Salaspils Energoefektivitātes Projekts
Valsts:
LATVIJA
Projekta numurs:
48261
Uzņēmējdarbības sektors:
Pašvaldības & Vides investīcijas
Paziņojums Tips:
VALSTS
Vides Kategorija:
B
Plānotais Valdes lēmuma datums:
Statuss:
Apstiprināts sākotnējais koncepts, projekta struktūra .
…………………………………………..uz saskaņošanu
PSD datums:
Projekta apraksts
ERAB apsver aizdevuma izsniegšanu līdz EUR 4,0 miljonu apmēra Salaspils centralizētās
siltumapgādes uzņēmumam ( "SDHC").

Projekta mērķi
Finansējums tiks izmantots, lai finansētu energoefektivitātes ieguldījumus klients
daudzdzīvokļu ēkās (“projekts").

Parmaiņu ietekme
Projekts palīdzēs saglabāt enerģiju, samazināt oglekļa emisijas, līdzfinansēt Latvijas
Attīstības aģentūras ("Altum") administrētās Eiropas Savienības grantu, un veicināt enerģijas
izmantošanas un ietaupījuma līgumus, lai panāktu enerģijas izmantošanas efektivitāti.
Klienta informācija
SALASPILS SILTUMS
SDHC būs aizņēmējs, kā arī pārvaldīs energoefektivitātes paaugstināšanas investīciju.
procesu
ERAB finansējuma kopsavilkums
EUR 4,000,000.00
Līdz EUR 4,0 miljoniem energoefektivitātes ieguldījumiem.
Kopējās projekta izmaksas
EUR 4,000,000.00
Kopējie kapitāla ieguldījumi būs EUR 4,0 miljoni bez PVN, nodokļiem un tehniskās
sadarbības izmaksām.
Vides un sociālās kopsavilkums
Projekta kategorija ir B. Vides un sociālo izpēti ("ESDD") veiks neatkarīgi konsultanti un tas
ietvers vides un sociālo risku novērtējumu. Saskaņā ar 2014. gada ERAB programmas
darbības prasībām ("PRS") ar mērķi noteikt vides un sociālos riskus, to ietekmi un
ieguvumus kā arī strukturēt projektu ievērot PRS.
ESDD ietvers novērtējumu par vides un sociālās vadības sistēmu uzņēmumā un tā
spējas, lai mazinātu iespējamos vides un sociālos riskus un īstenotu projektu saskaņā ar
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PRS. Konsultanti arī pārskata SDHC investīciju programmas prioritātes kā arī sagatavo un
novērtē ierosinātos energoefektivitātes uzlabojumus daudzdzīvokļu ēkās.
Vides un sociālās politikas rīcības plāns ("ESAP"), pamatojoties ESDD uz konstatējumiem
var būt nepieciešams.
PSD tiks atjaunināts līdz ar ESDD pabeigšanu un rezultātu apkopošanu.

Tehniskā sadarbība
Tiks veikta pilna finansiālā, tehniskā un vides un sociālo risku izpēte. Šī tehniskā sadarbība
tiks finansēta Komunālo pakalpojumu projektu sagatavošanas programmas ietvaros
attiecībā uz ERAB darbību Attīstītajās pārejas valstīs un to finansēs Slovākijas valdība ar
budžetu līdz EUR 75,000.
Pēc līgumu parakstīšanas tehniskās sadarbības uzdevumi pašlaik nav plānoti, bet turpmāka
nepieciešamā tehniskā sadarbība tiks izvērtēta ar pienācīgu rūpību.
Uzņēmuma kontaktinformācija:
Ina Bērziņa-Veita
info@salaspilssiltums.lv
+371944918
+371944930
http://www.salaspilssiltums.lv/
Miera iela 31, Salaspils, LV-2169, Latvija.
Biznesa iespējas
Par biznesa iespējām vai iepirkumu, sazinieties ar klienta uzņēmumu.
Vispārējās uzziņas
ERAB projektu pieprasījumi, kas nav saistīti ar iepirkumiem:
Tel: +44 20 7338 7168; Fakss: +44 20 7338 7380
E-pasts: projectenquiries@ebrd.com
Sabiedrības informēšana politika (PIP)
PIP ir izklāstīts, kā ERAB atklāj informāciju un konsultējas ar ieinteresētajām personām, lai
veicināt labāku informētību un izpratni par tās stratēģiju, politiku un darbību.
PIP teksts.
Projekta sūdzības mehānisms (PCM)
ERAB ir izveidojusi projektu sūdzību izskatīšanas mehānisms (PCM), lai nodrošinātu iespēju
neatkarīgai sūdzības izskatīšanai, kas saņemta no vienas vai vairākām personām vai no
organizācijām, kas attiecas uz Bankas finansētiem projektiem un kas, iespējams, ir izraisījusi
vai var izraisīt kādu kaitējumu.
Project Complaint Mechanism
Jebkura sūdzība saskaņā ar PCM ir jāiesniedz ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc pēdējās ERAB
fondu izmaksas saskaņā ar PCM noteikumiem. Jūs varat sazināties ar PCM darbinieku (pie
pcm@ebrd.com) vai arī ar attiecīgo ERAB pārstāvniecību, ja jūs neesat pārliecināts par to
periodu, kurā sūdzība ir jāiesniedz.
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