Ludzā otika se i ārs par projekta „Ko pleksi risi āju i siltu ī efekta gāzu e isiju
sa azi āša ai Ludzas ovada pašvaldī as ad i istratīvajā u so iālās aprūpes e tra „Ludza” ēkās”
īste oša as gaitu u rezultātie
Piektdien, 05.okto rī Ludzas ovada pašvaldī a orga izēja se i āru par projekta Nr.KPFI-7/2 „
Ko pleksi risi āju i siltu ī efekta gāzu e isiju sa azi āša ai Ludzas ovada pašvaldī as
ad i istratīvajā u so iālās aprūpes e tra „Ludza ēkās īste oša as gaitu u rezultātie .
Projektu finansiāli at alsta Kli ata pār aiņu fi a šu i stru e ts KPFI u tā ērķis ir veikt
e ergoefektivitātes pasāku us Ludzas ovada pašvaldī as ad i istratīvās u so iālās aprūpes e tra
Ludza ēkās, lai sa azi ātu ēku e erģijas patēriņu u oglekļa dioksīda e isiju apjomu.

“e i ārā Ludzas novada pašvaldī as projektu vadītāja Ilo a Lešči ska i for ēja klātesošos par projektā
īste otajā aktivitātē , projekta gaitu u sas iegtajie rezultātie . I.Lešči ska paskaidroja, ka a as i ētās
ēkas projekta

izvēlētas, jo šajās ēkas

ija vēroja i lieli siltu a zudu i. Projekta rezultātā ir paredzēts, ka

tiks odroši āts siltu e erģijas patēriņa sa azi āju s apkurei par vis az 40%, kā arī kopējais
projekta oglekļa dioksīda e isiju sa azi āju a efektivitātes rādītājs sas iegs 0.69kgCO2/Ls, savukārt
plā otais e ergoefektivitātes rādītājs - siltu e erģijas patēriņš apkurei gadā (vidējais arit ētiskais par
visā ēkā ) – 87.73 kWh/m2 .“a azi oties CO2 iz ešie at osfērā, tiks uzla ota gaisa kvalitāte visā
pilsētā, ieguvēji tiešā veidā ūs iedzīvotāji. Ieguvēji ūs arī so iālā aprūpes e tra ie īt ieki, pašvaldī ā
strādājošie, jo ēkās tiks odroši āts la āks ter ālā ko forta lī e is.
Projektu vadītāja i for ēja, ka projektā tika veikts „zaļais iepirku s , kurš osaka videi draudzīgu
materiālu iz a toša u ūv ie ī ā.
Attīstī as u ekusta ā īpašu a odaļas vadītājs Aivars Meikšā s i for ēja par fi a sēju a piesaistes
iespējā iz a tojot E“ fo du līdzfi a sēju u, savukārt Juridiskās odaļas vadītāja Ilo a Ci uļska iepazīsti āja
klātesošos par Ludzas ovada pašvaldī as iespējā līdzfi a sēt silti āša as projektus, ga arī at ildēja uz
se i āra dalī ieku jautāju ie par ko krētā lietā saistī ā ar doku e tā ijas ies iegša u fi a sēju a
saņe ša ai.
Ilo a Lešči ska
Projekta vadītāja

