Būvniecības
Informācijas
Sistēma
BIS ERAF projekta "Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība
(1.kārta)” ceturtā laidiena funkcionalitāti

Būvspeciālistu datu pārvaldību.
BIS KLĀTIENES APMĀCĪBU PROGRAMMA
SERTIFICĒJOŠĀS INSTITŪCIJAS DARBINIEKIEM

Apmācību plāns un tēmas
9:30-10:00 ierašanās
10:00-11:30 – mācības
• Kafijas pauze 15 min.
11:45-13:30 – mācības
• Kafijas pauze 15 min.
13:45-15:00 – mācības

2

© Tieto Corporation

➢ Būvspeciālistu profils portālā - izmaiņas
izglītības, prakses, profesionālās pilnveides datu
ievadē un apstrādē;
➢ Būvspeciālista iesniegums portālā un tā
apstrāde;
➢ Sfēras piešķiršanas un uzraudzības rēķins,
rēķinu apmaksa;
➢ Lēmumu sagataves, lēmumu sagatavošana un
apstrāde iekšējā sistēmā;
➢ Būvspeciālistu reģistra paziņojumi;
➢ Būvspeciālistu pārbaudes atlase un rezultātu
norādīšana.

BIS uzlabošanas izstrādes mērķis
• Centralizēta elektroniska būvniecības dokumentācijas
aprite un e-pakalpojumu ieviešana ar mērķi nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu
e-pakalpojumu izveidi, samazināt administratīvo slogu un uzlabot pakalpojumu pieejamību, veicinātu
valsts pārvaldes efektivitāti un caurskatāmību.

➢ Projekts plānots līdz 2020.gadam un plānots pilnveidot šādus procesus:
✓ Būvniecības ieceres un būvprojektu izskatīšanu un saskaņošanu
•

(piegādāts produkcijas vidē 2018.gada vasarā);

✓ Būvniecības un Būvju ekspluatācijas uzraudzību
•

(piegādāts produkcijas vidē 2019.gada oktobrī);

✓ Būvspeciālistu datu pārvaldību;
✓ Ēku energoefektivitātes pārvaldību;
✓ Būvju un būvizstrādājumu galvenās raksturojošās informācijas uzturēšanu.

•

Normatīvo aktu izmaiņas
•
•
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Grozījumi vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos
Grozījumi Būvniecības likumā
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Būvspeciālistu profils BISP
• Patstāvīgās prakses dati
•

Prakses datu ielasīšana no būvniecības lietas – pielasasa būves raksturlielumus.
• Darbu izpildes laiks – ja dati tiek ievadīti būvdarbu vadīšanas vai būvdarbu uzraudzīšanas
sfērai un norādītie datumi nesakrīt ar būvniecības lietas periodu, tad tiek atrādīts brīdinājums.

• Izglītības dati
•
•

Datu izgūšana no VIIS (Valsts izglītības informācijas sistēmas) un to apstrāde
Informatīvi paziņojumi būvspeciālistu izglītības ievades formā publiskajā portālā:
• Pie lauka ‘AIC izziņa’ (mainīts nosaukums laukam “Izglītība atzīta/pielīdzināta“);
• Pie vērtības “Augstākā izglītība, kas iegūta līdz 2001.g.”.

• Profesionālās pilnveides dati
•

Datu izgūšana no VIIS un to apstrāde publiskajā portālā

• Manu datu izmantojums BIS
•
•
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Vēsturē - var apskatīt, kad izsaukts personas datu audits;
Aktuālie dati – var apskatīt kurās lietās persona reģistrēta ar kādu lomu.
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No VIIS saņemto būvspeciālista datu apstrāde
• Datu izgūšana no VIIS un to apstrāde publiskajā portālā
• Poga <PIEVIENOT DATUS NO VIIS> pie izglītības un profesionālās
pilnveides datiem:
• Ja VIIS ieraksts jau ir pievienots pie datiem, tiek atrādīta pelēks un
slīprakstā;
• Ja VIIS datu ierakstam nav pazīme, ka tas ir pievienots pie datiem, tad
lietotājs var to pievienot saviem BIS datiem;
• Pēc ieraksta pievienošanas, tiek atrādīta sarakstā informācija (dati no
VIIS);
• Šādus ierakstus nav iespējams labot:
• Var izdzēst un pēc dzēšanas atbilstošu VISS ierakstu ir iespējams
atkārtoti pievienot pie personas datiem.
• Izglītības datiem, kuri ir saņemti no VISS nav jāpievieno datne.
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Būvspeciālistu izglītības, prakses un
pilnveides datu apstrāde iekšējā sistēmā
• Sertificējošās iestādes darbiniekam atrāda pazīmi vai dati ir saņemti
no VISS un tādi nav rediģējami.
• Personas izglītības dati redzami:
•
•

Fiziskas personas profilā un speciālista profilā;
Sfēras piešķiršanas lēmumā un sfēras derīguma maiņas lēmumā.

• Izmaiņas prakses datos
• Papildus esošiem datiem tiek atrādīta informācijas, kas iegūta no
būvniecības lietas:
• Būves galvenais lietošanas veids, Būves grupa, Būves raksturlielumi –
augstums, platums, būvtilpums, apbūves laukums, garums, platums, dziļums.

• Būvspeciālista prakses datu saraksta lejupielāde
• Papildināti dati, ko iekļauj eksportējot datus uz excelī.
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Būvspeciālista e-iesniegums

• Būvspeciālista iesniegums darbības sfēras piešķiršanai portālā
• E-pakalpojums ‘Būvspeciālista sfēras piešķiršanas iesniegums’, kur pa
soļiem jāaizpilda šādas sadaļas (obligātos laukus atrāda ar ‘*’):
- Sertificējošā iestāde;
- Vēlamā darbības sfēra;
- Ziņas par izglītību;
- Ziņas par praksi;
- Darba vietas;
- Citi kompetenci apliecinoši dokumenti;
- Kontaktinformācija.

• E-iesniegto vai sagatavošanā esošo būvspeciālista iesniegumu lietotājs
redz savā paneļa sadaļā "Iesniegtie dokumenti".
• Pēc veiksmīgas iesniegšanas būvspeciālista iesniegums:
• Tiek sinhronizēts uz iekšējo BIS reģistru Sertificējošajai iestādei;
• Izveido sfēras piešķiršanas rēķinu.
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Sfēras piešķiršanas iesnieguma apstrāde
• Būvspeciālistu reģistra dokumenti
• Sertificēšanas iestādes darbinieks sarakstā, var atlasīt BISP iesniegtos
būvspeciālista iesniegumus, atzīmējot atlasīšanas kritēriju “E-iesniegts”.
• Vēl neapstrādātie iesniegumi ir statusā ‘Iesniegts’
• Dzēst e-iesniegtu pieteikumu nav iespējams.

• Sertifikācijas iestādes lietotājs var:
• Atvērt e-iesniegumu un redzēt iesniegtos datus un sodāmības datus, ja tādi ir;
• Saglabāt datus un sagatavot lēmumu.

• Sagatavotā lēmuma parakstīšana
• lietotājs, kam ir piešķirtas iestādes parakstītājs tiesības, pieejama darbība
“Parakstīt” lēmumam statusā ‘'Gatavs parakstīšanai'.
• Pēc lēmuma veiksmīgas parakstīšanas sistēma izveido būvspeciālistam
paziņojumu par izveidoto lēmumu, kas pieejams arī BISP sadaļā "Saņemtie
dokumenti" un ir pieejama tā datne lejupielādei.
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Rēķinu izveidošanās
•

Sertificējošās iestādes rēķinu un maksājumu konfigurācija iekšējā sistēmā
• Sertificējošās iestāde profilā jānorāda:
• Norēķinu rekvizīti;
• VRAA maksājumu moduļa dati.
• Iestāde var norādīt tikai vienu konfigurāciju, kura tiks izmantota gan sertifikāta/sfēras
piešķiršanas rēķina apmaksai, gan uzraudzības maksājumu apmaksai.

•

Sfēras piešķiršanas rēķina izveidošana
•

Būvspeciālista sfēras piešķiršanas e-iesniegumā pirms iesniegšanas lietotājam
atrāda, kādu summu būs jāmaksā par iesnieguma izskatīšanu un atrāda informatīvu
paziņojumu, ka rēķins tiks sagatavots pēc iesnieguma iesniegšanas.
• Apmaksājamā summa tiek atrādīta summējot visu norādīto sfēru piešķiršanas
cenas, kas ir norādītas iestādes sfēru konfigurācijā.
• Kā maksātāju norāda personu, kura iesniedz iesniegumu.
• Rēķina apmaksas termiņš ir 14 kalendārās dienas no nosūtīšanas datuma.
• Par katru iesniegumā norādīto darbības sfēru izveido atsevišķu rēķina rindu ko summē.

9

© Tieto Corporation

Rēķinu apmaksa
• Būvspeciālistu rēķinu apmaksa portālā
•

•

•

Lietotājs izveidoto rēķinu var redzēt savā profilā rēķinu sarakstā vai atverot
saistīto iesniegumu.
Redz pogu <Apmaksāt>, ja iestāde profilā ir norādīta VRAA pakalpojuma
konfigurācija, tad lietotājs var veikt rēķina apmaksu izmantojot VRAA maksājuma
modeli.

Būvspeciālistu rēķinu apmaksa pazīme iekšējā sistēmā
•
•
•
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Sertificējošās iestādes darbinieks Atver sertificējošās iestādes rēķinu sarakstu un
rēķinus, kuriem ir veikta apmaksā BIS portālā redz ar statusu ‘Apstrādē’.
VRAA maksājuma dati nav rediģējami.
Rēķina statuss ‘Apstrādē’ tiek rādīts līdz brīdim, kad rēķins ir pilnībā apmaksāts –
pievienots manuāli izveidots maksājums uz pilnu rēķina summu.
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Rēķina anulēšana un maksātāja norādīšanā
• Būvspeciālistu rēķinu anulēšana iekšējā sistēmā
• Sertificējošās iestādes darbinieks, kuram ir tiesības anulēt rēķinus, var
anulēt rēķinu, ja tam nav norādīti maksājuma dati.
• Par anulētiem rēķiniem netiek veidoti automātiskie paziņojumi par neapmaksāto
uzraudzības rēķinu.
• Anulētie rēķini netiek ņemti vērā atlasot būvspeciālistu pārbaužu sarakstā
datus par veiktām/neveiktām apmaksām.
• Anulētie rēķini netiek ņemti vērā masveida uzraudzības rēķinu veidošanā.

• Izmaiņas būvspeciālista rēķina maksātāja norādīšanā
• BIS publiskajā portālā:
• Likvidēta iespēja autorizēta lietotāja profilā norādīt maksātāja datus;
• Autorizējies lietotājs BIS publiskajā portālā var nomainīt maksātāja datus.

• Sertificējošās iestādes darbinieks var nomainīt maksātāja datus savas
iestādes rēķinam, kuram nav reģistrēti maksājuma dati.
11
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Izmaiņas uzraudzības maksas rēķinā
• Izmaiņas būvspeciālistu uzraudzības maksas rēķinu izveidošanā
• Sistēma automātiski izveido uzraudzības un LVS maksājumu rēķinus šādos
gadījumos:
• Ikgadējs masveida uzraudzības rēķinu veidošanas process;
• Darbības sfēras piešķiršanas lēmuma parakstīšana.

• Rēķins tiek veidots katrai darbības sfērai atsevišķi, kā arī LVS maksājumam
atsevišķi.
• Papildus tiek ņemts vērā nosacījums, ka anulētie rēķini aprēķina algoritmā netiek
ņemti vērā.
• Rēķina maksātāju norāda tādu pašu, kāds tika norādīts iepriekšējā rēķinā par šo
pašu darbības sfēru.
• Ja šāds rēķins netika atrasts, kā maksātāju norāda pašu speciālistu.
• Rēķina kopsumma aprēķina no rēķina rindām.
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Lēmumi un lēmumu sagataves
• Sertificējošās iestādes lēmumu veidi un sagataves:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Lēmums par sertifikāta apturēšanu - bsr_certificate_suspended
Lēmums par sertifikāta anulēšanu - bsr_certificate_annulled
Lēmums par darbības sfēras apturēšanu- bsr_certificate_sphere_suspended
Lēmums par darbības sfēras anulēšanu- bsr_certificate_sphere_annulled
Sertifikāta statusa labošanas lēmums - bsr_certificate_new_certificate_status
Darbības sfēras statusa labošanas lēmums - bsr_certificate_new_sphere_status
Darbības sfēras dzēšanas lēmums - bsr_certificate_sphere_deleted
Darbības sfēras derīguma termiņa maiņa - bsr_certificate_termination_change
Lēmums par praktisko pieredzi - bsr_certificate_preference_change
Lēmums par kompetences pārbaudi’ - bsr_certificate_sphere_competence
Lēmums par brīdinājuma izteikšanu darbības sfērā - bsr_certificate_sphere_notice_of_warning
Lēmums par sertifikāta atjaunošanu - bsr_certificate_renew
Lēmums par darbības sfēras atjaunošanu - bsr_certificate_sphere_renew
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Lēmumu sagatavju izmantošana
• Sertificējošās iestādes lēmumu sagatavju norādīšana iekšējā sistēmā
• Iestādes profilā jauna sadaļa ‘Lēmumu sagataves’.
• Sertificējošās iestādes darbinieks ar tiesībām rediģēt iestādes profilu, var
pievienot jaunu sagatavi ODT formātā vai dzēst esošu sagatavi.
• Pievienojot sagatavi sistēma veic pārbaudi, ka tajā norādītie tagi ir korekti.
• Sistēma izveido notikuma vēstures ierakstu par sagataves pievienošanu vai
dzēšanu saglabājot informāciju par sagataves veidu, sagataves datni, iestādi un
lietotāju, kurš veica darbību, kādā datumā un laikā.

• Sertificējošās iestādes lēmumu sagatavju izmantošana veidojot
lēmumu:
•
•
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Sistēma sameklē iestādes aktuālo atbilstošā veida lēmuma sagatavi, kura
norādīta iestādes profilā;
Ja iestādes profilā nav norādīta aktuāla atbilstoša veida sagatave, tad tiek
izmantota sertificējošo iestāžu kopējā sagatave, kas pievienota admin modulī.

© Tieto Corporation

Būvspeciālistu reģistra paziņojumu
• Būvspeciālistam nosūtīto paziņojumu saraksts iekšējā sistēmā
• Sertificējošās iestādes lietotāja profilā jauna sadaļa “Paziņojumi”.
• Paziņojumi pēc būvspeciālista - par katru no paziņojumiem lietotājs redz
tipu, nosūtīšanas datumu, adresātu, aprakstu un vai ir pievienota datne.
• Sarakstā iespējama meklēšana.
• Paziņojumi – Paziņojumu veida atrādīšana tai skaitā masveidā nosūtīto
paziņojumu saraksts, kur tiek atrādīs paziņojuma datums, paziņojuma
virsraksts, adresātu skaits un vai ir pievienota datne.
• Lietotājs redz tikai paziņojumus, kuri attiecas uz viņa pārstāvēto organizāciju.

• Būvspeciālistu masveida paziņojumu teksta formatēšanas iespējas
• Paziņojuma teksta veidošanai var izmantot teksta rediģēšanas rīkus:
• Treknrakstīšana (bold), Slīprakstīšana (italic), Pasvītrošana (underline), Teksta
izlīdzināšana (pa labi, pa kreisi, centrā, vienmērīgi).

•

Būvspeciālista profilā jauna poga <Būvspeciālistam nosūtītie paziņojumi>
• Var atvērt sarakstu ar speciālistam nosūtītiem paziņojumiem.
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Automātiskie paziņojumi
• Būvspeciālistu reģistra paziņojumu atrādīšana BISP
• Autorizēts publiskā portāla būvspeciālists sadaļā ‘Paziņojumi’ redz BIS
automātiski sūtītos paziņojus par šādiem notikumiem:
•
•
•
•
•

Sertifikāta/sfēras derīguma termiņa beigām;
Uzraudzības maksājuma datuma tuvošanos;
Sertifikāta pārreģistrāciju;
Sertificējošas iestādes pieņemtiem lēmumiem;
Nosūtītu uzraudzības maksājuma rēķinu.

• Paziņojumi uz sertificējošās iestādes e-pasta adresi
• Par būvspeciālista personas datu izmaiņām
(Pēc PMLP datu monitoringa, ja tika konstatētas datu izmaiņas par personām, ar aktīvu būvspeciālista
sertifikātu, ja personai ir mainīts vārds vai uzvārds un, ja persona tika norādīta kā mirusi.)

• Par būvspeciālistam reģistrētu pārkāpumu Sodu reģistrā
(Pēc Sodu reģistra datu monitoringa, ja tika konstatētas datu izmaiņas par personām, ar aktīvu
būvspeciālista sertifikātu.)
16

© Tieto Corporation

Speciālistu atlase pārbaudei

• Izmaiņas būvspeciālista saraksta meklēšanas kritērijos
• Jauni papildus atlasīšanas kritēriji.

• Būvspeciālistu atlase pēc būvniecības lietu datiem iekšējā sistēmā
• Speciālistu sertifikātu reģistrā jauns šķirklis ‘Būvniecības lietas’.
• Sertificējošās iestādes darbinieks var atlasīt būvniecības lietas, kurās ir norādīts
būvspeciālists, lai pārbaudīti, kurās būvniecības lietās viņš ir piedalījies un kādās lomās.

• Izmaiņas būvspeciālista pārbaužu rezultāta norādīšanā
•

Pievienojot pārbaudes datus, lietotājam tagad jānorāda arī:
• Pārbaudes veids – obligāts, iespējamās vērtības ‘Ārpuskārtas pārbaude’, ‘Plānotā (5 gadi)’,
‘Plānotā (1%)’;
• Pārbaudes rezultāts – obligāts, iespējamās vērtības ‘Prasības izpildītas’, ‘Nokārtots
eksāmens’, ‘Prasības nav izpildītas’;
• Pārbaudes datums – obligāts, nevar būt nākotnes datums;
• Pielikumi – viena vai vairākas datnes.

•
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Pārbaudes datus ir iespējams rediģēt atverot pārbaudi no būvspeciālista profila.
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Speciālistam veiktās pārbaudes
• Veikto pārbaužu saraksts būvspeciālista profilā iekšējā sistēmā
•

•

Atverot būvspeciālista sertifikāta profilu pie sfēras, kuru uzrauga lietotāja iestāde,
detalizētiem datiem var redzēt veikto pārbaužu sarakstu.
• Pārbaudes datumus;
• Pārbaudes veids;
• Pārbaudes rezultāts;
• Pārbaudes veicējs.

Būvspeciālistu lēmumu piesaistīšana veiktām pārbaudēm iekšējā sistēmā
(Sertificējošās iestādes darbinieks, veidojot lēmumu par sertifikāta/sfēras apturēšanu, anulēšanu,
par brīdinājumu vai atkārtoto pārbaudi, var norādīt pārbaudi, uz kuras pamata ir pieņemts
lēmums, lai nodrošinātu uz pārbaužu pamata veikto darbību izsekojamību.)

• Lēmuma formā lietotājs pie katras izvēlētās darbības sfēras/jomas redz
sarakstu ar pārbaudēm, kuras attiecas uz šo darbības sfēru/jomu;
• Lietotājs var atzīmēt pārbaudes, uz kuru pamata tiek pieņemts lēmums.
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Citas izmaiņas
Izmaiņas būvspeciālista publiskajā profila publiskajā portālā

•

• Publiskā portāla lietotājs būvspeciālistu reģistra sarakstā, atlasot
nepieciešamo sertifikātu un atverot tā detalizēto skatu:
• ‘Statusa izmaiņu vēsture’ (mainīts nosaukums);
• Sadaļā ieraksti par brīdinājumiem, apturēšanu, anulēšanu tiek attēloti 2 gadus
kopš lēmuma parakstīšanas datuma.
• Ja atbilstošs lēmums tika apstrīdēts un lēmuma darbība tika apturēta, tad ieraksta
attēlošanas periods tiek pagarināts par sistēmā reģistrētu apstrīdēšanas periodu.

• Būvspeciālistu lēmumu apstrīdēšanas informācijas norādīšana
(Darbinieks ar tiesībām norādīt apstrīdēšanas datus sertificējošās iestādes parakstītam lēmumam
var norādīt apstrīdēšanas informāciju, lai sistēmā tiktu atspoguļota aktuālā informācija.)

• Apstrīdēšanas datus var norādīt lēmumiem :
• Sertifikāta/darbības sfēras apturēšanu;
• Sertifikāta/darbības sfēras anulēšanu;
• Brīdinājuma piešķiršanu.
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Paldies par uzmanību!
• Aptaujas anketas https://ej.uz/BISaptauja
• Paraksts par apmeklējumu

JAUTĀJUMI UN ATBILDES ?

Pasniedzēji:
• Ilze Auzarāja
• Alla Krivicka

