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BŪVNIECĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS 
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EARF projekts 

 “Būvniecības procesu un būvniecības informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” 

Vienošanās Nr.2.2.1.1/17/I/021 

Sēdes protokols 

Rīgā 

21.02.2019. Nr. 7 

Sēde notiek 1.st. zālē, Kr. Valdemāra  ielā 157, Rīgā 

Sēde tiek atklāta plkst.11:00 

Sēdē piedalās: 

№ Pārstāvētā iestāde/organizācija Vārds, uzvārds 

1.  Būvniecības valsts kontroles birojs Svetlana Mjakuškina 

2.  Uldis Jansons 

3.  Iļja Zapolskihs 

4.  Aija Vule 

5.  Kristīne Blūma 

6.  Kristīne Brenca 

7.  Ekonomikas ministrija Edmunds Valantis 

8.  Ilze Beināre 

9.  Latvijas Informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas asociācija 

Gatis Kalniņš 

10.  Juris Stašulis 

11.  Latvijas Pašvaldību savienība Agrita Kulvanovska 

12.  Valsts zemes dienests Ints Pīrāgs 

13.  Valsts reģionālās attīstības aģentūra Andris Putniņš 
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14.  Jānis Lagzdiņš 

15.  Inženierkomunikāciju turētāju sadarbības 

padome 

Gatis Jukāms 

16.   Uldis Kocers 

17.  Latvijas Lielo pilsētu asociācija Alvils Pierhurovičs 

18.  Arhitektu savienība Uldis Zanders 

19.  SIA “AA Projekts” Ilma Letinska 

20.  VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas 

centrs" 

Vadims Brenčs 

21.  Valsts zemes dienests Vents Priedoliņš 

 

Pārstāvētās dalīborganizācijas: 

1) Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – BVKB); 

2) Ekonomikas ministrija (turpmāk – EM); 

3) Inženierkomunikāciju turētāju sadarbības padome (turpmāk – IKT 

sadarbības padome); 

4) Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (turpmāk – 

LIKTA); 

5) Latvijas Pašvaldību savienība (turpmāk – LPS); 

6) VAS “Valsts Nekustamie Īpašumi” (turpmāk – VNĪ); 

7) Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD); 

8) Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – VARAA); 

9) Latvijas Lielo pilsētu asociācija (turpmāk – LLPA); 

10) Arhitektu savienība (turpmāk – AS); 

11) VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (turpmāk – LVRTC); 

12) SIA “AA Projekts”. 

 

 

Uz sēdi tika uzaicināti, bet neieradās Latvijas Būvniecības padomes, VAS “Latvijas Valsts 

ceļi”, VAS “Valsts Nekustamie Īpašumi” un Tiesu administrācijas pārstāvji.  

Darba kārtība: 

№ Jautājums Ziņotājs 

1.  
BIS konsultatīvās padomes sēdes atklāšana, darba  

kārtības apstiprināšana 
BVKB 

2.  
BIS konsultatīvās padomes priekšsēdētāja 

pārvēlēšana, nolikuma apstiprināšana 
BVKB 
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3.  
BIS konsultatīvās padomes 12.10.2018. sēdes 

protokola Nr.6 apstiprināšana 
BVKB 

4.  Projekta ieviešanas kopējais progress BVKB, Projekta vadītājs 

5.  
Informācija par 2.laidiena “Būvniecības procesa 

uzraudzības pilnveide” izstrādi  

SIA AA projekts, SIA Tieto 

Latvia 

6.  
Informācija par 3.laidiena “Būvju ekspluatācijas 

uzraudzības pilnveide” izstrādi  

SIA AA projekts, SIA Tieto 

Latvia 

7.  
Informācija par ERFA 2.kārtas projekta izstrādes 

gaitu 
BVKB, Projekta vadītājs 

8.  Dažādi jautājumi  

Secīgi: 

1. BIS konsultatīvās padomes sēdes atklāšana, darba kārtības apstiprināšana 

BVKB pārstāvis atklāj Būvniecības valsts kontroles biroja īstenotā ERAF projekta 

“Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” Konsultatīvās padomes 

sēdi (turpmāk – Padome), nosaucot pārstāvjus, kas ir ieradušies. Lielākā daļa pārstāvju ir 

ieradušies, tādēļ Padomes sēdi var sākt. 

2. BIS konsultatīvās padomes priekšsēdētāja pārvēlēšana, nolikuma 

apstiprināšana  

Projekta vadītāja informē par aktuālo situāciju saistībā ar Padomes priekšsēdētaja amatu. 

Ņemot vērā izteiktos priekšlikumus un faktu par Padomes priekšsēdētāja maiņas 

nepieciešamību, BVKB elektroniski tika sūtījis aicinājumu izvirzīt kandidātus 

priekšsēdētāja amatam, sniegt priekšlikumu Padomes nolikuma izmaiņām un Padomes 

sastāva papildināšanai. No Padomes dalībniekiem BVKB izvirzīja BVKB pārstāvi 

priekšsēdētāja amatam un LPS pārstāvi priekšsēdētāja vietnieces amatam, citu priekšlikumu 

no Padomes dalībnieku puses saņemti netika.  

Padomes sēdes laikā tiek veikta balsošana un par Padomes priekšsēdētāju vienbalsīgi 

priekšsēdētāja amatam tiek ievēlēts BVKB pārstāvis un priekšsēdētāja vietnieka amatam 

LPS pārstāve.  

Tiek apstiprināts Padomes nolikums.  

3. BIS konsultatīvās padomes 12.10.2018. sēdes protokola Nr.6 apstiprināšana 

Padomes locekļiem pēc 12.10.2018 padomes sēdes tika elektroniski izsūtīts saskaņošanai 

BIS konsultatīvās padomes sēdes 12.10.2018 protokols Nr.6, komentāri par šo protokolu 

netika saņemti. Padomes 12.10.2018. sēdes protokols Nr.6 tiek apstiprināts. 

4. Projekta ieviešanas kopējais progress (tai skaitā - informācija par 2. laidiena 

“Būvniecības procesa uzraudzības pilnveide” izstrādi, informācija par 3. 
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laidiena “Būvju ekspluatācijas uzraudzības pilnveide” izstrādi un informācija 

par ERFA 2.kārtas projekta izstrādes gaitu) 

Projekta vadītāja ziņo par projekta aktivitāšu ieviešanas gaitu, ieviešanas progresu un apgūto 

finansējumu (prezentācija pielikumā). Klātesošie tiek informēti arī par BIS lietošanas 

apmācībām un BIS lietotāju atbalstu, kā arī par projekta 2. kārtu.  

Šobrīd ir izstrādātas 3 tehniskās specifikācijas, sagatavotas 16 atskaites par kvalitātes 

kontroli, notikušas 57 projekta ieviešanas uzraudzības un kontroles sanāksmes, kā arī 

sagatavots 1 ziņojums par 1. posma gatavību produkcijai (Akcepttestēšanas pārskats). 

Projekta gaitā līdz šim pilnveidots process “Būvkomersantu datu pārvaldības pilnveide” un 

izstrādāts process “Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas 

pilnveide” (1. laidiens). Savukārt līdz 01.03.2019. tiks izstrādāts process “Būvniecības 

procesa uzraudzības pilnveide” (2.laidiens), kā arī ir izstrādāta tehniskā specifikācija «Būvju 

ekspluatācijas uzraudzības pilnveide» (3. laidiens) procesa pilnveidei, sagatavots izstrādes 

novērtējums un plānoto sprintu grafiks. 

Projekta vadītāja informē, ka organizētas 44 apmācības, kuras apmeklējuši 1210 klātienē un 

online vērojuši 1706 dalībnieki. Nākamās apmācības plānotas martā un aprīlī saistībā ar 2. 

laidena laikā izstrādāto funkcionalitāti.  Apmācību ieraksti ir atrodami BVKB youtube 

kanālā, kā arī izstrādātie apmācību materiāli ir atrodami BVKB mājas lapā un BIS portālā, 

kā arī ir izstrādāti 25 video pamācību rullīšu un vairākas ilustratīvas apmācību instrukcijas 

sistēmas lietošanai.  

Projekta vadītāja ziņo, ka drīzumā (līdz 1.matam) noslēgsies projekta 2. laidiena 

“Būvniecības procesu uzraudzības pilnveide” izstrāde un funkcionalitāte būs gatava 

produkcijai. Projekta vadītāja ziņo par 2.laidiena izstrādes gaitu, izstrādes statistiku (sprintu 

skaitu, dalībniekiem, demonstrācijām).  

 Projekta vadītāja informē par 3.laidiena “Būvju ekspluatācijas uzraudzības pilnveide” 

provizorisko izstrādes pilnveides plānu, kas uzsāksies martā un noslēgsies 01.08.2019., un 

tas ietvers pilnveides darbu sadalījumu 5 sprintos. 

Projekta vadītāja ziņo, par projektā turpmāk plānotajām funkcionalitātēm, BIS lietotāju 

skaita pieaugumu un aktuālo statistiku, kā arī atgādina par iespējām sazināties ar BIS 

lietotāju atbalstu. 

Projekta vadītāja turpina ziņojumu, informējot par ERAF projekta 2. kārtas plānotajām 

aktivitātēm, kas ietver dažādus pilnveidojumus būvniecības ieceru un būvprojektu 

izskatīšanas un saskaņošanas procesa ietvaros, būvniecības procesa uzraudzības ietvaros, 

būvju ekspluatācijas uzraudzības ietvaros u.c. Projekta vadītāja informē arī par 2. kārtas 

projekta pieteikuma izstrādes un uzsākšanas laika plānu. 

Projekta vadītāja noslēdz ziņojumu, pārliecinoties, vai klātesošajiem ir kādi papildu 

jautājumi. Kā atbilde tiek saņemts lūgums sēdes laikā sniegto prezentāciju nosūtīt 

dalībniekiem. Uz šo lūgumu Projekta vadītāja atbild, ka prezentācija kā ierasts tiks nosūtīta 

visiem dalībniekiem kopā ar sēdes protokolu. 

5. Dažādi jautājumi 

BVKB pārstāvis sniedz komentāru attiecībā uz ERAF projekta 2. kārtu, piebilstot, ka šis 
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projekts tiek realizēts cita finansēja ietvaros, nevis 1. kārtas. Kā arī 2. kārtas detalizētais 

projekta apraksts tiks nosūtīts padomes locekļiem caurskatīšanai. 

BVKB pārstāvis vēlreiz precizē, vai nav kādi jautājumi no klātesošo puses. EM pārstāvis 

vēlas precizēt, vai 2. laidiena akcepttestēšanas laikā visas funkcionalitātes ir pieņemtas. 

BVKB pārstāvis sniedz atbildi, informējot, ka identificēta tikai viena 2. prioritātes kļūda, 

kas tiks novērsta ar nākamo piegādi, kā arī vēl norisinās akcepttestēšana vienai no lietotāju 

grupām. Savukārt palaišana produkcijā būs atkarīga no normatīvu grozījumiem.  

Arhitektu savienības pārstāvis uzdod jautājumu, vai uz elektronisko būvdarbu žurnālu būs 

iespējams pārnest vēsturisko informāciju, kas izveidota papīra formāta būvdarbu žurnālā. 

BVKB pārstāvis atbild, ka šobrīd norisinās darba grupas, lai izveidotu pēc iespējas ērtāku 

funkcionalitāti vēsturisko datu ievadīšanai BIS. Šī funkcionalitāte varētu būt gatava šī gada 

aprīlī. 

BVKB pārstāvis informē, ka arī Rīgas pilsētas būvvalde ir parakstījusi līgumu par BIS 

lietošanu, tomēr šobrīd vēl norisinās sagatavošanās darbi, lai Rīgas būvvalde varētu strādāt 

BIS produkcijas vidē. Plānots, ka drīzumā Rīgas būvvalde būs pieejama arī BIS produkcijas 

vidē. 

Arhitektu savienības pārstāvis vēlas noskaidrot, vai ir paredzēts izstrādāt mobilo aplikāciju. 

BVKB pārstāvis atbild, ka mobilās aplikācijas izstrāde paredzēta projekta 2. kārtas ietvaros. 

Savukārt, kas attiecas uz “flīzēšanas” procesu, lai projektu varētu ērti apskatīt no mobilajām 

ierīcēm, šonedēļ projekta valdes sēdē tika apstiprināti priekšlikumi grozījumu iesniegšanai, 

tādēļ “flīzēšanas” funkcionalitāti paredzēts izstrādāt projekta 1. kārtas ietvaros. 

Sēdes turpinājumā LMT pārstāvis vēlas noskaidrot, aptuveni cik tehnisko noteikumu 

pieprasījumus citi tehnisko noteikumu izdevēji vidēji mēnesī saņem. Pārstāvji no IKT 

sadarbības padomes atbild, ka AS “Sadales tīkls” saņem vidēji 10 pieprasījumus mēnesī, kas 

nav liels skaits, tomēr aicina šo iespēju izmantot, lai paši labāk apgūtu BIS sistēmu pirms 

pieprasījumu skaits palielinās. 

BVKB pārstāvis noslēdz sēdi, informējot, ka informācija par nākamo Padomes sēdi tiks 

sniegta elektorniski. 

 

Plkst. 11.40 sēde tiek slēgta.  

 

Padomes priekšsēdētājs       paraksts   

 

 

 

 
ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


