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3The Linde group un AGA

AGA ir daļa no pasaulē vadošā rūpniecisko gāzu un inženier-
pakalpojumu koncerna The Linde Group. Mūsu klienti ir dažādu nozaru 
uzņēmumi, piemēram, pārtikas, metālapstrādes, ķīmijas, farmācijas un 
citi. Mēs piegādājam arī speciālās gāzes laboratorijām un medicīniskās 
gāzes slimnīcām. Uzņēmumā The Linde Group strādā vairāk nekā  
60 000 darbinieku, aptuveni 100 valstīs visā pasaulē. AGA ir vadošais 
rūpniecisko gāzu uzņēmumus Ziemeļvalstīs un Baltijā.
 

The Linde Group/AGA ir izveidojis savu starptautisko Akvakultūras 
un ūdens attīrīšanas inovāciju centru Olesundā, Norvēģijā. Šeit tiek 
izstrādāti un pilnveidoti produkti un risinājumi, kādus uzņēmums 
piedāvā zivsaimniecības un akvakultūras jomā gan valsts, gan 
starptautiskā līmenī.

The Linde group un AGA



4 AGA un akvakultūra

Pēdējo 50 gadu laikā globālais pieprasījums pēc zivju produktiem ir 
divkāršojies. Mūsdienās vairāk nekā 45% no jūras veltēm pasaulē 
tiek iegūts uz sauszemes vai piekrastē bāzētās zivaudzētavās. Šajās 
zivaudzētavās kontrolētā vidē tiek kultivētas saldūdens vai jūras sugu 
zivis. Šīs saimniecības sastopas ar dažādiem zivkopības uzturēšanas 
izaicinājumiem: atbilstoša barošana, slimību profilakse un stabilas 
un veselīgas ūdens vides uzturēšana. Lai nodrošinātu zivju veselību, 
svarīgākais faktors ir pastāvīga svaiga, tīra ūdens padeve. Tādēļ 
zivsaimniecībās būtiski svarīga nozīme ir skābekļa koncentrācijas 
kontrolēšanai ūdenī.

Pareiza skābekļa līmeņa uzturēšana ūdenī uzlabo barības izmantošanu, 
saīsina augšanas periodu un samazina zivju mirstību. Atbilstošs 
skābekļa pielietojums ievērojami veicinās zivaudzētavas finansiālo 
dzīvotspēju un nodrošinās papildu stabilitāti ražošanā. Ar SOLVOX® 
produktu līniju Linde/AGA piedāvā atbilstīgu risinājumu, kas apmierina 
šīs konkrētās vajadzības. SOLVOX® veido dažādi skābekļa šķīdināšanas 
un izkliedēšanas produkti un sistēmas. 

AGA un akvakultūra.



5Labāko tehnoloģiju nodrošina Linde/AGA jaunais Akvakultūras un ūdens attīrīšanas inovāciju centrs.

AGA ir līderis zivsaimniecībām paredzēto apskābekļošanas tehnoloģiju 
jomā. Mēs strādājam zivsaimniecības jomā jau kopš šīs nozares 
pirmsākumiem. Mēs veicam zinātniskās izpētes darbu un gūtā pieredze 
ļauj mums piedāvāt mūsu klientiem jaunākās tehnoloģijas un zināšanas.

Zivaudzētavas kļūst lielākas un sarežģītākas, un ir vērojama tendence, 
ka arvien vairāk zivjaudzēšana notiek piekrastē vai slēgtās sistēmās. 
Jaunais Akvakultūras un ūdens attīrīšanas inovāciju centrs ir AGA bāze 
gāzu tehnoloģiju izstrādei nākotnes akvakultūras jomā. Modernizētie 
apskābekļošanas risinājumi noteiks nākotnes akvakultūras attīstības 
ilgtspējību. Ar SOLVOX® apskābekļošanas risinājumiem AGA piedāvā 
plašu produktu klāstu, kas nodrošina optimālu skābekļa vidi. Produkti 
un risinājumi ir izstrādāti, domājot par enerģijas patēriņa lietderību, 
labu skābekļa izmantojumu, ekspluatācijas uzticamību un optimāliem 
hidrodinamiskajiem apstākļiem zivju baseinos.
 Centrs ir uzbūvēts, lai veiktu izmēģinājumus ar sālsūdeni, saldūdeni 

un iesāļu ūdeni. Tas attiecas arī uz testēšanu, kas saistīta ar ūdens 
recirkulēšanu, caurplūdi vai sildīšanu. Centrā ir iespējams simulēt 
jebkādas kvalitātes ūdeni, ar kādiem zivsaimnieki varētu sastapties 
zivju inkubatorā vai zivaudzētavā.

Linde/AGA Akvakultūras un ūdens attīrīšanas inovāciju centrs tiek 
izmantots arī apmācību nolūkā. Klienti var apmeklēt mūsu produktu un 
risinājumu demonstrācijas un prezentācijas. Mūsu uzņēmuma darbi-
nieki šeit regulāri iziet dažādus kursus. Servisa tehniķi saņem jaunāko 
informāciju par produktiem, kas nodrošina ar mūsu klientiem noslēgto 
apkalpošanas līgumu pareizu un profesionālu izpildi. Tāpat notiek cieša 
sadarbība ar apmācību nodaļas speciālistiem, izveidojot programmu par 
gāzu drošību, kas paredzēta mūsu klientiem, kas strādā zivju inkubato-
ros un zivaudzētavās. 

Labākās tehnoloģijas nodrošina  
Linde/AGA jaunais Akvakultūras  
un ūdens attīrīšanas inovāciju centrs.
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7SOLVOX® produktu līnija 7

SOLVOX® produktu līnija.

SOLVOX® ir The Linde Group reģistrēta preču zīme ūdens 
apskābekļošanas iekārtās.

SOLVOX® produktu līnija zivaudzēšanas nozarei piedāvā plašu 
apskābekļošanas sistēmu klāstu. SOLVOX® saimi veido iekārtas uzlabotai 
skābekļa izšķīdināšanai ūdenī, nevainojamai apskābekļotā ūdens 
sadalei zivīm, kā arī devu regulēšanas pielietojumus, kas nodrošina 
vienmērīgu un uzticamu darbību. Ar SOLVOX® līniju mēs varam apkalpot 
visu veidu zivaudzētavu iekārtas.

SOLVOX® A:
zema spiediena skābekļa šķīdinātājs  
sālsūdenī un iesāļā ūdenī.

SOLVOX® A ir pielāgojama šķīdināšanas iekārta, ko parasti integrē 
cauruļvados, lai apskābekļotu visu ūdens plūsmu, kas ieplūst tvertnē. 
Lielākās tvertnēs ir iespējams uzstādīt vairāk par vienu SOLVOX®  
A iekārtu, lai panāktu optimālu izšķīdinātā skābekļa izkliedēšanu. 
SOLVOX® A ir viegli uzstādāma iekārta un apvieno lielu apskābekļošanas 
lietderību ar mazu enerģijas patēriņu.

Unikālā SOLVOX® A uzbūve attīra ūdeni no slāpekļa, vienlaikus to 
bagātinot ar skābekli. Tas ir svarīgi, jo zivis ir jutīgas pret pārlieku 
slāpekļa piesātinājumu. Ieteicams papildināt SOLVOX®   A iekārtu ar 
SOLVOX® Stream ierīci (skatīt nākamajā lappusē).

Iekārtas parametri (SOLVOX® A)

Produkt Nominālais ūdens 
caurplūdums [l/min]

Apskābekļošanas  
jauda [kg/h]

Garums [mm] Caurules diametrs [mm]

SOLVOX® A 6 100 0.23 300 50
SOLVOX® A 9 150 0.36 350 63
SOLVOX® A 15 250 0.55 300 63
SOLVOX® A 24 400 0.94 400 90
SOLVOX® A 33 550 1.30 350 90
SOLVOX® A 45 750 1.72 450 110
SOLVOX® A 54 900 2.09 400 110
SOLVOX® A 150 2,500 6.62 500 160
SOLVOX® A 175 3,000 7.2 700 200
SOLVOX® A 250 4,000 9.54 800 250
SOLVOX® A 400 7,000 16.2 850 280
SOLVOX® A 1100 18,000 36.0 1100 400
* Pie 2 m ūdens staba spiediena krituma un 15°C ūdens temperatūras.

SOLVOX® A iekārta

SOLVOX® A produktu līnija



8 SOLVOX® OxyStream zema spiediena skābekļa šķīdināšanas ierīce.

SOLVOX® OxyStream ir zema spiediena apskābekļošanas sistēma 
sālsūdens, iesāļa ūdens un saldūdens tvertnēm. Sistēma ir patentēts 
“viss vienā” produkts, kas gan apskābekļo ūdeni, gan nodrošina tvertnē 
plūsmu. Produktam ir integrēts ūdens caurplūduma indikators, kas 
sniedz pārskatu par ūdens patēriņu katrā tvertnē.

SOLVOX® OxyStream uzstāda zivju tvertnes iekšpusē. Patentētā 
risinājuma konstrukcija sniedz iespēju pat lielāko iekārtu gadījumā bez 
piepūles regulēt ūdens cirkulāciju tvertnē, pagriežot ārējo cauruli.

SOLVOX® OxyStream radītie mikroburbulīši ir aktīvi gan ieplūdes caurulē, 
gan tvertnē. Tas samazina slāpekļa saturu un kopējo gāzu spiedienu 
ūdenī, kas savukārt mazina vai pat pilnībā likvidē ūdens avota ārējas 
atgāzēšanas nepieciešamību.

SOLVOX® OxyStream var viegli uzstādīt, pievienojot ūdens ieplūdes 
caurulei un nostiprinot iekārtu pie tvertnes pamatnes. Tādējādi esošo 
tvertņu modernizācija ir ļoti vienkārša un rentabla. SOLVOX® OxyStream 
ir izstrādāta, lai panāktu stabilu darbību, un tai nepieciešama 
tikai minimāla apkope, kas samazina ekspluatācijas izdevumus. Ja 

nepieciešams augsts ūdens līmenis vai ļoti mainīga ūdens plūsma, divu 
šķīdināšanas iekārtu izmantošana vienā tvertnē sniedz priekšrocības.

SOLVOX® OxyStream ir pilnībā efektīva, sākot no 15‰ sāļuma, un 
parasti ierīcei vajag tikai starp 0,05 un 0,2 bar lielu spiedienu, lai 
apskābekļotu, mazinātu slāpekli un veidotu optimālus hidrodinamiskos 
apstākļus tvertnē atbilstoši ražošanai konkrētajā zivaudzētavā. Zema 
spiediena prasība nozīmē to, ka parasti nav vajadzīgi ārēji sūkņi vai 
papildu enerģija ūdens apskābekļošanai un atgāzēšanai. Saldūdens 
iekārtās SOLVOX® OxyStream parasti lieto apvienojumā ar SOLVOX® C 
ūdens papildu apskābekļošanas nolūkā.

SOLVOX® OxyStream var pielāgot lielākajai daļai tvertņu izmēru, kādas 
šobrīd ir tirdzniecībā, un iekārta spēj darboties ar ūdens caurplūdumu 
no 100 l/min līdz 20 000 l/min vienā ieplūdē.

Linde iesaka optimālas darbības un apskābekļošanas nolūkā SOLVOX® 
OxyStream iekārtu papildināt ar SOLVOX® F gāzu dozēšanas kameru. 
SOLVOX® F var viegli pievienot zivaudzētavā esošajai vadības sistēmai, 
lai skābekļa dozēšana notiktu automātiski.

SOLVOX® OxyStream zema spiediena 
skābekļa šķīdināšanas ierīce.

SOLVOX® OxyStream
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10 SOLVOX® C apskābekļošanas konuss

SOLVOX® C apskābekļošanas konuss.

SOLVOX® C ir apskābekļošanas konuss, ko galvenokārt lieto saldūdens 
apstākļos. Standarta ekspluatācijā apskābekļošanas lietderība ir tuvu 
100%. Konusa darbība ir vienkārša: no augšpuses ieplūstot ūdenim 
un gāzei, ūdens strūkla liek ūdenim intensīvi sajaukties ar skābekļa 
burbulīšiem.

Konusam paplašinoties, ātrums samazinās. Mazi gāzes burbulīši, kas vēl 
nav pilnībā izšķīduši, konusā ceļas uz augšu pretī lejup virzītajai ūdens 
plūsmai, tādējādi konusa apakšdaļā no tā izplūst ūdens, kurā gāzes 
burbulīšu nav nemaz.
Būtiski, lai lejup ejošajā cauruļvadā spiediens būtu pietiekams un
nodrošinātu to, ka skābeklis tiek izšķīdināts līdz tvertnei.

Tā kā SOLVOX® C konusu darbina paaugstinātā spiedienā, izšķīdušā 
skābekļa koncentrāciju var ievērojami palielināt virs parastā 
piesātinājuma līmeņa. Pateicoties ievērojamajai uzticamībai, lietderībai 
un vienkāršajai uzstādīšanai, apskābekļošanas konusus plaši izmanto 
zivaudzēšanā. SOLVOX® C konusus ražo no plastmasas ar stikla šķiedras 
stiegrojumu (GRP), un tiem ir CE sertifikācijas marķējums.

Tehniskie parametri

SOLVOX® C 60 SOLVOX® C 110
Ūdens caurplūdums 60 m3/t 110 m3/t
Ieplūdes un izplūdes savienojums DN 100 DN 150
Maksimālais darba spiediens 3,8 bar (g) 3,0 bar (g)
Maksimālā skābekļa dozēšanas 
jauda pie 10 °C

6,3 kg/t
(8,9 kg/t*)

9,4 kg/t
(12,9 kg/t*)

SOLVOX® OxyStream darbībā

* ieskaitot SOLVOX® CV
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Skats uz SOLVOX® C 
iekārtu no sāniem un  
no augšas

Skābekļa ieplūde 
no dozēšanas 
kameras

Manometrs

Vārsts

Šļūtene

SOLVOX® CV

SOLVOX® Mix

Slēgvārsts

Spiediena  
palielināšanas sūknis

Līmeņa caurule

Atzarojuma vārsts

Membrānas vārsts

SOLVOX® C apskābekļošanas konuss.

Nokomplektētu SOLVOX® C iekārtu veido:

 → SOLVOX® CV, ko uzstāda ieplūdes caurulē;
 → SOLVOX® C apskābekļošanas konuss;
 → SOLVOX® Mix atplūde uz galveno ūdens plūsmu;
 → vārsts un šļūtene, ko uzstāda konusā;
 → spiediena palielināšanas sūknis;
 → ieplūdes stiprinājums;
 → līmeņa caurule.



12 SOLVOX® C palīgierīces.

SOLVOX® C palīgierīces.

SOLVOX® CV. 

SOLVOX® CV ir papildu sistēma, kas pastiprina SOLVOX® C konusu
apskābekļošanas jaudu, panākot par līdz pat 50% lielāku skābekļa 
dozēšanas jaudu. SOLVOX® CV izmanto venturi sprauslu sistēmu, lai 
recirkulētu neizšķīdušo skābekli, kas uzkrājas konusa augšdaļā.

Uzstādīšanu iespējams veikt bez ilgstošas darbības apturēšanas. 
SOLVOX® CV ar atlokiem tiek uzstādīts tieši uz konusa ūdens padeves 
caurules.
.

SOLVOX® Mix. 

SOLVOX® Mix ir īpaši pielāgots sprauslu bloks, ko lieto apvienojumā 
ar SOLVOX® C apskābekļošanas konusa iekārtām. To izmanto, kad 
ar skābekli ievērojami bagātinātais ūdens paaugstināta spiediena 
apstākļos no SOLVOX® C atgriežas ūdens plūsmā ar zemāku spiedienu.

SOLVOX® Mix sniedz iespēju iemaisīt ūdeni ar lielu skābekļa 
koncentrāciju galvenajā ūdens plūsmā bez atgāzēšanas un nemazinot 
efektivitāti. Iekārtas cena tiek aprēķināta un pati iekārta tiek īpaši 
pielāgota katram konkrētajam projektam un katrai konkrētajai 
uzstādīšanas vietai.

SOLVOX® Mix var uzstādīt atsevišķi katrai tvertnei vai arī 
zivaudzētavas galvenajā ūdens padevē, nodrošinot pamata 
apskābekļošanu.

SOLVOX® Mix parasti ir daļa no pilnīga saldūdens apskābekļošanas 
risinājuma.

SOLVOX® CV

SOLVOX® Mix 
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SOLVOX® C palīgierīces.

SOLVOX® Stream plūsmas izkliedēšanas ierīce uzlabotai 
skābekļa izkliedēšanai un optimāliem hidrodinamiskajiem 
apstākļiem tvertnē

SOLVOX® Stream nodrošina to, lai apskābekļotais ūdens tiktu vienmērīgi 
izkliedēts visā zivju tvertnes ūdens tilpumā. Ierīce ir izstrādāta, lai 
panāktu optimālu cirkulācijas ātrumu zivju tvertnē atkarībā no zivju 
sugas un zivju lieluma.

SOLVOX® Stream lieto apvienojumā ar apskābekļošanas iekārtām, 
tādām kā SOLVOX® A. Šī iekārtu kombinācija garantē, ka ikvienā zivju 
tvertnē ir iespējams individuāli iestatīt vajadzīgos vides apstākļus 
hidrodinamisko apstākļu un skābekļa koncentrācijas izpratnē. SOLVOX® 
Stream ir pielāgojams produkts, ko var piemērot vajadzīgajam ūdens 
caurplūduma ātrumam diapazonā no 50 l/min līdz 20 000 l/min. Lielāka 
ūdens caurplūduma gadījumā ir ieteicams vienā tvertnē ierīkot divas 
vai vairākas ieplūdes, kas sniegs lielāku ekspluatācijas pielāgojamības 
iespēju.

Svarīgs raksturlielums ir ūdens caurplūduma indikators, kas palīdz 
zivkopim kontrolēt ūdens caurplūdumu katrā tvertnē. Tādējādi ir 
iespējams optimāli izmantot pieejamos ūdens resursus.

SOLVOX® Stream plūsmas  
izkliedēšanas ierīce.

SOLVOX® Stream standarta izmēri

Produkts Vidējais ūdens 
caurplūdums
[l/min]

Caurules ārējais/
iekšējais diametrs 
[mm]

SOLVOX® Stream 6 100 110 x 50
SOLVOX® Stream 9 150 110 x 63
SOLVOX® Stream 15 250 125 x 75
SOLVOX® Stream 24 400 140 x 90
SOLVOX® Stream 33 550 160 x 90
SOLVOX® Stream 45 750 200 x 110
SOLVOX® Stream 54 900 250 x 125
SOLVOX® Stream 150 2500 280 x 160

Tvertnē uzstādīta SOLVOX® Stream ierīce



14 SOLVOX® B perforētā šļūtene.

SOLVOX® B perforētā šļūtene.

SOLVOX® B apskābekļošanas šļūteni nostiprina uz balsta vai statņa, ko
novieto tvertnes apakšdaļā. Lai darbinātu SOLVOX® B, nav vajadzīga 
papildu enerģija. Tas kvalificē SOLVOX® B kā avārijas apskābekļošanas 
sistēmu. Kad skābekļa papildinājums nav vajadzīgs, poras cieši 
noslēdzas, un šļūtene ir gatava darbībai jebkurā brīdī.

Šļūtene ir ārkārtīgi izturīga pret UV starojuma iedarbību un attiecīgi 
nekļūs trausla, būdama saules gaismas iedarbībā. Tas ir pielāgojams, 
tādēļ viegli izmantojams, kā arī lēts un viegli uzstādāms risinājums.

SOLVOX® B darbībā

SOLVOX® B
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SOLVOX® B perforētā šļūtene. SOLVOX® CD keramikas difuzors.

SOLVOX® CD keramikas difuzora akmeņi ir labi zināms skābekļa 
šķīdinātājs. Līdzenās plātnes konstrukcija nodrošina vienādus 
burbulīšus pa visu virsmu un samazina burbuļu saplūšanu. 
SOLVOX® CD galvenokārt lieto papildu apskābekļošanā un kā 
skābekļa padevi ārkārtas situācijās.

SOLVOX® CD piegādā kastēs pa 12.

Specifikācijas

Akmens izmērs (G x P) [mm] 610 x 63
Svars [kg] 2,0
Maksimālais darba spiediens [bar] 3,0
Maksimālā skābekļa dozēšanas jauda [kg/h] 1,0

SOLVOX® CD darbībā.

SOLVOX® CD



16 SOLVOX® F skābekļa dozēšanas kamera.

SOLVOX® F skābekļa dozēšanas kamera.

Zivis vislabāk aug, ja tvertnē ir nemainīgs skābekļa līmenis, tomēr zivju 
skābekļa patēriņš mainās līdz ar zivju saimes blīvumu, barošanas režīmu, 
temperatūru u. tml. Lai uzturētu pēc iespējas pastāvīgāku skābekļa 
līmeni, dažādos laikos ir jānodrošina atšķirīgs skābekļa daudzums.

Skābekļa dozēšanas kamera ir izstrādāta tieši šim nolūkam. 
Konstruēšanas laikā uzsvars tika likts uz gāzes drošību un apstiprinātu 
komponentu pielietojumu. Kamerā ir integrēta avārijas skābekļa 
funkcija. Elektroapgādes traucējumu gadījumā automātiski atvērsies 
elektromagnētiskie vārsti. Skābekļa caurplūduma ātrumu atbilstoši 
katram atsevišķajam stāvoklim iestata iepriekš, izmantojot dozēšanas 
vārstus.

Palielināta drošība ar rezerves kameru
Akvakultūra ir viena no nozarēm, ko visvairāk apdraud risks skābekļa 
padeves problēmu gadījumā. Ražošana kļūst arvien intensīvāka, kas šo 
risku palielina vēl vairāk. Tādēļ drošība sagādā vislielākās rūpes.
 

Ja skābekļa izkliedē rodas kādas problēmas, jārīkojas ātri! Gāzes padeve 
no sašķidrinātā skābekļa tvertnes tiek uzskatīta par drošāko gāzes 
padeves metodi, kāda ir pieejama. Tomēr vienmēr ir ieteicams, lai jūsu 
rīcībā būtu rezerves risinājums, ko izmantot neparedzētās situācijās. To 
parasti īsteno, pieslēdzot rezerves skābekļa balonus vai balonu saišķus.

SOLVOX® F kamera ar izplūdēm uz četrām tvertnēm ar darba  
un avārijas skābekļa padevi.

SOLVOX® F ar atsevišķu spiediena reduktoru apskābekļošanai ārkārtas 
situācijā

Vadlīnijas attiecībā uz skābekļa līmeni

Skābekļa piesātinājums Ietekmē lašveidīgās zivis
(piem., lašus, foreles)

85 % Nav liecību par negatīvu iedarbību
75 % Apetītes samazinājums
60 % Negatīvi ietekmē apetīti,

iespējama mirstība
40 % Nav apetītes un liela mirstība
30 % Masveidīga mirstība
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SOLVOX® F doseringsskap installert  
i AGAs Innovation Centre



18 AGA skābekļa ražotnes un apgāde

AGA skābekļa ražotnes un apgāde.

Uzticamai apgādes ķēdei ir būtiska loma, lai nodrošinātu jūs ar 
nepieciešamo skābekli bez pārrāvumiem. 

AGA ir vadošais gāzes uzņēmums, kas nepārtraukti pilnveido savu 
darbību, lai saglabātu šo pozīciju. Mums ir gaisa sadales rūpnīcas 
gandrīz katrā valstī, ziemeļvalstīs pat vairākas vienā. Pēdējos gados 
ir atvērtas jaunas rūpnīcas Norvēģijā. Latvijā ražojam skābekli 
Valmierā. Mēs vienmēr varam nodrošināt visus akvakultūras klientus ar 
nepieciešamo skābekli, lai zivaudzētavās darbs notiktu kā plānots.

Skenējiet QR kodu un lejupielādējiet
AGA zivkopības aplikāciju angļu valodā.

Supply Chain AGA Region
Europe North.
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19AGA tilbyr mer enn applikasjoner.

Skatiet mūsu akvakultūras 
prezentācijas filmas vietnē YouTube

Supply Chain AGA Region
Europe North.
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AGA SIA,
www.aga.lv

Mūsu uzņēmums ir līderis tehnoloģiju jomā ar virzību uz jauniem sasniegumiem. AGA izstrādā jaunus, augstas kvalitātes 
produktus un inovācijas ražošanas procesu optimizācijai.

Mēs radām pievienoto vērtību un augstāku rentabilitāti. Katra koncepcija ir īpaši izstrādāta, ievērojot konkrētā klienta 
prasības – piedāvājot gan standartizētus, gan pielāgotus risinājumus neatkarīgi no nozares vai uzņēmuma lieluma.

Liekot uzsvaru uz videi draudzīgu produktu un risinājumu izstrādi, mēs vēlamies apliecināt, ka rentabilitāte un atbildība 
pret vidi var iet roku rokā.

AGA – idejas pārtop risinājumos.

Inovāciju virzīta attīstība.


