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Sistēmas paraksta izmantošana Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) 
 
Būvniecības informācijas sistēmas publiskā portāla (BISP) lietotāji var apstiprināt 
būvniecības lietas dokumentāciju ar sistēmas parakstu, neizmantojot drošu eParakstu, t.i. 
pie attiecīgā dokumenta noklikšķinot spiedpogu <Apstiprināt> sistēma elektroniski 
apstiprinās dokumentu, piešķirot tam laika zīmogu un unikālu sistēmas references kodu. 
Līdz ar to, sistēmas paraksts iekšējā sistēmā automātiski saglabā informāciju par 
dokumenta versiju, darbības veicēju, darbības datumu un laiku. 
 
Jāatzīmē, ka tuvākajā laikā (provizoriski – 2019.gada septembrī) tiek plānots drošu 
eParakstu būvvalžu un tehnisko noteikumu izdevēju BIS darbavietā (BIS-2) arī aizstāt ar 
sistēmas parakstu pozitīvajiem lēmumiem. 
 
Par sistēmas paraksta izmantošanu būvvalžu un tehnisko noteikumu izdevēju 
Būvniecības informācijas sistēmas darbavietā (BIS-2) 
 
Likumdošana: 
Būvniecības likuma 24.pants ‘Būvniecības informācijas sistēma’ 8.apakšpunkts: ''Būvvalde 
vai institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, adresātam nelabvēlīgu lēmumu (piemēram, 
atteikumu izdot būvatļauju, akceptēt būvniecības ieceri un izdarīt atzīmi būvniecības 
informācijas sistēmā par projektēšanas nosacījumu izpildi) būvniecības informācijas sistēmā 
paraksta ar drošu elektronisko parakstu. 
Citus lēmumus, atzinumus un atzīmes būvvalde vai institūcija, kura pilda būvvaldes 
funkcijas, būvniecības informācijas sistēmā izdod un izdara strukturētu datu veidā un 
paraksta ar būvniecības informācijas sistēmas elektroniskajā pakalpojumā pieejamo 
elektroniskās parakstīšanas rīku”. 
 
Līdz ar to, būvvalžu un tehnisko noteikumu izdevēju BIS-2 lietotājiem būs iespēja parakstīt 
un apstiprināt dokumentāciju, izmantojot arī sistēmas parakstu. Sistēmas paraksts 
līdzvērtīgi aizstāj dokumentu e-parakstīšanu ar drošu eParakstu. 
 
Sistēma dokumenta apstiprināšanas brīdī iekšējā sistēmā saglabā informāciju par 
dokumenta versiju, darbības veicēju, darbības datumu un laiku, lai nodrošinātu iespēju 
pārliecināties, ka dokuments ir/nav mainīts kopš tā apstiprināšanas brīža. 
 
Sistēmas paraksts tiek veidots, ja būvvaldei vai tehnisko noteikumu izdevējam ir iespējots 
sistēmas paraksts, un brīdī, kad iekšējā sistēmā BIS-2 lietotājs veic sekojošas darbības: 

• Apstiprina pilnvaru vai pārpilnvarojumu, t.sk. labojumus; 

• Anulē pilnvaru vai pārpilnvarojumu; 

• Apstiprina ar būvniecību saistītos lēmumus, t.sk. būvatļaujas; 

• Apstiprina dokumentus. 
 
Sistēmas paraksts ir šādu datu kopa: 

• Dokumenta versija; 

• Darbības veids; 

• Datums un laiks, kad veikta darbība; 

• Lietotāja, kurš veica darbību, dati: vārds, uzvārds, personas kods, pārstāvētās 
organizācijas reģistrācijas numurs, nosaukums, personas amats būvvaldē vai 
tehnisko noteikumu izdevējiestādē. 
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Dokumentam “būvniecības ieceres dokumentācija” (projekts), kura esošai versijai būs 
uzstādīts sistēmas paraksts, labošana iekšējā sistēmā būs liegta. Tiks izveidota jauna 
dokumenta versija, kurā netiks mantoti iepriekš saņemtie apliecinājumi / saskaņojumi / 
apstiprinājumi. 
 
Ilustratīvs piemērs: spiedpogas “Sistēmas paraksts” izmantošana būvatļaujas 
apstiprināšanā 
 
(1) Spiedpoga “Sistēmas paraksts”. 
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(2) Dokumenta parakstīšana ar sistēmas parakstu. 
 

 
 

 
 
(3) Izvēlnē zem spiedpogas <Citas darbības> ir iespēja veidot izdruku PDF formātā, kā arī 
opcijā <Dokumenta vēsture> var apskatīt datu kopu, kas tika parakstīta ar sistēmas 
parakstu. 
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(4) Sadaļā <Notikumi> var apskatīties izveidoto sistēmas parakstu ar tam automātiski 
piešķirto unikālo sistēmas references kodu. 
 

 
 
(5) Dokumenta notikumu vēstures izveidoto PDF dokumenta versiju ir iespējams izdrukāt. 
 

 


