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Ietekme uz vidi, īstenojot projektu
Šo rīd pašvaldī ā tiek īste ots projekts „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”
Ide tifikā ijas Nr. KPFI Nr.7/2 .
Vie s o projekta ērķie ir ovērst siltu e erģijas zudu us u palieli āt e ergoefektivitāti, tādā
veidā sa azi ot elietderīgi izlietotos fi a šu līdzekļus u kaitēju u videi, tai skaitā, sa azi āt oglekļa
dioksīda e isijas apjo us.
Īste ojot projektu, tiek veikti vairāki e ergoefektivitātes paaugsti āša as u siltu izolā ijas pasāku i
divās pašvaldī as ēkās - Ludzas ovada ad i istratīvajā ēkā u so iālās aprūpes e tra „Ludza” ēkā. A as
ēkas ir pašvaldī as īpašu s u vei ot silti āša as dar us tajās, tiks sa azi āti elietderīgie iz a totie
pašvaldī as fi a šu resursi.
Projekta realizā ijas laikā tiek iz a toti videi u veselī ai draudzīgi u attie īgi apzī ēti ūv ateriāli,
etiks lietoti si īliju saturošie ele e ti, tiks izvēlētas u lietotas pē iespējas videi draudzīgākas krāsas,
izvairoties o alkīda krāsā , eļļas krāsā . Būv ie ī as pro esā tiks veikta atkritu u šķiroša a.
Ietek e uz vidi ūv ie ī as pro esā tiek sa azi āta līdz i i u a , ievērojot „)aļā iepirku a”
prasī as. Trokšņa piesārņoju s ūv ie ī as laikā ir at ilstošs liku doša ai, atsevišķos gadīju os to
pārs iedzot, et tas ir īslai īgs pro ess, kas eatstāj ietek i uz vidi u ilvēku veselī u. Gaisa piesārņoju s
ar putekļie ir i i āls, tas eatstāj paliekošu ietek i uz vidi vai ilvēka veselī u.
Pē projekta realizā ijas ietek e uz vidi sa azi āsies, jo tiks sa azi āts kuri ā ā patēriņš,
sa azi āsies oglekļa dioksīda e isija vidē.
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