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BŪVNIECĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS
KONSULTATĪVĀ PADOME
Sēdes protokols
Rīgā
12.12.2019.

Nr. 10

Sēde notiek 1.st. zālē, Kr. Valdemāra ielā 157, Rīgā
Sēde tiek atklāta plkst.11:00
Sēdē piedalās:
№

Pārstāvētā iestāde/organizācija
1.

Būvniecības valsts kontroles birojs

2.

Ekonomikas ministrija

3.

Latvijas Informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas asociācija

4.

VAS “Latvijas Valsts ceļi”

5.

Latvijas Pašvaldību savienība

6.

Inženierkomunikāciju turētāju sadarbības
padome

7.

SIA “AA Projekts”

8.

AS “Latvijas valsts meži”

9.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

10.

Valsts zemes dienests

11.

Latvijas Lielo pilsētu asociācija
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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) VAS “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk – LVC);
6) Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD);
7) Latvijas Lielo pilsētu asociācija (turpmāk – LLPA);
8) SIA “AA Projekts”;
9) Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – CFLA);
10) AS “Latvijas valsts meži” (turpmāk – LVM);
11) Latvijas Pašvaldību savienība (turpmāk – LPS).
Uz sēdi tika uzaicināti, bet neieradās VAS “Valsts Nekustamie Īpašumi”, Valsts reģionālās
attīstības aģentūras, VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs", Latvijas Būvniecības
padomes, Tiesu administrācijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Vides aizsardzības un
reģionālas attīstības ministrijas pārstāvji.
Darba kārtība:
№
1.
2.

3.

4.
5.

Jautājums
BIS konsultatīvās padomes sēdes atklāšana,
darba kārtības apstiprināšana
Projekta ieviešanas kopējais progress
Apkopojums par apmācībām un informatīvajiem
semināriem
Informācija par 4.laidiena “Būvspeciālistu datu
pārvaldības pilnveide”, 5. “Ēku energoefektivitātes
pārvaldības pilnveide”, 6. “Būvju un
būvizstrādājumu galvenās raksturojošās
informācijas uzturēšana” laidienu izstrādes saturu
un grafikiem
ERAF projekta “Būvniecības procesu un IS
attīstība 2.kārta” ieviešanas plāns
Dažādi jautājumi

Ziņotājs
BVKB
BVKB, Projekta vadītājs

BVKB, Projekta vadītājs
SIA AA projekts, SIA Tieto
Latvia

BVKB

Secīgi:
1. BIS konsultatīvās padomes sēdes atklāšana, darba kārtības apstiprināšana
BVKB pārstāvis informē par Būvniecības valsts kontroles biroja īstenotā ERAF projekta
“Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” Konsultatīvās padomes sēdes
(turpmāk – Padome) priekšsēdētāja prombūtni atvaļinājuma dēļ un atklāj Padomes sēdi.
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BVKB pārstāvis ziņo, ka sēdes laikā papildus informācijai par projekta 1. kārtas norisi informēs
arī par Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk – BIS) attīstības projekta 2. kārtu. BVKB
pārstāvis informē, ka līgums par projekta 2. kārtu ir parakstīts un neilgu laiku noritēs divi projekti
vienlaicīgi.
2. Projekta ieviešanas kopējais progress (tai skaitā - Informācija par 4.laidiena
“Būvspeciālistu datu pārvaldības pilnveide”, 5. “Ēku energoefektivitātes pārvaldības
pilnveide”, 6. “Būvju un būvizstrādājumu galvenās raksturojošās informācijas
uzturēšana” laidienu izstrādes saturu un grafikiem)
BVKB pārstāvis ziņo par projekta pārvaldības statistiku (prezentācija pielikumā), pasakoties
visiem par iesaisti darba grupās un ieguldīto darbu.
BVKB pārstāvis informē, ka rudenī norisinājās apmācības nozarei, kuru ietvarā tika organizēti 15
reģionālie semināri, 99 vebināri un 10 apmācības datorklasēs būvspeciālistiem/mentoriem, kuri
var veikt tālāku apmācību par sistēmas darbību.
BVKB pārstāvis ziņo, ka kopš 2017. gada, kad BVKB pārņēma BIS, BIS būvniecības lietu skaits
ir pieaudzis par 338% (97886 lietas) un sistēmas lietotāju skaits ir pieaudzis par 114% (22773
lietotāji).
I. BVKB pārstāvis sistēmas piekļuve 24/7. Līdz šim bijis tikai viens negatīvs gadījums sestdienā,
kas sniedza iespēju pārbaudīt datu atgūšanu no sistēmas rezerves kopijas (back-up) – sistēmu
izdevās veiksmīgi atjaunot.
BVKB pārstāvis informē, ka šobrīd tiek palielināti lietotāju atbalsta resursi un ir pieņemti darbā 2
jauni darbinieki, kurši šobrīd mācās, lai janvārī būtu gatavi konsultēt BIS lietotājus. Kā arī EM ir
apstiprinājusi papildus zvanu centra nodrošināšanu, un nākamā gada sākumā tiks ieviesta papildus
telefona līnija tehniskajam atbalstam. BVKB pārstāvis atgādina, ka jebkurā gadījumā visērtāk
pieteikt problēmu ir elektroniski sistēmā, jo tādējādi viss tiek automātiski saglabāts sistēmā un ir
ērti izsekojams. BVKB pārstāvis piebilst, ka šobrīd ir novērots, ka lielākā daļa jautājumu ir nevis
tehniski par sistēmas darbību, bet gan par pašu būvniecības administratīvo procesu.
BVKB pārstāvis atgādina, ka no 2020. gada 1. janvāra viss būvniecības administratīvais process
uzsākams tikai elektroniski. BVKB pārstāvis ziņo, ka 1. janvārim ir pasūtīti papildu tehniskie
resursi, lai sistēma nebūtu pārslogota.
BVKB pārstāvis turpina prezentāciju ar informāciju par 2. laidienu “Būvniecības procesa
uzraudzības pilnveide”, kurā izstrādātā funkcionalitāte ir ieviests produkcijā kopš 2019. gada 1.
oktobra. BVKB pārstāvis piebilst, ka ir saņemti priekšlikumi būvdarbu žurnāla uzlabojumiem un
pakāpeniski šie uzlabojumi tiks ieviesti.
Turpmāk BVKB pārstāvis ziņo par projekta 3. laidienu “Būvju ekspluatācijas uzraudzības
pilnveide” un tā laikā izstrādāto funkcionalitāti, kas jau ir piegādāta 2019. gada 1. oktobrī. BVKB
pārstāvis informē, ka nerealizētas ir tikai 2 saskarnes. Viena no tām ir ar VZD, un to paredzēts
nodrošināt janvāra vidū, otra ir ar Zemesgrāmatu, un tā plānota uz 1. martu, tomēr ir nelielas
problēmas ar Zemesgrāmatas tiesnešiem, kas neatzīst e-zīmogu. EM savu viedokli saistībā ar šo ir
iesnieguši, gaidām turpmāku norisi.
BVKB pārstāvis informē par projekta 4. laidiena “Būvspeciālistu datu pārvaldības pilnveide”
norisi. Laidiena akcepttestēšana jau ir noslēgusies, un līdz gada beigām tas ir jāpabeidz. Paralēli
4.laidiena funkcionalitātei tiek skatīta arī problēma, kura ir saistīta ar ārvalstnieku reģistrāciju BIS
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– funkcionalitātes lietotājstāsti ir saskaņoti, un šī funkcionalitāte ir pasūtīta atsevišķi no projekta
BIS uzturēšanas budžeta ietvaros.
BVKB pārstāvis ziņo, ka projekta 5. laidienam “Ēku energoefektivitātes pārvaldības pilnveide” un
6. laidienam “Būvju un būvizstrādājumu galvenās raksturojošās informācijas uzturēšana” gandrīz
60% no programmēšanas darbiem ir izpildīti, un pēc plāna 2020. gada 1. martā funkcionalitāte būs
piegādāta BIS produkcijas vidē.
Turpmāk BVKB pārstāvis informē par 3. laidena būvvalžu apmācībām, kurām pirmā daļa – 9
apmācības – ir noslēgušās un otrā daļa – 10 apmācības – norisināsies 2020. gada janvārī.
EM pārstāvis jautā, vai arī Rīgas būvvalde ir pieteikusies šīm apmācībām. BVKB pārstāvis atbild,
ka Rīgas būvvaldei ir atvēlēta viena apmācības 28.01. un šobrīd ir jau pieteikti 14 pārstāvji.
3. ERAF projekta “Būvniecības procesu un IS attīstība 2.kārta” ieviešanas plāns
BVKB pārstāvis turpina prezentāciju ar informāciju par “Būvniecības procesu un IS attīstība
2.kārta” ieviešanas plānu un informē, ka nepieciešamie līgumi ir parakstīti gan ar CFLA, gan
izstrādātāju un tas būs SIA “Tieto Latvia”.
BVKB pārstāvis norāda uz dažiem būtiskiem BIS uzlabojumiem, kas plānoti 2. kārtas projektā, kā
trešo pušu saskaņošana, atkritumu apsaimniekošanas pārvaldības pilnveide, Vienotās
elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes sasaiste ar būvdarbu žurnālu, mobilās lietotnes
izstrāde (galvenais uzsvars apziņošanas funkcionalitātei), kā arī integrācija ar jauno fizisko
personu reģistru u.c.
BVKB pārstāvis turpina informējot par projekta 2. kārtas laika grafiku. Projekts tiks uzsākts ar 1.
kārtas 4. laidiena “Būvspeciālistu datu pārvaldības pilnveide” funkcionalitātes uzlabojumiem, jo
tika identificētas daudz prasību, kuras nevarēja realizēt 1. kārtas projekta ietvaros, tādēļ turpināsim
darbu pie tām 2. kārtas ietvaros. Kā arī plānotas 2 daļas saskaņošanas procesam, viena no tām BIM
funkcionalitātes izstrādei – paredzēts izstrādāt iespēju BIS ievietot un apskatīt BIM modeli. Kā
tuvākās aktivitātes BVKB pārstāvis min darbu pie “Būvspeciālistu datu pārvaldības pilnveide”
tehniskās specifikācijas izstrādes, savukārt 2020.gada sākumā tiks uzsākta prasību definēšana 2.
laidienam – Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanas procesa pilnveide.
BVKB pārstāvis informē, ka tiks izveidota jauna Konsultatīvā padome. Pagaidām vēl abu projektu
padomes norisināsies vienlaicīgi, kad noslēgsies 1. kārtas projekts, turpināsim tikai ar 2. kārtas
projekta Konsultatīvo padomi, tiks uzaicināti papildu dalībnieki, jo 2. kārtas projektā tiks iesaistīti
jauni partneri. Projekta dokumentācijas aprite kā līdz šim norisināsies Jama vidē speciāli 2. kārtas
projektam izveidotā sadaļā. BVKB pārstāvis vērš uzmanību, ka svarīgi izteikt savus priekšlikumus
darba grupās, jo vēlāk mainīt funkcionalitāti ir sarežģīti, tādēļ svarīga ir iesaiste darba grupās, kur
norisinās prasību definēšana. BVKB pārstāvis aicina padomes klātesošos līdz 2020.gada
15.janvārim iesūtīt informāciju par kontaktpersonām, kurām sūtīt informāciju laidienu tehnisko
specifikāciju saskaņošanai.
4. Dažādi jautājumi
IKT pārstāvis piebilst, ka esot identificēta problēma unificētajā saskarnē, – nevarot saņemt datus
par atzinumiem. BVKB pārstāvis atbild, ka šādu problēmu nav identificējis neviens cits tehnisko
noteikumu izdevējs, tādēļ nevar atbildēt, kas šī varētu būt par problēmu.
IKT pārstāvis uzdod jautājumu par to, kuri uzņēmumi lieto šo saskarni. BVKB pārstāvis atbild, ka
pagaidām neviens šo saskarni produkcijas vidē nelieto. SIA “Tet” ir parakstījuši līgumu, plāno
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darboties ar 2020.gada 1.janvāri, bet šobrīd notiek testi.
LVC pārstāvis informē, ka LVC vadībai ir bažas, ka sabiedrība nav informēta par to, ka no 1.
janvāra būvniecības process uzsākams tikai elektroniski BIS. BVKB pārstāvis atbild, ka būvvaldes
jau sen ir uzsākušas darbu BIS un ir sagatavotas regulāro BIS klātienes apmācību laikā, savukārt
nozares speciālistiem šajā rudenī norisinājās plaša informēšanas un apmācību kampaņa. Tās
ietvaros tika organizēti 15 reģionālie semināri, 99 vebināri un 10 klātienes apmācības mentoriem,
kā arī publicēta informācija reģionālajos laikrakstos, radio, televīzijā, sociālajos tīklos uc. Kā arī
šobrīd norisinās iedzīvotāju informēšana ar informāciju medijos, radio, sociālajos tīklos, un tiek
arī gatavots video materiāls par BIS.
EM pārstāvis piebilsts, ka jebkurā gadījumā būs sabiedrības daļa, kura nezinās par 1. janvāra jauno
likumdošanu un tam ir jābūt gatavam.
BVKB pārstāvis papildina, ka ir dažas būvvaldes, kuras ir nolīgušas atsevišķus darbiniekus
būvvaldēs, kuri sniegs konsultācijas par BIS, kā arī informācija par BIS būs pieejama 10 vienotos
pašvaldību klientu apkalpošanas centros, par to BVKB jau noslēdzis līgumus ar VARAM un
attiecīgajām pašvaldībām.
Padomes laikā vienojas, ka BVKB pārstāvis nosūtīs LVC pārstāvim BVKB sabiedrisko attiecību
speciālista kontaktus, jo LVC veido preses relīzi par 1. janvāri un vēlas detalizētāku informāciju
par aktivitātēm, ko BVKB rīko sabiedrības informēšanai.
No zāles izskan jautājums par BIS funkcionalitāti saistībā ar žogiem un labiekārtojuma
elementiem, vai nepilnības ir novērstas. BVKB pārstāvis atbild, ka tas ir atrisināts.
IKT pārstāvis uzdod jautājumu par to, kā norisināsies kompleksās būvatļaujas process BIS. BVKB
pārstāvis vērš uzmanību, ka šis jautājums nav attiecināms uz BIS funkcionalitāti, bet gan ar
būvniecību saistītiem normatīviem. EM pārstāvis atbild, ka iespējams 2021. gadā tiks mainīti
normatīvi, bet šobrīd regulējums neļauj izņemt kādu atsevišķu sadaļu un saņemt atļauju tikai par
to. BVKB pārstāvis vēršas ar lūgumu neuzdod šāda veida jautājumus, kas saistīti ar normatīvu,
BIS lietotāju atbalstam, jo tā nav BVKB kompetence, un šāda veida jautājumi noslogo lietotāju
atbalsta speciālistus, un tie nevar sniegt atbildes uz tehniskiem jautājumiem par BIS.
Izskan ierosinājums no zāles, ka būtu nepieciešams atsevišķs cilvēks, ar kuru sazināties saistībā
tieši ar likumdošanu. EM pārstāvis atbild, ka to nodrošināt nav iespējams, jo likumdošana ir ļoti
plaši skaidrojama.
LVC pārstāvis piebilst, ka šobrīd iecerē nav iespējams norādīt LVC vajadzībām nepieciešamas
iespējas kā apgaismojuma kabeļi un gaismas, šobrīd iespējams norādīt tikai autoceļus. BVKB
pārstāvis lūdz LVC atsūtīt informāciju, kur un kādu informāciju nav iespējams norādīt, un sola
pārbaudīt, kādēļ radusies šāda situācija un to risināt.
No zāles izskan viedoklis, ka lietotāju atbalsts nerisina pieteikumus, jo ir tādi pieteikumi, kuros
pēc atbildes sniegšanas, lietotājs jau 2 nedēļas nav saņēmis nekādu informāciju par problēmas
risināšanas virzību. BVKB pārstāvis atbild, ka šāda situācija iespējams radusies lietotāju atbalsta
un izstrādātāja noslogotības dēļ.
EM pārstāvis informē, ka EM ir atvērti priekšlikumiem par regulējuma uzlabojumiem un aicina
tos iesniegt EM.
BVKB pārstāvis jau laicīgi pabrīdina klātesošos, ka turpmākie 3 mēneši BVKB BIS nodaļai būs
visai noslogoti, saistībā ar regulējuma stāšanos spēkā.
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Tiek uzdots jautājums no zāles vai BVKB ir informēti par citu sadarbības partneru projektiem, kas
varētu skart BIS attīstības projektu. BVKB pārstāvis atbild, ka par tiem projektiem, kuru ietvaros
tiek izstrādāti BIS-am nepieciešami risinājumi, BVKB ir informēts. Par pārējiem – nē, jo tas vairs
nav BVKB kompetencē.
BVKB pārstāvis pateicas klātesošajiem par ieguldīto nozīmīgo darbu un iesaisti projektā, un slēdz
sanāksmi.
Plkst. 12.33 sēde tiek slēgta.

Padomes priekšsēdētājs

Padomes priekšsēdētājs

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