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Kadastrālo uzmērīšanas lietas BIS2 sistēmā 

 

Pēc dokumenta ‘Iesniegums būves kadastrālās uzmērīšanas pieprasīšanai’ (turpmāk, - 

BKU) iesniegšanas atbildīgai iestādei, sistēma sinhronizē dokumentu uz BIS iekšējās sistēmas 

būvniecības daļu kā VZD pieprasījumus ar veidu ‘BKU pieprasījums’ un pievieno to atbilstošai 

būvniecības lietai. 

 

 
1.att. BKU pieprasījuma izveide BISp 

 

Ja sinhronizējot dokumentu no portāla uz BIS2, dokumentā ir sadaļa ‘VZD 

pieprasījumi’ un tajā ir saraksts ar būvēm, kurām ir jāveido pieprasījums VZD, katru no šiem 

pieprasījumiem izveido kā atsevišķu būvniecības lietas dokumentu ar veidu ‘VZD 

pieprasījums’. 

 

 
2.att. BKU pieprasījuma sinhronizēšanās no BISP uz BIS2 



Būvvaldes darbinieks atverot būvniecības lietu var redzēt, ka veidojas divi dokumenti: 

1. VZD pieprasījums; 

2. BKU iesniegums. 

 

 
3.att. VZD pieprasījums un BKU iesnieguma atrādīšana BIS2 

 

Atverot BKU iesniegumu lietotājs tajā redz datus par dokumenta vispārīgo informāciju 

(kreisajā stūrī): 

 
4.att. BKU iesnieguma informācija 



1. Lietas numurs – no būvniecības lietas, kurā izveidots dokuments; 

2. Objekta nosaukums – no būvniecības lietas, kurā izveidots dokuments; 

3. Objekta adrese – no būvniecības lietas, kurā izveidots dokuments; 

4. Dokumenta numurs – saskaņā ar nomenklatūru piešķirtais numurs; 

5. Statuss – noklusētā vērtība ‘Reģistrēts’; 

6. Dokumenta īpašnieks. 

 

Iesniegumā ir atrodama arī cita informācija - dokumenta pamatdati: 

 

 
5.att. BKU iesnieguma pamatdatu informācija 

 

1. Iesniegšanas datums – saistītā iesnieguma iesniegšanas datums; 

2. Dokumenta numurs – saskaņā ar nomenklatūru piešķirtais numurs; 

3. Esošais nomenklatūras numurs – tukšs; 

4. Oriģinālnumurs – tukšs; 

5. Oriģināldatums – tukšs; 

6. Saistītais dokuments – iekšējā sistēmā sinhronizētai iesniegums, no kura tika 

izveidots VZD pieprasījuma dokuments. 

 

VZD pieprasījuma dati satur šādu informāciju: 



 
6.att. BKU iesnieguma pamatdatu informācija 

 

1. Pieprasījuma numurs; 

2. Saistīto objektu saraksts: objekta kadastra apzīmējums un nosaukums/adrese. Ja 

pieprasījuma apstrādes laikā, kādam no objektiem ir reģistrēta apstrādes kļūda, atrāda 

atbilstošu paziņojumu; 

3. Pieprasījuma statuss – iespējamās vērtības ‘Nav izveidots’, ‘Izveidošana’, 

‘Apstrādē’, ‘Pabeigts’, ‘Neveiksmīgs’. Noklusētā vērtība – ‘Nav izveidots’; 

4. Pieprasījuma statusa atjaunošanas datums. 

5. VZD pasūtījuma numurs; 

6. Saistīto rēķinu saraksts: 

6.1. Rēķina numurs – ja ir norādīts, darbojās kā saite rēķina atvēršanai; 

6.2. Rēķina statuss – ja ir norādīts rēķina numurs, tad iespējamās vērtības ir 

‘Neapmaksāts’, ‘Apmaksāts’; 

Dokumenta dati nav rediģējami un ar to nav iespējams veikt nekādas darbības, izņemot 

datu apskatīšanu un notikumu vēsturi. 

Ja tiek apstiprināts saistītais iesniegums, visiem saistītiem VZD pieprasījumiem uzstāda statusu 

‘Izveidošana’ (pieprasījuma dokuments paliek statusā ‘Reģistrēts’). Tālākā pieprasījuma 

apstrāde notiek saskaņā ar tā veidu. 


