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Cienījamie draugi!
Nākot pie jums ar šo izdevumu, vēlamies 
dalīties ar to pozitīvo, kas notiek ar mums 
un mūsu klientiem šajos neparastajos 
apstākļos. Esot daļa no liela starptautiska 
uzņēmuma, AGA Latvijā vienmēr centusies 
ieviest labāko rūpniecisko un medicīnas 
gāzu produktus un darbības praksi. Par spīti 
situācijai modernākās gāzes metināšanai, 
skābekļa un slāpekļa izmantošana dažādās  
tehnoloģijās, ogļskābās gāzes pielietojumi 
pārtikas rūpniecībā, klientu vajadzībām 
attīstīti pakalpojumi un servisi ir tās lietas, 
kam nozīme ir arī šodien.  

Šī brīža ekonomiski sarežģītajā laikā redzam, 

2,5 miljonu investīcijas 
ogļskābās gāzes 
terminālī

Šogad īstenota daudzus gadus lolotā ideja 
par ogļskābās gāzes termināli Baltijā.
Kopš rudens veicam pirmās piegādes 
klientiem visā Baltijā no Skultes.

Tagad varam droši solīt saviem klientiem, ka 
pat viskarstākajā vasaras laikā, kad dzērienu 
ražošana rit pilnā sparā, ogļskābās gāzes defi-
cīts nedraud. Šeit ir modernākās ogļskābās 
gāzes kvalitātes sastāva analizēšanas iekārtas 
un pilna cikla automatizācija līdz pat pavadzī-
mes izdrukāšanai!

Mēs esam ļoti gandarīti, 
ka AGA darbība ir 
augstu novērtēta 
Latvijas biznesā. 
Paldies visiem par 
ieguldījumu mūsu 
uzņēmuma attīstībā 
un labas reputācijas 
veidošanā!

ka pirmie no rūpniecības sāk atkopties 
uzņēmumi ar ievirzi uz produkcijas eksportu. 
Mēs redzam jaunas iespējas. Lai arī šajā 
laikā nav viegli strādāt, tas ir ļoti interesanti. 
Mēs novērtējam savu piedāvājumu, 
savas darbības metodes un skatāmies ko 
jaunu varam ieviest tirgū. Atbilstoši mūsu 
pieredzei droši varu teikt, ka šobrīd Latvijā 
ir veiksmīgi un augoši uzņēmumi. Mēs 
redzam, ka uzņēmumiem ir vēlme attīstīties 
un klienti meklē jaunas iespējas. Daudziem 
klientiem mainās intereses, bet tajā pašā 
laikā uzņēmumu vadība daudz vairāk 
iedziļinās procesos un ir atvērtāki jauniem 
risinājumiem. 

Novēlu mums visiem spēku, izturību un spēju 
mainīties līdzi laikam! 

Olavs Ķiecis,
AGA SIA ģenerāldirektors

AGA Latvijas BIZNESA 
TOPOS 2009

101 Latvijas vērtīgākais 
uzņēmums
Biznesa žurnāla Kapitāls ikgadējā topa 
sarakstā AGA ieņem 74. vietu. Kritērijs 
iekļūšanai šajā sarakstā bija EBITDA, pašu 
kapitāls un būtisku daļu deva arī uzņēmuma 
caurspīdīgums un pārvaldības riski. Ja AGA 
pēc apgrozījuma nav liels uzņēmums Latvijas 
mērogā, tad būtisku lomu ir nospēlējuši 
citi rādītāji. Tāpēc ar lepnumu uzskatām, 
ka šajā sarakstā mēs esam tikai pateicoties 
ilglaicīgajai sadarbībai ar saviem klientiem, jo 
mēs varam būt tikai tik vērtīgi, cik par tādiem 
mūs atzīst mūsu klienti. 

Reputācijas tops 2009
Jau otro gadu esam to 150 Latvijas uzņēmu-
mu vidū, kas iekļūst reputācijas topa 
vērtējumā, ko veido uzņēmēji, iedzīvotāji 
un 60 dažādu nozaru eksperti. Esam piektie 
Enerģētikas nozarē, ko vērtējam augstu, 
jo Latvijā šajā nozarē darbojas pie 900 
uzņēmumiem. 

Tie ir dažādi gāzu, elektroenerģijas, ūdens, 
kanalizācijas un siltumapgādes uzņēmumi. 

No 150 uzņēmumiem topā ir tikai divi gāzu 
uzņēmumi, otrs ir dabasgāzu piegādātājs, 
tātad tiešā veidā nekonkurējam. Uzņēmumus 
vērtēja pēc sekojošiem kritērijiem: produkti 
un pakalpojumi, darba devējs, korporatīvā 
komunikācija, sociālā atbildība, nākotnes 
orientācija un atbildība pret vidi.
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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 

AGA investē vēja 
turbīnās Zviedrijā 
Mēs iegūsim paši savu 
elektrību videi draudzīgā 
veidā
Gaisa gāzu ražošanā elektrība veido vienu no 
lielākajām izmaksu pozīcijām. Parasta izmēra 
gaisa sadalīšanas iekārta patērē tikpat daudz 
elektrības, cik 5000 vienģimenes māju ar 
elektrības apkuri.

Zviedrijā uzņēmums AGA ir partneris vēja tur-
bīnu projektā, kurā ir apvienojušies desmit 
uzņēmumu, kas  intensīvi patērē elektroener-
ģiju. Šobrīd ir palaistas pirmās piecas vēja turbī-
nas, bet projekts kopumā  paredz realizēt 250 
vienības ar jaudu, kas  gadā saražotu 1 TWh.

Šis projekts arī ir tikai daļa no kopējā Bāzeles 

projekta, kas paredz apvienot 40 enerģiju 
intensīvi patērējošu uzņēmumu, nākotnē 
apgādājot ar zaļo enerģiju tirgu Norvēģijā, 
Dānijā, Zviedrijā un Somijā. 

Domājams, ka ilgtermiņā elektrības 
cena Eiropā pieaugs, jo ar laiku daļa 

Starta pozīcijā – zaļā 
tehnoloģija
Paredzams, ka degvielu ekonomiski patērējoši 
dzinēji, hibrīdtehnoloģijas un automašīnas 
ar elektriskajiem un degvielas elementiem 
drīzumā veidos megatirgu ar 300 miljardu 
eiro gada apgrozījumu. Linde grupas mērķis 
ir ieņemt centrālo vietu šajā attīstības proce-
sā. Piemēram, ūdeņradis, - šī videi nekaitīgā 
degviela, kas atzīta kā viena no nākotnes 
daudzsološākajiem enerģijas avotiem, vairāk 
nekā jebkas cits ir saistīts ar Linde vārdu. 
Primārais uzdevums šajā jomā ir ierīkot 
ūdeņraža uzpildes stacijas pilsētās vai apdzī-
votu vietu centros un drīzumā izveidot šādu 
staciju tīklu pārējos reģionos. Mūsdienās 80 
procentos no visām augstspiediena, 700 bar, 
ūdeņraža uzpildes stacijām un 100 procentos 

no visām sašķidrinātā ūdeņraža uzpildes sta-
cijām visā pasaulē darbojas Linde tehnoloģija. 
Mūsu inženieriem „zaļā” ūdeņraža paaudzes 
izstrādāšana ir bijis milzu solis uz priekšu. 
Novatoriskā procedūra ir saistīta ar glicerīna, 
biodegvielas ražošanas blakusprodukta, pār-
vēršanu ūdeņradī. Sākot no šī gada vidus, 
Hydromotive GmbH, Linde grupas filiāle, sāks 
strādāt pie demoražotnes rūpniecības centrā 
Loinā /Leuna/, Vācijā. Ražotni paredzēts 
atklāt 2010. gada vidū, un tajā tiks veikta 
jēlglicerīna attīrīšana, pirolīze un pārveidoša-
na. Pieprasījums pēc mūsu „zaļā” ūdeņraža 
ir liels; ūdeņraža uzpildes stacijas Berlīnē un 
Hamburgā jau ir apliecinājušas savu interesi 
par jauno, klimatam draudzīgo degvielu.

elektrospēkstaciju Eiropā pakāpeniski tiks 
slēgtas, tāpēc AGA tālredzīgi skatās uz 
alternatīvo enerģijas ražošanas perspektīvu 
jau tagad.

Uzņēmumam Linde pieder enerģijas ražotnes 
arī Indonēzijā un Meksikā.

Lai arī projekta realizācija ir notikusi Zviedrijā, 
uzskatām, ka šis ir nozīmīgs solis arī mūsu 
uzņēmumam Latvijā. Pēc Gaisa sadales 
rūpnīcas uzbūvēšanas Valmierā, mēs esam 
kļuvuši par skābekļa un slāpekļa ražotāju 
un elektrība ir būtisks izmaksu komponents. 
Lai pēc iespējas samazinātu elektrības 
izmaksas, mums ir bijušas nopietnas pārrunas 
ar abiem Latvijā esošajiem elektroenerģijas 
piegādātājiem un uzskatām, ka šim brīdim 
esam atraduši labu risinājumu. Ticam, ka 
AGA iesaistīšanās elektroenerģijas ražošanā 
Zviedrijā, ilgtermiņā dos pozitīvu efektu arī 
Latvijai. 

Pilsētu centros tiks ierīkotas attēlā redzamajai līdzīgas 
ūdeņraža uzpildes stacijas

MĒS LATVIJĀ UN PASAULĒ
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Sauleskalns

Attīstām tirdzniecības 
tīklu un ieviešam jaunus 
produktus

AGA SIA mazumtirdzniecības vadītājs 
Edgars Voičis: 

- AGA sortimenta pamatā ir rūpnieciskās gāzes. 
Gāze kompozītmateriāla balonos ir vairāk uz 
pla ša patēriņa segmentu orientēts produkts. 
Lietotāji galvenokārt ir cilvēki, kam mājās vai 
vasarnīcā ir gāzes grils. Gāzes grilu lietošana 
Latvijā ar katru gadu pieaug, cilvēki ir atklājuši, 
ka ēdiena pagatavošana uz gāzes grila ir ātrā-
ka un ērtāka. Es ticu, ka šis produkts at tīstīsies 
pietiekami strauji. Uz nākamo gadu ir plānots 
nodrošināt daudz lielāku pieejamību, kā arī 
ieviest sortimentā arī mazāka tilpuma ba lonu, 
kas ir ērts izbraucieniem pie dabas krūts.

TGS valdes loceklis Ģirts Vilks: 

– Tā kā gāzes grils bez gāzes nedarbojas, 
pircējiem tā ir zināma ērtība, ka, iegādājoties 
grilu, viņi pie mums vienlaikus var iegādāties 
arī gāzi, ko speciālos kompozītmateriāla 
balonos mums piedāvā AGA. Sadarbība ar 
AGA mums ir ļoti laba. Viņiem ir daudz maiņas 
punktu, kur var apmainīt tukšo balonu pret 
pilnu, kas patērētājiem ir ērti. Tagad cilvēki 
aizvien mazāk iet uz restorāniem un vairāk 
gatavo mājās. Tā kā gāzes grilu var izmantot 
visu gadu, manuprāt, mūsu sadarbībai un tieši  
grilgāzei tirgū varētu būt labas perspektīvas.

Valdes loceklis Mārtiņš Subris: 

Ieviesām sava veikala sortimentā gāzes grilus 
un radās nepieciešamība arī pēc gāzes balo-
niem. Izvērtējot piedāvājumu Latvijas tir gū un 
nolēmām pamēģināt sadarbību ar AGA. 

Mūsu skatījumā nopietna kompānija ar vār du. 
Klienti nedaudz vēl baidās, jo nezina vi sas 
priekšrocības, ko sniedz gāzes grils, bet mēs 
ticam perspektīvai. Uz ogļu grila gaļa ir jāmāk 
cept, pat nedaudz novēršot uzmanību var 
iegūt sadegušu rezultātu. Gāzes gri lā nav 
jābaidās par straujām temperatūras iz maiņām, 
līdz ar to nav vajadzīgas lielas iema ņas, lai 
iegūtu kvalitatīvu rezultātu. Sa darbību vēr-
tējam pozitīvi, jo produkcija neapro bežojas 
tikai ar viena veida gāzes balo nu, ir saistošie 
produkti. AGA rūpējas par saviem produktiem, 
visi jaunie produkti tiek nodrošināti ar infor-
māciju. Līdz šim brīdim nav bijušas nekādas 
problēmas ar piegādi, kas mums ir svarīgi.

Tirdzniecības direktors Ainārs Kursītis: 

- Balonus gāzes griliem sākām tirgot, lai 
nodrošinātu klientiem pilnu servisu – kur 
grils, tur gāze! Par šādu nepieciešamību 
pārliecinājāmies paši pēc savas pieredzes. 
AGA izvēlējāmies, jo ticam, ka produkts ir labs 
un kvalitatīvs. Pie mums klienti balonus var 
apmainīt no rīta līdz vēlam vakaram, kā arī 
izejamās dienās. Uzskatām, ka tam ir būtiska 
nozīme un produkts tāpēc būs pieprasīts. 
Tagad gaidām sezonu, kad pircēji pēc ziemas 
atjaunos savus krājumus.

Konteiners ar baloniem pie veikala cenuklubs.lv 

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

JAUNUMI MAZUMTIRDZNIECĪBA



LIDO iepako zivis 
aizsargatmosfērā
LIDO zivju pārstrādes 
cehā AGA palīdzēja 
ieviest MAPAX® 
tehnoloģiju, kas 
efektīvi pagarina zivju 
produkcijas uzglabāšanas 
termiņus un garantē 
augstvērtīgu kvalitāti

Zivju pārstrādes ceha vadītājs ANDRIS 
REIGASS:  

LIDO ar AGA sadarbojas jau sen. Pircēju ērtību 
labad gaļas cehā tiek izmantota MAPAX® teh-
noloģija – produktu iepakošana gāzu aizsar-
gatmosfērā, lai tie nezaudētu savas sākotnējās 
garšas īpašības, uzturvērtību un ilgāk sagla-
bātos svaigi. Sadarbība par zivju produkcijas 
iepakošanu aizsargatmosfērā sākās ar eks-
perimentiem karsti kūpinātām garnelēm. Kopā 
ar AGA darbiniekiem pusgadu meklējām pie-
mērotāko gāzu proporciju garnelēm. Rezultāts 
ir pārsteidzošs. Ja līdz šim karsti kūpināto 
garneļu uzglabāšanas laiks bija trīs dienas, 
tad tagad derīguma termiņš ir 20 dienas. Šādā 
veidā iepakotas garneles labi uzglabājas. 

Daudziem produktiem MAPAX® tehnoloģija 

vēl ir attīstības stadijā, mēs vēl meklējam 
ideālo variantu. Šobrīd gāzē iepakojam 
auksti kūpināta laša fileju, mazsālītu lasi, 
auksti kūpinātu foreli, auksti kūpinātu 
kuprlasi, karsti kūpinātas garneles, siļķu 
filejas, kalmāru filejas un citus produktus. 
Ir pierādījies, ka iepriekš sasvērti un gāzē 
iepakoti produkti tirdzniecībā iet daudz labāk 
nekā sveramie. Tie labāk uzglabājas, lieliski 
izskatās un labi garšo. Mūsdienu apstākļos, 
tas ir ļoti svarīgi. Tirgus ir kļuvis attālināts 
– pārdevējs – ražotājs – tirgotājs – pircējs, 
tāpēc ir ļoti būtiski, lai produkts līdz pircējam 
nonāktu augstvērtīgā kvalitātē. Iepakošana 
ar BIOGON® pārtikas gāzēm aizsargatmosfērā 
ir labs paņēmiens, kas ir vērsts uz to, lai mēs 

savu zivju produkciju pēc iespējas labākā 
kvalitātē varētu nodot pircējam. Bieži vien 
iepakošana aizsargatmosfērā ir vienīgā 
iespēja, kā mēs varam realizēt šo preci 
Latvijā, piemēram, karsti kūpinātas garneles, 
svaigas un mazsālītas zivis. Tāpēc ir svarīgi, 
lai gāzu aizsargatmosfēra būtu ideāli pareizās 
proporcijās, bet to mums palīdz nodrošināt 
AGA speciālisti. Viņi mums piedāvā patīkamus 
jaunumus, piemēram, speciālu gāzu sastāvu 
svaigam lasim. Parasti laša uzglabāšanas laiks 
ir 24 stundas, bet gāzu aizsargatmosfērā, 
tas labi uzglabājas septiņas dienas. Līdz šim 
neviens neko tādu nav piedāvājis. Patlaban 
notiek eksperimenti, jo viss ir jāpārbauda 
laboratorijās, bet iegūtie rezultāti ir ļoti labi.

4 RISINĀJUMI PĀRTIKA



Pircēju gaumei 
dažādo dabīgo Stelpes 
minerālūdeni
AGA Dabīgā Stelpes 
minerālūdens ražotnē 
ir uzstādījusi ogļskābās 
gāzes tvertni, kas 
nodrošina gāzētā ūdens 
ražošanas prasības un 
kvalitāti    

Stelpes SIA Mežotne LDA valdes 
loceklis ALDIS DZIRKALIS:  

– Mēs esam jauns uzņēmums. Dabīgo 
Stelpes minerālūdeni iegūstam Bauskas 
rajonā Stelpes pagastā no tīrā vidē esoša 
avota. Minerālūdeņu sastāvs avotā atbilst 
galda ārstnieciskajam kalcija – sulfātu 
minerālūdenim ar nelielu mineralizāciju, 
1500 – 2000 miligrami litrā. Dabiskajam 
minerālūdenim nav nekādu ķīmisku piedevu. 
Tas tiek attīrīts ar parastu mehānisko filtru 
un dabīgām kvarca smiltīm, noņemot tikai 
liekos dzelzs piemaisījumus un sēra aromātu, 
saglabājot nepieciešamo ārstnieciskā sēra 
daudzumu. 

Kad 2004. gadā sākām ražot minerālūdeni, 
tā uzgāzēšanai ar CO2 mēs izmantojām 
citas gāzu kompānijas piedāvājumu, kas 
finansiāli bija krietni izdevīgāks. Vienu reizi 
izmēģinājām AGA piedāvāto gāzi un izrādījās, 
ka rezultāts ir daudz labāks. Kopš tā laika 
turamies tikai pie AGA. 

Esam uzbūvējuši jaunu ražotni, kas tika nodo-
ta ekspluatācijā tikai pērnā gada beigās. 
Mums vienīgajiem Latvijā ir dabīgais gāzētais 
minerālūdens. Patlaban tirgū piedāvājam trīs 
veidu minerālūdeņus: negāzētu, viegli gāzē-
tu un gāzētu. Ūdeni pildām dažādu tilpumu 
– no puslitra līdz pat piecu litru – plastmasas 
pudelēs. Iespējams, ka izmantosim arī stikla 
pudeles. Ar saišķiem mēs nevarējām pilnībā 
nodrošināt viegli gāzētā ūdens kvalitāti, tāpēc 
AGA mums ir uzstādījusi ogļskābās gāzes tver-
tni, iztvaicētāju un automātisku CO2 padeves 
sistēmu. Ja tirdzniecība veiksies kā plānots, 
tad, pildot 8–16 stundas dienā ar jaudu 
3000 – 6000 pudeļu stundā ogļskābās gāzes 
patēriņš būs 5 –9 tonnas mēnesī, kas arī bija 
par iemeslu ogļskābās gāzes tvertnes uzstā-
dīšanai. Kā jaunam uzņēmumam attīstības 
periodā mums ir ļoti svarīgas izmaksas, bet, ja 
esam spējīgi piedāvāt produktu, kāda Latvijā 
nevienam nav, tad tam ir jāpievērš ļoti liela 
uzmanība. Galvenais, lai cilvēks saprot, par ko 
maksā naudu – par pudeli, dizainu, zīmolu vai 
pudeles saturu. Ar savu produktu tirgū esam 
tikai piecus mēnešus. Paveikts ir daudz, bet 
pagaidām priecāties vēl nevaram, kamēr ieka-
rosim savu tirgus nišu. Stelpes minerālūdeni 
tirgo lielāko veikalu tīklos. Ja veiksies, plāno-
jam to arī eksportēt, jo avots ir ļoti jaudīgs un 
ūdens ir ne tikai labs, bet arī ļoti vērtīgs, jo tas 
satur dabīgo minerālvielu kompleksu – kalciju, 
magniju, kāliju, selēnu u.c.. Līdzvērtīgs mine-
rālvielu sastāvs nav sastopams nevienā citā 
veikalā nopērkamā ūdenī.

5RISINĀJUMI PĀRTIKA



Gāzes sistēma atvieglo 
laboratorijas darbu 
AGA palīdzēja iekārtot 
SIA CEMEX jaunās 
cementa rūpnīcas 
laboratoriju un ir 
uzstādījusi gāzes 
padeves sistēmu, kas 
nodrošina nepārtrauktu 
analītisko iekārtu darbu

– Cementa ražošanas kvalitātes daļas 
vadītāja EVA DZENE: 

Starptautiskais uzņēmums SIA CEMEX ir trešais 
lielākais cementa ražotājs pasaulē, lielākais 
transportējamā betona ražotājs un viens no 
lielākajiem inerto materiālu – smilts, šķembu 
un oļu ražotājiem. Kad CEMEX Brocēnos sāka 
Eiropā modernākās cementa rūpnīcas celtnie-
cību, vienlaikus tika uzcelta arī pilnīgi jauna 
laboratorija, kas kontrolē cementa kvalitāti 
visa ražošanas procesa garumā. Laboratorija ir 
aprīkota ar modernām analītiskām iekārtām, 

Labas kvalitātes 
motorgāze ekonomē 
laiku un naudu 
AGA uzņēmumam 
Pure Food piegādā 
labas kvalitātes 
motorgāzi, kas 
nepiesārņo filtrus un 
nerada dīkstāves

Transporta inženieris Dainis Zaļmežs:  

Sadarbība ar AGA mums jau ir sen. Mūsu 
uzņēmums izmanto BIOGON® gāzu maisījumu 
produktu uzglabāšanai aizsargatmosfērā. Pērn 
mums radās problēmas ar citas kompānijas 
piegādāto motorgāzi, ar ko darbinām 
autokāru. Tā elektroniskās iekārtas bieži 
atteicās strādāt, jo regulāri bija netīri filtri, 
mums tos vajadzēja mainīt. Bija pat tā, ka 
piesārņojums cauri filtriem bija nokļuvis līdz 

pat inžektoram un mēs bijām spiesti mainīt 
arī to. Autokāra remonts mums izmaksāja 
dārgi, tāpēc sākām interesēties par analogām 
gāzēm un uzrunājām AGA speciālistus. AGA 
piegādātā gāze ir ļoti laba, esam ar to ļoti 
apmierināti. Tā gan ir nedaudz dārgāka, 
bet ir vairāki plusi: ar tāda paša tilpuma 

kuru darbībai bija nepieciešamas dažādas 
augstas tīrības gāzes, ko mums piedāvāja 
AGA. Viņu speciālisti jau projekta stadijā palī-
dzēja izvēlēties labāko risinājumu, pēc tam 
paši uzstādīja visu gāzu padeves aprīkojumu. 
Nepārtrauktas iekārtu darbības nodrošinā-
šanai tika ierīkota pusautomātiskā gāzes 
padeves sistēma. Gāzes balonu saišķi atrodas 
ārpusē, gāze laboratorijā līdz iekārtām tiek 
piegādāta pa caurulēm. Tas atvieglo laborato-

rijas darbinieku darbu, jo baloni neatrodas tel-
pā, kur strādā cilvēki, tas ir ļoti svarīgi arī no 
drošības viedokļa. AGA ierīkotā gāzes padeves 
sistēma gādā par nepārtrauktu gāzes padevi 
– tajā brīdī, kad vienā balonā gāze beidzas, 
tā automātiski pārslēdzas uz otru balonu. Tas 
nodrošina nepārtrauktu analītisko iekārtu 
darbu un garantē augstvērtīgu kvalitātes kon-
troli. AGA speciālisti paši rūpējas par gāzu pie-
gādi un ir atvērti abpusējai sadarbībai.   

balonu var nobraukt ilgāk, jo gāze ir tīra, bez 
piesārņojuma un to var pilnīgāk izmantot, 
jo to nodrošina īpašā balona konstrukcija. 
Liels plus ir tas, ka AGA vienīgie gāzi piedāvā 
alumīnija balonos, tā ir garantija, ka tai nav 
klāt nekādu metāla skaidu piemaisījumu, 
kas ātri sabojā autokāra mehāniskās 
iekārtas. Agrāk filtros bija mikroskopiskas 
lodītes, tagad, braucot ar AGA gāzi, filtros 
nekā tāda nav. Ar autokāru mēs noliktavās 
cilājam paletes un pārvadājam produktus 
pa teritoriju. Autokārs ir diezgan noslogots, 
tas katru dienu čakli strādā. Parasti dienā 
tas patērē apmēram vienu balonu gāzes, 
bet reizēm, ja ir daudz darba, pat divus. Ja 
ir intensīvs darbs, tad ir svarīgi, lai nebūtu 
nekādu tehnisku problēmu. Šobrīd ar 
motorgāzi esam pilnībā apmierināti.  

Uzņēmums Pure Food, pārstrādājot ogas un 
augļus, izmanto visjaunākās un modernākās 
tehnoloģijas, lai iegūtu visaugstākās 
kvalitātes produkciju, ko tirgo ne tikai Latvijā, 
bet arī eksportē uz Igauniju, Lietuvu, Krieviju, 
Somiju, Baltkrieviju, Kazahstānu, Poliju, 
Ukrainu, Zviedriju un Čehiju. 

6 TEHNOLOĢIJAS PRODUKTI
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Gāzu sistēmas optimizācija taupa 
laiku un naudu 
 AGA Latvijas lielākajam atspirdzinošo 
bezalkoholisko dzērienu un sulu 
ražotājam «CIDO grupa» palīdzēja 
modernizēt slāpekļa glabāšanas un 
padeves sistēmu, kas ekonomē ne tikai 
laiku un darbu, bet arī līdzekļus  

Galvenais inženieris ZIGMĀRS SEĻAKOVS: 

Sadarbība ar AGA mums sākās pirms pāris gadiem, kad kāda 
produkta ražošanai ar ļoti stigrām prasībām mums vajadzēja 
atbilstošu pārtikas ogļskābo gāzi. Slāpekli, ko mēs lietojam 
negāzētajiem produktiem, iegādājāmies no citas kompānijas, kas 
mums to piegādāja dažāda tilpuma traukos gan gāzveidā, gan 
šķidrā veidā. Agrāk slāpekli glabājām apmēram 12 atsevišķās 
dažāda tilpuma vienībās, kas atradās vairākās vietās, katram 
balonam vajadzēja atsevišķi sekot līdzi, lai zinātu, kad tas būs 
tukšs, kad nomainīt, kad veikt jaunu pasūtījumu. Tas viss bija 
saistīts ar lieku laika patēriņu, balonu pārvietošanu pa ražošanas 
telpām un stāviem. Bez tam mēs par katru vienību mēnesī 
maksājām noteiktu nomas maksu. Tas viss kopā sastādīja diezgan 
iespaidīgu naudas summu. Tagad mēs īrējam tikai vienu tvertni, 
no kuras iziet pievadi līdz katrai iekārtai, kurai vajadzīgs slāpeklis. 
Rezultātā mēs samazinājām izmaksas gan par minēto dažādu 
balonu nomu, gan par slāpekļa iegādi. Un ļoti būtiski ir tas, ka 
mums vairs nav jāseko līdzi gāzes patēriņam, balonu maiņai, 
nevienam vairs nav jāstumda baloni augšā lejā pa cehu utt. Tagad 
par to visu gādā AGA un vienotā gāzes padeves sistēma, bet mēs 
varam produktīvi strādāt.

Risinājuma unikalitāte

Uzstādot centralizētu gan sašķidrinātā, gan gāzveida slāpekļa 
padeves sistēmu un nodrošinot slāpekļa padevi no viena avota, 
ir realizēts Latvijā unikāls projekts, kuram risinājuma ziņā nav 
līdzīga. 

Sistēma spēj nodrošināt divus dažādus darba spiedienus no 
viena avota, pie tam spiediens atkarībā no patēriņa regulējas 
automātiski, nodrošinot tā stabilitāti. Slāpeklis šai gadījumā 
tiek padots nevis no daudziem saišķiem un sašķidrinātās gāzes 
baloniem, bet gan no vienas slāpekļa tvertnes uz visiem slāpekļa 
lietošanas punktiem. Tas uzņēmumam ir palīdzējis samazināt 
izmaksas un būtiski uzlabot darba drošību. 

TEHNOLOĢIJAS PĀRTIKA



8

Četrkomponentu gāze 
stipriem riteņiem
Trelleborg ražo 
industriālās un 
lauksaimniecības 
tehnikas sastāvdaļas, 
kam jāiztur lielas 
slodzes. Tādēļ klienta 
vajadzībām un 
ērtībām AGA uz vietas 
ražotnē nodrošina  
četrkomponentu gāzes 
izgatavošanu

Uzsākt jaunu biznesu vienmēr ir gan sarežģīti, 
gan riskanti. Vēl jo sarežģītāk un riskantāk 
to ir izdarīt brīdī, kad kārtējā pasaules eko-
nomiskā krīze jau dvašo pie pašas auss. Un 
tomēr zviedru uzņēmums Trelleborg savu 
ražošanu Latvijā aizsāka tieši pašā lielo pār-
maiņu priekšvakarā. Pašlaik zviedru koncerna 
ražotne Liepājā sekmīgi strādā, eksportē savu 
produkciju un domā par jaunu tirgu apgūšanu. 
Nozīmīgu vietu Trelleborg biznesā ieņem AGA 
gāzu maisījumi un specifiskās zināšanas par to 
vislabāko pielietojumu.

Klientam gatavo specifisku gāzu 
maisījumu

Trelleborg Wheel Systems Liepaja LSEZ SIA, kā 
jau to norāda nosaukums, ir apmeties Liepājas 
industriālajā parkā. Sadarbība ar AGA aizsāku-
sies 2008. gadā, jo „AGA mums varēja piedā-
vāt gan pieņemamas cenas, gan augstu gāzu 
un to maisījumu kvalitāti un servisa līmeni,” 

atzīst Trelleborg Wheel Systems Liepaja LSEZ 
SIA ražošanas direktors Jens C. Ravn.

Uzņēmuma galvenā produkcija ir metāla 
diski jeb riteņi lauksaimniecības tehnikai un 
industriālajām vajadzībām. Pašlaik pilnīgi visa 
produkcija tiek eksportēta uz Skandināviju un 
Eiropu, lai gan nākamajā gadā to sāks pie-
dāvāt arī Latvijas pircējiem. Skaidrs, ka šādai 
precei, lai tā sekmīgi konkurētu Rietumeiropas 
tirgos, kvalitātei ir izšķiroša nozīme.

Šāda veida metāla izstrādājumiem nepiecie-
šama īpaša izgatavošanas tehnoloģija un 
apstrāde, jo slodzes, ko nākas izturēt ikdienā, 
ir ārkārtīgi lielas. Metināšanai izstrādājumu 
tapšanā ir viena no svarīgākajām lomām. 
Lai produkts būtu izturīgs un atbilstu visām 
kvalitātes prasībām, Trelleborg izmanto speci-
fisku gāzu maisījumu, kas sastāv no četriem 
komponentiem – argona, hēlija, skābekļa un 
oglekļa dioksīda precīzās proporcijās. Tieši šāds 
maisījums padara metināšanas šuves izturīgas 
un gludas, bez notecējumiem un metāla šļa-
katām. Lai ražošana ritētu bez aizķeršanās, 
Trelleborg izmanto automatizēto gāzu patēriņa 
kontroles un piegādes pakalpojumu SECCURA®.

Mācīties un attīstīties gatavi visi

AGA ne tikai nodrošina augstvērtīgas gāzes, 
bet arī veic uzņēmuma darbinieku apmācību. 
Atsauksmes par kursu pusautomātiskajā meti-
nāšanā ir visnotaļ pozitīvas: „gan kurss, gan 
speciālisti ir ļoti augstā līmenī”, saka Ravns. 
Savukārt no AGA puses sakāmi atzinīgi vārdi 
par visas uzņēmuma komandas ieinteresētību 
kopējā mērķa sasniegšanā – ja citviet apmā-
cības apmeklē tikai metinātāji un speciālisti, 
kuru darbs tieši saistās ar kursu tēmu, tad 
Trelleborg notikušos kursus klausījās viss inže-
niertehniskais sastāvs.

Par nākotnes perspektīvām runājot, Trelleborg 
Latvijas ražotnes vadība ir piesardzīgi – opti-
mistiski noskaņota. „Šajos apstākļos vadīt 
biznesu un sekmīgi konkurēt ir diezgan grūti, 
jo jāņem vērā gan Austrumu, gan Rietumu 
ekonomiskās situācijas īpatnības, turklāt arī 
konkurence ir visai liela. Tomēr mēs cenšamies 
samazināt visus iespējamos riskus un turpināt 
virzību uz attīstību”, saka Ravns. Viens no 
sekmējošajiem faktoriem ir sekmīgā sadarbība 
ar AGA, kas, kā jau uzsvēra ražotnes vadītājs, 
ļauj par samērīgu cenu saņemt labu produktu 
un servisu. „Mūsu līdzšinējās sadarbības pie-
redze dod cerības tikpat veiksmīgai sadarbībai 
arī nākotnē”, rezumē Ravns.

RISINĀJUMI METĀLAPSTRĀDE
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AGA izprot klienta 
vajadzības krīzes 
apstākļos
AGA piegādā gāzi visam 
ražošanas procesam 
Rīgas Elektromašīnbūves 
rūpnīcā. Lai klients 
kaimiņvalstu tirgos 
būtu konkurētspējīgāks, 
AGA nāk tam pretī 
ar iespējami elastīgu 
sadarbības modeli

„AGA ir ļoti labs partneris, īpaši krīzes laikā,” 
saka Rīgas Elektromašīnbūves rūpnīcas (RER) 
valdes priekšsēdētājs Grigorijs Uspenskijs. Un 
tas nav nekāds pārspīlējums – abu uzņēmumu 
sadarbībai ir gara vēsture – tā aizsākusies 
vēl deviņdesmito gadu pirmajā pusē un 
pašreizējās ekonomikas sašūpošanās laikā 
kļuvusi tikai stiprāka.

AGA gāze visā ražošanas procesā

RER ir lielākā mašīnbūves rūpnīca Latvijā 
un viena no lielākajām Baltijā, RER 
specializējas elektroiekārtu un velkošā 
sastāva elementu ražošanā dzelzceļa 
vajadzībām. Vairāk nekā 50 gadu ilgās 
pastāvēšanas vēsturē šeit radītas iestrādes 
un tehnoloģijas vismodernākā aprīkojuma 
ražošanai elektrovilcienu un metro vilcienu 
sastāviem, kā arī pasažieru vilcienu 
vagoniem.

AGA dažādu gāzu maisījumi ir atrodami 
visos RER cehos, stāsta G. Uspenskijs. Kā 
liels gāzu patērētājs uzņēmums nonācis pie 
secinājuma, ka nepārtraukta sekošana līdzi 
gāzes patēriņam un savlaicīga pasūtījumu 
veikšana, lai no gāzu trūkuma neciestu 
ražošana, ir samērā sarežģīts un laikietilpīgs 
process. Tādēļ loģisks risinājums – RER 
tika ieviesta automātiskā gāzu piegādes 
sistēma SECCURA®, kas ļauj klientam vairs 
nedomāt par ražošanai nepieciešamajiem 
gāzes resursiem – tam seko un savlaicīgas 
gāzes piegādes nodrošina AGA speciālisti. 
„Mums kā eksportētājiem tas ir ne tikai 

RER darbojas lielākais metālliešanas cehs Latvijā, tā jauda sasniedz 2400 tonnu gadā. Izmantojot skābekli un deggāzi šeit, nolīdzina un piegriež gatavo 
izstrādājumu malas

ērtāk, bet arī izdevīgāk – tagad maksājumi 
ir samazinājušies, turklāt tie jāveic retāk,” 
skaidro G. Uspenskijs.

Elastīga biznesa politika

Sarežģītā ekonomiskā situācija ietekmē arī 
biznesu. RER produkcijas galvenie pasūtītāji 
ir Krievijas un NVS vadošie vagonbūves 
uzņēmumi, neliela daļa produkcijas 
paliek Latvijā un tiek eksportēta arī uz 
Rietumiem. Jaunie apstākļi ietekmē visus, 
tādēļ RER bija ārkārtīgi svarīgi strādāt 
ar partneri, kas spēj iejusties klienta 
situācijā un piedāvāt iespējami elastīgu 
un pretimnākošu sadarbības modeli. 
„AGA ir tieši tāds partneris – par to mēs 
pārliecinājāmies, izmēģinot sadarbību arī 
ar citiem gāzu piegādātājiem. Tomēr tieši 
AGA speciālisti izrādījās visieinteresētākie 
mūsu kā ražotāja vajadzību apmierināšanā. 
Rezultātā arī sarežģītās situācijās mēs varam 
būt pilnīgi droši – ar AGA risinājums tiks 
atrasts, ražošana neapstāsies un pasūtītāji 
savu produkciju saņems īstajā laikā,” ir 
pārliecināts G. Uspenskijs.

RISINĀJUMI METĀLAPSTRĀDE
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Kvalitātes komplekts 
kuģiem un kuteriem
Kuģubūves un remonta 
uzņēmums ASK sekmīgi 
konkurē Rietumvalstu 
tirgos, izmantojot 
kvalitatīvu metināšanas 
komponentu kompleksu 
no AGA gāzēm un 
ESAB metināšanas 
materiāliem.

Kuģubūves un remonta kompānija ASK 
tirgū darbojas jau 17 gadus. Vecmīlgrāvja 
piestātnēs slejas kuģu korpusi – gan 
pavisam jaunu, tikai tagad topošu, gan ne 
vienu vien vētru piedzīvojušu. Tos veido, 
apkopj un gatavo tālākajai darba dzīvei ASK 
pieredzējušie darbinieki, kuriem talkā nāk arī 
AGA gāzes un Eiropā lielākā piegādātāja ESAB 
metināšanas materiāli – stieple un elektrodi. 
Rezultāts – Rietumu tirgos augstu novērtēts un 
pasaules līmenī konkurētspējīgs produkts.

No kuģa korpusa līdz rūpnīcai

No ASK ražošanas cehiem  šo gadu laikā 
pasaules jūrās devušies visdažādāko veidu 
un tipu kuģi. Tiesa, ne tikai kuģu korpusu 
un virsbūves konstrukciju izgatavošana 
un remonts ir ASK specialitāte – būtībā 
uzņēmuma speciālisti var tikt galā ar jebkura 
veida metāla konstrukcijām, tostarp arī no 
alumīnija un nerūsējoša tērauda. „Alumīnija 
apstrādē mums Latvijā konkurentu nav”, ne 
bez lepnuma konstatē ASK valdes loceklis 
Genādijs Žarkovskis. 

Alumīnijs, kā zināms, ir visai specifisks metāls, 
kura apstrāde prasa īpašas zināšanas un 
pieeju darbam. No alumīnija top liela daļa 
kuģu korpusu un virsbūves elementu - metāla 
konstrukciju, kam jābūt ļoti precīzām un 
izturīgām. Lai nodrošinātu savu izstrādājumu 
kvalitāti, ASK izmanto kompleksu pakalpojumu 
– AGA gāzes un ESAB metināšanas materiālus, 
kas dažādās komplektācijās var nodrošināt 
nepieciešamo kvalitāti visdažādākajām metālu 
kombinācijām un konstrukcijām. „Jāatzīst – AGA 
nav lētākais piedāvājums, taču mūsu galvenais 
kritērijs ir kvalitāte, bez tās mūsu tirgos nav 
ko meklēt. Var jau atrast dažnedažādus lētus 
izstrādājumus, taču problēmas, kas var rasties 

pēc tam, atspēlēsies ar uzviju,” ir pārliecināts 
G. Žarkovskis.

ASK šajā laikā ir pastrādājuši visdažādākajās 
ar metālu saistītajās jomās. Rūpnīcā tapuši 
ne tikai kuģu korpusi un virsbūves, bet 
arī visdažādākās sarežģītības pakāpes 
konstrukcijas virszemes būvēm. Piemēram, 
veselas rūpnīcas metāla konstrukcijas. „Mēs 
esam izgatavojuši metāla konstrukcijas 
kokskaidu granulu  rūpnīcai Mangaļsalā”, 
stāsta G. Žarkovskis. Pašlaik uzņēmums jau 
attīstījies tiktāl, ka ar savu konstruktoru 
palīdzību var īstenot projektus, vadoties tikai 
no pasūtītāja iesniegtām skicēm.

Kuteri, jahtas un kara kuģi

Tomēr lielākā daļa produkcijas, ja tā var teikt 
par ASK ražojumiem, ir tā vai savādāk saistīti 
ar ūdeni un kuģošanu. Kā jau minēts, te savu 
otro dzīvi uzsāk daudzi kuģi, kuriem nepie-
ciešams korpusu un virsbūvju remonts. Tieši 
tāpat te top pilnīgi jauni kuģi – ASK ražo kuģu 
korpusus un virsbūves pēc daudzu kuģu kom-
pāniju un valstu pasūtījumiem. Te tapuši gan 
civilie, gan militārie kuģi, piemēram, krasta 
apsardzes kuteri ar īpatnēju korpusa formu, 
kas īpaši piemērota kuģošanai seklos ūdeņos. 

Galvenie ASK partneri ir Norvēģija un 
Igaunija. Daudz pasūtījumu nāk arī no citām 
Rietumeiropas valstīm. Līdz ar krīzi arī ASK 
izjūt pieprasījuma samazināšanos, taču 
nākotnē skatās cerīgi, jo Rietumeiropas valstis 
jau pamazām sāk atgūties pēc ekonomikas 
lejupslīdes un „tas uzreiz ir jūtams arī mūsu 
biznesā”, saka G. Žarkovskis. 

Pierādījums ASK meistarībai ir arī visai 
specifiski projekti, piemēram, no zvejas kuģa 

pārtaisīta okeāna jahta ar pilnībā pārbūvētu 
virsbūvi un klāja konstrukcijām vai lielie 
okeāna zvejas kuģi, kuru korpusi te tikuši 
pārgriezti un papildināti ar tajos ievietotām 
jaunām sekcijām. Skaidrs, ka šāda līmeņa un 
sarežģītības darbi prasa ne tikai visaugstāko 
meistarību, bet arī vislabākos darba 
materiālus. „Konkurence mūsu sektorā ir 
diezgan smaga, īpaši no Polijas kuģubūvētavu 
puses. Tādēļ, lai noturētos tirgū un atrastu 
jaunus klientus, kvalitāte mums ir svēta un 
neaizskarama”, uzsver G. Žarkovskis.

Kvalitātes komplekts

Nemainīgi augstu darba kvalitāti ASK ļauj 
garantēt visaugstākā līmeņa metināšanas pro-
cesa sastāvdaļas – gan gāze, gan metināšanas 
stieple un elektrodi. Šajā uzņēmumā metinā-
šanai ir kompleksa pieeja – AGA te piegādā 
ne tikai gāzi, bet arī kvalitatīvos ESAB meti-
nāšanas materiālus, tādejādi radot savdabīgu 
kvalitātes komplektu.

„Mums ir pieejamas ne tikai dažādas gāzu 
kombinācijas dažādiem metāliem un kons-
trukcijām, bet arī katram gadījumam atbilstoši 
elektrodi un stieple. Turklāt visiem šiem izej-
materiāliem tūlīt pat ir pieejami visi nepiecie-
šamie sertifikāti, ko novērtē mūsu pasūtītāji”, 
stāsta G. Žarkovskis. „Mēs arī varam būt droši, 
ka no AGA saņemsim informāciju par visām 
jaunākajām gāzēm un tehnoloģijām – tās 
mums ne tikai ieteiks, bet arī veiks nepie-
ciešamo personāla apmācību”. Tā uzņēmums 
savulaik pārgājis no parastā metināšanas 
maisījuma lietošanas uz aizsarggāzu maisīju-
mu MISON®, bet sarkanā propāna vietā sācis 
lietot AGASOL. „Un vēl viena būtiska lieta 
– mēs vienmēr varam būt droši, ka AGA katrā 
situācijā reaģēs ātri,” uzsver G. Žarkovskis.

RISINĀJUMI KUĢUBŪVE

Genādis Žarkovskis, ASK valdes loceklis
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Rietumu kvalitāte vai ķīniešu stieple

„Lai nodrošinātu kvalitatīvu gala produktu, 
visiem tā tapšanā iesaistītajiem komponentiem 
arī jābūt kvalitatīviem – tā ir aksioma”, uzsver 
ESAB Latvijas filiāles vadītājs Māris Zvirbulis. 
„Tirgū sastopami dažādi lēti metināšanas stiep-
les izstrādājumi ar it kā atbilstoši deklarētiem 
kvalitātes rādītājiem, bet pēc pārbaudes labora-
torijā izrādās, ka aina ir pavisam cita. ASK rada 
produkciju ar augstu pievienoto vērtību un 
atbilstoši novērtē šo metināšanas kompleksu”.

ESAB un AGA darbības filozofijas ir līdzīgas 
un arī abu kompāniju saknes nāk no vienas 
zemes – Zviedrijas. „Modernā metālapstrāde 
un metināšana ir komplicēts process, 
kur ekonomika rodas nevis no lētāko 
izejmateriālu pielietojuma, bet gan no 
racionāla un ekonomiski pamatota darba 
procesa izveides,” uzsver M. Zvirbulis. 
Uzņēmumi, kas domā par savu biznesu 
ilgtermiņā, šo filozofiju akceptē un pieņem 
kā pašsaprotamu, jo bez tās konkurēt 
Rietumu tirgos ir neiespējami.

ASK metina ar ESAB stiepli OK Autrod 5183 (18.16) un MISON® Ar aizsarggāzi.

RISINĀJUMI KUĢUBŪVE

Kuģubūvē pielieto augstas stiprības alumīniju 
5083 ar magnija bāzes sakausējumu.

Metināšanai savukārt izmanto pildmateriāla 
sakausējumu 5183, lai nodrošinātu 
prasības, kas attiecas uz minimālo metāla 
stiprības robežu. Alumīnija augstas 
kvalitātes metināšanai izmanto argonu. 
Augstākai darba ražībai, ar ko iegūst vēl 
plašāku un dziļāku caurmetinājumu, var 
pielietot arī argona un hēlija aizsarggāzu 
maisījumus.
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Izstādē Tech Industry. 
Metināšanas konkursa 
Baltic Welder 2009 
žūrijā

Sadarbībā ar vieno no vadošajiem 
Ziemeļeiropas metināšanas iekārtu ražotājiem 
Kemmpi AGA piedalījās Metināšanas konkursa 
rezultātu vērtēšanā. Eksperts no mūsu puses 
– sertificēts metināšanas inženieris Juris 
Priednieks (bildē labajā pusē). Priednieks 
vada visus apmācības kursus metālapstrādes 
klientiem par darba drošību, TIG, MIG/MAG 
metināšanu un citiem procesiem. 

Klientu dienas Latvijas 
pilsētās
Sākot ar pavasari līdz pat vēlam rudenim 
aktīvi rīkojām tikšanās reizes ar klientiem 
mūsu tirdzniecības vietās Latvijas pilsētās: 
Talsi, Tukums, Daugavpils, Cēsis, Rēzekne. 
Demonstrējām metāla griešanas un dažādu 
virsmu tīrīšanas procesus. Piedāvājām jaunus 
produktus un metināšanas iekārtas. 

Aicinām visus interesentus, apmeklēt šādus 
pasākumus, jo mēs varam būt noderīgi, 

lai dažādu arodu pārstāvji smeltos jaunas 
idejas savā darbā. To apliecināja klientu 
atsauksmes un lielā interese pasākumu laikā. 
Mūsu speciālisti var palīdzēt konsultējot par 

jaunākiem un efektīvākiem risinājumiem vai 
tā būtu metināšana, vai metāla griešana, 
lodēšana, grebšana, virsmu tīrīšana vai citi 
procesi.

AKTIVITĀTES



MISON® aizsarggāzu 
kampaņas uzvarētāji un 
lielākie metālapstrādes 
klienti pulcējās uz pasā-
kumu Biķernieku trasē

Pateicoties par sadarbību, Biķerniekos uz 
tikšanos aicinājām metālapstrādes klientus 
un  aizsarggāzu kampaņas uzvarētājus. Bijām 
patiesi gandarīti sastapt daudz viesu.
Kampaņas ietvaros mēs saņēmām ap 250 
anketu ar klientu atbildēm un vairāk nekā 
50 atbilžu internetā, ko mūsu biznesā 
vērtējam kā ļoti labu sasniegumu. Lai arī 
situācija tirgū ir ar lejupslīdi, tomēr sākot 
kampaņu viens no mērķiem bija atgādināt 
un izglītot klientus par mūsu premium gāzu 
priekšrocībām, kas gan veicina procesu 
efektivitāti, gan rūpējas vairāk kā jebkura 
cita gāze par metinātāja veselību. 

Kampaņas balvas bija trijās kategorijās: 
brauciens ar F2 formulu, iPOD multivides 
atskaņotāji un kabatas lukturīši.

Braucienu ar formulu vinnēja pārstāvji no SIA 
Baltexim, SIA Ekers, AS Smiltenes piens, z/s 
Aizupes, SIA LAC serviss.

Lojalitātes akcijas 
uzvarētāji HORECA 
segmentā

Kristīne Galviņa, zāles pārzine
SIA Pica serviss, Liepāja 
Parasti loterijās neveicās, taču pēdējā brīdī 
nolēma anketu nosūtīt un tagad prieks par 
izlēmību

Kaspars Zeps, bārmenis
SIA Vēl vairāk saules, Rīga.
... tagad būšot iemesls nopirkt grilu

Aivars Vītiņš
SIA Malevs, Ogre
Aivaram ir bieži laimējies dabūt savā īpašumā 
balvas no dažādām kompānijām, gāzes grils āra 
kafejnīcā jau ir, tagad būs arī savs gāzes balons 

Ar balvām sveicām tos laimētājus, kas ilgus 
gadus lieto mūsu pārtikas ogļskābo gāzi, 
lai saviem klientiem galdā celtu labākās 
kvalitātes produktus. 

Balvu fonds bija trīs kategorijās. Klienti varēja 
izvēlēties, kurā no tām piedalīties.

Jaunos balonus grilam izvēlējās un arī laimēja 
pārstāvji no uzņēmumiem: Vēl vairāk saules, 
SIA Malevs un SIA Pica serviss.
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Kopā ar jauno paaudzi
Pirms trim gadiem AGA iesaistījās Izglītības ministrijas un Eiropas 
fondu kopprojektā, un tieši - dabaszinību un matemātikas mācību 
metodikas attīstībā. Rezultātā tapa mācību filma par gāzu ražošanu 
un pielietojumiem. Šogad turpinot sadarbību, divu dienu projektā 
skolniekiem no 32 Latvijas skolām, ģenerāldirektors Olavs Ķiecis vadīja 
lekciju par biznesa vidi un tā vadības pamatprincipiem. 

Skolēnu grupa viesojās arī gaisa sadales rūpnīcā Valmierā, kur guva 
priekšstatu kā ražo skābekli un slāpekli. 

Labdarības akcija „Lai top gaisma”
Atbalsta centrs Dardedze Valmierā ir mājas bērniem, kur tie pavada 
nelielu daļiņu savas dzīves. Pirms vairākiem gadiem uzsāktā 
sadarbība, lai nodrošinātu labākus apstākļus centra iemītniekiem, 
šogad turpinājās ar jaunu mūsu darbinieku iniciatīvu: pašu spēkiem 
domājām un savām rokām rotājām ēku un apkārtni, lai gaišāk būtu 
visapkārt un priecīgāks prāts bērniem. Pārsteigums viņu sejās un 
padarītais darbiņš radīja pašiem nepārprotamu gandarījumu, kas labāk 
ļauj izjust, ko nozīmē palīdzēt tiem, kam tas nepieciešams visvairāk. 


