
Energoefektivitāti veicinošu pasākumu īstenošana 
SIA “Rettenmeier Baltic Timber” ražotnē. 
Kopš 04.04.2019. Rettenmeier Baltic Timber SIA realizē projektu - “Energoefektivitāti 

veicinošu pasākumu īstenošana SIA “Rettenmeier Baltic Timber” ražotnē”. Projektu 

līdzfinansē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Kohēzijas fonds. Projekta ietvaros tiks 

veiktas sekojošas aktivitātes: 

1. Izbūvēti kokmateriālu kaltes pamati un grīda; 

2. Iegādāta, uzstādīta un palaista ekspluatācijā zāģmateriālu žāvēšanas iekārta ar 4 
kamerām; 

3. Iegādāti, uzstādīti un nodoti ekspluatācijā 4 saspiestā gaisa kompresori. 

 

 

Uz 10.04.2019 projektā ir veiktas sekojošas aktivitātes: 

1. Iegādāta zāģmateriālu žāvēšanas iekārta ar 4 kamerām 

 

Turpmāk veicamie darbi: 

1. Uzstādīt un nodot ekspluatācijā iegādāto zāģmateriālu žāvēšanas iekārtu ar 4 

kamerām, 

2. Veikt 4 saspiestā gaisa kompresoru iegādi 

3. Izbūvēt kokmateriālu kaltes pamatus un grīdu 

 

Projektu plānots īstenot līdz 03.08.2020. 

 

 
  



Energoefektivitāti veicinošu pasākumu īstenošana 
SIA “Rettenmeier Baltic Timber” ražotnē. 
Kopš 04.04.2019. Rettenmeier Baltic Timber SIA realizē projektu - “Energoefektivitāti 

veicinošu pasākumu īstenošana SIA “Rettenmeier Baltic Timber” ražotnē”. Projektu 

līdzfinansē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Kohēzijas fonds. Projekta ietvaros tiks 

veiktas sekojošas aktivitātes: 

1. Izbūvēti kokmateriālu kaltes pamati un grīda; 

2. Iegādāta, uzstādīta un palaista ekspluatācijā zāģmateriālu žāvēšanas iekārta ar 4 
kamerām; 

3. Iegādāti, uzstādīti un nodoti ekspluatācijā 4 saspiestā gaisa kompresori. 

 

 

Uz 10.07.2019 projektā ir veiktas sekojošas aktivitātes: 

1. Iegādāta zāģmateriālu žāvēšanas iekārta ar 4 kamerām 

2. Veikta 4 saspiestā gaisa kompresoru iegāde 

 

Turpmāk veicamie darbi: 

1. Uzstādīt un nodot ekspluatācijā iegādāto zāģmateriālu žāvēšanas iekārtu ar 4 

kamerām, 

2. Uzstādīt un nodot ekspluatācijā iegādātos 4 saspiestā gaisa kompresorus. 

3. Izbūvēt kokmateriālu kaltes pamatus un grīdu. 

 

Projektu plānots īstenot līdz 03.08.2020. 

 

 
  



Energoefektivitāti veicinošu pasākumu īstenošana 
SIA “Rettenmeier Baltic Timber” ražotnē. 
Kopš 04.04.2019. Rettenmeier Baltic Timber SIA realizē projektu - “Energoefektivitāti 

veicinošu pasākumu īstenošana SIA “Rettenmeier Baltic Timber” ražotnē”. Projektu 

līdzfinansē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Kohēzijas fonds. Projekta ietvaros tiks 

veiktas sekojošas aktivitātes: 

1. Izbūvēti kokmateriālu kaltes pamati un grīda; 

2. Iegādāta, uzstādīta un palaista ekspluatācijā zāģmateriālu žāvēšanas iekārta ar 4 
kamerām; 

3. Iegādāti, uzstādīti un nodoti ekspluatācijā 4 saspiestā gaisa kompresori. 

 

 

Uz 10.12.2019 projektā ir veiktas sekojošas aktivitātes: 

1. Iegādāta zāģmateriālu žāvēšanas iekārta ar 4 kamerām 

2. Veikta 4 saspiestā gaisa kompresoru iegāde 

3. Veikta kokmateriālu kaltes pamatu un grīdas izbūve 

4. Uzstādīti iegādātie 4 saspiestā gaisa kompresori 

 

Turpmāk veicamie darbi: 

1. Uzstādīt un nodot ekspluatācijā iegādāto zāģmateriālu žāvēšanas iekārta ar 4 

kamerām, 

2. Nodot ekspluatācijā iegādātos 4 saspiestā gaisa kompresorus. 

 

Projektu plānots īstenot līdz 03.08.2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Energoefektivitāti veicinošu pasākumu īstenošana 
SIA “Rettenmeier Baltic Timber” ražotnē. 
Kopš 04.04.2019. Rettenmeier Baltic Timber SIA realizē projektu - “Energoefektivitāti 

veicinošu pasākumu īstenošana SIA “Rettenmeier Baltic Timber” ražotnē”. Projektu  

līdzfinansē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Kohēzijas fonds. Projekta ietvaros tiks 

veiktas sekojošas aktivitātes: 

1. Izbūvēti kokmateriālu kaltes pamati un grīda; 

2. Iegādāta, uzstādīta un palaista ekspluatācijā zāģmateriālu žāvēšanas iekārta ar 4 
kamerām; 

3. Iegādāti, uzstādīti un nodoti ekspluatācijā 4 saspiestā gaisa kompresori. 

 

 

Uz 31.12.2020 projektā ir veiktas sekojošas aktivitātes: 

1. Veikta 4 saspiestā gaisa kompresoru iegāde, uzstādīšana un nodošana 

ekspluatācijā. 

2. Veikta zāģmateriālu žāvēšanas iekārtas ar 4 kamerām iegāde, iekārtas pamatu 

izbūve, iekārtas uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā.   

Projekts ir pabeigts.  

 

Projektu plānots īstenot līdz 03.08.2020. 

 
 
 
 


