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Latvijā kā ekonomiski strauji augošā sabiedrībā ir 
paaugstināts pieprasījums pēc precēm, pakalpojumiem 
un kvalitatīviem risinājumiem. Tomēr lielākoties tas 
aprobežojas ar jautājumiem, kas skar pakalpojuma vai 
produkta zīmolu. 

Tajā pat laikā norisinās globāli procesi, kas būtiski var 
ietekmēt ikvienas sabiedrības attīstību: 

•	 Straujš	tradicionālo	energoresursu	cenu	kāpums,	
 kas ietekmē globālos ekonomiskos attīstības 
 procesus. 

•	 Siltumnīcas	efektu	izraisošo	gāzu	palielināšanās	
 atmosfērā, kas nosaka klimata izmaiņas. 

•	 Industrijas	attīstības	un	nepareizu	resursu	
 izmantošanas politikas rezultātā palielinās 
 vides degradācija. 

Sekojot līdzi šiem procesiem un sabiedrības spiedienam, 
pasaulē tiek veidotas sertificēšanas shēmas un 
citas vadības uzraudzības sistēmas, lai veicinātu 
saudzīgāku resursu izmantošanu un videi draudzīgāku 
saimniekošanu.

Sabiedrība arī Latvijā arvien vairāk sāk domāt par 
saudzīgu vides un dabas resursu izmantošanu, kaut arī 
patlaban tā vēl ir mazaktīva jautājumos, kas skar dzīves 
telpas kvalitāti. Tā sevī iekļauj ilgtspējīgu, kompleksu 
risinājumu meklējumus, kā optimālāk izmantot visa veida 
enerģiju, ūdeni, vietējos, atjaunojamos un citus resursus, 
lai veidotu kvalitatīvu, estētisku, veselībai un videi 
draudzīgu dzīves telpu.

Ņemot vērā esošo situāciju un akūto 
nepieciešamību nodrošināt zināšanu pārnesi 
par pasaules praksi un pieredzi zaļajā 
būvniecībā, colliers international sadarbībā 
ar biedrību „zaļās mājas”, pasaules Dabas 
fondu un ar ģenerālsponsora sia „jaunrīgas 
attīstības uzņēmums” atbalstu, 2007. gada 22. 
novembrī Reval Hotel latvija, zālē alfa, rīko 3. 
starptautisko semināru nozares profesionāļiem: 
„ilgtspējīga attīstība – zaļā būvniecība”.

semināra mērķis:

Veicināt profesionāļu un lēmumu pieņēmēju sadarbību 
ilgtspējīgas būvniecības attīstībā Latvijā.

semināra uzdevumi:

1. Sniegt ieskatu dažādu ilgtspējīgas būvniecības projektu 
 attīstībā un apsaimniekošanā

2.	Iepazīstināt	semināra	dalībniekus	ar	dažādām	
 ilgtspējīgas būvniecības novērtēšanas sistēmām

3.	Iepazīstināt	semināra	dalībniekus	ar	Latvijas	darba	
 grupas izstrādātajiem principiem ilgtspējīgas 
 būvniecības novērtēšanā

4. Uzsākt diskusiju par novērtēšanas sistēmas ieviešanu 
 Latvijā

sermināra mērķa auditorija ir:

•	 Politiķi,	valsts	un	pašvaldību	lēmumu	pieņēmēji	

Un nozaru profesionāļi:

•	 Būvinženieri,	būvinženieru	biroji	un	tos	pārstāvošās	
 organizācijas;

•	 celtniecības	firmas	un	to	pārstāvošās	organizācijas;

•	 projektu	attīstītāju	kompānijas,	nekustamo	īpašumu	
 tirgotāji un to pārstāvji;

•	 arhitekti,	arhitektu	biroji	un	arhitektu	organizācijas;

•	 nekustamo	īpašumu	pārvaldītāji;

•	 vides	un	dabas	aizsardzības	nevalstiskās	organizācijas;

•	 mājbūves	un	būvmateriālu	ražotāju	firmas;	

•	 energoresursu	un	enerģijas	ražotāji;

•	 bankas	un	citas	finanšu	institūcijas;

•	 pašvaldību	un	valsts	institūcijas;

•	 pētniecības	institūti	un	augstskolas.

Vairāk informācijas: www.colliers.lv/greenbuilding

Semināra apraksts
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9.00 – 10.00 Reģistrēšanās un rīta kafija 

10.00 – 10.15 Atklāšanas uzruna 
Mihails	Morozovs,	«Colliers	International»	vadošais	partneris	Baltijas	valstīs	un	Baltkrievijā
Inga	Piterniece,	padomes	priekšsēdētāja,	«Zaļās	mājas»	

10.15 – 11.00 Ilgtspējīguma	attīstība	Eiropā	–	tradīciju	maiņas	evolūcija	
Marks	Veintraubs	(Mark Weintraub),	Pilsētplatību	institūta	(Urban Land Institute, ULI)	Eiropas	ilgtspējīgas	attīstības	padomes	priekšsēdētājs

11.00 – 11.30 «One	Planet	Living»	–	partnerība	cilvēku	un	planētas	labā	
Eduardo	Gonsalvess	(Eduardo Gonçalves),	«One	Planet	Living»	globālās	saziņas	koordinators	

11.30 – 11.45 Kafijas pauze 

11.45 – 12.30 Ilgtspējīga	dzīvesveida	veidošana	
Vasko	da	Kunja	Mendess	(Vasco da Cunha Mendes),	«Pelicano	SA»	attīstības	direktors	

12.30 – 14.00 pusdienas restorānā «esplanāde» 1. stāvā 

12.40 – 13.10 preses konference (zāle «Ksi»)
Mihails	Morozovs,	«Colliers	International»	vadošais	partneris	Baltijas	valstīs	un	Baltkrievijā
Inga	Piterniece,	padomes	priekšsēdētāja,	«Zaļās	mājas»	
Valters	Māziņš,	valdes	priekšsēdētājs,	«Jaunrīgas	attīstības	uzņēmums»

14.00 – 14.30 Katastrofas	seku	novēršanas	projekts	Kirindā	(Kirinda)	kā	jaunveidojamo	projektu	prakse,	Šrilanka	
Jasunori	Harano	(Yasunori Harano),	«Shigeru	Ban	Architects»,	Tokija,	Japāna
Filips	Beijs	(Philip Bay),	«Colliers	International»	reģionālais	direktors	Dienvidaustrumu	Eiropā	

14.30 – 15.00 Vai pārcelšanās uz ilgtspējīgu biroju ir jaunu tradīciju sākums? 
Jans	van	den	Brēmers	( Jan van den Bremer),	Organizācijas	attīstības	projekta	vadītājs,	«WWF	Netherlands»	

15.00 – 15.15 Kafijas pauze 

15.15 – 15.45 Novatoriska	un	evolucionāra	ilgtspējīguma	arhitektūra	Apvienotajā	Karalistē:	projektēšanas,	
būvniecības un attīstības apvienojums

«Fletcher	Priest	Architects»

15.45 – 16.00 Tirdzniecības	centri	–	ilgtspējīguma	sērijveida	pārkāpēji	
Džons	Berouvs	( John Burrows),	BArch	RIBA	Direktors,	Burrows	Cave	International

16.00 – 16.15 Situācija Latvijā 
Uģis	Rotbergs,	direktors,	Pasaules	dabas	fonds	

16.15 – 18.00 Neformālas	diskusijas	(zāle	«Beta»)

Moderators	–	Jekaterina	Kosmačeva,	«Colliers	International»	Komercplatību	departamenta	direktore	
*	Programma	uz	2007.	gada	19.	oktobri.

Semināra programma
2007. gada 22. novembris, viesnīca «Reval Hotel latvia» (zāle «alfa»), Rīga
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Vieta: Reval Hotel Latvija, zāle «Alfa»

Datums: 2007. gada 22. novembris

Darba valoda: angļu (tiks nodrošināta sinhrona tulkošana uz latviešu un krievu valodām)

Dalības maksa: 300	Euro	+	PVN

Dalībnieku reģistrācijas beigu termiņš: 2007. gada 16.novembris
3 un vairāk reģistrācijām no vienas kompānijas tiks piemērota 20% atlaide. 

Dalības maksa norādīta vienam cilvēkam, un tajā ietverta dalība seminārā, izdales materiāli, 
kafijas	pauze	un	pusdienas.	Maksājumi	jāveic	saskaņā	ar	rēķinu,	kas	Jums	tiks	nosūtīts	
pēc reģistrācijas datu saņemšanas.

Dalības atteikums un aizvietošana:

Gadījumā,	ja	esat	reģistrējies,	bet	neparedzētu	apstākļu	dēļ	semināru	nevarat	apmeklēt,	
Jūsu	vietā	semināru	var	apmeklēt	cita	persona,	par	to	vismaz	2	dienas	iepriekš	
rakstiski	brīdinot	semināra	rīkotāju	un	nosūtot	informāciju	par	personu,	kas	ieradīsies	Jūsu	vietā.	

 Reģistrāciju iespējams atteikt rakstiskā veidā nosūtot informāciju semināra organizatoram 
 līdz 2007. gada 16.novembrim - par atteiktu reģistrāciju, kas iesniegta līdz norādītajam datumam, 
	 tiks	ieturēti	20%	+	PVN		no	dalības	maksas.	Pēc	norādītā	datuma	dalības	maksa	netiks	atgriezta.

Dalības nosacījumi un reģistrācija
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