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Kā tehnisko noteikumu izdevējiem (TNI) parakstīt sadarbības 
līgumu «Par būvniecības informācijas sistēmas lietošanu»?

http://www.bvkb.gov.lv/
http://www.bis.gov.lv/


Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk - BVKB) informē, ka projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas

attīstība (1.kārta)” (turpmāk – Projekts) ietvaros pirmajā posmā tika izveidota jauna funkcionalitāte, kura turpmāk paredz

sadarbības līguma parakstīšanu “Par Būvniecības informācijas sistēmas lietošanu” (turpmāk – BIS lietošanas līgums).

Atbilstoši Būvniecības likuma 24.panta ceturtajai daļai, iesniedzot elektroniski būvniecības ieceres dokumentus, personai

Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) ir tiesības saņemt valsts un pašvaldību institūciju un ārējo inženiertīklu īpašnieku vai

tiesisko valdītāju tehniskos vai īpašos noteikumus, kā arī saskaņot būvprojekta risinājumus un tā izmaiņas. Savukārt, lai

tehnisko noteikumu izdevēji (turpmāk – TNI) varētu izsniegt minētos noteikumus un dot savu saskaņojumu

(proti, strādāt BIS), tiem ir jāparaksta BIS lietošanas līgums ar BVKB.

BIS lietošanas līgumu TNI var parakstīt 3 veidos:

1. BIS, izmantojot e-parakstu (elektroniskā dokumenta formātā);

2. Ārpus BIS, izmantojot e-parakstu (elektroniskā dokumenta formātā) [.doc fails tiek parakstīts ar E-parakstītāju 3.0, 

ģenerējot .edoc failu];

3. Ārpus BIS, neizmantojot e-parakstu (papīra dokumenta formā).

BIS lietošanas līgumu ir tiesības parakstīt tehnisko noteikumu izdevēja pārstāvim, kuram ir atsevišķas TNI pārstāvības

tiesības, vai TNI pārstāvjiem, kuriem ir kopīgas TNI pārstāvības tiesības.

Instrukcija TNI līguma parakstīšanai par BIS lietošanu (I)



(1) BIS lietošanas līguma parakstīšana BIS, izmantojot e-parakstu (elektroniskā dokumenta formātā)

Detalizēta instrukcija, kā parakstāms BIS lietošanas līgums BIS, izmantojot e-parakstu ir pieejama BIS interneta

mājas lapā (www.bis.gov.lv) sadaļā «BIS lietošanas dokumentācija»:

- Kā TNI parakstīt sadarbības līgumu BIS, izmantojot e-parakstu?

- Informācija TNI par līguma parakstīšanu par BIS lietošanu ir pieejama arī BVKB Youtube kanālā

(2) BIS lietošanas līguma parakstīšana ārpus BIS, izmantojot e-parakstu (elektroniskā dokumenta

formātā)

Ja TNI vēlas parakstīt BIS lietošanas līgumu ārpus BIS, izmantojot e-parakstu, tad tam ir jāaizpilda un jāparaksta

līgums “Sadarbiba_ligums_TNI_paraksta elektroniski” [skatīt līgumu]. Līgums ir jāparaksta programmā

E-parakstītājs 3.0, ģenerējot .edoc formāta dokumentu, un jānosūta uz BVKB epasta adresi: pasts@bvkb.gov.lv.

(3) BIS lietošanas līguma parakstīšana ārpus BIS, neizmantojot e-parakstu (papīra dokumenta formātā)

Ja TNI vēlas parakstīt BIS lietošanas līgumu ārpus BIS papīra dokumenta formā, tad tam ir jāaizpilda un jāparaksta

līgums “Sadarbibas_ligums_TNI_papira_formata” [skatīt līgumu]. Līgums ir jāparaksta divos eksemplāros un

jāatsūta BVKB pa pastu uz adresi: Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013. Pēc minētā līguma saņemšanas

BVKB parakstīs abus līguma eksemplārus un vienu no tiem nosūtīs TNI pa pastu uz līgumā norādīto adresi.

Instrukcija TNI līguma parakstīšanai par BIS lietošanu (II)

http://www.bis.gov.lv/
https://bis.gov.lv/bisp/bis-lietosanas-dokumentacija/ligums-par-bis-lietosanu-tehnisko-noteikumu-izdevejiem-tni
https://bis.gov.lv/bisp/system/resources/W1siZiIsIjIwMTgvMTEvMTUvMTNfNTFfMzBfOTI5X1ROSV9MaWd1bWFfc2xlZ3NhbmFfSW5zdHJ1a2NpamEucGRmIl1d/TNI_Liguma_slegsana_Instrukcija.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4oM1NV-LN8o&t=1s
https://bis.gov.lv/bisp/system/resources/W1siZiIsIjIwMTgvMTIvMTIvMTJfMzFfNDVfOTAzX1NhZGFyYmliYXNfbGlndW1zX2FyX1ROX2l6ZGV2ZWppZW1fcGFyYWtzdGFfZWxla3Ryb25pc2tpLmh0bSJdXQ/Sadarbibas ligums ar TN izdevejiem_paraksta elektroniski.htm
mailto:pasts@bvkb.gov.lv
https://bis.gov.lv/bisp/system/resources/W1siZiIsIjIwMTgvMTIvMTIvMTJfMzFfNDVfOTkxX1NhZGFyYmliYXNfbGlndW1zX2FyX1ROX2l6ZGV2aWppZW1fcGFwaXJhLmh0bSJdXQ/Sadarbibas ligums ar TN izdevijiem papira.htm


BVKB laipni aicina BIS lietošanas līguma parakstīšanai TNI izvēlēties pirmo vai otro iespēju, proti, parakstīt 

šo līgumu elektroniskā dokumenta formātā BIS vidē vai ārpus BIS darba vietas, izmantojot e-parakstu.

SVARĪGI ! 

BVKB lūdz TNI pēc BIS lietošanas līguma abpusējas parakstīšanas atsūtīt elektroniski uz BVKB e-pasta adresi

pasts@bvkb.gov.lv aizpildītu BIS lietošanas līguma pielikumu “Būvniecības informācijas sistēmas lietotāju

identifikācijas rekvizītu pieprasījums”, lai BVKB varētu piešķirt TNI pilnvarotajai personai BIS administratora

tiesības BIS ADMIN modulī [skatīt pielikumu].

Instrukcija TNI līguma parakstīšanai par BIS lietošanu (III)

Piekļuve BIS-2 testa videi:

Pēc TNI pieprasījuma BVKB var piešķirt piekļuvi arī BIS-2 testa videi. BIS-2 testa vidē TNI var notestēt un pārbaudīt

BIS-2 platformas funkcionalitāti pirms uzsākt darbu un veikt attiecīgās darbības reālajā BIS-2 vidē.

Lai iegūtu piekļuvi BIS-2 testa videi TNI ir nepieciešams aizpildīt un parakstīt BIS sadarbības līgumu «Par piekļuvi

Būvniecības informācijas sistēmas testa videi» [skatīt līgumu].

mailto:pasts@bvkb.gov.lv
https://bis.gov.lv/bisp/system/resources/W1siZiIsIjIwMTgvMTIvMTIvMTJfMzFfNDVfNzY4X0JJU19saWd1bWFfcGllbGlrdW1zLmh0bSJdXQ/BIS liguma pielikums.htm
https://bis.gov.lv/bisp/system/resources/W1siZiIsIjIwMTgvMTIvMTIvMTJfMzFfNDVfODQ2X0JJU190ZXN0ZXNhbmFzX2xpZ3Vtcy5odG0iXV0/BIS testesanas ligums.htm


Terminu skaidrojums

Vispārējie termini:

BVKB – Būvniecības valsts kontroles birojs

BVKB biroja adrese – K.Valdemāra iela 157, Rīga, LV - 1013

BIS – Būvniecības informācijas sistēma

BIS-2 – TNI / būvvaldes darba vieta

BIS lietošanas līgums – sadarbības līgums “Par būvniecības

informācijas sistēmas lietošanu”

BIS lietošanas līguma pielikums – “Būvniecības

informācijas sistēmas lietotāju identifikācijas rekvizītu

pieprasījums”

TNI – tehnisko vai īpašo noteikumu izdevējs (valsts

institūcija, pašvaldības institūcija vai ārējo inženiertīklu

īpašnieks vai tiesiskais valdītājs)

Tehniskie termini:

BIS ADMIN modulis – pilnvaroto TNI pārstāvju jeb BIS-2

lietotāju rekvizītu ievadīšanas un tiesību piešķiršanas vide,

kas ir BVKB uzraudzībā un pārziņā

BIS-2 lomas – lomas ir sistēmas tiesību sadalījums, kas

domāts TNI / būvvaldes BIS-2 administratoriem, lai

atvieglotu BIS-2 lietotāju tiesību pārvaldību. Lomā var tikt

iekļautas viena vai vairākas BIS-2 sistēmas izmantošanas

tiesības.

BIS ADMIN modulī pilnvarotajam TNI pārstāvim tiek

piešķirtas 3 galvenās pamatlomas:

– TNI administrators;

– TNI darbinieks;

– TNI paraksttiesīgā persona.



BIS KLIENTU ATBALSTS

• Saziņa elektroniski autorizējoties:

✓https://bis.gov.lv/bisp/

✓https://bis.gov.lv/bis/lv/login

✓https://bis.gov.lv/bis2/lv/login

• Saziņa pa tālruni: 62004010

BIS lietotāju ērtībai un ātrākai saziņai ir ieviesta jauna lietotāju atbalsta sistēma. Vairāk informācijas:
https://bis.gov.lv/bisp/news/ieviesta-jauna-un-erta-bis-klientu-atbalsta-sistema

https://bis.gov.lv/bisp/
https://bis.gov.lv/bis/lv/login
https://bis.gov.lv/bis2/lv/login
https://bis.gov.lv/bisp/news/ieviesta-jauna-un-erta-bis-klientu-atbalsta-sistema

