
Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) lietotāju biežāk uzdoto jautājumu apkopojums informatīvajos semināros un 

vebināros un Būvniecības valsts kontroles biroja (Birojs) sagatavotās atbildes 

 

Uzdotie jautājumi līdz 2019.gada 17.oktobrim 

 
Nr.p.k. Uzdotie BIS lietotāju jautājumi Biroja atbilde 

1.  Kā rīkoties gadījumos, ja Ierosinātājam (īpašniekam) nav ne 

e-ID, ne internetbanka, lai autentificētos BIS? 

 

Šādos gadījumos Ierosinātājs (īpašnieks) var vērsties būvvaldē un bez 

maksas noformēt pilnvarojumu BISā Projektētājam vai citai uzticības 

personai. Līdz ar to, pilnvarotā persona turpmāk varēs rīkoties BIS  

Ierosinātāja (īpašnieka) vārdā.  

Gadījumā, ja Ierosinātājam (īpašniekam) nav iespējas fiziski ierasties 

būvvaldē, nepieciešams notariāls pilnvarojuma oriģināls, kas noformēts 

Projektētājam vai citai uzticības personai, kuru būvvalde izveido kā BIS 

pilnvarojumu, lai Projektētājs varētu turpināt procesu elektroniski BISā. 

Notariāls pilnvarojums noformējams pie notāra.    

 

2.  Kā rīkoties situācijās, ja Ierosinātājs (īpašnieks)  ir 

ārvalstnieks? 

 

Lai rīkotos Ierosinātāja vārdā, ir nepieciešams pilnvarojums. Ja nav 

iespējams noformēt pilnvarojumu uz vietas būvvaldē, nepieciešams 

notariāls pilnvarojuma oriģināls Projektētājam vai citai uzticības 

personai, kuru būvvalde izveido kā BIS pilnvarojumu, lai Projektētājs 

varētu turpināt procesu elektroniski BISā. 

 

3.  Ja būvniecības administratīvais process ir uzsākts līdz 

31.12.2019. ārpus BIS, vai procesu var turpināt ārpus BIS 

papīra dokumentu formātā? 

 

Ar 2020.gada 1.janvāri būvniecības administratīvais process būs 

uzsākams tikai elektroniski BIS. Savukārt iepriekš ārpus BIS uzsāktais 

būvniecības administratīvais process var tikt pabeigts ārpus BIS vai arī 

var tikt turpināts BIS, izvēloties vēsturisko datu iesnieguma e-

pakalpojumu.   

 

4.  MK noteikumi vairs neparedz apliecinājumu paraugus, kā arī  

nenosaka formu un saturu, kā apliecināt atbilstību 

būvnormatīviem. J 

BIS ietvaros nošķirami vairāki apliecinājumi, t.sk. BIS funkcionalitāte 

ietver apliecinājumu gan par to, ka pievienotie dokumenti atbilst 

oriģinālam, gan par to, ka risinājumi atbilst normatīvajiem aktiem.  



BIS pilnveides procesā BIS funkcionalitāte dinamiski mainās un tiek 

pielāgota normatīvo aktu izmaiņām.  

 

5.  Vai BIS pilnvarojumam ir juridisks spēks tiesvedības 

ietvaros? 

Normatīvais regulējums Būvniecības likumā saistībā ar pilnvarojumu 

(24.panta piektā, sestā, sestā prim daļa) nodrošina, ka personas var 

pilnvērtīgāk, ērtāk un ātrāk izmantot savas tiesības pilnvarot, kas, 

savukārt, veicina BIS lietošanu. 

Ja fiziska persona izmanto BIS, tā vienmēr tiek identificēta, izmantojot 

BIS pieejamos fiziskas personas elektroniskās identifikācijas līdzekļus. 

BIS pilnvarojuma rīks nodrošina, ka pilnvaras došanas gadījumā ir 

identificējams tās izdevējs, tiek fiksēta noteikta sistēmas lietotāja 

manipulācija ar datu kopu, laiku, kad tāda veikta, tāpat tiek fiksēti dati, 

kas ļauj pārliecināties, ka datu kopa pēc parakstīšanas nav mainīta. Līdz 

ar to katra darbība ir attiecīgi izsekojama.  

BIS dotais pilnvarojums ir derīgs darbībām BIS, savukārt tiesvedību 

gadījumos pilnvara pārstāvībai tiesā noformējama speciālajos likumos 

noteiktajā kārtībā (piemēram, Civilprocesa likums, Administratīvā 

procesa likums, Kriminālprocesa likums).  

BIS pilnvarošanas rīks neatceļ un neierobežo personas tiesības izdot 

pilnvaru ārpus BIS vai izmantot tiesības pilnvarot mutvārdos iestādē uz 

vietas. Ārpus BIS noformētas pilnvaras pēc personas pieprasījuma tiek 

reģistrētas BIS, atspoguļojot pilnvarojuma apjomu.  

 

6.  Ko darīt, ja Ierosinātājs darba procesa vidū maina 

projektētāju, atsakoties no iepriekšējā projekta un anulējot 

pilnvaru,  bet projektētājs uzskata, ka darbs jāturpina? 

Šāda veida jautājumi nav saistīti ar BIS funkcionalitāti, jo tiem  ir 

civiltiesiska strīda raksturs, līdz ar to tie ir risināmi savstarpēji vienojoties 

vai tiesā.  

 

7.  Kādēļ BIS joprojām izmanto formas, kas neatbilst Ēku 

būvnoteikumu pēdējiem grozījumiem?  

Piemēram, apliecinājuma kartēm ir tikai divas daļas (I Ziņas 

par būvniecības ieceri un II Ziņas par būvdarbu pabeigšanu), 
tāpat arī Paskaidrojuma rakstam. Kādēļ BIS joprojām prasa 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 

“Ēku būvnoteikumi (turpmāk – ĒBN) 57.punktu paskaidrojuma rakstā un 

apliecinājuma kartē iekļauj būvdarbu uzsākšanas nosacījumus (turpmāk 

– BUN), savukārt saskaņā ar 100.punktu, izpildot paskaidrojuma rakstā 

un apliecinājuma kartē iekļautos BUN, būvniecības ierosinātājs iesniedz 



un dod arī atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu 

izpildi?  

tajā norādītos dokumentus un būvvalde izdara atzīmi par BUN izpildi. 

Tādējādi BIS funkcionalitāte atbilst normatīvajam regulējumam.  

 

8.  Kādēļ BIS izmanto būvnormatīvos un Būvniecības likumā 

neesošus jēdzienus, piemēram, būvspeciālistu atzīmēšanai 

sadaļā “iesaistītās personas”?  

 

BIS ietvaros ar terminu “iesaistītās personas” nav saprotami 

būvspeciālisti, kuri ir piedalījušies būvprojekta izstrādē, jo no BIS 

procesa viedokļa vispārīgā kārtība ir šāda: 

1) būvprojekta vadītājs norāda atbildīgo būvspeciālistu, t.sk. par 

būvprojekta daļu un veic attiecīgus pilnvarojumus katram 

projektā iesaistītajam būvspeciālistam (atbildīgajam par 

būvprojekta daļu); 

2) atbildīgais būvspeciālists ielogojas sistēmā, aizpilda 

nepieciešamo un ar savu sertifikātu apstiprina BIS sevis izstrādāto 

daļu; 

3) būvprojekta vadītājs ar savu sertifikātu apstiprina BIS visu 

būvprojektu kopumā. 

Šajā gadījumā pēc būvprojekta iesniegšanas būvvalde vai kāda cita 

kontrolējoša institūcija redzēs, kādu daļu kāds būvspeciālists ir izstrādājis 

un ar kādu sertifikātu apstiprinājis.  

Lauks Iesaistītie dalībnieki paredzēts cita veida saskaņotājiem (trešajām 

personām, Ierosinātāja pārstāvjiem, būvniekiem (ja šāda nepieciešamība 

ir) vai tml.). 

 

 


