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Silti āša as dar i pašvaldī as ēkās tuvojas fi iša tais ei
Ga drīz ir pa eigti silti āša as dar i Ludzas o ada paš aldī as ad i istratī ajā ēkā u so iālās aprūpes
e trā „Ludza” projekta „Ko pleksi risi āju i siltu

ī efekta gāzu e isiju sa azi āša ai Ludzas

paš aldī as ad i istratī ajā u so iālās aprūpes e tra „Ludza” ēkās” (Nr. KPFI-7/
sākot ar . aiju tika uzsākti ko pleksi risi āju i siltu

o ada

iet aros. Jau i for ējā , ka

ī efekta gāzu e isiju sa azi āša ai Ludzas o ada di ās

paš aldī as ēkās, tika o ai īti logi, dur is, radiatori, gais ekļi, silti ātas ārsie as, ju ts, ē iņi u

okols, ir

eikta irk e pasāku u, lai o ērstu siltu e erģijas zudu us u palieli ātu ēku e ergoefekti itāti.
Iz ērtēt silti āša as rezultātus arēs tikai tad, kad oslēgsies apkures sezo a, et jau tagad droši ar teikt,
ka ēku teh iskais stā oklis tika uzla ots, kā arī ludzā ieši ar o ērtēt ēku izuālo izskatu.
Lai pār audītu ēkas re o ā ijas k alitāti u
aurplūdes spiedie a testu

oteiktu gaisa ap aiņu ēkā, ir

epie ieša s eikt gaisa

lo er door . Vei ot ēkas her ētisku a pār audi ar spe iālu iekārtu Blo er Door,

telpās tiek radīts paze i āts u paaugsti āts gaisa spiedie s, tādējādi i itējot ēja iedar ī u ie laikus uz isā
ēkas pusē

u radot iekštelpu spiedie a atšķirī u o ārējā. Šī

etode ir izstrādāta, lai eiktu ēkas gaisa aurplūdes

ērīša u u ko statētu spraugu atraša ās ietas. Pē dar u pa eigša as arī šajās silti ātajās ēkās tiks eikta ēku
e ergosertifikā ija u izs iegts ēkas e ergosertifikāts, kur tiek orādīta ēkas e ergoefekti itāte.
Pieaugot e ergoresursu e ā , ar ie
Tāpē aiz ie

airāk u

airāk palieli āsies e a par apkures, u elektrī as piegādi.

airāk tiek do āts par ēku e ergoefekti itāti, arī daudzdzī okļu

izmantojot Eiropas Sa ie ī as fi a sēju u, silti āt sa us

āju īpaš ieki tiek ai i āti,

ājokļus.
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