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Apkopotie būvvalžu uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes saistībā ar 2019.gada 

27.septembra Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) rīkoto būvvalžu ceturkšņa 

sanāksmi 
 

Jautājumi par BIS 

 
JAUTĀJUMS #1 
 
Iesniedzot būvprojektu (būvprojektā paredzētos risinājumus) BIS, būvvalde vēlas redzēt 02.09.2014.  MK 
noteikumi Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" noteikto (86.punkts)  būvprojekta saskaņojumu ar būvniecības 
ierosinātāju. 
Ar institūcijām un to saskaņojumiem - saprotams.  
Bet būvniecības ierosinātāja saskaņojums papīra formātā ir uz ģenerālplāna, saskaņojums BIS redzams būs kādā 
formātā (vietā) ? 
Varbūt tāpat kā visi citi saskaņojumi ? 
 
"54. Būvatļaujā iekļauj: 
54.1. projektēšanas nosacījumus, ietverot: 
54.1.2. prasības par būvprojekta risinājumu saskaņošanu ar ēkas īpašnieku ....... ; 
6.5. Būvprojekta saskaņošana un izskatīšana. 
86. Izstrādāto būvprojektu saskaņo būvniecības ierosinātājs un citas personas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem 

projektēšanas nosacījumiem. " 

IAU 1.atbilde: 

Publiskajā BIS portālā (BISP) sistēma to atrāda sekojošā veidā: 
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Attiecīgi BIS atrāda būvniecības ieceres iesnieguma PDF dokumentā arī būvvaldes BIS darbavietā (BIS-2): 
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JAUTĀJUMS #2 
 
Attiecībā par MK noteikumi Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" 90.punkta izpildi BIS (elektroniski iesniegtam pilnam 
būvprojektam, kas neatbilst iepriekš iesniegtajam būvprojektam minimālā sastāvā 
"90. Ja institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, konstatē, ka nav izpildīti visi projektēšanas nosacījumi vai nav 

saņemti visi nepieciešamie saskaņojumi no trešajām personām, tā uzdod būvniecības ierosinātājam pārstrādāt 

būvprojektu vai saņemt trūkstošos saskaņojumus. Izskatītā būvprojekta vienu eksemplāru glabā institūcijā, kura 

pilda būvvaldes funkcijas, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas 

sistēmā." 

Vai BIS tas nozīmē, - būvvalde sagatavo dokumentu: Neizdarīt atzīmi par projektēsanas nosacījumu izpildi. 

Būvniecības ierosinātājam būs jāiesniedz viss būvprojekts no jauna, - tātad BIS varētu būt vienai būvniecības 

lietai vairāki būvprojekti (piemēram: divi neakceptēti , un trešais no tiem viens akceptēts) ? 

 

Oskars Dejus  

Nīcas novada dome  

Nīcas novada būvvalde. būvinspektors  

 

IAU 2.atbilde:  

Ja nav izpildīti PN nosacījumi, tad pie izskatīta projekta var pielikt komentārus un noraidīt projekta akceptu. 

Jāsagatavo lēmums, kur aprakstīti trūkumi. Tālāk darba uzdevumā ‘PN izpildes apliecinājumu izvērtēšana’ vai 

būvatļaujā jānospiež poga <Nav izpildīti PN>.  

 

http://www.nica.lv/
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Viss projekts nebūs jāpārstrādā, jo tas nekur nepazūd. Jāpapildina ar trūkstošām daļām , vai jāizlabo esošās. No 

BISP puses varēs iesniegt jaunu ‘Projektēšanas nosacījuma izpildes iesniegumu‘ ar jaunu projekta versiju, kuru 

varēs salīdzināt ar iepriekšējo. Saskaņojumus no TNI, gan būs jāprasa atkārtoti, jo kad tiek labots projekts, tad 

saskaņojumi atceļas un ar nākamo iesniegumu veidosies jauna projekta versija.  
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JAUTĀJUMS #3 

Sveiki! 

BISā, lai ikdienā produktīvāk strādātu trūkst krāsu, grafisko ikonu.  
Grūti atrodams/uztverams, piem., kur ir pievienotie dokumenti (PDF utt…). Vai būtu iespējams papildināt ar 

grafiskām ikonām. 🙏 

 

IAU 3.atbilde:  

Sistēmas pilnveidošanas jautājums. Ņemams vēra 2.kārtas izstrādē. 
 
 
JAUTĀJUMS #4 
 
Rakstot piezīmes/komentārus/uzdevumus nav iespējams lietot rinkopu numerāciju, kur katrs punkts savā rindā. 
BISs visu saliek/sagrupē vienā tekstā.  

LŪDZU ieviest/ieslēgt HTML formatēšanas atbalstu BIS sistēmā! 🙏 

IAU 4.atbilde: 
Formēšana patlaban iespējama pie lēmuma teksta ievadīšanas, bet līdzīgu varētu ieviest komentāru ievadīšanā 

vai kur citur. Sistēmas pilnveidošanas jautājums.  
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JAUTĀJUMS #5 

BIS no datora ekrāna izmanto tikai ~pusi…. Veidojas garas Objektu nosaukumu kolonnas. Lūgums šo kollonu 
paplatināt vismaz 3x reizes! 

 

IAU 5. atbilde: 

Lauku ‘Objekta nosaukumu’ īsti nevar palielināt, jo nav kur, tad jādomā varbūt līdzīgi kā BISP pusē var atrādīt 

sarakstā mazāk informāciju, bet atvērt izvērstāku ieraksta skatu. Vai varbūt ‘Objekta nosaukumu’ sarakstā atrāda 

līdz noteiktam simbola skaitam ar daudzpunktiem, un uzspiežot virsū atrādīt pilno nosaukumu.  
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JAUTĀJUMS #6 
 
Vēl joprojām nav ieviest poga LEJUPIELĀDĒT VISAS DATNES. 
Nav diez ko jautri atvērt katru pielikumu un tad spiest lejupielādēt un tā n-tās reizes kamēr visi pielikumi 

lejupielādēti.  

 

Ceru uz sapratni un ērtāku BIS lietojamību! 😎 

Ar cieņu, 

Kaspars Kalniņš - Kalnmalis 

Kuldīgas novada  pašvaldība 

Būvvalde. Komunikāciju inženieris 

M: +371 27 020 953 

T:   +371 63 324 935 

Kaspars.Kalnins@Kuldiga.lv 

IAU 6.atbilde: 
Ir atrisināts ar pieteikumu BIS-12865/BISH-PTK-4765, kas vēl nav ieviests BIS produkcijas vidē. 
 

  

https://www.mapillary.com/app/?lat=56.96761356365906&lng=21.982722449621065&z=12.424827491371206
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JAUTĀJUMS #7 

Nosūtu jautājumus par BIS izskatīšanai ceturkšņa sanāksmē: 

1. Jautājums par pilnsabiedrību reģistrēšanu  BIS vidē – pilnsabiedrībām nav savi  sertificēti būvspeciālisti, 
taču tādi ir tās biedriem. Kā reģistrēt? 

2. Jautājums par kārtām, kā tas reģistrē sākotnēji, kā tās reģistrēt BIS, ja tās ir kā izmaiņas pēc būvatļaujas 
izdošanas vai būvdarbu izpildes laikā. Kā tās pieņemt ekspluatācijā BIS, ja katra kārta tiek pieņemta savā 
laikā. 

IAU 7.atbilde: 
Šobrīd sistēmā nav īsti būvniecību atbalsts pa kārtām. Līdz šim ieteicām kārtas reģistrēt kā atsevišķas būvniecības 

lietas, bet sistēma ļauj nodot ekspluatācijā pa būvēm. Var nodot vienu būvi un vēlāk otru. Ja nodošana pa kārtām 

ir uz vienu būvi, tad otrās kārtas nodošana jādala jaunā lietā. 

JAUTĀJUMS #8 

3. Vai kārtās var sadalīt paskaidrojuma raksta un apliecinājuma kartes apjomus? 

IAU 8.atbilde: 
Skatīt 7.atbildi.  

4. BIS atvērts vairākās cilnēs, kad iestājas noilgums, tad lietotājs tiek izmests no sistēmas. Kad vienā no 
cilnēm ielogojas atpakaļ, bet pārējās grib aizvērt, lietotāju no sistēmas izmet otrreiz. 

JAUTĀJUMS #9 

IAU 9.atbilde: 
Šo varētu risināt. Jāpēta un lēti varētu nebūt, bet risinājums ir. Esot bijusi līdzīga problēma arī citos projektos. 

5. Kāpēc dažiem darba uzdevumiem parādās “Gaidīt uz klientu”, bet dažiem ne? 

JAUTĀJUMS #10 

IAU 10.atbilde:  
Opcija <Gaidīt uz klientu> iespējota, ja: 
 
1) ja darba uzdeva Atbildīgais ir tā pati persona, kas skatās ekrānā 
 
2) ja šis nav apakšuzdevums (ir galvenais uzdevums) 
 
3) ja viņš jau nav patreiz statusā gaidīt uz klientu 
 
4) ja lietotājs ir Būvvaldes lietvedis vai Būvvaldes darbinieks vai Tehnisko noteikumu izdevējiestādes darbinieks 
 
5) ja darba uzdevums ir tai pašai organizācijai, kuras darbinieks skatās 
 
6) ja dokuments ir statusā reģistrēts 
 
7) ja dokumentam ir tikai viens darba uzdevums (nav statusā atcelts vai nav statusā pabeigts) 
+ ierobežojumi, kas attiecas uz ierobežotas pieejamības dokumentiem, ja tas ir attiecināms. 
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JAUTĀJUMS #11 

6. Vajadzētu, lai pie darba uzdevumiem sistēma sākumā ieliek tos uzdevumus, kas “DEG”. Uzdevumi 
attēlojas jauktā secībā. Vajadzētu, lai pirmie ir tie, kas “DEG”. 

IAU 11. atbilde:  

Īsti neredzu problēmu, jo darba uzdevuma sarakstu var kārtot pēc ‘Atlikušais termiņš’ , var arī atlasīt pēc statusa 
vai ‘Izpildīt līdz’.   
 
 
JAUTĀJUMS #12 
 

7. No: Būvvalde <buvvalde@ogresnovads.lv>  

Nosūtīts: trešdiena, 2019. gada 25. septembris 10:09 

Kam: Jūlija Eizenberga <Julija.Eizenberga@bvkb.gov.lv> 

Tēma: Vēl 1 jautājums no Ogres novada būvvaldes 

Labdien! 

Viena no būvniecības svarīgām sadaļām ir inžinierkomunikāciju aizsardzība, veicot zemes rakšanas darbus – vai 

BIS būs pieejama  šo atļauju izsniegšanu , saskaņošana un reģistrācija? 

IAU 12. atbilde: 
Uz šo jautājumu varu atbildēt uzreiz: šobrīd nav plānots papildināt BIS funkcionalitāti ar rakšanas atļaujam. 
Izstrādājot 1.laidiena (Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanas procesa pilnveide) funkcionalitāti, šis 
jautājums tika apspriests darba grupā , kurā piedalījās pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, būvvaldēm, tehnisko 
noteikumu izsniedzējiem un projektētājiem, un toreiz bija pieņemts lēmums neiekļaut rakšanas atļaujas BIS-ā 
(vismaz sākotnējā posmā), lai neapgrūtinātu būvniecības procesu. Viens no argumentiem no TNI puses bija tas, 
ka katram TNI ir sava atļaujas izdošanas kārtība , kā arī ir izstrādāti elektroniski pakalpojumu rakšanas atļauju 
saņemšanai.  
 
Sinta Vempere 
Ogres novada pašvaldības 
centrālās administrācijas 
“Ogres novada pašvaldība” 
Ogres novada būvvaldes 
speciālistu palīdze 
E-pasts: sinta.vempere@ogresnovads.lv 
65071175 
 
  

mailto:buvvalde@ogresnovads.lv
mailto:Julija.Eizenberga@bvkb.gov.lv
mailto:sinta.vempere@ogresnovads.lv
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JAUTĀJUMS #13 
 
1.Šobrīd vairs pasūtītāji neredz būvvaldes izdotās datnes (būvatļaujas, vai akceptus) tajos gadījumos, ja ieceres 
process nav iesācies elektroniski. 
Sākumā no janvāra tas bija redzams (nešķirojot lietas) 
 
IAU 13. atbilde: 
Mulsina apgalvojums “Sākumā no janvāra tas bija redzams (nešķirojot lietas)”, īsti negribās tam ticēt.  
Būvvaldē izdotās datnes BISP pusē neredz, ja iecere nav bijusi iesniegta elektroniski. Lai datni dabūtu uz BISP 
būtu jāveic izsniegšana uz BISP, bet līdz šim traucēja ierobežojums, ka uz BISP nevar izsniegt, ja pamatojuma 
dokuments nav iesniegt elektroniski.  Manuprāt , šī problēma atrisināsies ar 7U24 pieteikumiem BIS-12126 un 
BIS-12127, kas vēl nav BIS produkcijas vidē. 
 
 
JAUTĀJUMS #14 
 
2.Ļoti gribētu, lai tiktu organizētas apmācības par ievadīšanu/dokumentu iesniegšanu BIS arī pašvaldības 
cilvēkiem, kas pārstāvēs lomas “pasūtītāji” (līdzīgi kā plānots rudenī apmācības projektētājiem/būvniekiem). 
Vai tādas varētu iekļaut? 
 
IAU 14. atbilde: 
Kāpēc ne!?  Man ar būtu interesanti, izmēģināt viņu scenārijus. Tas vairāk Jūsu pusē jāizdomā. 
 
 
JAUTĀJUMS #15 
 
3.Cik saprotu no pasūtītājiem, tad pēdējā laikā nestrādā pilnvarošanas sadaļas un ir kaut kādas problēmas. Vai 
pilnavaras BIS publiskajā daļa var izveidot tikai ar e-parakstu vai var apstiprināt ar Smart-ID ielogojoties? 
 
IAU 15. atbilde: 
Neesmu informēta, ka BIS produkcijas vidē būtu problēma ar pilnvaru izveidošanu. Vienu brīdi bija problēmas ar 
pašu e-parakstīšanu ar jaunajām e-ID kartēm. Bet jā, ejam uz to, ka nebūs e-paraksts pilnvarās – pietiks ar vienoto 
autorizēšanos un sistēmas parakstu.  
 
EVA NAMSONE 
Tālrunis: 63700184, e-pasts: eva.namsone@dobele.lv  
Adrese: Brīvības iela 15 - 306, Dobele, LV-3701 
 

mailto:eva.namsone@dobele.lv

