telpās izmantojiet tam 
paredzētus speciālus ratiņus.

2.  Pirms lietošanas balonu droši 
nostipriniet, lai tas neapgāztos.

Veidojiet 
drošas balonu 
novietnes! 
Ievērojiet ugunsdrošības 
noteikumus un uzglabājiet 
gāzu balonus pareizi!  

Kategoriski aizliegts uzglabāt gāzu balonus 
pagrabstāvos, bēniņos, evakuācijas ejās u.c. vietās, 
kur tie varētu ietekmēt būvju un cilvēku drošību. 

KUR? 
Ieteicams izvēlēties ugunsdrošas nojumes ar līdzenu 
pamatni, dabisku ventilāciju (vaļējas sienas, stiepļu 
žogs u.tml.) vai atklātu nožogotu laukumu. Balonus 
var novietot arī pie ēkas ugunsdrošās sienas, ja tajā 
nav logu vai durvju ailu. 
! Nodrošiniet, lai baloni nav pieejami nepiederošām 
personām. 

KĀ? 
- Vismaz 10 m attālumā no balonu novietnes nedrīkst 

atrasties viegli uzliesmojoši priekšmeti vai materiāli. 
- Deggāzu balonu novietnē vai tās tuvumā jāatrodas 

vismaz 2 uguns dzēšamajiem aparātiem. 
- 10 m attālumā no balonu novietnes aizliegts lietot 

atklātu liesmu un smēķēt. 
- Uz/pie balonu novietnes redzamā vietā izvietojiet 

atbilstošas drošības zīmes. 
- Ugunsdrošības noteikumi ļauj gāzu balonus uzglabāt 

ar ventilāciju aprīkotos metāla konteineros (skapjos), 
ko novieto pie ēkas ugunsdrošās sienas.  

- Uzglabājiet tukšos balonus atsevišķi no pilnajiem. Ar 
tukšajiem baloniem apejieties tāpat, kā ar atbilstošas 
gāzes pilnajiem baloniem.

IEVĒRO! 
Skābekļa u.c. oksidējošu gāzu baloni jāuzglabā atsevišķi 
no deggāzu baloniem (5 – 6 m attālumā vai aiz 
ugunsdrošas šķērssienas).

Gāzu balonu 
lietošanas 
vispārējās 
prasības

14. Atgaisojiet gāzu padeves sistēmu: 
atver balona ventili, aizver balona 
ventili, izlaiž gāzi (spiedienu) no 
sistēmas un atkārto to 3–5 reizes.

16. Strādājot kontrolējiet spiedienu balonā, ja 
nepieciešams, veiciet darba spiediena/plūsmas 
korekcijas, vienmēr atstājot tukšajā balonā 
vismaz 2 bāru virsspiedienu.

 ! Balona iztukšošanas laikā atkarībā no 
reduktora konstrukcijas var būtiski mainīties 
reduktora izejas parametri.

17. Aizveriet balona ventili, izlaidiet gāzi (spiedienu) no 
sistēmas, aizveriet reduktoru, griežot regulēšanas 
skrūvi pret pulksteņa rādītāja virzienu līdz galam. 
Atvienojiet reduktoru no balona un novietojiet tā, 
lai reduktors nevar nokrist no augstuma.

18. Novietojiet tukšo balonu novietnē, 
izmantojot balonu ratiņus.

15. Lietojiet gāzu patērētāju/iekārtu un 
gāzu balonus atbilstoši lietošanas 
instrukcijai un citiem norādījumiem.

Vismaz 5 m, ja 
gāzes apjoms 
nepārsniedz 

200 m3 

Ugunsdroša 
siena

5 m



2.  Pirms lietošanas balonu droši 
nostipriniet, lai tas neapgāztos.

5.  Pirms reduktora pievienošanas, vizuāli novērtējiet 
vai augstspiediena blīve ir darba kārtībā, vai tā nav 
bojāta, vai reduktors ir aizvērtā stāvoklī. Pievienojiet 
reduktoru gāzes balona ventilim, pievelkot 
savienojumu ar atslēgu (vai ar roku, ja tā paredzēts 
reduktora instrukcijā).

6.  Lēni un vienmērīgi atveriet gāzes balona 
ventili par ½ apgriezienu un pārliecinieties 
par savienojuma hermētiskumu, izmantojot 
speciālu aerosolu TL4 vai ziepju šķīdumu.

 ! Strauji atverot skābekļa balona ventili, var 
tikt bojāts reduktors, tas var pat aizdegties.

 ! Noplūdes gadījumā pārvietojam balonu 
drošā vietā, izlaižam spiedienu un tad 
pievelkam savienojumu. 

7.  Lietojot skābekli un deggāzi, 
pievienojiet reduktoram 
drošības vārstu.  

8.  Pievienojiet piemērotu šļūteni, 
savienojumus un žņaugu.

3.  Noņemiet no ventiļa korķi 
(vai cita veida pārsegu), 
izmantojot tam piemērotus 
instrumentus. 

4.  Pirms reduktora 
pievienošanas uz īsu mirkli 
atveriet un aizveriet balona 
ventili, lai gāzes plūsma 
atbrīvo ventiļa izeju no 
iespējamiem svešķermeņiem 
vai mitruma. To darot, 
nestāviet ventiļa izejas pusē. 
Noteikti lietojiet aizsargbrilles. 

10.  Ar piemērotu 
atslēgu pievelciet 
savienojumus.

11. Lēni un vienmērīgi 
atveriet gāzes 
balona ventili par 
½ apgriezienu.

9.  Pievienojiet 
gāzu patērētāju 
(iekārtu) šļūtenei.12. Iestādiet reduktorā 

vajadzīgos 
spiediena/plūsmas 
parametrus. 

13. Pārbaudiet savienojumu 
hermētiskumu ar 
speciālu aerosolu TL4 
vai ziepju šķīdumu.

Ja noticis negadījums (gāzes 
noplūde) un tā sekas nevarat 

novērst saviem spēkiem, 
izsauciet glābšanas dienestu: 

tālrunis 112
Nepieciešamības gadījumā 

evakuējiet personālu.
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Problēma: aizdegšanās risks 
Tīrs skābeklis, ko izmanto metālapstrādē, ir 
gāze bez jebkāda aromāta, tāpēc tā noplūdes 
un daudzumu gaisā bez speciālām ierīcēm 
nav iespējams kontrolēt. Metinātāju darbā 
tas ir ļoti bīstami, – palielināts skābekļa 
daudzums telpā rada ļoti bīstamu aizdegšanās 
risku, jo pilnīgi viss apkārt piesūcas ar 
skābekli – apģērbs, visas virsmas u.c. Tā kā 
skābeklis ir blīvāks par gaisu, tas palielinātā 
koncentrācijā var uzkrāties gaisa kabatās 
grīdas līmenī. Līdzīgu efektu varētu radīt 
visu aplaistot ar benzīnu un tad metināt. 
Pat mazākā dzirkstele, kas nokrīt uz grīdas, 
spēj izraisīt ļoti strauju uzliesmojumu. Ja 
skābekļa koncentrācija palielinās no 21% 
uz 24%, degšanas ātrums divkāršojas. Kad 
šis daudzums sasniedz 40 %, uzliesmošanas 

ODOROX® – odorizētais skābeklis

AGA aicina izvēlēties ODOROX®, tam ir divas svarīgas 
priekšrocības – darba drošība un ekonomija.  

ātrums saskarē ar dzirksteli vai liesmu 
palielinās desmitkārtīgi. 

Uzņēmumu pieredze liecina, ka bieži vien 
grēko arī paši metinātāji, kas skābekļa strūklu 
izmanto darba virsmu vai apģērba notīrīšanai no 
gružiem, rūsas, putekļiem un citiem netīrumiem. 
Skābeklis iesūcas drēbēs, radot aizdegšanās 
risku, jo saskarē ar dzirksteli var uzliesmot 
darba apģērbs, ko uzskata par praktiski 
nedegošu. 

Ar skābekli saistīto nelaimes gadījumu risku 
nedrīkst novērtēt par zemu. Tas ir aktuāli arī 
strādājot ārpus telpām vai vējainos apstākļos, 
jo skābeklis uzkrājas arī uzliesmojošu 
materiālu šķiedrās, kas var uzliesmot arī 
vairākas stundas vēlāk.
 

Risinājums: drošāka alternatīva skābeklim
Lai padarītu drošāku metālapstrādes darba 
vidi AGA ir izveidojusi alternatīvu produktu 
– ODOROX® – odorizētu skābekli. Tam ir 
pievienota viela, kas ar nepatīkamu smaku 
nekavējoties brīdina par iespējamo gāzes 
noplūdi un bīstamu skābekļa koncentrācijas 
paaugstināšanos. 

Vajadzība pēc šāda produkta bija 
nepārprotama: praktiski 1 metālapstrādes 
uzņēmums no 10 ir piedzīvojis negadījumu, 
kas saistīts ar pārmērīgu skābekļa 
koncentrāciju, ko izraisījuši dažādi iemesli, 
sākot no neparedzētas gāzes noplūdes (no 
šļūtenēm, ventiļiem vai savienojumiem), 
beidzot ar nepareizu gāzes iekārtu 
apiešanos.
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ODOROX® koncepcija: neticami vienkārši
ODOROX® priekšrocība ir tā vienkāršībā: ja 
to var saost, kaut kas nav kārtībā. Tas satur 
nelielu daudzumu (12 ppm) dimetilsulfīda 
(DMS), kam raksturīgā smaka brīdina par 
skābekļa noplūdi un liek nekavējoties reaģēt. 
Nelielais DMS daudzums skābeklī nekādi 
neietekmē ne skābekļa, ne deggāzu procesa 
veiktspēju, ne darba vidi.

ODOROX® novērš aizdegšanās risku. Kā liecina 
attīstīto valstu lielo uzņēmumu pieredze, 
darbā ar ODOROX® nav bijis letālu nelaimes 
gadījumu. 

Visām vajadzībām 
Visiem skābekļa un deggāzu tehnoloģiju 
lietotājiem AGA piedāvā ODOROX® gan 20 
un 50 litru balonos, gan balonu saišķos, 
ja nepieciešams liels apjoms, arī tvertnēs, 
no kurām uz darba vietām to piegādā 
centralizētās gāzu padeves līnijās. AGA 
piedāvā gan standartizētus, gan klienta 
individuālajām prasībām pielāgotus 
risinājumus dažādu nozaru uzņēmumiem 
neatkarīgi no to lieluma.  
 
Ekonomiskais aspekts 
Skandināvijas valstu pieredze liecina, ka 
strādājot ar ODOROX®, gāzes ekonomija 
var sasniegt pat 30 %. Ja skābekli nevar 
izmantot nelietderīgi, tas nozīmē, ka 
metinātājs ekonomē līdzekļus. Izvēloties 
ODOROX® uzņēmumi apliecina padziļinātu 
ieinteresētību personiskajā, sociālajā un 
ekonomiskajā ietekmē uz darba vides 
drošības jautājumiem.

daudz skābekļa, tas var uzliesmot. ODOROX® 
vienlaikus palīdz ekonomēt gāzi, ir daudz mazāki 
gāzes zudumi. Sajūtot nepatīkamo smaku, 
metinātājs ir spiests tūdaļ rīkoties un aizgriezt 
gāzes balonu. Darba vides drošības aspektā 
ODOROX® mums ir ļoti noderīgs.

SIA Liepājas enerģija tehniskais direktors Jānis 
Jansons:

Mūsu uzņēmums nodarbojas ar siltumenerģijas 
ražošanu, tās pārvadi, sadali un tirdzniecību, 
kā arī elektroenerģijas ražošanu. Ikdienas 
saimnieciskajos darbos – siltuma trašu remontā, 
cauruļu nomaiņai un izolācijas darbos mūsu 
metinātāji un griezēji izmanto ODOROX®. 
Kopš šī gada sākuma savu darbinieku drošībai 
esam mērķtiecīgi izvēlējušies AGA piedāvāto 
produktu.   

Darba drošība ir pamatu pamats, tāpēc 
sadarbībā ar AGA visiem mūsu darbiniekiem, 
kas nodarbojas tieši ar metināšanas darbiem, 
noorganizējām drošības semināru, lai 
pilnveidotu viņu zināšanas, izskaidrotu, ko 
nozīmē ODOROX®, kādas ir tā priekšrocības, 
salīdzinot ar citām gāzēm, ko mēs izmantojām 
un, kā to var izmantot daudz racionālāk, 
ekonomējot resursus. Parasti jau ir tā, ka mēs 
paši visu zinām, visu saprotam, bet, kad sāk 
skaidrot un uzdot jautājumus, tad izrādās, 
ka trūkst pilnvērtīgu zināšanu un atbildes ir 
diezgan neprofesionālas. Semināru apmeklēja 
ne tikai metinātāji un griezēji, bet arī drošības 
inženieri un darbu vadītāji, kas tieši ir saistīti 
ar šo procesu. Tagad cilvēki ir sapratuši, ka var 
strādāt drošākos apstākļos.  

Kur lietot? 
ODOROX® var lietot visās jomās, kurās 
degšanas procesā lieto skābekli, gan mazās 
darbnīcās, gan lielos uzņēmumos. Jo īpaši tas 
ieteicams uzņēmumos, kur metinātāji strādā 
noslēgtās telpās – tilpnēs, boileros, kajītēs, 
apakšzemes komunikācijās, apkures katlos u.c. 
Tas der arī darbam ārā bezvēja apstākļos. 
Izņēmums: to nelieto plazmas griešanai un 
lāzergriešanai.  

Zināšanai: ODOROX® ir paredzēts drošības 
palielināšanai darba vietā, tomēr tas nav 
uzskatāms par aizstājēju standarta drošības 
normu ievērošanai.

Klientu viedokļi
 
SIA Grobiņas SPMK tehniskais direktors Žerārs 
Čīma: 

Mūsu uzņēmums nodarbojas ar metālapstrādi, 
– ražojam apkures katlus, boilerus un siltuma 
krāsnis un izpildām nestandarta pasūtījumus. 
Un vēl mēs specializējamies ēku apkures un 
ventilācijas sistēmu, siltuma, ūdens un gāzes 
apgādes, kanalizācijas sistēmu montāžas darbos. 
Mūsu meistaru pārziņā ir siltuma trases, ūdens 
un kanalizācijas sistēmas, tāpēc metināšanas 
un griešanas darbos mums ir nepieciešams 
skābeklis. Darba drošības apsvērumu dēļ 
izvēlamies AGA piedāvāto ODOROX® , jo tam ir 
svarīgas priekšrocības. Ja kaut kur gadās gāzes 
noplūde, nelāgo aromātu tūdaļ var sajust un 
novērst iemeslu. Lietojot parasto skābekli, nejūt, 
ka tas iet kaut kur garām, bet, ja gaisā uzkrājas 
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AS Grindeks ir vadošais farmācijas uzņēmums Baltijas valstīs, kas 
nodarbojas ar oriģinālproduktu, patentbrīvo un aktīvo farmaceitisko vielu 
pētniecību, izstrādi, ražošanu un pārdošanu. Grindeks koncernu veido 4 
meitas uzņēmumi Latvijā, Igaunijā un Krievijā, savukārt pārstāvniecības 
ir atvērtas 13 valstīs. Grindeks produkcija tiek eksportēta uz 55 valstīm. 
Galvenie tirgi – Baltijas valstis, Krievija un citas NVS valstis, Vācija, 
Nīderlande, Japāna un ASV. 

Ināra Vanaga, AS Grindeks Aktīvo farmaceitisko vielu ražotāju/
piegādātāju vadošā auditore:

Saskaņā ar Labas ražošanas prakses (LRP) un Labas izplatīšanas prakses 
pamatnoteikumiem, mums ir jāpārliecinās, ka aktīvo farmaceitisko vielu 
un gatavo zāļu formu ražošanā visas izmantotās izejvielas tiek ražotas 
atbilstoši LRP standarta prasībām. Lai paši savām acīm redzētu, izpētītu un 
novērtētu, kā norit mums piegādāto vielu ražošana un kvalitātes kontrole, 
lai pārliecinātos, ka kvalitātes nodrošināšanas sistēma atbilst LRP 
noteikumiem, mēs regulāri veicam savu ražotāju un piegādātāju auditus.

Pagājušajā gadā AGA gāzu ražotnē Zaķumuižā pārbaudījām, kā tiek 
ražotas un uzglabātas gāzes, ko iepērk Grindeks, kā tiek veikta to 
kvalitātes kontrole, fasēšana, atbilstoši pasūtījumam, un piegāde. 
Pārbaudījām arī kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju, lai 
redzētu, ka katrs solis tiek dokumentēts un ir izsekojams. 

Atzinums ir labs: AGA produkcija atbilst LRP standarta prasībām, kas 
ir noteiktas ķīmisko izejvielu ražotājam. Mēs AGA vērtējam kā drošu 
piegādātāju!

Turklāt katru gadu mēs veicam izejvielu ražotāju un piegādātāju 
novērtēšanu – riska analīzi. Mums ir īpaša iekšējā vērtēšanas un 
kvalificēšanas sistēma, kurā katru ražotāju un piegādātāju izvērtējam 
kritērijos par kvalitāti, kvalitātes novērtēšanas sistēmu, atbilstību 
ražošanas vajadzībām, piegādēm un to savlaicīgumu, uzticamību, 
apkalpošanu un tehnisko palīdzību, izsekojamību. Ar gandarījumu 
atzīstam, ka AGA ir saņēmusi izcilu novērtējumu, kas atbilst mūsu 
vajadzībām. 

AGA gāzes atbilst farmācijas ražošanas prasībām

Farmācijas uzņēmumam AS Grindeks ir svarīgi, lai visas 
ražošanā izmantotās izejvielas atbilst Labas ražošanas 
prakses standarta prasībām, tāpēc uzņēmums regulāri 
veic ražotāju un piegādātāju auditus.
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AS Siguldas Ciltslietu un mākslīgās 
apsēklošanas stacijas (CMAS) ražošanas 
un tirdzniecības daļas vadītāja Sarmīte 
Arcimoviča: 

Ar slāpekļa palīdzību mēs ražojam inovatīvu 
bioproduktu – sasaldējam no vaislas buļļiem 
iegūto spermu, ko pārdodam tālāk zemniekiem 
speciālos djuāra traukos. Izmantojam jaunākās 
tehnoloģijas un metodes, kam ir nepieciešams 
šķidrais slāpeklis, ko mēs patērējam vidēji 10 – 
12 tonnas mēnesī. Tās ir tehnoloģijas, kas dod 
iespēju ģenētiski uzlabot Latvijas ganāmpulku 
mākslīgās apsēklošanas ceļā. 

Savā darbā izmantojam firmas AGA kriogēno 
tvertni, kuru apkalpo AGA speciālisti, 
garantējot iekārtu drošu ekspluatāciju. 
Šķidrais slāpeklis ir kriogēna gāze, kuras 
temperatūra ir – 1960 C. Lai izmantotu drošas 
un veselībai nekaitīgas darba metodes, ir 
nepieciešamas darbinieku regulāras apmācības. 
AGA speciālisti veic plānotas un saskaņotas 
darba drošības instruktāžas un apmācības, 
ietverot arī praktisko daļu. Mūsu personāls ir 
ļoti pieredzējis, ar 20 – 30 gadu darba stāžu. 
Jaunākie darbinieki strādā pieredzējušo kolēģu 
uzraudzībā, apgūstot drošas un veselībai 
nekaitīgas darba metodes. Tā kā slāpeklis 
iztvaikojot rada skābekļa deficītu, mums ir 
ierīkota perfekta ventilācija, labi vēdināmas 
telpas. Skābekļa līmenis telpās tiek kontrolēts 
ar speciālu detektoru.  

Darbā ar slāpekli jābūt uzmanīgam, jo:  
- Objekts, kurš atradies šķidrajā slāpeklī ir ļoti 

auksts – saskare ar to var radīt apsaldējumus. 
- Ir jāsargā acis no iespējamajām šļakatām, 

uzpildot trauku ar slāpekli vai pārlejot to citā 
traukā. 

- Ja slāpeklis ielijis apavos vai uzlijis drēbēm, 
nekavējoties no tiem jāatbrīvojas, lai 
mazinātu iespējamā apsaldējuma risku. 

- Slēgtā, neventilētā, mazā telpā, pildot vai 
iztukšojot trauku, gaisā var rasties liela 
slāpekļa koncentrācija un radīt nosmakšanas 
draudus.

Slāpeklī sasaldēts biomateriāls Latvijas 
ganāmpulku nākotnei  

AGA vada drošības seminārus visās trijās – 
Siguldas, Kurzemes un Latgales ciltslietu un 
mākslīgās apsēklošanas stacijās, kas sagatavo 
vaislas buļļu spermu, ko uzglabā un pārdod 
zemniekiem sasaldētā veidā. 
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Pārvadātāju izvēles kritēriji 

Lai pārvadātu gāzes balonus saskaņā ar ADR 
prasībām, ir jābūt atbilstoši aprīkotam un 
marķētam transportlīdzeklim un autovadītājam 
jābūt sertifikātam par bīstamo kravu 
pārvadāšanu. 

AGA gāzes balonu transportēšanu uztic 
sadarbības partneriem – pārvadātājiem. 
Sadarbības līgums ar transporta firmām tiek 
slēgts uz ilgu laika posmu, vismaz uz 5 gadiem, 
tad pirms līguma parakstīšanas tiek veikts 
piegādātāja padziļināts audits. Arī līguma 
darbības laikā AGA regulāri skatās, vērtē un 
auditē, vai pārvadātāju darbs atbilst noteiktajām 
prasībām. Šīs prasības attiecas gan uz transporta 
līdzekļiem, gan uz autovadītājiem. Katrs 
autovadītājs tiek izvērtēts un apstiprināts no 
AGA puses, ņemot vērā viņa pieredzi, vecumu, 
darba spējas, un arī rakstura kvalitātes. Tas 
ir svarīgi, jo autovadītāji ikdienā, piegādājot 

Droša balonu pārvadāšana 

Gāzu baloni tiek klasificēta kā bīstama krava, tāpēc to 
transportēšanu regulē īpaši noteikumi: ADR – Eiropas valstu 
nolīgums par bīstamo kravu pārvadājumiem ar autotransportu, 
kas Latvijā ir spēkā no 1996. gada, un autopārvadātāju likums

balonus klientiem, pārstāv AGA, viņi valkā 
AGA formas tērpus, kā arī ievēro noteiktās 
instrukcijas un drošības prasības.  

Izvēloties transporta firmas, svarīgs faktors ir 
to spēja investēt jaunos transporta līdzekļos, 
kuri atbilst visām AGA noteiktajām drošības 
un kvalitātes prasībām. No 2013.gada AGA 
pakāpeniski veic pāreju uz automašīnām, kurās 
ieviesti jaunie tehnoloģiskie risinājumi principiāli 
maina balonu kraušanas un stiprināšanas veidu, 
tādējādi līdz minimumam samazina negadījumu 
risku, kas visbiežāk notiek tieši iekraušanas 
laikā. Tādas automašīnas visā Baltijā izmanto 
tikai AGA. Jaunās tehnoloģijas un transporta 
uzlabojumi izmaksu ziņā ir ievērojami dārgāki 
risinājumi par ierastajiem, tomēr droša balonu 
transportēšana un izkraušana ir AGA prioritāte. 
Statistika liecina, ka visvairāk negadījumu notiek 
tieši transportā, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai gāzes 
balonu transportēšanā tiktu ievēroti pilnīgi visi 
drošības noteikumi. 

Lai uzturētu augstu drošības līmeni, AGA 
regulāri organizē dažādas apmācības, kurās 
piedalās gan transportfirmu autovadītāji un 
vadība, gan AGA speciālisti. Teorētiskajās 
un praktiskajās nodarbībās tiek atkārtoti 
svarīgākie drošības noteikumi, rīcība ārkārtas 
situācijās, apgūta droša un ekonomiska 
braukšana utt. Plānojot maršrutus ikdienā,  
īpaša uzmanība tiek veltīta autovadītāju 
noslogojumam un veselības stāvoklim, lai 
šoferi nebūtu pārstrādājušies un nebrauktu 
reisos noguruši. Autovadītāja uzdevumos 
ietilpst ne tikai gāzes balonu droša 
transportēšana un izkraušana, bet arī situācijas 
novērtēšana pie klienta. Viņu pienākums 
ir informēt AGA, redzot, ka gāzes baloni 
tiek nepareizi lietoti vai uzglabāti nedrošā 
vidē. Tas būtiski ietekmē drošības līmeņa 
paaugstināšanu, jo AGA tirdzniecības pārstāvji 
vēršas pie klienta ar lūgumu sakārtot drošu 
vidi sev un apkārtējiem. 
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Drošība pašu ziņā

Drošības noteikumi ir jāievēro arī tiem klientiem, kuri pērk un paši 
pārvadā gāzes balonus. Iespējams, daudzi pat neapzinās risku. Gāzes 
balons nav parasta krava, tāpēc savu klientu drošībai AGA ir apkopojusi 
galvenās prasības drošai gāzes balonu pārvadāšanai.   

Noteikumi drošai balonu pārvadāšanai

3 Pārbaudiet, vai balona ventiļi ir cieši aizgriezti.
3 Pārvadājiet balonus atsevišķā no salona nodalītā telpā vai piekabē.
3 Nodrošiniet vēdināšanu, ja iespējams, turiet atvērtus logus. 
3 Noņemiet balona aprīkojumu (reduktorus, šļūtenes, degļus).
3 Nodrošiniet, lai visi baloni ir stingri nostiprināti un brauciena laikā 

nevar pārvietoties. (att. 1., 3., 4.)
3  Neatstājiet ilgstoši balonus automašīnā vai citā nevēdināmā vietā. 
3  Pēc ierašanās galapunktā nekavējoties izkraujiet balonus vai 

nodrošiniet to uzglabāšanu vietā ar labu ventilāciju.
3  Nepārvadājiet balonus kopā ar citām vielām, kas var reaģēt ar gāzēm 

vai ir bīstamas (eļļa, smērvielas u.c.)
3  Vienlaicīgi ar balonu mašīnas salonā nepārvadājiet uzliesmojošu vai 

oksidējošu šķidro gāzu traukus, sausā ledus konteinerus, toksiskas 
gāzes.

3  Nesmēķējiet! 
3  Izvairieties uzņemt pasažierus.
3  Ja iespējams, izvairieties no balonu pārvadāšanas mašīnas salonā 

(att. 2.).
3  Ja balons tomēr ir salonā, tad iespējami drošākā vieta ir uz grīdas 

salona aizmugurē, alternatīva – uz grīdas priekšējā sēdvietā, tā, lai 
tas nevar pārvietoties.

3  Sašķidrināto gāzu balonus (propāna, CO2,acetilēna, amonjaka u.c.) 
ieteicams pārvadāt vertikāli (att. 3., 4.)

3  Neriskējiet, tas nav tā vērts (att. 5.)

Prasības transportējot balonus lielākos apjomos

Gāzu balonu transportēšanu regulē īpašs Eiropas valstu nolīgums ADR–
par bīstamo kravu pārvadājumiem ar autotransportu. Lai pārvadātu 
balonus, ir jānoskaidro, vai uz konkrēto kravu attiecas ADR noteikumi. 
Tas ir atkarīgs no produkta daudzuma un bīstamības klases.

Pērkot balonu no AGA, pavadzīmēs var redzēt kopējo punktu skaitu, kas 
uz to norāda:

Kopējais piegādāto balonu skaits:  20

Kopējais bruto svars piegādei:  728 kg
Kopējais neto svars piegādei:  364 kg
ADR punkti:  1092

Ja punktu skaits pārsniedz 1000, tad pārvadātājam obligāti ir jāievēro 
visas likumdošanas prasības, kas ietvertas ADR noteikumos.

Bīstama krava 

Lai uzņēmums varētu pārvadāt bīstamo kravu atbilstoši ADR 
prasībām: 
3  jābūt bīstamo kravu drošības padomniekam autopārvadājumu jomā;
3  autovadītājam jābūt atbilstošam bīstamo kravu pārvadāšanas 

sertifikātam;
3  jābūt atbilstoši aprīkotam un marķētam transportlīdzeklim.

1. Nostiprināts balons bagāžas 
nodalījumā.

2. Nepārvadājiet nenostiprinātus 
balonus.

3. Pareizi nostiprināti baloni vertikālā stāvoklī.

4. Pareizi nostiprināti baloni horizontālā stāvoklī. 
Guļus nav ieteicams pārvadāt sašķidrinātas gāzes.

5. Nenostiprināts, nepareizi novietots 
balons.
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Klientiem, kuri savā uzņēmumā izmanto 
gāzi, ir nepieciešams nodrošināt pietiekami 
augstas drošības prasības. Gāzes aprīkojumam 
ir jādarbojas bez kļūmēm, lai neciestu cilvēki 
un īpašums, iespējamo avāriju gadījumā, kā 
arī, lai nodrošinātu ražošanas nepārtrauktu 
darbību un produktu kvalitāti. Lai klients 
justos drošs par savu gāzes aprīkojumu, AGA 
piedāvā Tehniskā servisa pakalpojumu, kas 
nodrošina gāzu iekārtu un sistēmu apkopi. 
AGA speciālistu zināšanas un pieredze gan par 
gāzēm, gan par šīs jomas likumdošanu, normām 
un noteikumiem, palīdz saviem klientiem 
izpildīt valsts institūciju noteiktās prasības gāzes 
sistēmu pārbaudei un dokumentēšanai.

Iepriekšēja vienošanās garantē drošību  

Tehniskā servisa līgums ir kā SLA (Service 
Level Agreement) – vienošanās par noteiktu 
pakalpojumu līmeni. Līgums ir pamatinstruments 
servisa pakalpojumu regulēšanai. Tas atkarībā 
no klienta darbības jomas un vajadzībām ietver 
izsaukumu, reaģēšanu, rezerves daļu piegādi 

Tehniskā servisa līgums 
 

Tehniskais serviss ir AGA produkts, kas nodrošina 
incidentu un problēmu risināšanu noteiktos 
termiņos, noteiktu darba kvalitāti un darba drošību, 
saistībā ar standartiem ISO 9001 un OHSAS 18001.  

un nomaiņu, tehnisko apkopi, apmācības, 
auditu utt. Tehniskā servisa pievienotā vērtība 
ir drošības garantija, ka klienta uzņēmums var 
droši ikdienā strādāt, turklāt darīt to ekonomiski 
– bez zaudējumiem, ko var radīt gāzes noplūdes 
utt. Tas nodrošina arī kvalitātes standartus. Ja 
klienta uzņēmums veic sertifikāciju uz kādiem 
noteiktiem kvalitātes standartiem, tehniskā 
servisa līgums ir nepieciešams, lai apliecinātu, 
ka tiek nodrošināta nepieciešamā produkta 

kvalitāte, kā arī ekonomija un darba drošība 
saistībā ar noplūdes risku novēršanu un 
kontroli. 

Ko līgums dod 

Ja klienta uzņēmumā ir kādas problēmas 
ar gāzes iekārtām, AGA reaģē atkarībā no 
servisa līguma, kurā ir abpusēji saskaņots 
konkrēts rīcības plāns. Tas ir atkarīgs no 
klienta vajadzībām. Ja nepieciešams, iepriekš 
vienojoties AGA speciālisti var ierasties 4, 6, 8, 
12, 24 stundu laikā, vai pēc klienta vajadzības. 
Tāpat var vienoties par tehniskajām apkopēm. 
Dažiem klientiem tās nepieciešams veikt ik 
pēc pusgada, dažiem – pēc gada, ir tādi, kam 
tās nepieciešamas reizi mēnesī. Ja ražotni 
nevar apstādināt, jo tas radītu lielus materiālos 
zaudējumus, ir iespēja noslēgt līgumu ar 
noteikto novēršanas laiku. 
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Ieguvumi: 
3 Ražošana norit bez pārtraukuma, 

nodrošinot efektīvu darbu.
3 Paaugstina darba efektivitāti, jo 

klients var koncentrēties uz savu 
uzņēmējdarbību.

3 Kārtība un skaidrība. AGA sastāda 
protokolu, ko paraksta un saglabā abas 
puses.

3 Uzlabota drošība – samazināts nelaimes 
gadījumu risks.

3 Gāzes apgādes sistēma ir vislabākajā 
kārtībā un atbilst valsts institūciju 
prasībām.

Tehniskā servisa pakalpojumā iekļauta
3 Gāzes piegādes aprīkojuma pārbaude.
3 Pārbaudes rezultātu izvērtēšana.
3 Iekārtu remonts un nomaiņa.
3 Protokols tūlīt pēc apkopes darbu 

veikšanas.
3 Pārbaudes marķējums (uzlīme).
3 Prioritāšu noteikšana apkopes darbiem.
3 Īstenojam pēc iepriekš saskaņota laika 

grafika.

SIA Saybolt Latvija 
SIA Saybolt Latvija nodrošina neatkarīgas 
pārbaudes jēlnaftai, petrolejas produktiem, 
ķīmiskiem produktiem un biodīzeļdegvielai, ko 
transportē caur Latvijas teritoriju, veic krasta 
rezervuāru/ dzelzceļa cisternu tīrības u.c. 
pārbaudes. 

Laboratorijas vadītāja Tatjana Deruka: 

Mēs esam starptautiska kompānija, kas 
nodarbojas ar naftas produktu pārbaudi 
un atestēšanu, atbilstoši starptautiskiem 
standartiem. Latvijā darbojamies kopš 
1992. gada un esam izveidojuši divas 
laboratorijas, vienu Ventspilī, otru Rīgā. Pērn 
abās laboratorijās AGA veica gāzes iekārtu 
modernizāciju. 

AGA speciālisti abu laboratoriju darbiniekiem ir 
novadījuši drošības seminārus, kuri bija veltīti 
darba drošībai strādājot ar gāzēm un baloniem. 
Šie semināri palīdzēja mums apgūt jauno gāzu 
sistēmu un iekārtu, kas uzlaboja darba vides 
drošību.  

Tehniskās apkopes līgums ar AGA mums 
ir noslēgts kopš 2006. gada. Reizi gadā 
AGA darbinieki veic gāzu centrāļu vizuālo 

un funkcionālo novērtējumu, pārbaudot 
noplūdes gāzes centrālē un cauruļvadu 
sistēmā, lietošanas pultī, balonu reduktoros 
un šļūteņu pievienojumos, kā arī testē gāzes 
sistēmu spiedienu, vārstus, augstspiediena 
šļūtenes, balonu stiprinājumus, noslēgventiļus, 
pretvārstus, liesmu slāpētājus utt. 

Mums ir ērti, jo laikus vienojamies par datumu 
un laiku, kad AGA speciālisti ieradīsies uz 
kārtējo pārbaudi. Turklāt līgums paredz, ka 
jebkuras ar gāzi saistītās problēmas AGA novērš 
triju darbadienu laikā. 

Esam apmierināti, jo zinām, ka AGA strādā 
kvalificēti speciālisti, kas labi pārzina savu jomu, 
un uzņemas atbildību par savu darbu, tādējādi 
garantējot mums drošu darba vidi.

SIA Saldus Welding
SIA Saldus Welding ir meitas uzņēmums 
Norvēģijas kapitālsabiedrībai ar vairāk nekā 
40 gadu vēsturi John Gjerde, kas ražo kuģu 
ventilācijas iekārtu vārstus, ko realizē ne tikai 
Eiropā, bet arī Amerikā, Dienvidaustrumāzijā, 
Tuvajos Austrumos u.c. 

Ražošanas vadītājs Gatis Svilāns: 

Mēs nodarbojamies ar metālapstrādi un 
ražojam dažādus produktus kuģubūves 
nozarei. Modernizējot ražotni, esam uzstādījuši 
centralizēto gāzes padeves sistēmu. Mēs to 
veicām divos posmos un abas reizes aicinājām 
talkā AGA speciālistus, kas veica montāžas 
darbus un tagad to arī apkalpo. Mums ir noslēgts 
tehniskā servisa līgums un AGA speciālisti reizi 
gadā testē centralizētās gāzes sistēmas darbību, 
pārbauda visus savienojumus, apsildes iekārtas 
un reduktorus, viņi seko līdzi visu ierīču derīguma 
termiņiem, piemēram, lokanajām caurulēm, 
kam ir ekspluatācijas ierobežojumi laikā. Līdz 
šim nav bijis nevienas neatrisinātas problēmas, 
tāpēc visi esam apmierināti. Drošības garantijas 
mums ir ļoti svarīgas, tam pievēršam pastiprinātu 
vērību. Esam gandarīti, ka visas gāzes tvertnes ir 
novietotas ārpusē, prom no darba vietām, turklāt 
pati centralizētā gāzes padeves sistēma ir efektīvs 
solis drošības ziņā. Turklāt AGA strādā kompetenti 
speciālisti, kas seko līdzi gāzes sistēmas darbībai. 
Mēs zinām, ka tā ir labā stāvoklī un varam droši 
strādāt, par to pat nedomājot. Ceram, ka šie 
daudzie plusi ir ļoti labs iemesls mūsu veiksmīgai 
sadarbībai arī turpmāk.   
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MISON® aizsarggāzes balsta drošības politiku  

veidoties izmeši – dažādas kaitīgas 
ķīmiskās vielas. 

Regulē likums 
Jebkuras darbības ar gāzēm regulē Latvijā 
spēkā esošā likumdošana – Ķīmisko vielu 
likums un Ministru kabineta noteikumi 
Nr. 325 Darba aizsardzības prasības 
saskarē ar ķīmiskajām vielām darbavietās. 

AGA kā gāzu piegādātājs visiem 
saviem produktiem nodrošina DDL – 
drošības datu lapas, kas ir atrodamas 
AGA mājas lapā valsts valodā. DDL 
ir apkopota informācija par gāzu 
īpašībām un drošības pasākumiem, kas 
jāveic, izmantojot konkrēto gāzi. 

MISON® aizsarggāzu lietošana ir tālredzīgs 
risinājums jebkura metālapstādes uzņēmuma 
veselības un drošības politikā. Tas ietver rūpes 
par saviem darbiniekiem un darba kvalitāti, 
atvieglo likumdošanas prasību ievērošanu un 
komunikāciju ar valsts institūcijām.   

Apzināties iespējamo risku   
Gāzes ir ķīmiskas vielas – bez krāsas, smaržas 
un garšas, cilvēka maņas orgāni tās neuztver. 
Tāpēc gāzu patērētājiem un lietotājiem ir jābūt 
labi informētiem, kādas gāzes uzņēmumā tiek 
izmantotas, jāpārzina konkrēto gāzu īpašības, to 
ietekme uz darbiniekiem un apkārtējo vidi, un 
jāizprot nepieciešamie drošības noteikumi darbā 
ar gāzēm un gāzu baloniem. Turklāt jāņem vērā, 
ka metālapstrādes procesā (termiskā griešana, 
metināšana, krāsošana, kodināšana u.c.) var 

Likumdošanas prasības mūsu klientiem

MK noteikumi Nr. 325 definē virkni pienākumu 
darba devējiem – mūsu klientiem, kuru 
darbinieki strādā ar dažādām ķīmiskajām 
vielām:

*Darba devējam ir jānodrošina apmācības 
tām nodarbinātajām personām, kam ir (vai ir 
iespējama) saskare ar ķīmiskajām vielām un 
to maisījumiem, gan pirms darba uzsākšanas, 
gan regulāri – ne retāk kā reizi gadā. AGA 
saviem klientiem palīdz nodrošināt likumdošanā 
paredzētās regulārās apmācības.  

*Darba devējs nodrošina nodarbinātajiem darba 
specifikai atbilstošu apmācību un nepieciešamo 
informāciju par darba aizsardzības pasākumiem, 
lai katrs nodarbinātais prastu aizsargāt sevi 
un citus darbiniekus. Darba devējs nodrošina 
informāciju: 
– par konkrētiem pasākumiem darba drošības 

riska novēršanai un samazināšanai, kā arī par 
pārmaiņām riska novērtējuma datos; 

– par ķīmiskajām vielām un maisījumiem darba 
vietā, to koncentrāciju darba vides gaisā, 
risku nodarbināto drošībai un veselībai, kā 
arī par ķīmisko vielu un maisījumu aroda 
ekspozīcijas robežvērtībām (AER). 

Jebkuram darba devējam saskaņā ar 
likumdošanu ir jāveic preventīvi pasākumi un 
jāsamazina riski, lai kaitīgo izmešu līmenis 
darba vietā nepārsniegtu MK noteikumos 
Nr.325 noteikto robežvērtību.  
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Darbinieku drošībai un veselībai  

Lai novērstu ozona radīto kaitējumu 
(galvassāpes, acu, deguna un kakla 
kairinājuma, plaušu slimību attīstības riska un 
darbspēju mazināšanās), metināšanai AGA 
piedāvā MISON® aizsarggāzes ar speciālām 
piedevām, kas ir viens no efektīvākajiem 
drošības pasākumiem, kas mazina/novērš 
nepieļaujamu ozona izplatīšanos darba vietā.  

MISON® aizsarggāzes ir AGA premium produkts 
ar īpašu pievienoto vērtību. Tās samazina 
kaitīgā ozona daudzumu, kas rodas metināšanas 
laikā, tādējādi būtiski uzlabo daba vides tīrību 
un darbinieku veselību. 

MISON® ievērojami uzlabo darba kvalitāti un 
ražīgumu. Tas notiek, pateicoties optimālajam 
aizsarggāzes sastāvam, kas nodrošina stabilāku 
metināšanas loku un atvieglo metināšanas 
procesa vadīšanu. 

Zināšanai: neatkarīgo laboratoriju veiktie 
mērījumi apstiprina, ka, metinot ar parastajām 
gāzēm, ozona koncentrācija metinātāja 
elpošanas zonā pat būtiski var pārsniegt 
likumdošanā noteikto normu. Turpretī, strādājot 
ar MISON® aizsarggāzēm, ozona daudzums ir 
ievērojami mazāks.  

MISON® aizsarggāzes ir kļuvušas par preventīvu 
drošības pasākumu daudzos metālapstrādes 

Piemērs 

Metināšanas laikā var rasties kaitīgie izmeši, 
kam saskaņā ar MK noteikumiem Nr.325 ir 
noteiktas maksimālās aroda ekspozīcijas 
robežvērtības. Tabulā redzams pieļaujamais 
kaitīgo un toksisko izmešu daudzums un to 
ekspozīcija 8 stundu laikā. 

Gāze 8h 
mg/m3

8h 
ppm*

Ozons O3 0,1 0,05

Slāpekļa dioksīds NO2 2 –

Metināšanas aerosoli 4 –

Oglekļa oksīds (tvana 
gāze) CO

20 17

Slāpekļa monoksīds NO 30 25

Oglekļa dioksīds CO2 9000 5000

*ppm viena miljonā tilpuma daļa (1ppm = viens 
kubikcentimetrs vienā kubikmetrā gāzes)

Kā redzam tabulā, saskaņā ar likumdošanu 
viena no mazākajām robežvērtībām ir noteikta 
toksiskajam ozonam (O3), jo tas negatīvi 
ietekmē metinātāja imūnsistēmu, paaugstina 
elpceļu slimību attīstības risku, tādējādi 
samazina un/vai uz kādu laiku liek zaudēt darba 
spējas. 

uzņēmumos. MISON® lietoša na spēj būtiski 
samazināt toksisko vielu kon cent rā ci ju 
darbavietās, tāpēc to pārliecinoši var minēt 
kā konkrētu, dokumentētu preventīvo darbību 
iekšējo un ārējo auditu laikā (OHSAS 18001), 
kā arī komunikācijā ar Valsts darba inspekciju 
un klientiem, kuri novērtē sakārtotu darba vidi. 
Turklāt MISON® aizsarggāzes izvēle ir papildus 
motivējošs faktors darbiniekiem, kuri spēj no vēr-
tēt darba devēja rūpes par darbinieku veselību. 

MISON® aizsarggāzes svarīgākās īpašības 
3  Samazina toksiskā ozona daudzumu 

metināšanas laikā.
3  Mitrums mazāks par 10ppm.

Galvenie lietotāja ieguvumi
3  Uzlabo darba vidi.
3  Ievērojami mazina metinātāju darba 

nespēju. 
3  Motivē darbiniekus (izskaidrojot produkta 

priekšrocības) 
3  Samazina izmaksas.
3  Būtiski samazina poru veidošanos. 

Izmantošana saskaņā ar likumdošanu un 
standartiem

MK noteikumi Nr. 325 
AB kategorijas piesārņojošu darbību atļaujas;
ISO 14001
OHSAS 18001
VDI

Metode Materiāls Aizsarggāze Sastāvs

TIG 
metināšana

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

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

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

Nerūsējoši dupleksa tēraudi un nerūšējoši austenīta tērauda sakausējumi, 
apstrādāti ar slāpekli MISON® N2 Ar + 1,8%N2 + 30%He + 0,03%NO

MIG 
metināšana

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

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

MAG 
metināšana

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

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

Neleģēti un mazleģēti tēraudi, metinot ar monolītu un pulvermetināšanas 
stiepli ar pulverveida metāla pildījumu. MISON® 8 Ar + 8%CO2 + 0,03%NO

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

MISON® 18

MISON® 25

Ar + 18%CO2 + 0,03%NO

Ar + 25%CO2 + 0,03%NO

Ievērībai
Optimālais ieteikums

Ieteikumu ievērošana nodrošinās kvalitāti.
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MISON® He30

Ar + 30%He + 0.03%NO
Dažu augstleģētu nerūsējošo tēraudu, niķeļa 
sakausējumu, alumīnija un vara TIG un MIG 
metināšanai. Hēlijs nodrošina ļoti labu metāla 
plūstamību metināšanas vanniņā, labāku 
caurmetinājumu, lielāku metināšanas ātrumu 
un samazina metāla priekšsildīšanas 
nepieciešamību.
Aizsarggāzes apzīmējums 
LVS EN ISO 14175-Z-ArHe+NO-30/0,03

MISON® 2He

Ar + 2%CO2 + 30%He + 0.03%NO
Austenīta un ferīta nerūsējošo tēraudu un 
duplekss tēraudu MAG metināšanai.
Īsam lokam, garajam lokam un pulsējošam 
lokam. Maz šļakatu un virsmas izdedžu.
Labs caurmetinājums un liels metināšanas 
ātrums.
Aizsarggāzes apzīmējums  
LVS EN ISO 14175-Z-ArHeC+NO-30/2/0,03

MISON® 25

Ar + 25%CO2 + 0.03%NO
Neleģētu un mazleģētu tēraudu MAG 
metināšanā ar monolītām un pulverstieplēm, 
kā arī nerūsējošā tērauda metināšanā ar rutila 
pulverstieplēm. Laba metāla plūstamība 
metināšanas vanniņā  Īpaši piemērota 
metināšanā īsajā lokā, ja šuvēm jāatbilst 
noteiktām hermētiskuma prasībām un 
metināšanas apstākļi nav labvēlīgi.
Aizsarggāzes apzīmējums 
LVS EN ISO 14175-Z-ArC+NO-25/0,03

MISON® Ar

Ar + 0.03%NO
Universāla izvēle TIG metināšanā, kas 
nodrošina viegli aizdedzināmu un stabilu loku.
Alumīnija, augstleģētu nerūsējošo tēraudu un 
vara un niķeļa sakausējumu MIG metināšanā. 
Stabils process bez šļakatām. Ļoti piemērota 
galvanizētu tēraudu MIG lodēšanā.
Aizsarggāzes apzīmējums 
LVS EN ISO 14175-Z-Ar+NO-0,03

MISON® N2

Ar + 1,8%N2 + 30%He + 0.03%NO
Nerūsējošo duplekss tēraudu un ar slāpekli 
apstrādātu nerūsējošo austenīta tēraudu TIG 
metināšanai. Gāzē esošais slāpeklis ierobežo 
slāpekļa zudumu no šuves, nodrošinot labāku 
izturību pret koroziju un teicamas mehāniskās 
īpašības. To var lietot arī superaustenīta un 
superduplekss tēraudu MIG metināšanā.
Aizsarggāzes apzīmējums 
LVS EN ISO 14175-Z-ArHeN+NO-30/1,8/0,03

MISON® 8

Ar + 8%CO2 + 0.03% NO
Neleģētu un mazleģētu tēraudu MAG 
metināšanā ar monolītām un pulverstieplēm. 
Galvenokārt paredzēta garajam un pulsējošam 
lokam. Nodrošina lielu metināšanas ātrumu, 
maz šļakatu un virsmas izdedžu, mazzvīņotu 
šuvi un lietderīgu elektroda (stieples) patēriņu.
Labākā izvēle augstražīgā metināšanā ar 
robotiem un citiem mehanizētiem procesiem.
Aizsarggāzes apzīmējums 
LVS EN ISO 14175-Z-ArC+NO-8/0,03

MISON® H2

Ar + 2%H2 + 0.03%NO
Nerūsējošo austenīta tēraudu un niķeļa 
sakausējumu TIG metināšanai. Ūdeņradis 
nodrošina karstāku, ierobežotāku loku, kas 
veicina metināšanas ātrumu, labāku 
caurmetinājumu un vienmērīgāku pāreju starp 
šuvi un pamatmetāliem. Ūdeņradis samazina 
arī oksidāciju uz  metinājuma šuvēm.
Aizsarggāzes apzīmējums 
LVS EN ISO 14175-Z-ArH+NO-2/0,03

MISON® 2

Ar + 2%CO2 + 0.03%NO
Universāla gāze austenīta un ferīta nerūsējošo 
tēraudu, kā arī duplekss  tēraudu MAG 
metināšanā. Īsam lokam, garajam un 
pulsējošam lokam. 
Maz šļakatu un virsmas izdedžu.
Aizsarggāzes apzīmējums 
LVS EN ISO 14175-Z-ArC+NO-2/0,03

MISON® 18

Ar + 18%CO2 + 0.03% NO
Neleģētu un mazleģētu tēraudu MAG 
metināšanā ar monolītām un pulverstieplēm. 
Piemērota nerūsējošā tērauda metināšanai ar 
rutila pulverstieplēm. Mazzvīņota šuve un maz 
šļakatu īsajā un garajā lokā.
Universāla gāze visdažādākajiem pielietoju-
miem.
Aizsarggāzes apzīmējums 
LVS EN ISO 14175-Z-ArC+NO-18/0,03
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Acetilēnam 

Jaunums!
SMOOTHFLO® - pirmais hibrīdregulators
Gandrīz 50 gadus visi spiediena regulatori izskatījās 
un darbojās vienādi. Drīzumā situācija mainīsies, jo ir izlaists pasaulē 
pirmais hibrīdregulators — SMOOTHFLO®  —, kuru ražo uzņēmums Linde.

Uzziniet, kāpēc tradicionālie regulatori nobāl jaunās paaudzes regulatora priekšā.

Seši iemesli, kāpēc nekas cits nelīdzinās SMOOTHFLO®

Nemainīga plūsma
Vienpakāpes regulatori:
Nepieciešama periodiska
manuāla regulēšana darba laikā.

SMOOTHFLO®: 
Hibrīda konstrukcija nodrošina 
daudzpakāpju darbību (t. i., nemainīgu 
gāzes plūsmu visa darba laikā), kas padara 
to vienkāršu lietošanā.

SMOOTHFLO®: 
Lielāks caurplūdums uzlabo griešanas kvalitāti un ātrumu.

SMOOTHFLO®: 
Unikāla funkcija, kas regulatora 
nolaušanas gadījumā atslēdz gāzes 
plūsmu, tādējādi samazinot riskus. 
Turklāt SMOOTHFLO® regulatora 
apvalks pasargā drošības vārstu no 
piesārņojuma, kas parasti rodas 
regulatoru ekspluatācijas laikā, 
ietekmējot vārstu darbību un 
palielinot risku.

SMOOTHFLO®: 
Lai spiediena regulēšanas rokratu 
pārslēgtu no izslēgta stāvokļa līdz 
maksimālajam darba spiedienam, 
nepieciešami tikai 3 pagriezieni.

SMOOTHFLO®: 
Monitori ir iestrādāti korpusā, ko 
nosedz apvalks, kas aizsargā tos un 
atveres noslēgšanas stieni. 

2 Labāka veiktspēja
Tradicionālie regulatori:
Nodrošina normālu griešanas kvalitāti.

3 Uzlabota drošība
Tradicionālie regulatori:
Pastāv nekontrolētas gāzes izplūdes 
risks, ja balons nokrīt kopā ar tam 
piestiprinātu regulatoru.

4 Ātrāka iestatīšana
Tradicionālie regulatori: 
Lai spiediena regulēšanas rokratu 
pārslēgtu no izslēgta stāvokļa līdz 
maksimālajam darba spiedienam, 
nepieciešami 8–11 pagriezieni.

5 Izturīga konstrukcija
Tradicionālie regulatori: 
Monitori un atveres noslēgšanas 
stienis ir pakļauti ārējo spēku 
iedarbībai un tiek bieži bojāti.

Nemainīga 
gāzes 

plūsma

Acetilēnam

Skābeklim

Ātra jaunas 
spiediena 
vērtības 
iestatīšana

SMOOTHFLO®: 
Apvalks nodrošina aizsardzību pret 
putekļiem un mitruma iekļūšanu.

6 Izturīgs korpuss
Tradicionālie regulatori: 
Īsāks kalpošanas laiks, ko izraisa izturības 
trūkums skarbā ekspluatācijas vidē.
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Jau piekto gadu piedalāmies un sniedzam atblastu projektam „Lai dzīvo bērni!”. 
Projekta mērķis – samazināt bērnu traumatismu un mirstību Latvijā! 

Katru gadu tiek uzņemtas 
filmas, kuras atspoguļo 
aktualitātes saistībā ar 
riskiem, kādiem bērni 
visbiežāk sevi pakļauj bieži 
vien to neapzinoties. Filmu 
DVD tiek izplatīti Lavijas 
skolām. Līdz šim filmās 
iekļautas aktualitātes 
saistībā ar elektro, auto 
un gāzes traumām, par 
drošību uz ūdens, drošību 
un spēju orientēties 
mežā, par brīdinājumiem 
nerotaļāties būvlaukumos 
un nepabeigtās ēkās vai 
to tuvumā. Šogad lielākais 
akcents likts uz tēmu 
par SPAIS lietošanu un tā 
izraisītajām sekām. 

Atbalsta projekti 

Šogad Latvijas universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrā tika atklāta 
mobilā mācību klase, kuras izveidi atbalstījām. Sadarbībā ar izglītības ministriju arī sniegts 
atbalsts mācību līdzekļu izstrādē par gāzu iegūšanu. Mācību grāmata Ķīmija 8. klasei. 

Katru gadu atbalstām organizācijas: 
Latvijas bērnu fonds
Bērnu klīniskā universitātes slimnīca 
Centru Valdardze, kas sniedz palīdzību bērniem un ģimenēm, kuras cietušas no vardarbības. 


