
Seminārs tehnisko noteikumu izdevējiem par

Būvniecības informācijas sistēmas uzlaboto funkcionalitāti

“Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšana un 

saskaņošana”

BIS ERAF projekts "Būvniecības procesu un informācijas 

sistēmas attīstība (1.kārta)” 

KLĀTIENES APMĀCĪBU PROGRAMMA



© Tieto Corporation

Semināra plāns

1. Vispārīgā daļa

2. Līguma noslēgšana par BIS lietošanu un administratora nozīmēšana

3. Organizācijas uzstādījumi un lietotāju administrēšana

4. Tehniskie noteikumi
4.1. Tehnisko noteikumu pieprasīšana

4.2. Tehnisko noteikumu izsniegšana

5. Elektronisko projektu izskatīšana un saskaņošana/noraidīšana
5.1. Projekta iesniegšana izskatīšanai

5.2. Projekta izskatīšana

5.3. Projekta apstiprināšana/noraidīšana
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Vispārīgs ieskats par projektu

• Ar ERAF finansiālo atbalstu BVKB uzsāka projektu Nr. 2.2.1.1/17/I/021 
“Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” 
2017.gadā 30.novembrī.

• Projekts plānots vairākos laidienos līdz 2020.gadam un plānots pilnveidot 
šādus procesus:

• Būvniecības ieceres un būvprojektu izskatīšanu un saskaņošanu;

• Būvniecības uzraudzību;

• Būvju ekspluatācijas uzraudzību;

• Būvspeciālistu datu pārvaldību;

• Ēku energoefektivitātes pārvaldību;

• Būvju un būvizstrādājumu galvenās raksturojošās informācijas uzturēšanu.
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Normatīvo aktu izmaiņas

• Grozījumi vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos

• Grozījumi Būvniecības likumā 

• Grozījumi Būvnormatīvos 

• Grozījumi BIS noteikumos
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Līguma noslēgšana par BIS lietošanu 

un administratora norādīšana
• Jānoslēdz līgums par BIS sistēmas lietošanu

• Jābūt reģistrētam BIS tehnisko noteikumu izdevēju sarakstā no 
būvvaldes vai BVKB puses.

• nepieciešama viedkarte (eID karte) ar e-parakstu
• ja nav vienpersoniskās paraksta tiesības būs nepieciešams veikt saskaņojumu

• BVKB saskaņo un arī paraksta līgumu (var slēgt līgumu arī papīrā)

• apskatāms sadaļā ‘Līgumi par sistēmas izmantošanu’

• Norāda administratoru sadaļā ‘Tiesību administratora 
deleģējumi’
• varēs piešķirt darbiniekam/iem tiesības un izveidot lietotājus
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Tehnisko noteikumu izdevēja darba 

vieta
• Profils

• lietotāja

• organizācijas

• Darba uzdevumi
• Izveidojas arī paziņojums

• Tehnisko noteikumu saraksts 
• Saņemto pieprasījumu un izsniegto tehnisko noteikumu saraksts

• Būvniecības lietu saraksts
• Ierobežotas darbības būvniecības lietā

• Palīdzība
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Organizācijas uzstādījumi un lietotāju 

administrēšana
• Organizācijas profils

• Papildinformācija pieprasītājam

• Noklusējuma tehnisko noteikumu derīguma termiņš

• Organizācijas lietotāji
• darbiniekam piešķir tiesības un izveido lietotāju

• Darba uzdevuma uzstādījumi 
• Norāda atbildīgo lietotāju vai lietotāju grupu

• Lietotāju grupas un darbinieku prombūtnes.

• Paziņojumu saraksts
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Tehniskie noteikumi

• Saņem tehnisko noteikumu pieprasījumu, kas iesniegti 
elektroniski no BIS publiskā portāla
• izveidojas darba uzdevums ‘Tehnisko noteikumu izsniegšana’

• izdod tehniskos noteikumus kā datni, izpildot darba uzdevumu

• Pieprasījumi un izdotie tehniskie noteikumi redzami:
• sarakstā ‘Tehn. noteikumi’;

• pie būvniecības lietas.
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Elektronisko projektu saskaņošana
• Saņemot ieceres dokumentācijas (projekta) saskaņojuma 

pieprasījumu izveidojas:
• darba uzdevums ‘Projekta akceptēšana’;

• jauns paziņojums;

• e-pasts.

• Būvprojekta daļas izskatīšana, saskaņošana notiek, 
izpildot darba uzdevumu

• Komentēšanas iespējas dokumentācijas daļām

• Iesniegto ieceres dokumentāciju var apstiprināt, uzstādot rezultātu 
‘Saskaņots’ vai ‘Saskaņots ar nosacījumiem’ 

• Noraidīšanas gadījumā jānorāda pamatojuma dokuments 
‘Lēmums par būvniecības ieceres dokumentācijas noraidīšanu’
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Paldies par uzmanību!

Šis bija seminārs par BIS jauno funkcionalitāti tehnisko 
noteikumu izdevējiem.

Ilze Auzarāja
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