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Latvija – pasaules ilgtspējīgas
būvniecības apritē

espēja Latvijas uzņēmējiem, organizācijām un privātpersonām nokļūt pasaules apritē vienā no šobrīd aktuālākajām jomām paveras līdz ar biedrības
«Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome»
(www.ibp.lv) uzņemšanu Pasaules zaļās būvniecības padomes (turpmāk – WGBC,
World Green Building Council, www.worldgbc.org) topošā biedra1 statusā šī gada 18. jūnijā WGBC gadskārtējā kongresā Štutgartē,
Vācijā. WGBC apvieno nacionālās ilgtspējīgo jeb zaļo būvniecību veicinošas biedrības
no 90 valstīm piecos pasaules reģionos2.
Tīklā darbojas tādi mūsu platumu grādu iedzīvotāju ausīm neierasti nosaukumi kā
Ganas3, Trinidadas&Tobago4, Kataras5 ilgtspējīgas būvniecības padome. WGBC vada
augsti kvalificēti profesionāļi no Amerikas
Savienoto Valstu6, Austrālijas7, Lielbritānijas8, Vācijas9, Singapūras10 un citām ilgtspējīgas būvniecības padomēm. Pašlaik
WGBC (tā dibināta 2002. gadā) pieskaitāma
lielākajām starptautiskajām organizācijām ar
būtisku ietekmi uz nekustamo īpašumu tirgu
attīstību pasaules mērogā. WGBC misija ir

būvindustrijas pārorientācija par labu ilgtspējīgam piedāvājumam un pieprasījumam.

Kāds no tā labums, un kuram?

Visas 90 biedrības – tajā skaitā «Latvijas
Ilgtspējīgas būvniecības padome» – pārstāv
pirmām kārtām privātā sektora intereses
palielināt uzņēmuma ilgtermiņa konkurētspēju. Nav šaubu, ka šāda konkurētspēja
balstās resursu efektīvā izmantošanā un atbilstošās zināšanās. Dalība WGBC «Latvijas
Ilgtspējīgas būvniecības padomei», tās biedriem, asociētajiem biedriem un partneriem
nozīmē iespējas:
K saņemt regulāru, nepastarpinātu informāciju par likumdošanas attīstību Eiropas
Parlamentā, sekot tai un iesaistīties tās tapšanā Eiropas Savienības un nacionālajā līmenī. Šādu iespēju paver WGBC Politikas
darba grupa11 un tās deleģēts pārstāvis Eiropas Parlamentā;
K efektīvai zināšanu pārnesei starp WGBC
padomēm, tajā skaitā profesionālās izglītības programmas. Šo procesu WGBC veicina Izglītības darba grupa12;

K idejas. 91 biedrība saskaras ar vienu un
to pašu izaicinājumu – kā vislabāk veicināt
tirgus pārkārtošanos uz labāku, ilgtermiņā
kvalitatīvāku būvniecību. Veiksmīgu piemēru vidū ir sadarbība ar valsti, pašvaldībām, banku sektoru, uzņēmējiem. Lielākā
daļa iniciatīvu var tikt adaptētas un pārnestas starp valstīm.

Multikulturālais konteksts

WGBC – efektīvi. Profesionāli. Bet vai
nav garlaicīgi? Tie paši izaicinājumi, tikai
plašākā kontekstā? Šādas bažas māca arī
mani lidojumā uz WGBC kongresu Štutgartē saulainā jūnija svētdienas priekšpusdienā. Taču tās nepiepildījās. Tieši pretēji – man sen nebija gadījies satikt tik
profesionālu, augsti motivētu un viesmīlīgu ļaužu pulku. Tie paši izaicinājumi,
turklāt plašākā kontekstā – tas tiesa. Taču
tieši globālais konteksts piedāvā iespēju
apvienot citādi ierobežotos resursus vērtīgu ideju attīstībai. Atliek tikai iesaistīties,
piedalīties un gūt prieku no multikulturālas, radošas aprites.

WGBC dalībnieki pēc to
biedra statusa pasaules
kartē, WGBC informācija.

1 Angl. prospective member. 2 Eiropā, Ziemeļamerikā un Dienvidamerikā, Centrālajā Āfrikā un Dienvidāfrikā, Vidējos Austrumos un Ziemeļamerikā, kā arī Klusā
okeāna salās. 3 Ghana Green Building Council, http://www.ghgbc.org/. 4 Trinidad&Tobago Green Building Council, http://www.facebook.com/TTGBC. 5 Qatar Green
Building Council, http://www.qatargbc.org/. 6 USA Green Building Council, http://www.usgbc.org/. 7 Australia Green Building Council, http://www.gbca.org.au/.
8 UK Green Building Council, http://www.ukgbc.org/. 9 German Sustainable Building Council, http://www.pe-international.com/company/partnerships/dgnb/.
10 Singapore Green Building Council, http://www.sgbc.sg/. 11 Angl. Policy Task Force, http://www.worldgbc.org/site2/green-building-councils/regional-networks/
europe. 12 Angl. Education Task Force, http://www.worldgbc.org/site2/green-building-councils/regional-networks/europe.
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