Ziņojums par Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) ERAF projekta
“Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)”
(Vienošanās Nr.2.2.1.1/17/I/021)
īstenošanas statusu
Projekta nosaukums: Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)
Projekta ieviešanas periods: 30.11.2017. – 29.08.2020.
Saņēmējs: Būvniecības valsts kontroles birojs
Projekta partneri: IZM, VRAA, TA, VZD, EM, LVRTC

Ziņojums par periodu: 01.01.2020.-31.03.2020.
1. Projekta mērķi
Projekta
Nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu izveidi un
vispārējais
sniegšanu, lai samazinātu administratīvo slogu, uzlabotu pakalpojumu
mērķis
pieejamību, veicinātu valsts pārvaldes efektivitāti un caurskatāmību.
Projekta
1. Administratīvā sloga samazināšana privātpersonām un juridiskām
mērķis
personām:
- nodrošinot elektronisku būvniecības dokumentu saskaņošanas
funkcionalitāti, tādejādi samazinot būvniecības ieceru īstenošanai
nepieciešamo laiku;
- pakalpojumu sniegšanas procesā atkalizmantojot publiskajā pārvaldē
jau pieejamos datus un tādejādi atvieglojot pakalpojumu saņemšanu
privātpersonām un saimnieciskās darbības veicējiem.
2. Valsts pārvaldes efektivitātes veicināšana:
- samazinot informācijas dublēšanos vairākās valsts IS;
- samazinot papīra dokumentu apriti;
- pilnveidojot Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk – BIS)
saskarnes ar valsts IS.
3. Pakalpojumu pieejamības uzlabošana un publisko datu
atkalizmantošanas pieaugums:
- popularizējot un pilnveidojot BIS lietojamību;
- nodrošinot būvkomersantu klasifikācijas datu publisku pieejamību;
- paplašinot pieejamo atvērto datu kopu skaitu un datu analīzes iespējas.
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2. Projekta ieviešanas gaita
Projekta Projekta aktivitātes
aktiv.
nosaukums
Nr.
1.
Projekta vadība un
īstenošana

2.

Plānotais
rezultāts

Pārskata periodā veiktās aktivitātes

Sasniegtais
rezultāts

Īstenots projekts

Projekta ietvaros kopā notikušas 10 (no tām pārskata periodā 0)
Būvniecības informācijas sistēmas Konsultatīvās padomes sēdes.
- Projekta ietvaros kopā notikušas 11 (no tām pārskata periodā 1)
Projekta valdes sēdes.
- Projekta ietvaros kopā notikušas 106 (no tām pārskata periodā 15)
Projekta vadības darba grupas sēdes.
- Projekta ietvaros kopā notikušas 106 (no tām pārskata periodā 12)
projekta komandas sēdes.
- Projekta ietvaros kopā notikušas 149 (no tām pārskata periodā 7)
projekta darba grupas.
- Projekta ietvaros kopā sagatavoti 10 (no tām pārskata periodā 1)
Maksājumu pieprasījumi.
Noslēgts līgums ar SIA Ernst&Young par projekta apraksta sagatavošanu.
Apraksts sagatavots, aktivitāte īstenota.
-

Projekta apraksta
sagatavošana

Sagatavots
Sagatavots
projekta
projekta
apraksts
apraksts
Projekta ieviešanas dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un kvalitātes kontrole

3.

3.1.

Informācijas sistēmas
izstrādes iepirkuma
tehniskās
specifikācijas izstrāde
un biznesa procesu un
biznesa prasību
specifikāciju izstrāde

Sagatavotas 7
tehniskās
specifikācijas.

Izstrādātas 7
tehniskās
specifikācijas

Noslēgts līgums ar AA Projekts.
Projekta ietvaros kopā izstrādātas 7 tehniskās specifikācijas:
1) Būvkomersantu datu pārvaldības pilnveidei;
2) Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas
procesa pilnveidei;
3) Būvniecības procesa uzraudzības pilnveidei;
4) Būvju ekspluatācijas uzraudzības pilnveidei;
5) Ēku energoefektivitātes pārvaldības pilnveidei;
6) Būvspeciālistu datu pārvaldības pilnveidei;
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Informācijas sistēmas Nodrošināta
izstrādes un ieviešanas informācijas
sistēmas
kvalitātes kontrole
izstrādes un
ieviešanas
kontrole
Informācijas sistēmas pilnveide
Būvkomersantu datu
Pilnveidots 1
pārvaldības pilnveide process

106 sanāksmes
30 kvalitātes
kontroles
ziņojumi

4.2.

Būvniecības ieceru un
būvprojektu
izskatīšanas un
saskaņošanas
pilnveide

Pilnveidots 1
process

Pilnveidots 1
process

4.3.

Būvniecības procesa
uzraudzības pilnveide

Pilnveidots 1
process

Pilnveidots 1
process

4.4.

Būvju ekspluatācijas
uzraudzības pilnveide

Pilnveidots 1
process

Pilnveidots 1
process

3.2.

4.
4.1.

Pilnveidots 1
process

7) Būvju un būvizstrādājumu galvenās raksturojošās informācijas
uzturēšanai.
Tehniskās specifikācijas izstrādātas, aktivitāte īstenota.
Līdz šim projekta ietvaros organizētas 106 sanāksmes informācijas
sistēmas izstrādes un ieviešanas kontroles nodrošināšanai, no tām pārskata
periodā 15 sanāksmes. Sagatavoti 30 ziņojumi par kvalitātes kontroles
nodrošināšanu, no tiem 3 ziņojumi pārskata periodā.

Ieviests produkcijā process “Būvkomersantu klasifikācijas process”.
Būvniecības informācijas sistēmā ir realizēti divi e-pakalpojumi:
1) Iesniegums par būvkomersanta klasifikācijas piešķiršanu; (jauns epakalpojums);
2) Dati no būvkomersantu reģistra; (papildināts esošs e-pakalpojums).
Process pilnveidots, aktivitāte īstenota.
Funkcionalitāte pieejama produkcijā.
Ieviests produkcijā process "Būvniecības ieceru un būvprojektu
izskatīšanas un saskaņošanas pilnveide".
Būvniecības informācijas sistēmā ir realizēti divi e-pakalpojumi::
1) "Elektroniska būvniecības ieceres un būvprojekta saskaņojuma
saņemšana" (papildināts esošs e-pakalpojums);
2) “Atgādinājumu saņemšana”; (jauns e-pakalpojums).
Process pilnveidots, aktivitāte īstenota.
Funkcionalitāte pieejama produkcijā.
Ieviests produkcijā process “Būvniecības procesa uzraudzības pilnveide”.
Pilnveidojumi BIS produkcijā pieejami ar 2019.gada 1.oktobri.
Process pilnveidots, aktivitāte īstenota.
Funkcionalitāte pieejama produkcijā.
Ieviests produkcijā process “Būvju ekspluatācijas uzraudzības pilnveide”.
Pilnveidojumi BIS produkcijā pieejami ar 2019.gada 1.oktobri.
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4.5.

Būvspeciālistu datu
pārvaldības pilnveide

Pilnveidots 1
process

Pilnveidots 1
process

4.6.

Ēku
energoefektivitātes
pārvaldības pilnveide
Būvju un
būvizstrādājumu
galvenās raksturojošās
informācijas
uzturēšana
Datu migrācija uz
vienotu valsts datu
centru

Pilnveidots 1
process

Pilnveidots 1
process

Pilnveidots 1
process

Pilnveidots 1
process

Datu
izmitināšana
vienotā datu
izmitināšanas
centrā
4 audita
ziņojumi

Dati izmitināti
vienotā datu
izmitināšanas
centrā

4.7.

5.

6.

Informācijas sistēmas
drošības audits

3 audita
ziņojumi

Process pilnveidots, aktivitāte īstenota.
Funkcionalitāte pieejama produkcijā.
Funkcionalitātes izstrādes darbi pabeigti.
Process pilnveidots, aktivitāte īstenota.
Funkcionalitāte pieejama produkcijā.
Izstrādāta tehniskā specifikācija un uzsākti funkcionalitātes izstrādes darbi.
Process pilnveidots, aktivitāte īstenota.
Funkcionalitāte pieejama produkcijā.
Izstrādāta tehniskā specifikācija un uzsākti funkcionalitātes izstrādes darbi.
Process pilnveidots, aktivitāte īstenota.
Funkcionalitāte pieejama produkcijā.
Veikta Būvniecības informācijas sistēmas testa un produkcijas vides
migrācija no EM uz LVRTC infrastruktūru.
Noslēgts jumta līgums ar BVKB un LVRTC par infrastruktūras
pakalpojumu sniegšanu.
Datu migrācija veikta, aktivitāte īstenota.
Veikts audita 1.posms un sagatavots ziņojums par BIS lietojamības
drošības un “Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un
saskaņošanas pilnveide” pilnveidoto funkcionalitāti. Augsta riska
atklājumi, kas rada būtiskus drošības riskus, netika konstatēti.
Veikts audita 2.posms un sagatavots ziņojums par BIS lietojamības
drošības un “ Būvniecības procesa uzraudzības pilnveide “ pilnveidoto
funkcionalitāti. Augsta riska atklājumi, kas rada būtiskus drošības riskus,
netika konstatēti.
Veikts audita 3.posms un sagatavots ziņojums par BIS lietojamības
drošības un “Būvju ekspluatācijas uzraudzības pilnveide” pilnveidoto
funkcionalitāti. Augsta riska atklājumi, kas rada būtiskus drošības riskus,
netika konstatēti.
Pasūtīts audits 4.posmam. Audits ziņojums tiks iesniegts aprīlī.
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7.
7.1.

7.2.

Apmācību un informatīvo materiālu nodrošināšana
Informatīvo materiālu Izstrādāts vai
8 gab.
nodrošināšana
pilnveidots
informatīvais
materiāls

Apmācības

Nodrošinātas
apmācības
300 cilv.

1019 cilv.

Izstrādāti un pilnveidoti informatīvie materiāli:
1. Pilnveidotas programmatūras lietotāja lietošanas atbalsta materiāli
“Būvkomersantu datu pārvaldības pilnveide”.
2. Pilnveidotas programmatūras lietotāja lietošanas atbalsta materiāli
“Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas
pilnveide”
3. Pilnveidotas programmatūras lietotāja lietošanas atbalsta materiāli
“Būvniecības procesa uzraudzības pilnveide”
4. Pilnveidotas programmatūras lietotāja lietošanas atbalsta materiāli
“Būvju ekspluatācijas uzraudzības pilnveide”
5. Pilnveidotas programmatūras lietotāja lietošanas atbalsta materiāli
“Būvspeciālistu datu pārvaldības pilnveide”.
6. Pilnveidotas programmatūras lietotāja lietošanas atbalsta materiāli
“Ēku energoefektivitātes pārvaldības pilnveide”.
7. Pilnveidotas programmatūras lietotāja lietošanas atbalsta materiāli
“Būvju un būvizstrādājumu galvenās raksturojošās informācijas
uzturēšana”.
8. Pilnveidota BIS Administratoru rokasgrāmata.
Birojs kopumā par BIS funkcionalitāti ir apmācījis 12 685 personas,
organizējot 313 pasākumus (no tām ERAF projekta ietvaros 1019 būvvalžu
un iestāžu, kas pilda būvvaldes funkcijas speciālisti projekta ietvaros un citi
sistēmas lietotāji, organizējot 64 apmācības datorklasēs).
Ziņojuma pārskata periodā (1.01.2020.-30.03.2020.) Birojs kopumā par BIS
funkcionalitāti ir apmācījis 177 personas, organizējot 13 apmācības
datorklasēs.
Izstrādātie apmācību materiāli, video rullīši un tiešraides ieraksti par jauno
funkcionalitāti pieejami BVKB mājas lapā
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8.

Publicitāte

Preses relīzes

Pārskata
periodā
3

http://bvkb.gov.lv/lv/content/informativie-seminari
un BIS portālā (saite darbojas pēc autorizācijas BIS portālā)
https://bis.gov.lv/bisp/bis-projekti/projekta-aktivitates-un-macibas
un BVKB Yotube kontā:
https://www.youtube.com/channel/UCqmoJqaIjBLz2QWCreumvHA?view
_as=subscriber
1.1.Uzzini par BIS lietošanu valsts un pašvaldību vienotajos klientu
apkalpošanas centros (10.01.2020.) https://bvkb.gov.lv/lv/news/uzzini-parbis-lietosanu-valsts-un-pasvaldibu-vienotajos-klientu-apkalposanas-centros
1.2. Pieejamas jaunākās video pamācības BIS lietošanā (21.01.2020.)
https://bvkb.gov.lv/lv/news/pieejamas-jaunakas-video-pamacibas-bislietosana
1.3. Dalība izstādē “Māja I 2020”
https://bis.gov.lv/bisp/news/izstades-maja-i-laika-informes-paraktualitatem-eku-renovacija-un-kvalitativu-buvniecibu-5090cd27-37d04486-979f-d2783614d30e
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3. Projekta 4.laidiena “Būvspeciālistu datu pārvaldības pilnveide”
pilnveidotās funkcionalitātes izstrādes gaita un statistika
4.laidiena funkcionalitātes pilnveidei notikušas 4 projekta darba grupas, kurās tiek definētas
prasības, veikti pilnveides darbi, nodrošināta demonstrēšana. Darba grupās kopumā 4.laidienam
ir piedalījušies 74 pārstāvji, pārstāvot 14 institūcijas.
4.laidiena ietvaros veicamie darbi tika sadalīti 2 sprintos. Funkcionalitāte izstrādāta un pieejama
produkcijā. Pilnveidots esošais process - izglītības, prakses, profesionālās pilnveides datu
pārvaldība, nodrošinot iespēju patstāvīgas prakses sertifikātam arhitektūras un būvniecības jomā
norādīt informāciju par izglītību un prakses vietu no esošajiem valsts reģistriem, ja tā tur
reģistrēta. Tāpat BIS publiskajā portālā ieviesta iespēja veikt būvspeciālistu sertificēšanas
institūcijas pakalpojuma apmaksu, kā arī iesniegt un izvērtēt speciālistu elektroniskos
iesniegumus. Pilnveidots speciālistu pārbaudes process.

4. Projekta 5.laidiena “Ēku energoefektivitātes pārvaldības pilnveide”
pilnveidotās funkcionalitātes izstrādes gaita un statistika
5.laidiena funkcionalitātes pilnveidei notikušas 7 projekta darba grupas, kurās tiek definētas
prasības, veikti pilnveides darbi, nodrošināta demonstrēšana. Darba grupās kopumā 5.laidienam
ir piedalījušies 51 pārstāvji, pārstāvot 11 institūcijas.
5.laidiena ietvaros veicamie darbi tika sadalīti 2 sprintos. Funkcionalitāte izstrādāta un pieejama
produkcijā. Pilnveidots ēku energoefektivitātes pārvaldības process, izstrādājot ēku
energoefektivitātes pārvaldības atbalsta moduli, kas nodrošinās energoauditoru reģistrēšanas
funkcionalitāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī reģistrā iekļauto energoauditoru lomu
un tiesību konfigurēšanu un administrēšanu. Tiek nodrošināta energoauditu reģistrēšana,
veidojot vienotu uzņēmumu energoauditu uzskaiti un pārvaldību.

5. Projekta 6.laidiena “Būvju un būvizstrādājumu galvenās raksturojošās
informācijas uzturēšana” pilnveidotās funkcionalitātes izstrādes gaita un
statistika
6.laidiena funkcionalitātes pilnveidei notikušas 5 projekta darba grupas, kurās tiek definētas
prasības, veikti pilnveides darbi, nodrošināta demonstrēšana. Darba grupās kopumā 5.laidienam
ir piedalījušies 47 pārstāvji, pārstāvot 12 institūcijas.
6.laidiena ietvaros veicamie darbi tika sadalīti 1 sprintā. Funkcionalitāte izstrādāta un pieejama
produkcijā. Lai nodrošinātu būvniecības procesā iesaistīto personu, kā arī tādu tirgus dalībnieku
kā importētāju, izplatītāju un ražotāju informētību par prasībām būvizstrādājumu jomā, ir
pilnveidots esošais process, nodrošinot elektronisku būvizstrādājumu atbilstības prasību
(standartu) raksturojošās informācijas uzturēšanu BIS. Kā arī radīts jauns publisks pakalpojums
Dati no būvizstrādājumu atbilstības prasību reģistra, visai būvniecības nozarei nodrošinot ērtu
piekļuvi informācijai par būvizstrādājumu atbilstības prasībām.
Vienota, pārskatāma būvizstrādājumu atbilstības prasību platforma pozitīvi ietekmēs
būvniecības nozari kopumā, aizsargājot un informējot patērētāju par Latvijas tirgū atļautajiem
būvizstrādājumiem, to paredzētajiem pielietojumiem un atbilstību būvniecības nozari regulējošo
normatīvo aktu prasībām.
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6. Papildus veiktie BIS pilnveides darbi
Izstrādāts process datu apmaiņai starp BIS un Kadastru par jaunbūves reģistrēšanu, būves
nodošanu ekspluatācijā vai dzēšanu un lietošanas veida maiņu. Izstrādāts arī risinājums, lai
personai būtu iespēja veikt nepieciešamās darbības vienā sistēmā, caur BIS izveidot iesniegumu
būves kadastrālās uzmērīšanas veikšanai, kas automātiski izveidotu pieprasījumu Kadastram kā
kadastrālais uzmērīšanas pieprasījums.

7. Informatīvie semināri un apmācības
Pārskata periodā apmācīti 177 dalībnieki (146 dalībnieki 2.,3.laidiens, 4.laidiens 16 dalībnieki,
5.laidiens 8 dalībnieki, 6.laidiens 7 dalībnieki).
Visi apmācību materiāli un video ieraksti ir pieejami BIS portālā https://bis.gov.lv/bisp/bisprojekti/projekta-informativie-pasakumi-un-macibas, tādējādi arī citi interesenti, kuri
nepiedalījās klātienes apmācībās, var ērti iepazīties un apgūt sistēmas funkcionalitāti.
Šī gada decembra beigās būs ieejams arī vebināru ieraksts BIS portālā.

8. Projekta aktivitāšu ieviešanas tuvākie plāni un grafiks
Nākamajā periodā (2020.gada II.ceturksnis) plānota organizēt 12 apmācību pasākumus
būvvaldēm un iestādēm, kas pilda būvvaldes funkciju par BIS funkcionalitāti kopumā. Sākotnēji
tika plānotas klātienes apmācības datorklasēs, taču ņemot vērā ārkārtas stāvokli valstī saistībā ar
CoVid2019 pandēmiju, apmācības tiks organizētas tiešsaistē.
Plānoto projekta ietvaros būvniecības procesu funkcionalitātes pilnveides darbi ir pabeigti.
Notiek BIS lietotāju dokumentāciju caurskatīšana un saskaņošana, kas plānota arī nākamajā
ceturksnī.
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Aktivitāšu ieviešanas grafiks

Izstrāde pabeigta (4 laidiens)
Produkcijā ar 2020.gada janvāri

Izstrāde pabeigta (5. un 6.laidiens)
Produkcijā ar 2020.gada martu
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9. Progresa informācija un materiāli:
Informācija par projekta progresu Būvniecības valsts kontroles biroja mājas lapā http://bvkb.gov.lv/lv/content/eiropas-regionalas-attistibas-fonda-eraf-projekti
Apmācību materiāli pieejami:
- http://bvkb.gov.lv/lv/content/informativie-seminari;
- https://www.youtube.com/channel/UCqmoJqaIjBLz2QWCreumvHA?view_as=subscriber
Vebināru ieraksti:
https://bis.gov.lv/bisp/system/resources/W1siZiIsIjIwMjAvMDEvMjEvMXNibzdyZGY5cF9
QYW1hY2liYXMucGRmIl1d/Pamacibas.pdf
BIS lietotāju informatīvie un atbalsta materiāli:
- Informatīvs buklets
http://bvkb.gov.lv/sites/default/files/bis_brosura_2019.pdf
- Informatīvais materiāls projektētājiem
https://bis.gov.lv/bisp/system/resources/W1siZiIsIjIwMTkvMTEvMTMvNmw1OHBsNWljN
V9CSVNfSW5mb19ncmFmaWthX3Byb2pla3RldGFqaWVtLnBuZyJdXQ/BIS_Info_grafika
_projektetajiem.png
- Informatīvais materiāls būvniekiem
https://bis.gov.lv/bisp/system/resources/W1siZiIsIjIwMTkvMTEvMTMvMXJieWZreWIwOF
9CSVNfSW5mb19ncmFmaWthX2J1dm5pZWtpZW0ucG5nIl1d/BIS_Info_grafika_buvnieki
em.png
- Informatīvie materiāli tehnisko noteikumu izdevējiem
https://bis.gov.lv/bisp/system/resources/W1siZiIsIjIwMTkvMTEvMTMvM2h5ZjQzcHp5Nl9
CSVNfSW5mb19ncmFmaWthX1ROSS5wbmciXV0/BIS_Info_grafika_TNI.png
Sekojiet līdz arī Būvniecības valsts kontroles biroja jaunumiem sociālo tīklu profilos:
Facbook lapā https://www.facebook.com/bvkblv
Youtube kontā
https://www.youtube.com/channel/UCqmoJqaIjBLz2QWCreumvHA?view_as=subscriber
Twitter kontā https://twitter.com/BBirojs

10. Kontaktinformācija:
Būvniecības valsts kontroles birojs
Informāciju sistēmu departaments
Būvniecības informācijas sistēmas attīstības nodaļas
Projekta vadītāja Aija Vule
Aija.Vule@bvkb.gov.lv
Tel.: +371 67013311
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