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Darbi rit pilnā sparā
7. aijā Ludzas ovada pašvaldī ā orisi ājās ūvsapul e, kur tika spriests par pašvaldī as ēkas u
so iālā aprūpes e tra „Ludza" ūvdar ie u to virzī u. Kā jau
iepriekš i for ēts, Ludzas ovada pašvaldī a ir oslēgusi līgu u par
ūvdar u veikša u pašvaldī as ad i istratīvajā ēkā u so iālās
aprūpes ēkā, lai realizētu Kli ata pār aiņu fi a šu i stru e ta
at alstīto projektu „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” Nr. KPFI - 7/2, ar
.gada . aiju tika uzsākti dar i.
Kli ata pār aiņu fi a šu i stru e ts KPFI ir Latvijas valsts
budžeta progra
a, kuras ērķis ir vei i āt glo ālo kli ata pār aiņu ovērša u, pielāgoša os kli ata
pār aiņu radītajā sekā u sek ēt siltu ī efekta gāzu e isijas
sa azi āša u,
pie ēra ,
īste ojot
pasāku us
ēku
e ergoefektivitātes uzla oša ai ga sa iedriskajā, ga privātajā
sektorā.
Dar i raiti rit uz priekšu. Šo rīd pašvaldī as ad i istratīvās ēkas
iekštelpās tiek ai īti radiatori. Logi jau ir o ai īti eturtajā, trešajā
u uzsākti dar i otrajā stāvā. Šo edēļ uzsākta arī jau u gais ekļu
o tāža. Savukārt so iālā aprūpes e tra „Ludza" ēkai uzsākti
fasādes silti āša as dar i.
Projekts tiek īste ots, lai ovērstu ēku ūvko struk iju turp āku ojāša os, sa azi ātu
siltu e erģijas patēriņu ēkās, tādējādi eko o ējot fi a šu līdzekļus aksāju ie par siltu e erģiju. Ja
etiktu veikti silti āša as pasāku i, turpi ātos ēku ūvko struk iju u i že ierko u ikā iju olietoša ās
u
ojāša ās, kā arī etiktu sa azi ātas iz aksas par e erģiju.
Pieaugot siltu e erģijas tarifa , pieaugs
aksāju i par
siltu e erģiju, tāpē e erģijas taupī as olūkā ir jāpievērš
uz a ī a e ergoefektivitātes paaugsti āša ai - silti ot ēkas.
Ludzas ovada pašvaldī as ēka, lai ga vizuāli la i izskatās, ir
e osilti āta, ju ts ir olietojies u lietus laikā o griestie līst,
zie as periodā telpās uzturēties vajag virsdrē ēs, jo ir pārāk auksts.
Arī Ludzas aprūpes e tra „Ludza" ēkā ir līdzīga situā ija.
Ludzas ovada ir epie ieša s sakārtot šīs ēkas, jo tās ir
eap ieri ošā siltu teh iskā stāvoklī, sie u, ju ta u e o ai īto logu siltu vadī as koefi ie ti eat ilst
Latvijas ūv or atīvu „Ēku oro ežojošo ko struk iju siltu teh ika” prasī ā .
Kā jau iepriekš i for ējā , iepirku u pro edūras rezultātā tiesī as realizēt šo projektu ieguva fir a
„Latgales ūve”, kurai ir liela pieredze ēku e ergoefektivitātes pasāku u veikša ā. Šo rīd pil ā sparā rit

dar i. Paveikto dar u at ilstī u projekta prasī ā , lai odroši ātu plā oto e erģijas patēriņa
sa azi āju u, regulāri uzrauga ūvuzraugs.
Ludzas ovada pašvaldī a atvai ojas iedzīvotājie , pašvaldī as ap eklētājie par sagādātajā
eērtī ā , sakarā ar šī projekta īste oša u.

