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Mēs ari tā gribam

Valsts politikas dokumenti:

Latvijas Nacionālais Attīstības PIāns 2007-2013
gadam. IIgtspējīga altīstība definēta kā sociālo, vides un
ekonomisko faktoru sabalansēšana
Būvniecības nozares pamatnostādnes 2011-2015
gadam:
- "pamatnostadņu galvenais uzdevums ir noteikt politiku
i1gtspējĪgas un konkurfJtsMj7gasbūvniecības nozares
attistībai"

Būvniecības nozares politikas pamatprincipi. Viens
no 6 principiem ir videi draudzigas, konkurētspējTgas un
ilgtspējTgas būvniecības princips
Būvniecības likuma projekts. Viens no 4
pamatprincipiem ir i1gtspējTgas būvniecības princips

Populārākas vērtēšanas. metodes:
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BREEAM:
Visplašāk lietotā ilgtspējīgas būvniecības vērtēšanas
metode Eiropā

Kopā pasaulē sertificētas > 135 000 ēkas

Izstrādāta British Reserach Establishment (BRE),
Lielbritānija

Metode adaptētal adaptācijas procesā Latvijā, Krievijā,
Zviedrijā, Norvēģijā, Spānijā, Francijā, Nīderlandē,
Turcijā, Apvienotajos Arābu Emirātos

E:kām ar BREEAM sertifikātu augstāka tirgus vērtība

BREEAM: vairāk, kA 70 objektīvi izmērAmi
i1gtspējīgas būvniecības vērtēšanas kritēriji 9
kategorijās "enerģija", "materiāIi", "būvprocess! ekas
pārvaldīdība", "veselība/labklāj7ba", "transports",
"ūdens", "atkritumi", "piesārņojums"
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3:BREEAM-LV

Oficiāls, pie BREEAM "saimes" piederošs,
lokalizēts variants ēku vērtēšanai Latvijas

situācijā

Lokalizācijas procesā iesaislīti vairāk, kā 50
dažādu nozaru zinošākie Latvijas eksperti
Vērtēšanas metode sagatavota aprobācijai
testa režīmā
Piemērojams sekojošu ēku vērtēšanai:
- jaunbūves, piebūves

- rekonstrukcijas

VAIRĀK, KĀ 70 KRITĒRIJI, KUR KATRAM
NOTEIKTS KONKRĒTS MĒRĶIS, LīMEŅI UN
TO SASNIEGŠANU APSTIPRINOŠIE
DOKUMENTI
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BREEAM-LV saturs:
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"ldeālā pasaulš uzsākot projektšt "zalo šku". zaja domasana tiek
ieslšgta všl pirms vieta projektam liek izraudzīta un arhitekta darba
uzdevums sagatavots. Sadā veida ikkatrs dizaina aspekts var tikt
leklauls zajajā dizaina. Tomer parak bieži daudzi no lemumiem 1sk
projekta iespaids uz vidi jau ir nofiksšts ilgi pirms projekta V6rtš'tāja";
rodas lespšja būt iesaistītam škas attīstības procesa".

BREEAM.com

• Ekonomiskie ieguvumi
- augstāka vērtība un tirgus pieprasījums

- zemākas ekspluatācijas izmaksas

- atbalsts vietējiem ražotājiem

• Sociālie ieguvumi
- veselīgāks un komfortablāks iekšējais klimats

- pārdomāta integrācija apkārtējā infrastruktūrā

• leguvumi videi
- mazāk C02 izmešu un cits piesārņojums

- taupa enerģiju. ūdeni un citus resursus

- respektē ekoloģiju un bioloģisko daudzveidību

2010.12.09.

4:BREEAM-L V ieguvumi

ēka ar BREEAM sertifikātu - ieguvums
sabiedrībai, videi, ekonomikai

BREEAM kvalitātes zīme sniedz objektīvu
informāciju par ēkas patieso kvalitāti tās
potenciālajiem pircējiem un/ vai
īrniekiem, vienlaicīgi nodrošinot
augstāku tirgus vērtību un rentabilitāti tās
dzīves cikla laikā
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