
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BŪVNIECĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMA 
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA TEHNISKO 

NOTEIKUMU IZDEVĒJIEM. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenta datums: 12.05.2022 
Dokumenta kods: BIS.LDK.8.I05.22.07 



BIS   2(137) 

 

Tieto Latvia  2(137) 

 

Dokumenta izmaiņu vēsture 

Versija Datums Autors Izskatīja Apstiprināja Izmaiņu vēsture 

V0.1 01.07.2018 I.Auzarāja   Sākotnējā dokumenta versija: 

• Tehnisko noteikumu izdevēja 

pirmreizējā pieslēgšanās sistēmā; 

• Līguma parakstīšana; 

• Tiesību administratora norādīšana; 

• Lietotāju pievienošana. 

• Tehnisko noteikumu izsniegšana’ 

• Projekta skaņošana. 

 

V0.2 23.07.2018 I.Auzarāja   Papildināts ar jaunizstrādāto funkcionalitāti: 

• Lietotāja tērzētavas uzstādījumi; 

• Tērzētava; 

• Būvprojekta versijas salīdzināšana. 

 

V0.3 28.02.2019 I.Auzarāja    Papildināts ar 2.laidiena jaunizstrādāto 

funkcionalitāti: 

• NKMP atļaujas pieprasījuma apstrāde; 

• Atzinuma pieprasījuma apstrāde un 

saraksts; 

• TNI profila papildinājumi; 

• Darba uzdevuma konfigurācijas 

papildinājumi; 

• Sistēmas līguma apstrādes 

papildinājumi. 

 

V0.4 12.07.2019 Z.Ivanova   Papildināts ar 3.laidiena jaunizstrādāto 

funkcionalitāti: 

• Pazīmes par turpmākām darbībām 

saskaņojot ieceres dokumentāciju; 

• Pazīmes par turpmākām darbībām 

izsniedzot tehniskos noteikumus. 

V0.5 23.11.2020 I.Auzarāja   Papildinājumi aprakstos pēc 2.kārtas 

2.laidiena izstrādes: 

• Darba uzdevuma meklēšana un filtra 

izveidošana; 

• Darba panelis; 

• Jauni statusi “Gaidīt uz klientu” 

funkcionalitātei;  

• Būvniecību kārtas attēlošana atzinuma 

pieprasījumā un NKMP atļaujas 

saņemšanas pieprasījumā.  

v.0.6 09.11.2021 R.Zarembo   Papildināta nodaļa “Pozitīva atzinuma par 

būves gatavību ekspluatācijai izveidošana” 

ar  pieņemtā lēmuma lauku (BIS-39996, 
BIS-39997) 

V0.7 12.05.2022 R.Zarembo   Papildinātas sadaļas par saistīto 

dokumentu attēlošanu (BIS-46669): 

• Tehnisko noteikumu pieprasījuma 



BIS   3(137) 

 

Tieto Latvia  3(137) 

 

Versija Datums Autors Izskatīja Apstiprināja Izmaiņu vēsture 

saņemšana; 

• Projekta saskaņojuma 

saņemšana 

Aktualizēts darba uzdevuma noraidīšanas 

attēls sadaļā “Noraidīt” 

 



BIS   4(137) 

 

Tieto Latvia  4(137) 

 

Saturs 

 

DOKUMENTA IZMAIŅU VĒSTURE ..................................................................................................................... 2 

SATURS ............................................................................................................................................................ 4 

1 IEVADS .................................................................................................................................................... 7 

1.1 IZMANTOTIE APZĪMĒJUMI .................................................................................................................. 8 
1.2 DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI .................................................................................................. 8 

2 DARBA UZSĀKŠANA AR SISTĒMU ............................................................................................................ 9 

2.1 TEHNISKO NOTEIKUMU IZDEVĒJA DARBA VIETAS IZVEIDOŠANA .................................................................. 9 
2.1.1 Organizācijas pārstāvja pirmreizējā pieslēgšanās sistēmā ............................................... 9 
2.1.2 Lietotāja profila izveide................................................................................................... 10 
2.1.3 Sistēmas noteikumi ......................................................................................................... 11 

2.2 LĪGUMA SLĒGŠANA PAR SISTĒMAS IZMANTOŠANU ................................................................................ 12 
2.2.1 Līguma izveidošana ........................................................................................................ 12 
2.2.2 Līguma saskaņošana ar citām paraksttiesīgajām personām ......................................... 16 
2.2.3 Līguma parakstīšana....................................................................................................... 18 
2.2.4 Līguma laušana ............................................................................................................... 21 

2.3 TIESĪBU ADMINISTRATORA NORĀDĪŠANA ............................................................................................ 21 
2.4 IESTĀDES LIETOTĀJU PIEVIENOŠANA .................................................................................................. 23 

2.4.1 Tiesību pievienošana lietotājam ..................................................................................... 25 
2.4.2 Paroles ģenerēšana lietotājam ....................................................................................... 26 
2.4.3 Lietotāja pieslēgšanās sistēmai ...................................................................................... 26 

3 TNI LIETOTĀJA DARBA VIETA ................................................................................................................ 28 

3.1 SISTĒMAS GALVENIE LOGI UN SADAĻAS............................................................................................... 28 
3.1.1 Lietotāja aktīvā organizācija........................................................................................... 28 
3.1.2 Atslēgšanās no sistēmas ................................................................................................. 29 
3.1.3 Meklēšanas palīglogi ...................................................................................................... 29 
3.1.4 Sistēmas ziņojumi ........................................................................................................... 29 
3.1.5 Režīmi formās un elementi ............................................................................................. 31 

3.2 PALĪDZĪBA .................................................................................................................................... 38 
3.3 LIETOTĀJA PROFILS ........................................................................................................................ 39 

3.3.1 Nomainīt paroli ............................................................................................................... 41 
3.4 PAZIŅOJUMI ................................................................................................................................. 42 

3.4.1 Paziņojumu uzstādījumi .................................................................................................. 44 
3.5 TĒRZĒTAVA .................................................................................................................................. 44 

3.5.1 Lietotāja tērzētavas iestatījumi ...................................................................................... 46 

4 ORGANIZĀCIJAS PROFILS UN ADMINISTRĒŠANA................................................................................... 48 

4.1 DARBA UZDEVUMU UZSTĀDĪJUMI ..................................................................................................... 51 
4.2 IESTĀDES LIETOTĀJI ........................................................................................................................ 52 
4.3 TIESĪBU ADMINISTRATORU DELEĢĒJUMI ............................................................................................. 53 
4.4 LIETOTĀJU GRUPAS ........................................................................................................................ 54 
4.5 DARBINIEKU PROMBŪTNES .............................................................................................................. 55 
4.6 RĒĶINU UZSTĀDĪJUMI ..................................................................................................................... 57 

5 DARBA UZDEVUMI ................................................................................................................................ 59 

5.1 DARBA UZDEVUMU SARAKSTS .......................................................................................................... 59 
5.1.1 Darba uzdevumu meklēšana .......................................................................................... 60 
5.1.2 Darba uzdevuma atlases filtri ......................................................................................... 62 



BIS   5(137) 

 

Tieto Latvia  5(137) 

 

5.1.3 BIS darba panelis ............................................................................................................ 64 
5.2 DARBA UZDEVUMS ........................................................................................................................ 66 

5.2.1 Darba uzdevumu statusi un pārejas diagramma ............................................................ 66 
5.2.2 Darbības ar darba uzdevumu ......................................................................................... 69 
5.2.3 Paziņojumi par darba uzdevumiem ................................................................................ 77 

6 BŪVNIECĪBAS LIETAS ............................................................................................................................. 78 

6.1 BŪVNIECĪBAS LIETU SARAKSTS .......................................................................................................... 78 
6.1.1 Būvniecības lietu meklēšana ........................................................................................... 79 
6.1.2 Būvniecības lietu izvērstā meklēšana ............................................................................. 79 
6.1.3 Būvniecības lieta ............................................................................................................. 80 

7 DOKUMENTU SARAKSTS ....................................................................................................................... 86 

7.1 TEHNISKO NOTEIKUMU SARAKSTS ..................................................................................................... 86 
7.2 ATZINUMA SARAKSTS ..................................................................................................................... 87 

8 TEHNISKIE NOTEIKUMI ......................................................................................................................... 89 

8.1 TEHNISKO NOTEIKUMU PIEPRASĪJUMA SAŅEMŠANA.............................................................................. 89 
8.2 TEHNISKO NOTEIKUMU IZSNIEGŠANA ................................................................................................. 91 

9 PROJEKTA SKAŅOŠANA ........................................................................................................................ 94 

9.1 PROJEKTA SASKAŅOJUMA SAŅEMŠANA .............................................................................................. 94 
9.2 PROJEKTA IZSKATĪŠANA, KOMENTĀRU PIEVIENOŠANA ........................................................................... 96 
9.3 PROJEKTA SASKAŅOŠANA ................................................................................................................ 99 
9.4 PROJEKTA SASKAŅOJUMA NORAIDĪŠANA .......................................................................................... 100 
9.5 SASKAŅOJUMA REZULTĀTA ATRĀDĪŠANA .......................................................................................... 102 

10 PROJEKTA VERSIJAS SALĪDZINĀŠANA .................................................................................................. 104 

11 ATZINUMS PAR BŪVES GATAVĪBU ...................................................................................................... 106 

11.1 ATZINUMA PAR BŪVES GATAVĪBU EKSPLUATĀCIJAI PIEPRASĪJUMS ..................................................... 106 
11.2 POZITĪVA ATZINUMA PAR BŪVES GATAVĪBU EKSPLUATĀCIJAI IZVEIDOŠANA .......................................... 109 
11.3 NEGATĪVA ATZINUMA IZVEIDOŠANA ........................................................................................... 112 
11.4 PAPILDINFORMĀCIJAS PIEPRASĪŠANA ATZINUMAM ......................................................................... 113 
11.5 ATZINUMA IZDOŠANAS TERMIŅA PAGARINĀŠANA .......................................................................... 116 

12 NKMP ATĻAUJA .................................................................................................................................. 118 

12.1 NKMP ATĻAUJAS SAGATAVOŠANA UZ IESNIEGUMA PAMATA ........................................................... 121 
12.2 NKMP ATĻAUJAS SAGATAVOŠANA UZ PROJEKTA SASKAŅOŠANAS PAMATA ......................................... 125 
12.3 NKMP ATĻAUJAS ATTEIKUMA SAGATAVOŠANA UN APSTIPRINĀŠANA ................................................ 126 
12.4 PAPILDINFORMĀCIJAS PIEPRASĪŠANA NKMP ATĻAUJAS IESNIEGUMAM .............................................. 129 
12.5 ATĻAUJAS IZDOŠANAS TERMIŅA PAGARINĀŠANA ........................................................................... 131 

13 PIELIKUMI ........................................................................................................................................... 133 

13.1 SADARBĪBAS LĪGUMA SAGATAVE ................................................................................................ 133 

 

 

 

 

 



BIS   6(137) 

 

Tieto Latvia  6(137) 

 

Neatkarīgi no izmantojamajiem līdzekļiem nevienu daļu no šī dokumenta 
nedrīkst reproducēt, pārraidīt, pārrakstīt, uzglabāt elektroniskā meklēšanas 
sistēmā vai tulkot kādā citā valodā bez iepriekš saņemtas Tieto Latvia 
atļaujas. 

Būvniecības valsts kontroles birojam šo dokumentu atļauts lietot bez 
ierobežojumiem. 

Tieto Latvia, SIA  
Ropažu iela 10 
LV-1039, Rīga 

Tel. +371 67510000 

Fakss +371 7030001 

 



BIS   7(137) 

 

Tieto Latvia  7(137) 

 

1  Ievads 

Šis dokuments ir lietotāja dokumentācija jeb rokasgrāmata kā mācību 
materiāls, kas paredzēta Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk - BIS) 
iekšējās sistēmās lietotājiem, kuri pārstāv tehnisko noteikumu izdevēju 
(turpmāk - TNI) organizāciju, kas izsniedz tehniskos noteikumus, saskaņo 
projektu un izsniedz atzinumus par būves gatavību. Dokumenta mērķis ir 
aprakstīt  BIS2 TNI  izstrādāto funkcionalitāti būvniecības atbalsta procesa un 
dokumentu modulī, tā risinājuma elementus, t.sk. to savstarpējās atkarības, 
kas palīdzētu lietot šo sistēmu. 

BIS ir informācijas sistēma, kas nodrošina būvniecības procesa atbalstu un ar 
būvniecības procesu saistīto reģistru uzturēšanu. BIS sastāv no sekojošām 
daļām: 
• Būvkomersantu reģistrs; 
• Būvspeciālistu sertifikātu reģistrs; 
• Būvinspektoru reģistrs; 
• Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrs; 
• Ēku energosertifikātu reģistrs; 
• Neatkarīgo ekspertu ēku energoefektivitātes jomā reģistrs; 
• Uzņēmumu energoauditoru reģistrs; 
• Uzņēmumu energoauditu pārskatu reģistrs; 
• Harmonizētie būvizstrādājumu standartu reģistrs; 
• Būvizstrādājumu neatbilstības reģistrs; 
• Būvniecības atbalsta procesa un dokumentu modulis; 
• BIS publiskais portāls un e-pakalpojumi;  
• Saskarnes ar ārējiem reģistriem; 
• Dinamisko atskaišu modulis. 

Šajā lietotāja rokasgrāmatā aprakstīta BIS sistēmas daļa, kas ir darba vide 
tehnisko noteikumu izdevēju organizācijām “Būvniecības atbalsta procesa un 
dokumentu modulī” (turpmāk- BIS2). Dokumentā ir iekļauti e-pakalpojumu 
iesniegto dokumentu apstrāde. BIS samazina papīra dokumentu apriti 
būvniecības procesa gaitā, un mērķis ar laiku pavisam atteikties no tā. BIS 
nodrošina elektronisku dokumentu apriti un nodrošina vienuviet uzturēt 
informāciju par būvniecības procesu. Būvniecības informācijas sistēma sniedz 
atbalstu būvniecības procesā iesaistītajām pusēm – valsts un pašvaldību 
iestādēm, kontroles institūcijām un būvniecības dalībniekiem, nodrošinot 
vienkāršāku un saprotamu dokumentu apriti, vienādu lēmumu pieņemšanu un 
normatīvo aktu interpretāciju no būvniecības ieceres līdz būves nodošanai 
ekspluatācijā. 
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1.1 Izmantotie apzīmējumi 

Apzīmējums Skaidrojums 

Darba uzdevumi 
Ar tekstu treknrakstā noformēti izvēlnes nosaukumi, 
atsevišķos gadījumos kāds īpašs lauks un datu bloks. 

Būvniecības lieta 
Ar pasvītrotu tekstu noformētas saites uz kādu 
apraksta daļu šajā dokumentā 

Tehniskie noteikumi 
Ar tekstu kursīvā noformēti dokumentu nosaukumi, 
lauku vērtības vai statusi. 

<Atlasīt> 
Ar lauzto iekavu simboliem < > ieskauti spiedpogu un 
ikonu nosaukumi. 

1.2 Definīcijas, akronīmi, saīsinājumi 

Saīsinājums Nozīme 

LV Latvijas Republika 

ES Eiropas Savienība 

BIS Būvniecības informācijas sistēma 

BVKB Būvniecības valsts kontroles birojs 

IeR Iedzīvotāju reģistrs 

UR Uzņēmumu reģistrs 

Kadastrs Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēma (Kadastra 
reģistrs). 

VZD Valsts zemes dienests 

ĪADT Īpaši aizsargājamā dabas teritorija 

VVDZ Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata, kas ir uzskatāma par 
centrālo datu bāzi, no kuras tiek izplatīta informācija par visiem 
zemesgrāmatā ierakstītajiem īpašumiem valstī. 

TNI Tehnisko noteikumu izdevēji 

BIS2 Būvniecības atbalsta procesa un dokumentu modulis 
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2 Darba uzsākšana ar sistēmu 

2.1 Tehnisko noteikumu izdevēja darba vietas izveidošana 

Tehnisko noteikumu izdevējs sākotnēji tiek reģistrēts no BVKB puses vai 
Būvvalžu puses “Tehnisko noteikumu izdevēju” sarakstā.  

Kad organizācija ir piereģistrēta sistēmā, kā tehnisko noteikumu izdevējs,  tās 
paraksttiesīgā persona, kas reģistrēta UR, var autorizēties sistēmā un uzsākt 
darba vietas izveidošanu sistēmā, lai varētu elektroniski izsniegt tehniskos 
noteikumus un veikt projekta elektronisko saskaņošanu.  

Valsts vai pašvaldības “Tehnisko noteikumu izdevēju” sistēmā var izveidot 
BVKB darbinieks reģistrējot organizāciju administrācijas modelī ar tipu 
‘Tehnisko noteikumu e-pakalpojumu iestāde”.    

2.1.1 Organizācijas pārstāvja pirmreizējā pieslēgšanās sistēmā 

Lai pieslēgtos BIS tehnisko noteikumu izdevēja darba vietā jāatver interneta 
pārlūkā lapa ar adresi https://bis.gov.lv/bis2/lv . Atverot šo lapu atvērsies 
autorizācijas logs, kur jāizvēlas sākotnēji <Vienotā pieteikšanās>. Skatīt tālāk 
Autorizācija ar vienoto pieteikšanos.  

2.1.1.1 Autorizācija ar vienoto pieteikšanos 

Lietotājam e-pasta un paroles vietā, autorizācija ir iespējama, izmantojot 
Valsts reģionālās attīstības aģentūras piedāvāto Latvija.lv vienotās 
pieteikšanās risinājumu – autorizāciju caur banku vai eID karti. 

 
1. Attēls. Autorizācijas logs. 

Nospiežot pogu <Vienotā pieteikšanās>, tiks atvērts Latvija.lv vienotās 
pieteikšanās autentifikācijas izvēlnes logs.  

https://bis.gov.lv/bis2/lv
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2. Attēls. Vienotā pieteikšanās. 

Jāpiekrīt autentifikācijas noteikumiem, ieliekot pazīmi, un jāizvēlas viens no 
autentifikācijas veidiem:  

1) Interneta bankas autentifikācijas iespējas (lietojot kodu karti/ 
kalkulatoru);  

2) eID vai eMe (Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centra izsniegtā 
elektroniskā paraksta viedkarte) kartes lietošana.  

Lai tehnisko noteikumu izdevējā paraksttiesīgā persona varētu veikt 
pirmreizējo autorizāciju ar vienotās pieteikšanās risinājumu, jābūt: 

• reģistrētam BIS tehnisko noteikumu izdevēju sarakstā no būvvaldes vai 
BVKB puses; 

• jābūt organizācijas paraksttiesīgajai personai, kas ir reģistrēta 
uzņēmuma reģistrā. 

 

2.1.2 Lietotāja profila izveide 

Pēc veiksmīgas autorizēšanās ar vienoto pieteikšanos, tehnisko noteikumu 
izdevēja organizācijas pārstāvim (paraksttiesīgajai personai) sistēma prasīs, 
izveidot lietotāja profilu, ja šāda persona vēl nav reģistrēta sistēmā kā 
lietotājs.  
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3. Attēls. Lietotāja profila izveide. 

Obligātajos laukus, kas atzīmēti ar sarkano zvaigznīti, jāievada trūkstošā 
informācija.  

• Lietotājvārds – Jānorada derīga e-pasta adrese. Uz šo e-pastu tiks 
nosūtīta sistēmas uzģenerētā parole un šo lietotājvārdu pēc tam 
izmanto, lai pieslēgties sistēmā. 

• E-pasts - Jānorada derīga e-pasta adrese. Šis e-pasts var sakrist ar 
lietotājvārdā norādīto, var norādīt arī citu e-pastu. Uz šo e-pastu tiks 
sūtīti paziņojumi no sistēmas.  

Lai izveidotu sev lietotāju nospiediet pogu <Apstiprināt>. Lai atceltu 
lietotāju izveidi nospiediet pogu <Atcelt>. 

 

2.1.3 Sistēmas noteikumi 

Pēc veiksmīgas lietotāja profila izveides parādīsies “Būvniecības informācijas 
sistēmas izmantošanas noteikumi”. 

 
4. Attēls. Sistēmas izmantošanas noteikumi. 

Lai turpinātu darboties sistēmā, izlasiet noteikumus un nospiediet pogu 
<Piekrītu noteikumiem>. Šī darbība jāizdara vienu reizi. Nākamreiz, 
pieslēdzoties sistēmai, vairs neprasīs piekrist sistēmas izmantošanas 
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noteikumiem. 
 

Ja lietotājs nepiekrīt sistēmas lietošanas noteikumiem, jānospiež poga 
<Nepiekrītu noteikumiem>, bet tad lietotājs nevar turpināt darboties sistēmā.   

2.2 Līguma slēgšana par sistēmas izmantošanu 

2.2.1 Līguma izveidošana 

Pēc veiksmīgas pirmreizējās pieslēgšanās un lietotāja profila izveides, ja 
tehnisko noteikumu izdevēja organizācija nav vēl noslēgusi līgumu ar BVKB 
par sistēmas lietošanu, tad izdos paziņojumu, ka jānoslēdz līgums. 

 
5. Attēls. Paziņojums, ka jānoslēdz līgums. 

Ja lietotājs nav organizācijas paraksttiesīgā persona, lietotājam atrāda 
brīdinājumu ‘Jūsu organizācijai ir jānoslēdz līgums par sistēmas lietošanu’ un 
neļauj veikt nekādas darbības sistēmā. Ja lietotājs ir izvēlētā profila 
organizācijas paraksttiesīgā persona, vienīgā pieejamā darbība ir izveidot vai 
atvērt iepriekš izveidotu un neapstiprinātu līgumu par sistēmas izmantošanu. 

Lai sāktu izveidot līgumu, nospiediet pogu <Pievienot jaunu>. Pēc pogas 
nospiešanas atvērsies forma “Līgums par sistēmas izmantošanu”. 
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6. Attēls. Sadarbības līguma sagatavošana. 

Ievadiet informāciju obligātajos laukus, kas atzīmēti ar sarkano zvaigznīti.  
Laukā “Pārstāvniecības pamatojums” varat ievadīt , piemēram, “statūtiem”. 
Jāņem vērā, ka šī lauka informācija tiek ievietota arī līguma izdrukā 
aizvietojamajā lauka vērtībā [LEGAL_PERSON_ACCORDING_WITH]. (Skatīt 
pielikumā “Sadarbības līguma sagatave”.)  

Lai saglabātu ievadītos datus, jānospiež poga <Saglabāt>. Pēc līguma 
saglabāšanas tās statuss ir ‘Sagatave’ un tiek saglabāts organizācijas profila 
sadaļā “Līgums par sistēmas izmantošanu”. 
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7. Attēls. Līguma atrādīšana sarakstā. 

Pēc līguma saglabāšanas lietotājs var turpināt sagatavot līgumu elektroniskai 
parakstīšanai. Lai līgumu turpinātu parakstīt, līguma sagatavošanas formā 
jānospiež poga <Sagatavot parakstīšanai>.   

 
8. Attēls. Līguma sagatavošana parakstīšanai. 

Pēc pogas <Sagatavot parakstīšanai> nospiešanas, tiks sagatavots 
parakstāmais līguma dokuments, ko var arī iepriekš apskatīt, nospiežot pogu 
<Izdruka>. Līguma statuss nomainīsies “Parakstīšanā” un sagatavotais 
līguma izdrukas dokuments saglabāsies pie “Pielikumi” ligums.doc. 



BIS   15(137) 

 

Tieto Latvia  15(137) 

 

 
9. Attēls. Līguma parakstīšana. 

Ja lietotājam ir vienpersoniskas tiesības pārstāvēt organizāciju, tad būs 
redzama poga <Parakstīt> un, lai pabeigtu parakstīt līgumu jānospiež šī poga. 
(Skatīt tālāk aprakstu ‘Līguma parakstīšana’). 

Ja lietotājam nav vienpersoniskas tiesības pārstāvēt organizāciju, būs 
nepieciešami citu paraksttiesīgo personu saskaņojumi un atrādīs pogu 
<Nodot saskaņošanai>. (Skatīt aprakstu sadaļā ‘Līguma saskaņošana ar 
citām paraksttiesīgajām personām’). 
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2.2.2 Līguma saskaņošana ar citām paraksttiesīgajām personām 

 
10. Attēls. Līguma nodošana saskaņošanai. 

Pēc pogas nospiešanas <Nodot saskaņošanai> sistēma atlasa visus 
juridiskās personas paraksttiesīgās personas no UR un atrāda lietotājam 
atlasīto personu sarakstu ar iespēju norādīt e-pasta adresi. 

 
11. Attēls. Līguma saskaņošanas pieprasījums. 
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Lietotājam jāatzīmē personas, no kurām sagaida apstiprinājumu un norāda 
nepieciešamās e-pasta adreses, lai tām tiek nosūtīts informatīvs paziņojums, 
un izvēlas darbību <Nodot saskaņošanai>. 

 
12. Attēls. Līgums, kas nosūtīts saskaņošanai. 

Pēc nodošanas līguma parakstīšanas saskaņošanai, statuss tiek uzstādīts 
“Saskaņošanā” un sadaļā “Saskaņojums par apstiprināšanu” atrāda personas, 
kam tika pieprasīts saskaņojums. 

Personām, kam tika pieprasīts saskaņojums, tiek izsūtīts e-pasts “BIS: 
Līgums par sistēmas izmantošanu”.  

 
13. Attēls. E-pasts par līguma saskaņošanu. 
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Persona, kas saņem šo e-pastu autorizējas sistēmā ar vienoto pieteikšanos, 
atver līgumu, kas ir “Saskaņošanā” un veic līguma saskaņojuma 
apstiprināšanu spiežot pogu <Parakstīt>. 

Ja nepiekrīt līguma nosacījumiem un nevēlas turpināt parakstīšanu, tad var 
nospiest pogu <Noraidīt>.  

Ja līgums par sistēmas izmantošanu nodots saskaņošanai, to iespējams 
atcelt nospiežot pogu <Atsaukt>. 

 
14. Attēls. Līguma saskaņojuma atsaukšana. 

Atsaucot līguma saskaņojumu, būs obligāti jānorāda pamatojums vai 
piezīmes. 

2.2.3 Līguma parakstīšana 

Sadarbības līguma e-parakstīšanai būs nepieciešama viedkarte (eID 
karte) ar e-parakstu.  

Drošu virtuālo eParakstu var lietot gan parakstot dokumentus kā 
privātpersona, gan kā juridiska persona, ja esat uzņēmuma paraksttiesīgā 
persona vai esat pilnvarots dokumentu parakstīšanai. Lai lietotu eParakstu 
eID kartē un veiktu parakstīšanos, nepieciešams: 

• Dators ar interneta pieslēgumu; 

• eID karte un kartes lasītājs; 

• Datora sagatavošana darbam ar eID karti. 
Lai parakstītos ar eParakstu, izmantojot eID karti, nepieciešams veikt 3 soļus, 
kas aprakstīti publiskajā portālā www.eparaksts.lv: 

• Solis 1: Pievienot datoram karšu lasītāju, saskaņā ar ražotāja 
instrukcijām; 

• Solis 2: Uzstādīt parakstīšanās/pārbaudes programmatūru - 
eParakstītājs 3.0; 

• Solis 3: Sagatavot savu interneta pārlūku darbam ar eID karti. 

Sagatavotā sadarbības līgumā nospiežot pogu <Parakstīt> (skatīt 8.Attēls. 
Līguma parakstīšana.) tiek uzsākta elektroniskā dokumentu parakstīšana ar 
eParakstu. 

http://www.eparaksts.lv/
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15. Attēls. Tiek izsaukta e-parakstīšanas komponente. 

 

 
16. Attēls. E-parakstīšanas komponente pieprasa  

ievadīt PIN kodu. 

Ja e-parakstīšana veiksmīgi tika pabeigta, tiks atrādīts paziņojums par 
veiksmīgu apstrādi: 

. 

Pēc veiksmīgas sadarbības līguma elektroniskās parakstīšanas no tehnisko 
noteikumu izdevēja puses, izveidotā edoc datne tiek saglabāta pie līguma 
datiem. Līguma statuss mainās uz “Saskaņošanā no BVKB” un to tālāk 
parakstīs no otras puses BVKB pārstāvis. 
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17. Attēls. Līgums nodots saskaņošanā ar BVKB. 

Kad līgums tiks parakstīts no BVKB puses, tas kļūs aktīvs un uzrādīsies arī 
spēkā stāšanās datums.  

 
18. Attēls. Aktīvs sadarbības līgums. 

 

Kad BIS sistēmas sadarbības līgums stājas spēkā, nākamā darbība ko 
Tehnisko noteikumu izdevēja organizācijas pārstāvim jādara ir, jānorāda 
administratoru sadaļā ‘Tiesību administratora deleģējumi’, kas tālāk varēs 
piešķirt darbiniekam/iem tiesības un izveidot lietotājus. (Skatīt tālāk aprakstu 
“Tiesību administratora norādīšana”.) 
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2.2.4 Līguma laušana 

Ja TNI organizācijai ir aktīvs līgums par sistēmas izmantošanu, tad atverot 
aktīvo līgumu organizācijas paraksttiesīgajām personām ir iespēja <Lauzt 
līgumu>. 

 

Pēc līguma laušanas līgums paliek neaktīvs un organizācijas lietotāji vairs 
nevar veikt darbībās sistēmā, kamēr atkal nebūs noslēgts līgums par 
sistēmas izmantošanu. 

2.3 Tiesību administratora norādīšana 

Tehnisko noteikumu izdevēja organizācijas paraksttiesīgajai personai 
jānorāda  BIS sistēmas lietotāju administratoru, lai administrators var pārvaldīt 
pārējos iestādes lietotājus. Lai to izdarītu jāatver sadaļa “Tiesību 
administratora deleģējumi” (skatīt zemāk attēlā).  

 
19. Attēls. “Tiesību administratora deleģējumi” izvēlne. 
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Atverot “Tiesību administratora deleģējumi” sākotnēji atveras tukšs saraksts. 
Lai pievienotu administratoru, jānospiež poga <Pievienot jaunu>. 

 
20. Attēls. Tiesību administratora pievienošana. 

Nospiežot pogu <Pievienot jaunu> atvērsies forma, kur norādīt personu, ko 
vēlaties norādīt kā organizācijas tiesību administratoru.  

 
21. Attēls. Tiesību administratora norādīšana. 
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Pēc veiksmīgas personas pievienošanas sistēma atrāda, ka veiksmīgi 
izveidots un persona atrādās sarakstā “Tiesību administratora deleģējumi”. 

 

Šī persona, kas tika norādīta kā administrators, tālāk var norādīt citus BIS 
sistēmas lietotājus, kas darbosies šīs organizācijas vārdā, lai izsniegtu 
tehniskos noteikumus vai saskaņotu projekta daļas. (Skatīt tālāk aprakstu 
“Iestādes lietotāji”.) 

2.4 Iestādes lietotāju pievienošana 

Tehnisko noteikumu izdevēja tiesību administrators var norādīt šīs 
organizācijas BIS lietotājus sadaļā “Iestādes lietotāji”  (skatīt zemāk attēlā). 

 
22. Attēls. “Iestādes lietotāji” izvēlne. 

Atverot “Iestādes lietotājus” atveras lietotāju saraksts. Sākotnēji tas var būt 
tukšs. Lai pievienotu lietotāju, jānospiež poga <Jauns lietotājs>. 
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23. Attēls. Jauna lietotāja pievienošana. 

Atverot jauna lietotāja pievienošanas formu, jāaizpilda informācija par 
personu, ko vēlaties, pievienot kā sistēmas lietotāju. 

 
24. Attēls. Lietotāja ievades forma. 

Lai saglabātu informāciju par lietotāju, jānospiež poga <Saglabāt>. Lietotājam 
pēc noklusējuma tiks piešķirta pamatloma “Būvvaldes vai TNI darbinieks”, kas 
ļaus darboties BIS sistēmā, bet lai tiesības papildinātu, jānospiež poga 
<+Papildināt lietotāja grupas vai pievienot termiņus>. 
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25. Attēls. Lietotāja labošanas forma. 

2.4.1 Tiesību pievienošana lietotājam 

Lietotājam var pievienot tās lomas, kas sistēmas administrācijas modulī 
nokonfigurētas, kā tehnisko noteikumu izdevēja organizācijas attiecināmās 
lomas. Lai lietotājam pievienotu lomu, jāieliek pazīme pie attiecīgās lietotāju 
lomas grupas (jeb lietotāju pilnvaru grupas) un, jānospiež poga <Saglabāt>. 
Lai noņemtu lomu, pazīme jāizņem ārā un, jānospiež poga <Saglabāt>. 

 
26. Attēls. Lietotajam lomu (jeb pilnvaru) pievienošana. 
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2.4.2 Paroles ģenerēšana lietotājam 

Kad lietotājs izveidots un kaut viena tiesību grupas uzstādīta, lai pievienotais 
lietotājs varētu sākt darboties sistēmā, jānospiež poga <Ģenerēt paroli>. Pēc 
pogas nospiešanas sistēma uzģenerēs sākotnējo paroli un nosūtīs to 
personai uz e-pastu, kas tika norādīts laukā “Lietotājvārds”. Uzģenerētās 
paroles derīguma termiņš ir 72 stundas.  

Lietotājam šo 72 stundu laikā jāpieslēdzas sistēma ar e-pastā norādīto 
lietotājvārdu (e-pastu) un paroli, ievadot tos autorizacijas logā un nospiežot 
pogu <Ieiet>.   Skatīt tālāk aprakstu  Lietotāja pieslēgšanās sistēmai. 

2.4.3 Lietotāja pieslēgšanās sistēmai 

Tehnisko noteikumu izdevēja darbinieks, kam tika izveidots lietotājs, saņem 
paziņojumu ‘BIS: Lietotāja reģistrācija’ uz lietotājvārda e-pastu ar šāda veida 
tekstu: 

 

Lai pieslēgtos sistēmā, nospiežat e-pastā uz saites https://bis.gov.lv/bis2/lv/. 
Atvērsies autorizācijas logs, kur iespējams norādīt lietotāja e-pastu 
(lietotājvārdu) un paroli. Vai kā alternatīvo pieslēgšanos varat izmantot 
<Vienotā pieteikšanās> ar Latvija.lv risinājumu. Skatīt aprakstu Autorizācija ar 
vienoto pieteikšanos.  

 

 
27. Attēls. Autorizācijas logs. 

 

https://bis.gov.lv/bis2/lv/


BIS   27(137) 

 

Tieto Latvia  27(137) 

 

  

 

Lietotājam pieslēdzoties pirmo reizi ar savu lietotāja vārdu (e-pastu) un 
uzģenerēto paroli, būs jāpiekrīt sistēmas noteikumiem, un jānomaina parole.  

2.4.3.1 Paroles maiņa 

Lai nomainītu paroli, sistēmas uzģenerētā parole jāievada laukā “Esošā 
parole” un jānorāda jaunā parole divas reizes. 

 
28. Attēls. Paroles maiņas forma. 

Pēc lauku aizpildīšanas, lai apstiprinātu paroles maiņu, lietotājs klikšķina uz 
spiedpogas <Nomainīt>. Ja parole ir veiksmīgi nomainīta sistēma par to 
informē lietotāju.  

Uz pogu <Nomainīt> pārbauda vai jaunā parole ir ievadīta  atkārtoti pareizi un 
vai atbilst paroles sarežģītības nosacījumiem: 

• jāsatur vismaz viens mazais un lielais burts, cipars un speciālais 
simbols; 

• paroles kopējais garums nedrīkst būt īsāks par astoņiem simboliem; 

• lietotāja parole jāmaina vismaz reizi trijos mēnešos. 

• izveidojot jaunu paroli, sistēma neļaus lietot iepriekšējās piecas 
izmantotās paroles; 

• ja lietotājs piecas reizes pēc kārtas ir ievadījis nepareizu paroli vai 
lietotājvārdu, sistēma lietotāja kontu bloķēs uz 30 minūtēm. 

Ja lietotājs nekorekti būs ievadījis paroli, kas neatbilst nosacījumiem, sistēma 
izdos attiecīgo paziņojumu, piemēram: 

. 
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3 TNI lietotāja darba vieta 

Darba uzsākšana BIS2 Tehnisko noteikumu izdevēja sadaļā sākas ar 
autorizēšanos sistēmā. Pēc veiksmīgas autorizēšanas, lietotājam ir iespējoti 
BIS2 tehnisko noteikumu izdevēja darba vietas galvenie logi un sadaļas. 
Tehnisko noteikumu izdevēja lietotājiem tās ir: “BIS darba virsma”; “Darba 
uzdevumi”, “Būvniecības lietas”, “Tehn. noteikumi”, “Palīdzība”, 
“[Organizācijas nosaukums]", “Iziet”.  Pēc noklusējuma tiek atvērti “Darba 
uzdevumi”, ja nav nodefinēta sava “BIS darba virsma”. 

3.1 Sistēmas galvenie logi un sadaļas 

Lietotāja darba virsmas augšējā malā ir redzama sistēmas galvenās izvēles 
josla, no kuras nodrošināta piekļuve centrālajām sistēmas sadaļām: 

• BIS darba panelis; 

• Darba uzdevumi 

• Būvniecības lietas; 

• Tehniskie noteikumi; 

• Palīdzība. 

Administratīvām funkcijām pieejamās sadaļas: 

• Lietotāja profils un organizācijas profila uzstādījumi. 

Galvenās izvēlnes izskats pēc veiksmīgas pieslēgšanās: 

. 

Lietotājam pieslēdzoties sistēmā, pēc noklusējuma sākumlapā attēlo darba 
uzdevumu sarakstu, lai uzreiz parādītu veicamos vai uzsāktos darbus. 
Galvenā izvēlne ļauj viegli pārvietoties par sistēmas galvenajām  biznesa 
sadaļām. Sistēmas galvenajā logā ir pieejama programmas standarta 
izvēlnes.  

3.1.1 Lietotāja aktīvā organizācija 

Lietotājs pēc pieslēgšanās sistēmai tiks uztverts, kā vienas noteiktas tehnisko 
noteikumu organizācijas, vai būvvaldes darbinieks un vienlaicīgi sistēmā 
redzēs tikai vienas - aktīvās organizācijas datus. Aktīvās organizācijas 
nosaukums, tiek attēlots sistēmas izvēlnes joslā labajā pusē, kamēr lietotājs ir 
pieslēdzies sistēmai.  

Gadījumā, ja lietotājam ir dotas tiesības piekļūt vairāku organizāciju datiem, 
lietotājs var pārslēgties uz citu aktīvo organizāciju, izvēloties to no izvēlnes. 
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29. Attēls.Lietotāja aktīvā organizācija. 

3.1.2 Atslēgšanās no sistēmas 

Atslēgšanās no sistēmas notiek izvēloties Iziet sistēmas galvenajā izvēlnē ar 

ikonu  vai no lietotāja profila izvēloties darbību <Iziet>.  

3.1.3 Meklēšanas palīglogi 

Saraksta formās “Darba uzdevumi”, “Būvniecības lietas”, “Tehn. noteikumi” 
augšpusē virs saraksta ir atlasīšanas forma. Tā var saturēt laukus ar 
simboliskām, skaitliskām vai datuma vērtībām. Laukos, kuru vērtības tiek 
norādītas brīva teksta veidā, meklēšana notiek pēc precīzas teksta daļas. Ja 
meklēšanā iespējams aizvietot teksta daļu, norādot kādu no simboliem, tad 
par to būs informatīvs paziņojums, piemēram, „Var lietot aizstājējzīmes "%" 
(nozīmē – "jebkurš teksts") . 

 

 
30. Attēls. Meklēšanas palīglogs. 

Sīkāk par meklēšanu skatīt arī pie atbilstošā datu saraksta. 

3.1.4 Sistēmas ziņojumi 

Sistēmas ziņojumi (message) ir sistēmas reakcija uz lietotāja darbību. 
Ziņojumi informē lietotāju par notikumiem sistēmā. Visi standarta ziņojumi tiek 
tulkoti latviešu valodā. Ja ziņojuma avots ir nelokalizēta programmatūra, un šo 
ziņojumu tulkošana nav iespējama vai arī ir pārāk darbietilpīga, tad ziņojumus 
var netulkot. 

Sistēmas ziņojumi tiek attēloti sistēmas ziņojumu logā. Ziņojuma logs satur: 

• Ikonu vai krāsu, kas identificē ziņojuma tipu (rozā– kļūda; zaļa- 
informācijas; dzeltena- brīdinājums); 
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• tekstu, kas skaidro situāciju un, iespējams, piedāvā iespējamo tālākās 
rīcības variantu; 

• vienu vai divas spiedpogas, kuru skaits un nosaukums ir atkarīgs no 
ziņojuma tipa. 

Pieejami šādi sistēmas ziņojumu logi: 

• Pabrīdinājuma ziņojumi – logs ar pabrīdinājuma tekstu un ar vienu 
spiedpogu <x>, kuru nospiežot lietotājs apstiprina, ka ir izlasījis ziņojumu. 
Var arī būt pabrīdinājumi bez šīs spiedpogas. Šāda veida ziņojumi var 
informēt par to ko būtu vēlams izdarīt vai nav izdarīts, bet nav obligāti, lai 
vērstu lietotāja uzmanību pārbaudīt datus un nepieciešamības gadījumā 
papildināt. 

 
31. Attēls. Pabrīdinājuma logs. 

• Informatīvie ziņojumi – logs ar vienu spiedpogu <x>, kuru nospiežot 
lietotājs apstiprina, ka ir izlasījis ziņojumu. Šāda veida ziņojumi var 
informēt par iepriekšējo neveiksmīgo lietotāja pieslēgšanās mēģinājumu 
reižu skaitu, formas programmatūras informāciju un citiem līdzīgiem 
faktiem, kas tieši neietekmē sistēmas darbu, bet sniedz lietotājam papildus 
informāciju par viņu interesējošiem faktiem.  

 
32. Attēls. Informatīvs ziņojuma logs. 

• Sistēmas darbības ziņojums – kas informē par sistēmas darbību, kas 
aizņem ilgāku laiku, piemēram, datu atlasīšanu vai apjomīgu rakstu 
saglabāšanu. 

 
33. Attēls. Sistēmas darbības ziņojuma logs. 

• Dialoga ziņojumi – logs ar divām (vai vairāk) spiedpogām <Jā> un <Nē> 
(kā arī, piemēram, ar <Dzēst> vai <Atcelt>, vai <Apstiprināt> un 
<Aizvērt>). Dialoga ziņojums pieprasa tālākas darbības apstiprinājumu vai 
uzdod jautājumu par sistēmas darbībām, kam nepieciešams lietotāja 
akcepts vai arī noraidījums.  
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34. Attēls. Dialoga ziņojuma logs. 

• Kļūdas ziņojumi – logs ar vienu spiedpogu <x>, kuru nospiežot lietotājs 
apstiprina, ka ir izlasījis ziņojumu. Visbiežāk šāda veida ziņojumi lietotājam 
tiks rādīti datu ievades vai rediģēšanas formās. Ziņojumu galvenais mērķis 
ir informēt lietotāju par ievadīto vērtību neatbilstību definētajiem 
nosacījumiem, piemēram, ka nav aizpildīts obligātais lauks. Lai pastiprināti 
pievērstu lietotāja uzmanību kursors nostājas konkrētajā laukā un šī lauka 
vai lauku fons iekrāsojas gaiši sarkanā krāsā. Sistēmas kļūdas ziņojumi 
var tikt izdoti arī gadījumos, ja lietotājs cenšas veikt kādas viņam 
neatļautas darbības, piemēram, statusu maiņu gadījumos. 

 
35. Attēls. Kļūdas ziņojuma logs. 

3.1.5 Režīmi formās un elementi 

Vienu formu ir iespējams atvērt vairākos režīmos, piemēram: skatīšanās, 
labošanas vai ievades. Formas režīmi ir atkarīgi no dokumenta statusa, vai 
izmantojot spiedpogas, vai arī atbilstoši lietotājam piešķirtajām pieejas 
tiesībām un formu projektējuma īpatnībām. Ja forma vai lauks nav rediģējams 
ir skatīšanās režīmā, tas tiek attēlots kā pelēku fonu kā nerediģējams lauks. 

3.1.5.1 Formas datu lauki 

Formas dati tiek attēloti formas logā, kas ir vienots visai Sistēmai. Formās 
izmantotie datu lauku veidi: 

1. Brīvi ievadāms lauks . 

2. Nerediģējams lauks . 
Lauks nav ievadāms/ rediģējams, jo ir uzlikti kādi apstrādes 
nosacījumi. 

3. Izvēles saraksts . 
Izvēles saraksts ir logs ar vienu vai vairākām vērtību kolonnām. Tas 
tiek atvērts, kad lietotājs aktivizē ievadāmo lauku. Vērtību izvēles 
saraksts ir paredzēts laukam, kurā ir jāievada jau iepriekš definēta 
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vērtība. Sistēmas laukos, kam paredzēts vērtību izvēles saraksts, 
lietotājam ir iespēja uzreiz sākt ievadīt nepieciešamo lauka vērtību, 
ievadot nepieciešamo vērtību un apstiprinot ar klaviatūras taustiņu 
<Enter>,  tādā gadījumā tiek automātiski atvērts izvēles saraksts ar 
atlasītām vērtībām, kas atbilst norādītajai vērtībai. Ja šāda vērtība 
būs vienīgā, izvēlnes saraksts tiks aizvērts un vērtība būs jau 
izvēlēta. 

4. Ievadāms lauks, kas ielasa datus no citas ārējās sistēmas vai cita 

reģistra  .  

5. Radiopoga . Radiopoga ir vadrīks, 
kurš sastāv no aplīša un izvēles teksta. Radiopogas tiek 
apvienotas, lai parādītu lietotājam fiksētu savstarpēji izslēdzošu 
izvēļu kopu. Šiem laukiem ir jāsatur vismaz divas izvēles, no kurām 
viena parasti ir atlasīta. Kad izvēle ir atlasīta, aplītis tiek daļēji 
aizpildīts. 

6. Izvēles rūtiņa . Izvēles rūtiņa (Check box) 
vadrīks, kurš sastāv no rūtiņas un izvēles teksta. Strādā līdzīgi 
slēdzim. Rūtiņā tiek attēlots ķeksītis (check), lai parādītu, ka izvēle 
ir atzīmēta. 

Obligāts lauks  

. 

Lauka nosaukumam priekšā atzīmēta sarkana zvaigznīte .  Ja lietotājs nav 
ievadījis vērtību obligātajā laukā, tad pēc mēģinājuma rakstu saglabāt, šis 
lauks tiek izcelts ar sarkanu un paskaidrots, ka jābūt aizpildītam. Tas tiks 
atrādīts šādā veidā 

.  

 - lauks kam 
ir iespēja datus labot, atverot jaunu formu vai  palīglogu. 

Datuma ievade no kalendāra loga  

. Kalendārs ir speciāls logs, kas 
tiek atvērts, kad lietotājs aktivizē ar peli ievadlauku.  
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Kalendārs lietotājam dod iespēju izvēlēties datuma vērtību, neievadot to 
manuāli. Kalendāra vizuālais izskats ir vienots visā sistēmā. Kalendāra 
logam ir šāda standarta funkcionalitāte: 

1. Atverot šo logu pēc spiedpogas   atveras sistēmas datuma gada mēneša 
dienu attēlojuma režīmā – ar zilu krāsu ir iezīmēts sistēmas datuma 
diena, vai iepriekš konkrētajā laukā ievadītais datums, ja tāds ir bijis. 

2. Vēlamo datumu var izvēlēties aktivizējot konkrēto kalendārā redzamo 
dienu. Starp mēnešiem var pārvietoties klikšķinot uz bultiņām uz priekšu 
vai atpakaļ, kas atrodas kalendāra augšpusē sānu malās.  

3. Papildus datumu lauku vērtību norādīšanai, izmantojot sistēmas 
kalendāra logu, lietotājam ir iespēja šos laukus aizpildīt manuāli norādot 
vajadzīgo datumu atbilstoši sistēmā definētajam datuma formātam 
(DD.MM.YYYY). 

3.1.5.1.1 Formas datu bloki 

Eksistē divi datu bloku tipi, kas raksturo to vizuālo izskatu: 

Viena raksta bloks. Viena raksta bloks ir paredzēts viena raksta informācijas 
skatīšanai (skatīšanās režīmā) vai rediģēšanai (rediģēšanas režīmā). 
Skatīšanās režīmā lauku vērtības ir nerediģējamas. Rediģēšanas režīms ir 
paredzēts diviem mērķiem: jauna raksta izveidošanai vai eksistējošā raksta 
labošanai. Viena raksta bloku raksturo šādas īpašības:  

• raksta informācija ir attēlota tabulas formā – divās kolonnās; 

• pirmajā kolonnā – lauku nosaukumi, kas ir izlīdzināti pa labi; 

• otrajā kolonnā – lauku vērtības. Skatīšanās režīmā: simboliskās un 
skaitliskās vērtības ir izlīdzinātas pa kreisi. Rediģēšanas režīmā 
simboliskās vērtības laukos ir izlīdzinātas pa kreisi; 

• virs tabulas – bloka nosaukums, kas ir izlīdzināts pa kreisi.  
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36. Attēls. Viena raksta bloks skatīšanās režīmā. 

 
37. Attēls. Viena raksta bloks rediģēšanas režīmā. 

Vairāku rakstu bloks (saraksts). Saraksts ir paredzēts vienlaicīgi vairāku 
rakstu informācijas skatīšanai un konkrētā raksta izvēlei – vēlāk veicamajām 
darbībām. Saraksta lauki ir nerediģējami. Sarakstu raksturo šādas īpašības: 

• rakstu informācija ir attēlota tabulas formā – vienā vai vairākās kolonnās, 
ne vairāk kā 20 rindiņas vienlaicīgi vienā ekrānā; 

• pirmajā tabulas rindā – lauku nosaukumi, kas ir izlīdzināti pa kreisi; 

• katrā nākamajā tabulas rindā – lauku vērtības.  

• virs tabulas – bloka nosaukums, kas ir izlīdzināts pa kreisi. 

 
38. Attēls. Saraksts – vairāku rakstu bloks. 

• ja sarakstā ir vairāk par 20 rindiņām, tad iespējama lapošana. 
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3.1.5.2 Navigācija formās 

Minētos elementus (spiedpogas un izvēlnes posmus) var aktivizēt arī ar 
klaviatūras taustiņa <Enter> palīdzību, uz tiem pārvietojoties nākošajā sadaļā 
aprakstītajā veidā.  

3.1.5.3 Navigācija ar pogām un saitēm 

• Hipersaite jeb vienkārši saite. Saites attēlo kā pasvītrotu tekstu zilā krāsā. 

Ja lauks ir iekrāsots zils  un uzbraucot ar datorpeli uz šī lauka 

parādās pasvītrojums , nozīmē ka objektam ir uzlikta hipersaite 
(saite) uz citu dokumentu vai resursu būvniecības lietā. 

•  Spiedpoga <Atpakaļ>. Spiedpoga nodrošina navigāciju 
atpakaļ uz iepriekšējo formu no kuras tika izsaukta aktīvā forma vai logs. 
Piemēram, atverot būvniecības lietas dokumentu, formā nospiežot 
<Atpakaļ>, lietotāju atgriezīs formā ‘Būvniecības lietas dokumentu 
sarakstā’.  

3.1.5.4 Navigācija pa laukiem  

Pa formas elementiem (laukiem, pogām, izvēles rūtiņām un blokiem) 
pārvietojas, izmantojot taustiņu <Tab>. Taustiņš <Tab> nodrošina secīgu 
pārvietošanos no formas elementa, kurā atrodas kursors, uz nākamajiem 
formas elementiem tādā kārtībā, kā tie ir izkārtoti formā. Pārvietošanās pa 
formas elementiem parasti notiek no augšas uz leju un no kreisās puses uz 
labo attiecībā pret to izvietojumu. Pārvietošanās ir cikliska vienas formas 
ietvaros – pēc pēdējā elementa pāriet uz pirmo. 

Izmantojot taustiņu kombināciju <Shift>+<Tab>, pārvietošanās pa elementiem 
notiek secīgi pretējā virzienā, ne kā izmantojot <Tab>. 

3.1.5.5 Navigācija pa šķirkļiem un datu blokiem  

Šķirkļu navigācija 

Atverot būvniecības lietu, pieejama vairāki datu bloki, kas ir izvietoti loģiski 
viens virs otra (Tab Pages - šķirkļi). Vienlaikus var redzēt tikai viena šķirkļa 
informāciju. Lai varētu ieraudzīt kāda cita šķirkļa informāciju, tas ir jāaktivizē 
uzspiežot uz šķirkļa nosaukuma. Par datu atrādīšanu būvniecības lietu 
šķirkļos skatīt arī aprakstu Būvniecības lietas. 
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39. Attēls. Forma. Būvniecības lietā ātrā navigācija pa sadaļām. 

Datu bloku navigācija 

Lietotāja ērtībām formās ir pieejama ātrā datu bloku navigācija, kura atrodas 
lapas kreisajā pusē. 
Nospiežot uz katru no piedāvātajām izvēlnēm tiek piedāvāta iespēja pāriet uz 
attiecīgo datu bloku.  

 
40. Attēls.Dokumentā ātrā navigācija pa sadaļām. 

Datu bloku nosaukumi, pa kuriem ir iespējams navigēt, ir atkarīgi no formas 
vai dokumenta veida. 
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3.1.5.6 Svarīgākās spiedpogas formās 

 spiedpoga <Saglabāt> - saglabā ievadīto informāciju vai 
izmaiņas formā. 

spiedpoga <Pievienot dokumentu> - atver dokumenta 
izvēles logu. Skatīt arī aprakstu Jauna dokumenta izveidošana būvniecības 
lietā. 

 spiedpoga <Atpakaļ> - atgriežas iepriekšējā sistēmas 
sadaļā/formā. 

 spiedpoga <Aizvērt> - nesaglabā datus un atgriežas iepriekšējā 
sistēmas sadaļā/formā. 

 spiedpoga <Pievienot> - pievieno ievadīto datu bloku, lauku vai 
datni. 

 spiedpoga <Notikumi> - atver būvniecības lietas vai būvniecības 
dokumenta notikuma vēsturi. 

 spiedpoga <Dzēst> - tiek piedāvāta iespēja dzēst ierakstu. 

  darba uzdevuma pogas, ko sistēmā piedāvā kā 
nākamo darbību tiek attēlotas zaļā krāsā.  

Poga zem kuras ir citas papildus opcijas tiek atrādītā 
ar mazu melnu trijstūrīti labajā pusē. 

Poga, kas būtu kā negatīvā darbība tiek attēlota sarkanā krāsā.  

3.1.5.7 Svarīgākās ikonas formās 

41. Ikona <Rediģēt> - tiek piedāvāta iespēja labot ierakstu vai datu bloku. 

42.  vai  Ikona <Dzēst> - tiek piedāvāta iespēja dzēst ierakstu vai datni. 
Pirms ieraksts tiek dzēsts pēc ikonas <Dzēst> nospiešanas, sistēma 
izdos pārlūka standarta ziņojumu ar jautājumu “Tiešām dzēst?”. Izvēloties 
pogu “OK” vai “Cancel” lietotājs apstiprina vai noliedz ieraksta dzēšanu. 
Ja lietotājs ir apstiprinājis dzēšanu, izmaiņas datubāzē tiek automātiski 
saglabātas. 
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43.  Ikona <Reģistrs> - ikona blakus laukam, nodrošina ieskatīšanos 
aktuālajos datos, kādā no ārējiem reģistriem. Piemēram, UR reģistrācijas 
numura laukam nodrošina ieskatīšanos UR aktuālajos datos.  

44. Ikona   Ikona <Karte> - dod iespēju atvērt kartes komponenti. Ja 
karte tiek atrādīta tumšākā krāsā, tas nozīmē, ka objekts ir atzīmēts 
Latvijas kartē, ja ir bālāk pelēks, tad nav atzīmēts kartē. 

45.  Ikona <Kodificēts> - šī ikona blakus laukam norāda, ka lauka vērtība ir 
pilnībā kodificēta. Piemēram, adrese ievadīšanā lauks ‘Kodificetā adrese’. 

46.  Ikona <Aizvērt> - parasti atrodas formas vai datu blokos/sadaļās 
labajā augšējā stūrīti un dod iespēju aizvērt attiecīgo objektu. 

47.  Ikona <Kalendārs> – tiek piedāvāta iespēja ērti izvēlēties konkrētu 
datumu no elektroniskā kalendāra; 

48.  Ikona <Dokumenti> - tiek piedāvāts apskatīt būvniecības lietas 
dokumentus. 

49. Ikona <Papildinformācija> – ja atrodas pie lauka, tad tiek piedāvāts 
informatīvs skaidrojums par attiecīgajā laukā vai sadaļas norādāmo 
informāciju. Būvniecības lietu šķirklī “Papildinformācija”, tiek piedāvāts 
apskatīt informāciju par būvniecības pārtraukumiem. 

50.  Ikona <Datne> - tiek piedāvāta iespēja lejupielādēt un atvērt 
pievienoto datni. 

51.  Ikona <Izvērsts> - tiek piedāvāta iespēja izvērst datu bloku/sadaļu. 

52.  Ikona <Savērsts> - tiek piedāvāta iespēja savērst datu bloku/sadaļu. 

53.  <Izvēlne> - tiek piedāvāti izvēles iespējas varianti. 

54.  Ikona <Beigt darbu> - beigt darbu ar sistēmu. 

55.  Ikona <Pievienot> - ļauj pievienot papildus lauku. 

56. Ikona <Aizvērta atslēga> - nozīmē, ka šis ieraksts ir nerediģējams, jo pieder 
citai organizācijai. 

57.  Ikona <Mani uzdevumi> - ļauj atvērt darba uzdevumu, kas piesaistīts 
pie būvniecības lietas vai dokumenta. 

3.2 Palīdzība 

Šajā sadaļā atrodam informācija par sistēmas izmantošanu “Lietotāja 
rokasgrāmata” jeb mācību materiāls, lai palīdzētu lietotājam strādāta un ar šo 
sistēmu. 
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3.3 Lietotāja profils 

Sistēmas izvēlnes joslā, kur atrāda aktīvās organizācijas nosaukumu, 
nospiežot uz nosaukuma tiek attēlots arī lietotāja vārds uzvārds, kas ir 
pieslēdzies sistēmai. 

 

 
58. Attēls. Lietotāja profila izvēlne. 

Uzspiežot uz sava lietotāja vārda, uzvārdu atvērsies lietotāja profils. Lietotāja 
profila formā atrāda: 

• Pamatdatus; 

• Kontaktinformāciju; 

• Autorizācijas informāciju; 

• Apstiprinātos sistēmas lietošanas noteikumus; 

• Lietotāja pilnvaru grupas (jeb piešķirtās lomas). 
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59. Attēls. Lietotāja profils.  

Lietotāja profila datu blokā “Pamatdati”  atrāda vārdu, uzvārdu un 
organizācijas nosaukumu.  

Lietotāja profila datu blokā “Kontaktinformācija” papildus var noradīt lietotāja 
kontaktinformācijā tālruņa numuru un amata nosaukumus, kā arī mainīt e-
pastu.  

Lietotāja profila datu blokā “Autorizācijas informācija” informatīvi atrāda 
lietotāja autorizācijas informāciju.  Šo informāciju lietotājam, var arī atrādīt 
uzreiz pēc pieslēgšanās sistēmai kā informatīvu paziņojumu. Autorizācijas 
informācijā atrāda: 

• Pēdējā veiksmīgā pieslēgšanās – datums, laiks un IP adrese; 

• Pēdējā veiksmīgā pieslēgšanās iestādes profilam – datums, laiks un IP 
adrese; 

• Pēdējā neveiksmīgā ieslēgšanās – datums, laiks un IP adrese;  
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• Neveiksmīgo pieslēgšanās mēģinājumu skaits. 

Lietotāja profila tālāk Informatīvi atrāda lietotāja apstiprinātos sistēmas 
lietošanas noteikumus un kurā datumā tos ir apstiprinājis. 

Lietotāja profila datu blokā “Lietotāja pilnvaru grupas” atrāda piešķirtās 
pilnvaru grupas jeb lomas/tiesības, kur saraksta veidā atrāda lomas: 

• Nosaukums - ir apskatāms lietotājam piešķirto lietotāja pilnvaru 
uzskaitījums; 

• Apraksts  - katrai pilnvaru grupai ir redzams skaidrojošais apraksts, ja 
grupai tāds ir norādīts ADM modulī; 

• Spēkā (no-līdz) - katrai pilnvaru grupai ir redzams tiesību spēkā 
stāšanās perioda intervāls No-Līdz. 

 

3.3.1 Nomainīt paroli 

Lietotājs paroles maiņu var veikt izvēloties <Nomainīt paroli> sistēmas 
galvenajā izvēlnē zem lietotāja profila.  

 
60. Attēls. Lietotāja paroles nomaiņas izvēlne. 

Nospiežot <Nomainīt paroli> atvērs paroles nomaiņas formu ar laukiem, kas 
redzami attēlā: 

 
61. Attēls. Lietotāja paroles nomaiņas forma. 

Pēc lauku aizpildīšanas, lai apstiprinātu paroles maiņu, lietotājs klikšķina uz 
spiedpogas <Nomainīt>. Ja parole ir veiksmīgi nomainīta sistēma par to 
informē lietotāju.  

Uz pogu <Nomainīt> pārbauda vai jaunā parole ir ievadīta  atkārtoti pareizi un 
vai atbilst paroles sarežģītības nosacījumiem: 

• jāsatur vismaz viens mazais un lielais burts, cipars un speciālais 
simbols (" !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~"); 

• paroles kopējais garums nedrīkst būt īsāks par astoņiem simboliem; 
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• lietotāja parole jāmaina vismaz reizi trijos mēnešos. 

• izveidojot jaunu paroli, sistēma neļaus lietot iepriekšējās piecas 
izmantotās paroles; 

• ja lietotājs piecas reizes pēc kārtas ir ievadījis nepareizu paroli vai 
lietotājvārdu, sistēma lietotāja kontu bloķēs uz 30 minūtēm. 

Ja lietotājs nekorekti būs ievadījis paroli, kas neatbilst nosacījumiem, sistēma 
izdos attiecīgo paziņojumu, piemēram: 

. 
 

3.4 Paziņojumi 

Tehnisko noteikumu izdevēja lietotāji saņem paziņojumus par sistēmas 
notikumiem, lai tiktu informēti par aktualitātēm un izmaiņām un veiktu 
nepieciešamās darbības. Saņemtos paziņojumus, tehnisko noteikumu 
izdevēja darbinieks var skatīt paziņojumu sarakstā. 

 

 
62. Attēls. Paziņojumu sadaļa. 

Iekšējā sistēmā tehnisko noteikumu izdevēja organizācija var saņemt 
informatīvos vai  darba uzdevuma paziņojumus, kas prasa tālāko darbību. 
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63. Attēls. Paziņojumu saraksts. 

Saņem šāda veida paziņojumus par darba uzdevumiem, kas jāizpilda: 

• Par jaunu pieteikumu izdot tehniskos noteikumus saņem uzdevumu 
“Tehnisko noteikumu izsniegšana”; 

• Par pieteikumu veikt būvprojekta tehniskā risinājuma saskaņošanu vai par 
precizējumiem būvprojektā saņem uzdevumu “Būvprojekta saskaņošanu”, 
ja saņemts pieprasījums. 

Saņem informatīvus paziņojumus, ko var izskatīt: 

• Par katra tehniskā noteikuma izdevēja, kas iesaistīts konkrētā būvniecības 
lietā, risinājuma saskaņojumu saņem informatīvu uzdevumu “Veikts 
saskaņojums”. 

• Par katra tehniskā noteikuma izdevēja, kas iesaistīts konkrētā būvniecības 
lietā, risinājuma saskaņojuma atteikumu saņem informatīvu uzdevumu 
“Atteikts saskaņojums”. 

• Ja kāds no būvprojekta tehniskā risinājuma saskaņošanas atteikumiem ir 
apstrīdēts vai pārsūdzēts saņem informatīvu uzdevumu "Reģistrēta 
apstrīdēšana vai pārsūdzēšana. 

Saņemtos darba uzdevumus, tehnisko noteikumu izdevēja darbinieks var 
skatīt Darba uzdevumu sarakstā. 

Darba uzdevuma veidiem var uzstādīt noklusētos atbildīgos lietotājus vai 
lietotāju grupas. 
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Par piešķirto darba uzdevumu atbildīgais saņem arī e-pastu, ja lietotājam nav 
uzstādīta pazīme par e-pasta saņemšanas atteikumu (skatīt arī Paziņojumu 
uzstādījumi). Par neizpildītiem uzdevumiem lietotājs saņem atgādinājuma e-
pastu. Ja atbildīgais nav uzstādīts, tad e-pastu saņem Tehniskā noteikuma 
izdevēja organizācijas profilā norādīto e-pasta adresi.  

Atkarībā no darba uzdevuma veida, lietotājs var attiecīgi izpildīt un uzstādīt 
statusu “Izpildīts”. 

3.4.1 Paziņojumu uzstādījumi 

Lai atteiktos no e-pasta saņemšanas, paziņojumu sarakstā jānospiež poga 
<Paziņojumu uzstādījumi>, kas atrodas virs saraksta labajā pusē, un pie 
attiecīgā paziņojuma jāizņem pazīme pie “Saņemt e-pastu”.  

 
64. Attēls. Paziņojumu uzstādījumi. 

3.5 Tērzētava 

Iekšējās sistēmas lietotājs, ja viņš ir norādīts kā tērzētavas dalībnieks (Skatīt 
Lietotāja tērzētavas iestatījumi), var atvērt “Tērzētavu”, kas atrodas labajā 
pusē formas apakšā.  
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Tērzētavā var uzsākt jaunu saraksti, apskatīt pieejamos tērzētavas 
dalībniekus, apskatīt sarunu sarakstu un vēsturi.  

 
65. Attēls. Tērzētavas logs. 

Atverot tērzētavu pēc noklusējuma atver pēdējo saraksti. Lai uzsāktu jaunu 
sarunu, jānospiež poga <+Jauna saruna>. 

 
66. Attēls. Jaunas sarunas izveidošana. 
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Dalībnieku sarakstā par katru dalībnieku atrāda vārdu uzvārdu, organizācijas 
nosaukumu un amatu (ja pārstāv kādu organizāciju) un foto, ja pievienots 
tērzētavas uzstādījumos. Lietotājs var filtrēt dalībnieku sarakstus ievadot 
teksta fragmentu. Pēc norādītā fragmenta tiek atlasīti dalībnieki, kuru vārdā, 
uzvārdā, organizācijas nosaukumā vai amata nosaukumā ir norādītais 
fragments. 

Tērzētavas kreisajā pusē atrāda pēdējās piecas sarunas. Lai pārslēgtos uz 
citu sarunu, jānospiež uz vēlamās sarunas. 

Uzsāktai sarunai var mainīt dalībniekus un nosaukumu, nospiežot sarunā 
pogu <Rediģēt>.  

Ja tērzētavas dalībnieks saņēmis jaunu ziņojumu, lietotājs redz neizlasīto ziņu 

skaitu tērzētavas sadaļā  .  

3.5.1 Lietotāja tērzētavas iestatījumi 

Tehnisko noteikumu izdevēja organizācijas administrators var mainīt savas 
organizācijas darbinieka tērzētavas iestatījumus, lai darbinieks varētu 
pārstāvēt organizāciju tērzētavā.  

Lai uzstādītu un iespējotu lietotājam tērzētavu, iestādes lietotāja labošanas 
formā jānospiež poga <Labot Tērzētavas profila uzstādījumus>. Pēc pogas 
nospiešanas atvērsies forma, kur administrators var norādīt organizācijas 
darbinieku tērzētavas iestatījumus, ieliekot pazīmi laukā “Iekļaut tērzētavas 
sarunās, kas saistītas ar būvvaldei pieejamajām būvniecības lietām.”, kas ļauj 
darbiniekam izmantot tērzētavas iespējas. Iespējams lietotājam pievienot foto, 
kurš tiks atrādīts citiem tērzētavas lietotājiem. 
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67. Attēls. Lietotāja tērzētavas uzstādījumi. 

Pēc tērzētavas pazīmes uzstādīšanas un profila izmaiņu saglabāšanas, 
lietotājam ir pieejama tērzētavas funkcionalitāte un viņš ir redzams citu 
tērzētavas dalībnieku kontaktu sarakstos, kas attiecas uz organizācijas 
saskaņojamajiem projektiem vai tehnisko noteikumu izsniegšanu. 

Dzēšot pazīmi, lietotās tiek izņemts no visām tērzētavas sarunām un viņa 
vēsture par sarunām tiek izdzēsta. 
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4 Organizācijas profils un administrēšana 

Katrai tehnisko noteikumu izdevēja organizācijai tiek uzturēta profila 
informācija - dati, kas raksturo konkrēto iestādi. 

Tehnisko noteikumu izdevēja organizācijai profila datus var rediģēt lietotājs, 
kuram piešķirta loma “Tehnisko noteikumu izdevēja iestādes administrators”, 
izvēloties darbību lietotāja profils/Uzņēmuma profils:  
 

 
68. Attēls. Būvvaldes profila izvēlne. 

Būvvaldes darbinieks var ievadīt, saglabāt un labot datus par aktīvo būvvaldi. 
Būvvaldes nosaukums, kuras dati tiek vadīti, tiek attēloti ‘Būvvaldes profila’ 
formas nosaukumā. 
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69. Attēls. Uzņēmuma profila datu ievade. 

Iekšējās sistēmas lietotājs, kurš darbojas tehnisko noteikumu izdevēja profilā 
var norādīt šādu informāciju:  

• Kontaktinformāciju: 

o E-pasta adrese – e-pasta adrese, uz kuru tiks sūtīta informācija par 
jauniem tehnisko noteikumu pieprasījumiem, obligāts;  

o Kontaktadrese – lai labotu kontaktadresi, jānospiež uz zīmulīša 
ikonas;  

o Tālrunis – var ievadīt organizācijas tālruņa numuru; 

o Fakss - var ievadīt organizācijas faksa numuru; 

• Pamatdati: 

o Izdevēja vieds – var noradīt vienu no vērtībām: Valsts institūcija; 
Pašvaldības institūcija; Inženiertīklu turētājs; Noteikumu izdevējs 
(bez skaņošanas); Cita institūcija.  

o Papildinformācija pieprasītājam – var ievadīt papildinformāciju, kura 
tiks atrādīta tehnisko noteikumu pieprasītājam un atzinuma 
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pieprasīšanai BISP pusē, izvēloties šo iestādi/uzņēmumu pie jauna 
tehnisko noteikumu pieprasījuma izveidošanas vai atzinuma 
pieprasījumā. Papildinformācijā, piemēram, var iekļaut saiti uz 
uzņēmuma mājas lapu, kurā ir veidlapu piemēri. 

• Parametri: 

o Noklusējuma tehnisko noteikumu derīguma termiņš  - jānorāda 
mēneši. Piemēram, “6”. 

o Iestādes darbības sfēras – var atzīmēt vienu vai vairākas vērtības 
no: 

▪ 3. grupas būvju obligātais atzinumu sniedzējs; 
▪ Atzinumu sniedzējs; 
▪ Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņotājs; 
▪ Tehnisko noteikumu izsniedzējs. 

o Administratīvās teritorijas -  var atzīmēt vienu vai vairākas 
teritorijas, kuras apkalpo Latvijā. 

▪ Katrai teritorijai var norādīt savu kontaktinformāciju, 
nospiežot uz aploksnītes ikonas. 

 

Atvērsies administratīvās teritorijas kontaktinformācijas ievades logs. 

 
70. Attēls. Atvērsies administratīvās teritorijas kontaktinformācijas ievade. 

Pēc kontaktinformācijas saglabāšanas aploksnes ikoniņa tiks izcelta

, lai lietotājam būtu saprotams, ka ir 
norādītā cita kontaktinformācija.  
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4.1 Darba uzdevumu uzstādījumi 

Lietotājs ar ‘Tehnisko noteikumu izdevēja administratora’ tiesībām, katras 
individuālas organizācijas ietvaros var definēt uzstādījumus, kas atkarīgi no 
darba uzdevuma veida. 

  
71. Attēls. Darba uzdevumu veida saraksts. 

Katram darba uzdevuma veidam var norādīt galveno atbildīgo personu vai 
lietotāju grupu, kas primāri atbildīga par šī uzdevuma izpildi, nospiežot uz 
darba uzdevuma veida. 

 
72. Attēls. Darba uzdevumu uzstādījumi. 

Katram darba uzdevuma veidam var norādīt galveno atbildīgo personu vai 
lietotāju grupu, kas primāri atbildīga par šī uzdevuma izpildi, aizpildot laukus: 

Atbildīgā grupa - Izvēlne no Lietotāju grupas , kas definētas attiecīgajā 
būvvaldē;  
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Atbildīgais lietotājs – Izvēlne no būvvaldes darbiniekiem, kas ir reģistrēti BIS 
administrācijas modulī, kā attiecīgās būvvaldes darbinieki un ir 
būvniecības sistēmas lietotāji.  

Vienam darba uzdevuma veidam var norādīt vairākas unikālas 
administratīvās teritorijas, kuras apkalpo šī organizācija un katrai 
administratīvai teritorijai var norādīt savu atbildīgo lietotāju vai lietotāja 

grupu, nospiežot uz cilvēciņa ikonas . 

Atvērsies logs, kur pie administratīvās teritorijas piesaistīt atbildīgo. 

 
73. Attēls. Atbildīgā uzstādīšana darba uzdevumam uz adm.teritoriju. 

Sistēma izmantos šo informāciju pie darba uzdevuma veidošanas un pēc 
noklusēšanas darba uzdevumam uzstādīs atbildīgo lietotāju vai grupu 
vadoties pēc darba uzdevuma veida un norādītās konfigurācijas. 

4.2 Iestādes lietotāji 

Šajā sarakstā atrāda pēc noklusējuma lietotājus, kura statuss ir aktīvs. Lai 
pievienotu jaunu lietotāju, skatīt aprakstu Iestādes lietotāju pievienošana. 

Lai labotu lietotāju, jānospiež uz zīmulīša ikonas, kas atrodas lietotāja ieraksta 
labajā pusē.  
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74. Attēls. Iestādes lietotāju saraksts. 

Atverot lietotāju labošanā būs iespējams norādīt amatu, e-pastu un tālruņa 
numuru lietotāja informācijā, kā arī labot lietotāja tiesības, ģenerēt jaunu paroli 
un uzlikt Tērzētavas iestatījumus. 

 
75. Attēls. Lietotāja labošanas forma. 

4.3 Tiesību administratoru deleģējumi 

Skatīt aprakstu Tiesību administratora norādīšana. 
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4.4 Lietotāju grupas 

Sistēmas konfigurācijā pieejama lietotāju grupu definēšana. Grupas tiks 
izmantotas darba plānošanas laikā, kad darba uzdevumus varēs izveidot 
lietotāju grupai nevis konkrētam darbiniekam. Grupas tiek veidotas 
organizācijas ietvaros, piemēram: tehnisko noteikumu izdevēji, projekta 
skaņotāji. Katrai grupai ir nosaukums un tajā tiek iekļauti iestādes darbinieki.  

Lietotāju grupas var atvērt no sistēmas galvenās izvēlnes/lietotāja 
organizācijas profila. 

 
76. Attēls. Lietotāju grupas izvēlne. 

Tiks atvērta lietotāju grupu konfigurācijas ievadforma, kur pie nodefinētās 
grupas var pievienot jaunu darbinieku/dalībnieku.  

 
77. Attēls. Lietotāju grupas un to dalībnieki. 

Jaunas grupas reģistrēšana iespējama spiežot pogu 

, kas atrodas formas apakšā. 
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78. Attēls. Jaunas lietotāju grupas reģistrēšana. 

Dalībnieku pievienošana grupai tiek veikta, izvēloties no lejup krītoša iestādes 
darbinieku saraksta kādu personu un spiežot pogu <Pievienot>.  

Grupā iekļautos darbinieki tiek atrādīti sarakstā. Darbinieku izņemt no grupas 

iespējams spiežot dzēšanas ikonu   blakus darbiniekam. Dzēst visu grupu 
iespējams spiežot dzēšanas ikonu blakus grupas nosaukumam. Labot grupas 

nosaukumu iespējams spiežot labošanas ikonu   blakus grupas 
nosaukumam. 

4.5 Darbinieku prombūtnes 

Darbinieku prombūtnes reģistrēšanas mērķis ir informēt aizvietojošo personu 
par promesošās personas darba uzdevumiem. 

1. Aizvietojošā persona sadaļā mani darba uzdevumi prombūtnes laikā 
redzēs arī visus aktīvos promesošās personas darba uzdevumus. 

2. Aizvietojošā persona sadaļā mani darba uzdevumi redzēs (jebkurā 
laika momentā) arī darba uzdevumus, kuru izpildes termiņš iekrīt 
prombūtnes laikā, un kas adresēti promesošai personai. 

Darbinieku prombūtnes var atvērt no sistēmas galvenās izvēlnes/lietotāju 
būvvalžu profila. 

 
79. Attēls.Darbinieku prombūtnes izvēlne. 



BIS   56(137) 

 

Tieto Latvia  56(137) 

 

Izvēloties <Darbinieku prombūtni> tiks atvērta forma: 

 
80. Formas attēls. Darbinieku prombūtnes. 

Sarakstā tiek rādītas tikai aktuālās vai plānotās prombūtnes. Prombūtnes, kas 
ir pagātnē, netiek rādītas, tās sistēmas funkcionalitāti nekā neietekmē. 

Visas būvvaldē ievadītās prombūtnes tiek rādītas sarakstā, kur iespējams 
kādu prombūtni dzēst vai labot ar rindas labajā malā esošajiem rīkiem dzēst 

 vai labot . 

Jaunas prombūtnes reģistrācija notiek spiežot pogu 

, kas atrodas ekrāna apakšējā daļā. 
Reģistrējot jaunu darbinieku prombūtni jānorāda: 

Darbinieks- izvēloties no lejup krītoša būvvaldes darbinieku saraksta, kas 
reģistrēti sistēmā (administrācijas modulī)  kā būvvaldes darbinieki un ir 
sistēmas lietotāji; 

Prombūtnes laika periods - jānorāda ‘Datums no’ un ‘Datums līdz’; 

Aizvietotājs - jāizvēlas aizvietojošā persona no lejup krītoša būvvaldes 
darbinieku saraksta, kas reģistrēti sistēmā (administrācijas modulī)  kā 
būvvaldes darbinieki un ir sistēmas lietotāji; 

Pamatojums - var norādīt pamatojumu ievadot brīvi ievadāmu tekstu. 

 
81. Formas attēls. Jaunas darbinieku prombūtnes reģistrēšana. 
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4.6 Rēķinu uzstādījumi 

Tehnisko noteikumu izdevēja darbinieks var reģistrēt jaunu rēķina veidu vai 
labot esošā rēķina veida konfigurāciju, lai nodrošinātu nepieciešamo rēķinu un 
maksājumu veikšanu. 

 
82. Attēls. Organizācijas rēķinu uzstādījumi. 

Sistēmas lietotājs ar tiesībām konfigurēt organizācijas rēķinu veidus var atvērt 
organizācijas rēķinu veidu sarakstu, kurā par katru organizācijas rēķinu veidu 
atrāda: rēķina veidu; aprakstu; pazīme, ka rēķinu iespējams apmaksāt ar 
VRAA maksājumu moduli; datumu no kura konfigurācija ir spēkā un līdz 
kuram. 

 
83. Attēls. Organizācijas rēķina veidi. 

Sarakstu var atlasīt un kārtot pēc visiem laukiem. Atlasīšanai pēc datumiem 
vērtību norāda kā laika periodu. Sarakstā ir pieejama lapošana. Vienā lapā 
atrāda 20 ierakstus. 
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Lietotājs var pievienot jaunu rēķina veidu, nospiežot pogu <Jauns rēķina 
veids>. Lai labot esošu, jānospiež <zīmulīša> ikona. Pievienojot vai labojot 
rēķina veidu jānorāda šādi dati: 

 
84. Attēls. Rēķinu veida konfigurācija. 

Ja pazīme ir uzstādīta, ka rēķinu iespējams apmaksāt ar VRAA maksājuma 
moduli, papildus jānorāda šādu informāciju: 

Piesaistītā VRAA pakalpojuma/maksājuma solis – obligāts; 

Piesaistītā VRAA cenrāža pozīcija – obligāts; 

Piesaistītā VRAA pakalpojuma/maksājuma mērvienības tips – obligāts. 
Iespējamās vērtības summa vai skaits. 

Lietotājs var dzēst rēķina veidu, ja uz tā pamata nav izveidots neviens rēķins. 
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5 Darba uzdevumi 

Darba uzdevumu modulis ir palīgmehānisms BIS2 lietotājam, veicamo darbu 
plānošanai un organizēšanai. Pie noteiktiem notikumiem un atbilstoši veiktām 
darbībām sistēmā, sistēma automātiski izveido darba uzdevumu, lai lietotāju 
informētu par tālāk darāmiem darbiem. Pēc šo darbu izpildes, sistēma 
atbilstošo darba uzdevumu slēdz.  

Sistēmā var reģistrēt definētus darba uzdevuma veidus. Skatīt 2.Pielikumu 
Darba uzdevumu veidi.  

5.1 Darba uzdevumu saraksts  

Darba uzdevumu saraksts tiek atvērts uzreiz, pieslēdzoties sistēmai, ja nav 
nodefinēta savs “BIS darba panelis” no izveidotajiem meklēšanas filtriem. 
(Skatīt arī aprakstu par BIS darba panelis). Darba uzdevumu sarakstā lietotājs 
var meklēt sev interesējošos darba uzdevumus pēc ātrās meklēšanas 
kritērijiem vai izvērstās meklēšanas. Savus atlases kritērijus var saglabāt kā 
filtrus. Skatīt arī aprakstu Atlases filtri. 

Lai lietotājam uzreiz būtu redzami viņam jaunie deleģētie uzdevumi, kas 
jāizpilda, jānorāda vērtība “Mani uzdevumi” atlases parametrā “Atlasīšanas 
kritērijs” un statuss “Jauns” Tad atlasīs jaunos darba uzdevumus, kur kā 
“Atbildīgais” uzlikta persona, kas ir atvēris šo sarakstu. “Atbildīgais” darba 
uzdevumam var uzstādīties automātiski, ja tas ir nokonfigurēts Darba 
uzdevumu uzstādījumos.  Atbildīgo var uzstādīt arī manuāli ar opciju darba 
uzdevumā <Citas darbības>/<Deleģēt>  kā arī paņemot izpildē uzliekas 
atbildīgais. (Skatīt arī tālāk aprakstu Darba uzdevumu meklēšana). 

Brīžos, kad sistēmā tiek reģistrēts ienākošais dokuments, piemēram, no 
publiskā portāla, tiek automātiski izveidots darba uzdevum. Darba uzdevuma 
veids un  aprēķinātais izpildes termiņš (izpildes datums) ir atkarīgs no 
saņemtā dokumenta veida.  
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85. Attēls. Darba uzdevumu saraksts. 

Darba uzdevumu sarakstā tiek atrādīts, cik dienas palikušas līdz izpildes 
termiņam. Darba uzdevumi, kas joprojām statusā ‘Jauns’ un kuriem tuvojas 
izpildes termiņš tiek iekrāsoti. Ja termiņš lielāks par 1dienu un mazāks par 4 
dienām, tiek iekrāsoti dzeltenīgā krāsā. Darba uzdevumi, kuriem izpildes 
termiņš jau pienācis (pagājis) tiek iekrāsoti rozā krāsā. 

Darba uzdevumu sarakstā iespējams atvērt Latvijas karti ar pogu 

un apskatīti sarakstā redzamo inspekciju darba uzdevumu 
objektu atrašanās vietu, lai izplānotu objektu apsekošanas plānu. 

Redzamo darba uzdevumu sarakstu iespējams eksportēt un lejupielādēt ar 

pogu . 

5.1.1 Darba uzdevumu meklēšana 

Meklēšanu var veikt daļēji vai pilnībā ievadot meklēšanas kritēriju. Var norādīt 
vairākus meklēšanas kritērijus. Meklēšana tiks veikta kritērijus saistot ar 
loģisko ‘UN’. Pēc kritēriju ievadīšanas jānospiež spiedpoga <Meklēt>. Lai 
atceltu meklēšanas kritērijus jānospiež spiedpoga <Notīrīt>. 

Meklēšanu var veikt pēc piedāvātajiem ātrajiem meklēšanas laukiem jeb 
parametriem, vai atvērt arī parējos atlasīšanas kritērijus, nospiežot opciju 
<Izvērtā meklēšana>. 
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Darba uzdevumu sarakstā ir šādi ātrās meklēšanas iespējas: 
• Lietas numurs- būvniecības lietas numurs vai tā daļa;; 
• Uzdevums – darba uzdevuma nosaukums vai tā daļa; 
• Adrese- meklēšana pēc būvniecības lietas adreses vai tās daļas. 

Meklēšanas kritērijā jāizvēlas adrese no adrešu reģistrā esošajām 
adresēm. Ja tiks izvēlēta augstāka līmeņa adrese piemētam, pilsēta vai 
iela, tad tiks atlasītas visi darba uzdevumi konkrētajā pilsētā vai ielā; 

• Statuss -  iespējamās vērtības “Jauns”, “Izpildē”, “Gaidīt uz klientu”, 
“Atbildēts”, “Neatbildēts”, “Rindā”. 

• Atbildīgais – var norādīt atbildīgā darbinieka vārdu uzvārdu. 
• Atlasīšanas kritērijs – tiek piedāvātas šādas vērtības un kritēriji: 

o Mani uzdevumi – tiek attēloti aktīvajam lietotājam piešķirtie darba 
uzdevumi;  

o Manas grupas uzdevumi – tiek attēloti darba uzdevumi, 
kas piešķirti kādai lietotāju grupai, kurai aktīvais lietotājs 

pieder; 

o Nepiešķirtie uzdevumi – tiek attēloti darba uzdevumi, kam 
nav norādīts ne atbildīgais, ne atbildīgā grupa; 

o Mani izveidotie - tiek attēloti darba uzdevumi, ko izveidojis 
aktīvais lietotājs; 

o Tukšums - tiek attēloti visi darba uzdevumi. 

• Uzdevums – brīvi ievadāms uzdevuma veids; 
• Reģistrācijas datums  - var norādīt datuma intervālu no – līdz, kad darba 

uzdevums izveidots;  
• Izpildīt intervālā - var norādīt datuma intervālu no – līdz; 
• Atbildīgā grupa – var norādīt atbildīgās grupas nosaukumu; 
• E-iesniegts – pazīme, vai darba uzdevums izveidojies uz saņemtu e-

iesniegumu. 

 
86. Attēls. Darba uzdevumu ātrās meklēšanas lauki. 

“Izvērstajā meklēšanā” parādās papildus lauki, ko var izmantot datu 
atlasīšanai:  
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• Izveidotājs - var norādīt darba uzdevuma izveidotāja darbinieka vārdu 
uzvārdu. 

• Kadastra apzīmējums – var manuāli ievadīt un norādīt būves vai 
zemes kadastra apzīmējumu;  

• Dokumenta numurs - var manuāli ievadīt dokumenta numuru; 
• Dokumenta veids – var izvēlēties no saraksta un norādīt dokumenta 

veidu; 
• Virsuzdevums – var ielikt pazīmi, vai meklēt virsuzdevumu; 
• Apakšuzdevums - var ielikt pazīmi, vai meklēt apakšuzdevumu; 

 
• Plānotais izpildes datums - var norādīt datuma intervālu no – līdz; 
• Uzdevuma kontroles datums - var norādīt datuma intervālu no – līdz; 
• Objekta nosaukums - var manuāli ievadīt būvniecības lietas 

nosaukumu; 
• Pieprasītājs - var manuāli ievadīt ierosinātāja vārdu uzvārdu vai 

juridiskās personas nosaukumu; 
• Atlikušās dienas (no - līdz) - var norādīt datuma intervālu no – līdz. 

 

 

87. Attēls. Darba uzdevumu izvērstās meklēšanas lauki. 

Atlasīto darba uzdevuma sarakstā, spiedpoga <Karte>, nodrošina 
ģeogrāfisku skatījumu uz sarakstā esošajām būvniecības lietu atrašanās 
vietām. 

5.1.2 Darba uzdevuma atlases filtri 

Darba uzdevumu meklēšanas kritērijus var saglabāt kā atlase filtrus, kurus var 
izmantot atkārtoti un veidot savu “BIS darba paneli”. Lai veidotu savu atlases 
filtru, norādiet meklēšanas kritērijus, kādus izmantojat visbiežāk, un nospiežat 
pogu <Saglabāt filtru>.  
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88. Attēls. Darba uzdevumu meklēšanas kritēriju saglabāšana kā filtru. 

Atvērsies logs ‘Filtra saglabāšana’, kur jānorāda obligāti filtra nosaukums un 
iespēja norādīt, vai vēlaties aizstāt kādu esošu filtru, izvēloties no izkrītošā 
saraksta kādu jau esošu filtra nosaukumu. 

 
89. Attēls. Darba uzdevuma atlases filtra saglabāšana. 

Jauna filtra izveidošanai spiež pogu <Saglabāt>. Jaunizveidoto filtru varēs 
izmanto Darba paneļa izveidošanai. 

Lai dzēstu kādu no izveidotajiem filtriem, sadaļā ‘Darba uzdevumi’ spiež 
pogu <Dzēst filtrus>. 

 
90. Attēls. Darba uzdevumu atlase filtra dzēšana. 
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Un atvērtajā logā ‘Dzēst filtrus’ ar izvēles rūtiņu palīdzību izvēlas vienu vai 
vairākus filtrus, kurus vēlas dzēst un spiež pogu <Dzēst atzīmētos filtrus>. 

 
91. Attēls. Darba uzdevumu atlases filtru dzēšana. 

 

5.1.3 BIS darba panelis 

No atlases filtriem var nodefinēt savu darba paneli.  

Lietotājs var veidot savu BIS darba vietas darba paneli uzspiežot galvenajā 
izvēlnē uz sadaļas ‘BIS’. Darba paneli katrs lietotājs var izveidot savu.  

 

Ja darba panelis nav vēl izveidots, tad pēc noklusējuma lietotājam tiek atvērta 
sadaļa ‘Darba uzdevumi’. Bet, ja lietotājs darba panelis jau ir izveidojis un 
definējis kādus atlase filtrus atrādīt, tad pēc noklusējuma lietotājam tiek 
atvērta sadaļa ‘BIS’ ar lietotāja ieliktajiem atlases filtriem. 

Pirmreizēji atverot BIS darba paneli, tas ir tukšs, bet formas apakšā ir 
pieejama poga <Pievienot darba uzdevumu atlases filtru>. 

 
92. Attēls. Darba uzdevuma atlases filtra pievienošana darba panelim. 

Nospiežot pogu <Pievienot darba uzdevumu atlases filtru>, tiek atvērts 
logs ‘Pievienot darba uzdevumu atlases filtru’, kur no izkrītošā saraksta 
‘Nosaukums’ var izvēlēties vienu no sadaļā ‘Darba uzdevumi’ 
nodefinētajiem filtriem. 
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93. Attēls. Pievienot darba uzdevumu atlases filtru darba panelim 

Darba panelim tādā veidā var pievienot vairākus filtrus. 

Par katru no filtriem, tiek attēlots: 
• Saraksta nosaukums - piesaistītā meklēšanas filtra nosaukums. Realizēts 

kā saite, uz kuru nospiežot, tiek atvērta sadaļa ‘Darba uzdevumi’, kur ir jau 
aizpildīti filtrā norādītie meklēšanas kritēriji; 

• Statuss – atlasītā darba uzdevuma statuss; 
• Uzdevums  - atlasītā darba uzdevuma veids. Realizēts kā saite, uz kuru 

nospiežot, tiek atvērts konkrētais darba uzdevums; 
• Atlikušais termiņš; 
• Reģistrācijas datums; 
• Lietas numurs  - realizēts kā saite, uz kuru nospiežot, tiek atvērta konkrētā 

lieta; 
• Atbildīgais. 

 
94. Attēls. Darba panelis ar diviem atlases filtriem. 

Izveidotie filtri attēlojas pa 10 ierakstiem lapā. Ja ierakstu ir vairāk, tie tiek 
grupēti pa lapām, katrā lapā attēlojot 10 ierakstus. 

Izvēlētos filtrus var mainīt vietām, nospiežot uz tiem ar peles kursoru un, 
pieturot to, novietojot filtru tur, kur vēlas. 

Izvēlētos filtrus var noņemt no darba paneļa, izmantojot krustiņu filtra labajā 
stūrī. 
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95. Attēls. Filtra dzēšana no darba paneļa. 

5.2 Darba uzdevums 

Darba uzdevumu var atvērt no darba uzdevumu saraksta formas, nospiežot 
uz izvēlētās  rindas.  

 
96. Attēls. Forma. Darba uzdevums. 

5.2.1 Darba uzdevumu statusi un pārejas diagramma 

Darba uzdevumu statusu pārejas diagramma: 
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97. Attēls. Diagramma. Darba uzdevumu statusu pāreja. 

5.2.1.1 Sadaļa 'Darbības ar uzdevumiem' 

 

Sadaļā Darbības ar uzdevumiem tiek attēloti šāda informācija: 

• Statuss - norāda darba uzdevuma statusu, kurā tas atrodas 

• Uzdevums - darba uzdevuma nosaukums 

• Būvniecības lieta - Būvniecības lietas numurs ar hipersaiti. Ja 
būvniecības lieta vēl nav reģistrēta būvvaldē, tad tā ir kā TMP lieta, ja būs 
reģistrēta būvvaldē, tad kā būs ar numuru BIS. 

• Adrese – Visas būvju un zemju adreses 

• Objekta nosaukums - Būvniecības lietas nosaukums 
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• Datums – Darba uzdevuma izveidošanas datums. Šo datumu uzstāda 
sistēma, lietotājam nav iespējas šo datumu mainīt. 

• Izpildīt līdz - Datums, līdz kuram darba uzdevums ir jāizpilda. Sistēmas 
ģenerēts nosacījums atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām un atkarībā 
no būves grupas. Katram iesnieguma veidam var būt atšķirīgs.  

• Plānotais izpildes datums – Datums kad lietotājs plāno izpildīt konkrēto 
uzdevumu. Šo datumu sistēma nemaina un neuzstāda, uzstādot šo 
datumu lietotājs veic darba uzdevumu izpildes plānošanu. 

• Izpildes datums – aizpildās, ja darba uzdevums tiek izpildīts. 

• Atbildīgā grupa un Atbildīgais - Tiek piešķirts brīdī, kad lietotājs uzsāk 
darbu vai deleģē to citam darbiniekam. 

• Pamatojums un piezīmes – Brīvi labojams piezīmju lauks pie konkrētā 
darba uzdevuma 

• Pievienotie attēli – Pievienoti faili ar attēliem, ja tādi darba uzdevumam ir 
pievienoti. 

Sadaļas apakšā pieejams spiedpogas, kas nodrošina darba uzdevumu 
apstrādi. Biežāk lietotā darbība atkarībā no konkrētā darba uzdevuma statusa 
tiek atrādīta ar zaļu spiedpogu. Citas darbības pieejamas zem spiedpogas 
<Citas darbības>. (Skatīt tālāk aprakstu Darbības ar darba uzdevumu). 

5.2.1.2 Sadaļa 'Dokumenti' 

Sadaļā tiek atspoguļoti 
dokumenti, kuri ir saistīti ar konkrēto darba uzdevumu. Spiežot uz dokumenta 
references, ekrāna labajā malā iespējams apskatīt šo dokumentu. 

5.2.1.3 Sadaļa 'Apakšuzdevumi' 

Sadaļā tiek atspoguļota 
informācija par apakšuzdevumiem. Kamēr apakšuzdevums nav izpildīts, 

virsuzdevuma izpildītājs to var izdzēst ar ikonas  palīdzību.  

Zaļā krāsā iekrāsoti apakšuzdevumi, kuri ir pabeigti. Rozā krāsā tiek iekrāsoti 
apakšuzdevumi, kuri ir noraidīti, tai skaitā redzams noraidīšanas komentārs. 
(Skatīt arī aprakstu Jauns apakšuzdevums). 
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5.2.1.4 Sadaļa 'Vēsture'  

 

Ļauj apskatīt notikumus saistībā ar šo darba uzdevumu. Attēlo datumu, laiku, 
lietotāju, notikumu, dokumentu vai apakšuzdevuma nosaukumu. 

5.2.1.5 Sadaļa ‘Maksājumi’ 

Maksājumu sadaļā redzama tāmes summa, un saņemtie maksājumi. (Šī 
sadaļa pašreiz nav paredzēta tehnisko noteikumu izdevējiem.) 

5.2.1.6 Sadaļa ‘Uzdevumam seko’ 

 

Sadaļā tiek atspoguļoti lietotāji, kuri seko šim darba uzdevumam, lai tiktu 
informēti par darba uzdevuma statusa izmaiņām. Sadaļā lietotājs var uzlikt 
sevi kā sekotāju, nospiežot uz opcijas <Sekot uzdevumam>. Personai, kas ir 
darba uzdevuma sekotājs tiek izsūtīts e-pasts par d/u statusa maiņu vai 
atbildīgā maiņu. 

Lai pārrauktu sekošanu jānospiež <Pārtraukt sekošanu uzdevumam>. 

 
98. Attēls. Darba uzdevuma sekošanas atcelšana. 

5.2.2 Darbības ar darba uzdevumu 

5.2.2.1 Sākt 

Darbība pieejama ar spiedpogu <Sākt> , ja darba 
uzdevuma statuss ir Jauns. 
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99. Attēls. Datu bloks. Darba uzdevuma izpildes uzsākšana. 

Paredzēts, lai darbinieks paņemtu darba uzdevumu apstrādē. Tiek atzīmēts, 
ka darba uzdevumu izpilde uzsākta. No šī brīža citi lietotāji paši vairs nevarēs 
pieteikties uz šī uzdevuma izpildi. 

Darbība maina darba uzdevuma statusu uz Izpildē un darba uzdevumam 
uzstāda atbildīgo personu, lietotāju, kurš šo darbību veica. 

5.2.2.2 Uzstādīt kā nesāktu 

Veic darba uzdevuma atbrīvošanu un atsākšanu - statuss tiek uzstādīts 
Jauns un tiek dzēsts Atbildīgais.  

Darbība pieejama zem spiedpogas <Citas darbības>. 

 
100. Attēls. Darba uzdevuma citas darbības. 

5.2.2.3 Deleģēt 

Darbība pieejama zem spiedpogas <Citas darbības>. Paredzēts darba 
uzdevuma nodošanu citam atbildīgajam. 

Pēc spiedpogas nospiešanas tiek atvērta forma, kurā var norādīt citu atbildīgo 
un pievienot komentāru. 
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101. Attēls. Forma. Darba uzdevuma deleģēšana. 

Pēc darba uzdevuma deleģēšanas, norādītais lietotājs tiek saglabāts kā 
Atbildīgais un tiek izsūtīts informatīvs e-pasts par darba uzdevumu 
piešķiršanu. 

5.2.2.4 Gaidīt uz klientu 

Darbība pieejama zem spiedpogas <Citas darbības>. 

 
102. Attēls. Opcija “Gaidīt uz klientu”.  

Paredzēts uzstādīt īslaicīgi, kamēr darba uzdevumu nevar izpildīt Pasūtītāja 
(vai citu no būvvaldes neatkarīgu) apstākļu dēļ, paredzēta komentāra 
pievienošana, kurā situāciju iespējams aprakstīt detalizēti. 

Pēc spiedpogas nospiešanas tiek atvērta forma, kurā var norādīt komentāru, 
kas tieši tiek gaidīts un jauno darba uzdevuma izpildes datumu. 
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103. Attēls. Darba uzdevuma uzstādīšana uz ‘Gaidīt uz klientu’. 

Pēc saglabāšanas, tiek mainīts darba uzdevuma statuss uz “Gaida uz 
klientu”, lai saņemtu atbildi līdz norādītajam datumam laukā ‘Atbildēt līdz’. Ja 
līdz šim datumam atbilde netiks saņemta no publiskā portāla, darba 
uzdevums automātiski tiks uzstādīts kā “Neatbildēts”, lai varat pieņemt 
nākamo lēmumu. Līdz ar darba uzdevuma statusa "Neatbildēts" uzstādīšanu, 
atbildīgajai organizācijai BIS būvniecības sistēmā tiek izveidots informatīvs 
paziņojums, ka klients nav sniedzis papildus informāciju dokumentam. 

Ja nepieciešamie labojumi un papildinājumi tiks iesniegti, tad darba 
uzdevuma statuss tiks uzstādīts “Atbildēts”. 

 
104. Attēls. Darba uzdevuma uzstādīšana no ‘Gaidīt uz klientu’ uz ‘Atbildēts’. 

Darba uzdevumam ar veidu "Tehnisko noteikumu izsniegšana", mainot 
statusu no "Gaidīt uz klientu" uz "Atbildēts", darba uzdevuma izpildes termiņš 
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tiek atjaunots atbilstoši darba uzdevuma uzstādījumos definētajai "Izpildes 
termiņš" vērtībai. 

Pēc šiem statusiem "Atbildēts" un “Neatbildēts” iespējams arī meklēt darba 
uzdevumu sarakstā.  

5.2.2.5 Atsākt 

Darbība <Atsākt> pieejama, ja statuss ir “Gaida uz klientu”, lai atsāktu darba 
uzdevuma izpildi.  

5.2.2.6 Uzstādīt plānoto izpildes laiku 

Paredzēts, lai ieplānotu konkrētu datumu darba uzdevuma veikšanai, 
gadījumā, kad tas atšķiras no darba uzdevuma izpildes termiņa. 

Pēc spiedpogas nospiešanas tiek atvērta forma, kurā var norādīt darba 
uzdevuma plānoto izpildes datumu. 

 

Pēc saglabāšanas, tiek uzstādīts plānotais darba uzdevuma izpildes datums. 

5.2.2.7 Uzstādīt kontroles datumu 

Paredzēts, lai darba uzdevumam varētu norādīt kontroles datumu, lai papildus 
pievērstu uzmanību darba uzdevumiem.  

Pēc spiedpogas nospiešanas tiek atvērta forma, kurā var norādīt uzdevuma 
kontroles datumu. 

 

Sistēma neļauj saglabāt uzdevuma kontroles datumu, kurš ir lielāks par 
uzdevuma "Izpildīt līdz" datumu. Pēc saglabāšanas, tiek uzstādīts darba 
uzdevuma kontroles datums pēc kura var veikt meklēšanu darba uzdevumu 
sarakstā. 



BIS   74(137) 

 

Tieto Latvia  74(137) 

 

5.2.2.8 Jauns apakšuzdevums 

Darbība pieejama zem spiedpogas <Citas darbības>. Darba uzdevuma 
izpildes ietvaros var veidot pakārtotus darba uzdevumus - apakšuzdevumus 
citiem atbildīgajiem. Apakšuzdevumu atbildīgais apstrādā līdzīgi kā standarta 
darba uzdevumam. 

Galvenā darba uzdevuma veikšanas ietvaros lietotājs var sekot līdzi visiem šī 
uzdevuma apakšuzdevumiem. Neizpildīts apakšuzdevums neliedz izpildīt 
galveno darba uzdevumu. Ja galvenais darba uzdevums tiek izpildīts, 
automātiski slēdz visus neizpildītos apakšuzdevumus. 

Apakšuzdevuma veidošanas ievadlauki: 

. 
105. Attēls. Jauna apakšuzdevuma pievienošana. 

• Uzdevuma veids – klasificēts uzdevuma veids. Izvēlne no darba 
uzdevumu veidiem; 

• Uzdevums – uzdevuma teksts brīvā formā; 

• Izpildīt līdz – apakšuzdevuma izpildes termiņš. Pēc noklusējuma 
nākamā diena; 

• Atbildīgais – viens vai vairāki atbildīgie, kas norādāmi no būvvaldes 
darbinieku saraksta. Katram no atbildīgajiem tiek izveidots savs 
apakšuzdevums. 

Apakšuzdevumu ir iespēja to pabeigt divos veidos – izpildīt vai noraidīt.  
Galvenā darba uzdevumā būs uzskatāmi redzams, kā apakšuzdevums ir 
pabeigts. (Skatīt arī aprakstu Apakšuzdevumi).  

5.2.2.9 Izpildīt 

Darbība pieejama darba uzdevumā ar spiedpogu <Izpildīt>. Paredzēts, lai 
sniegtu atbildi uz šo saņemto, izskatīto dokumentu. Pēc darba uzdevuma 
pabeigšanas darba uzdevums tiek uzstādīts statuss uz Izpildīts. Skatīt arī 
Tehnisko noteikumu izsniegšana un Projekta saskaņošana. 
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Darba uzdevumu nevar pabeigt, ja darba uzdevums ir konfigurēts kā maksas, 
bet nav norādīta apstiprināta darba uzdevuma tāmes summa. 

5.2.2.10 Noraidīt 

Noraidīšana tāpat kā Izpildīt ir darba uzdevuma slēgšana, taču ar negatīvu 
rezultātu. Papildus, noraidīšanas gadījumā, ir iespēja ievadīt noraidīšanas 
iemeslu vai pievienot lēmumu, izmantojot darbību <Pievienot jaunu 
dokumentu>. 

 

  
106. Attēls. Darba uzdevuma noraidīšana. 

5.2.2.11 Tāmēt 

Paredzēts summas ievadei, gadījumos, kad šī veida darba uzdevumu 
norādīts kā maksas. Darbība pieejama (un obligāti būs veicama), ja 
konkrētais darba uzdevuma veids darba uzdevuma uzstādījumos būs 
atzīmēts kā maksas. Darbība pieejama tikai tiem lietotājiem, kuriem piešķirta 
loma “Būvvaldes grāmatvedis”.  

5.2.2.12 Būvniecības lieta 

Ērtākai sistēmas lietošanai ir nodrošināta navigācija no darba uzdevuma uz 
būvniecības lietu, uzspiežot uz ‘Būvniecības lietas numuru’. 
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107. Attēls. Navigācija no darba uzdevuma uz būvniecības lietu. 

5.2.2.13 Atcelt 

Darbība pieejama zem spiedpogas <Citas darbības>, kamēr darba 
uzdevums ir statusā Izpildē. 

Pēc spiedpogas nospiešanas tiek pārprasīts, vai tiešām vēlas atcelt darba 
uzdevumu. Ja apstiprina - tad darba uzdevums nonāk statusā ‘Atcelts’. 

5.2.2.14 Darbības ar elektroniskiem iesniegumiem 

Par BIS portālā e-pakalpojuma veidā iesniegtajiem iesniegumiem lietotājs 
uzzina, saņemot darba uzdevumu. Elektroniskā pakalpojuma rezultāts būs 
sistēmā reģistrēts iesnieguma dokuments un atbilstošs darba uzdevums 
lietotājam. Tehnisko noteikumu izdevēja organizācijai var ienākt darba 
uzdevumi ar vai bez būvniecības lietas. Ja būvniecības lieta tiek gatavota vēl 
tikai publiskajā portālā un tā nav iesniegta būvvaldei, par to liecinās lietas 
pagaidu numurs TMP-…., kurš darba uzdevumā iekrāsots sarkans. Gadījumā, 
ja būvniecības lieta būs jau reģistrēta iekšējā BIS2 sistēmā, lietas numurs būs 
BIS-…. Ja tehniskie noteikumi pieprasīti pirms būvniecības lietas, tad atrādīs 
“-“.  

 
108. Attēls. E-iesnieguma izskatīšanas darba uzdevums. 
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Tālākās darbības darba uzdevumu apstrādei ir atkarīgas no saņemtā darba 
uzdevuma veida vai saskaņo projektu, vai izsniedz tehniskos noteikumus, vai 
izsniedz atzinumu. 

5.2.3 Paziņojumi par darba uzdevumiem 

Sistēmas lietotājs saņem jaunu paziņojumu, ja tiek izveidots kāds jauns darba 
uzdevums, kur lietotājs norādīts kā atbildīgais. Kā arī atgādinājumu uz savu e-
pastu par visiem saviem nepabeigtajiem darba uzdevumiem sistēmā 
nodefinētajā dienā. Ja darba uzdevumam nav norādīts atbildīgais vai atbildīgā 
grupa, paziņojums tiek nosūtīts uz iestādes e-pastu. Šādam paziņojumam 
virsraksts ir “BIS: Neizpildīti darba uzdevumi”, kur saturā būs saraksts ar 
nepabeigtiem darba uzdevumiem. Skatīt arī aprakstu Paziņojumi. 
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6 Būvniecības lietas 

6.1 Būvniecības lietu saraksts 

Ir pieejama no sistēmas galvenās izvēlnes. Tajā apkopota informācija par 
būvniecības lietām lietotāja aktīvajā organizācijā.  Ja tehnisko noteikumu 
izdevējam ir saskaņošanas pieprasījums par būvniecības lietu (t.sk. pagaidu 
būvniecības lietu - ieceres gadījumā), tā parādās tehnisko noteikumu izdevēja 
būvniecības lietu sarakstā un ir iespējams to apskatīt. Citas būvvaldes 
būvniecības lietas nevar apskatīt un labot, ja nav piešķirtas/deleģētas tiesības 
no citas būvvaldes  uz konkrētu būvniecības lietu. 

  

 
109. Attēls. Forma. Būvniecību lietu saraksts. 

No saraksta var atvērt konkrētās Būvniecības lietas, nospiežot uz Lietas 
ieraksta rindu vai uz lietas numuru. 

Saraksta vienā lapā tiek atrādītas 20 būvniecības lietas. Lai pārslēgtos uz 
nākamo vai citu lapu, izmantojiet  lapošanās iespēju, kas atrodas lejā. 
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110. Attēls. Pārslēgšanās iespēja pa lapām. 

Saraksts tiek kārtots pēc būvniecības lietā pēdējās notikušās aktivitātes 
datuma. Tādejādi būvniecības lieta kura tikusi labota pēdējā, sarakstā tiks 
rādīta kā pirmā. Iespējams arī sarakstu sakārtot pēc ‘Lietas numura’, ‘Objekta 
nosaukuma’ vai ‘Izveidošanas datuma’, uzspiežot uz attiecīgās kolonnas 
nosaukuma.  

Būvniecības lietu sarakstā atrāda arī lietas stadiju un dokumentu skaitu lietā 
(kopējais dokumentu skaits/dokumentu skaits, kas nav gala statusā). Stadijas 
skaidrojumu atrāda  pie kolonnas virsraksta zem ikonas (i). 

Saraksta pēdējā kolonnā atrāda kartes ikonu un  darba uzdevumu ikonu.  
Nospiežot uz Latvijas karti, atver būvniecības lietas atrašanās vietu, ja tā ir 
atzīmēta kartē. 

6.1.1 Būvniecības lietu meklēšana 

Formas augšējā daļā ir būvniecības lietu meklēšanas bloks.  

 

 

111. Attēls. Būvniecības lietas meklēšanas bloks. 

Meklēšanu var veikt daļēji vai pilnībā ievadot meklēšanas kritēriju. Var norādīt 
vairākus meklēšanas kritērijus. Meklēšana tiks veikta kritērijus saistot ar 
loģisko UN. Pēc kritēriju ievadīšanas jānospiež <Meklēt>. Lai atceltu 
meklēšanas kritērijus, jānospiež spiedpoga <Notīrīt>. 

6.1.2 Būvniecības lietu izvērstā meklēšana 

Formas augšējā daļā ir iespējams izvēlēties  opciju <Izvērstā meklēšana>, kur 
iespējams norādīt vēl citus atlases kritērijus.  

Papildus atlasīšanas kritēriji tiek piedāvāti par iesaistītajām personām, 
būvēm/telpu grupām un dokumentiem. 
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112. Attēls. Būvneicības lietas izvērstās meklēšanas iespējas. 

Aizvērt izvērsto meklēšanu var nospiežot opciju <Ātrā meklēšana>. 

6.1.3 Būvniecības lieta 

No Būvniecības lietu saraksta lietotājs var atvērt izvēlēto būvniecības lietu, 
uzspiežot uz saraksta ieraksta, un tajā redzēt sadaļas “Dokumenti”, “Rēķini”.  

 
113. Attēls. Būvniecības lietas forma. 

6.1.3.1 Dokumenti 

Sistēmā paredzēts reģistrēt visus ar būvniecību saistītos dokumentus. No 
funkcionālā viedokļa, visi dokumentu veidi iedalāmi 3 grupās: 
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• Saņemtie iesniegumi (ienākošie dokumenti) – šajā kategorijā ir visi 
būvniecības ierosinātāja, projektētāja, trešās personas iesniegtie iesniegumi, 
kas saistīti ar būvniecības norisi. Šādu dokumentu reģistrēšanai sistēmā 
izstrādātas speciālas datu ievades formas, lai nodrošinātu strukturētu datu 
uzkrāšanu un datu tālāk izmantošanu būvniecības lietā un nākamajos 
dokumentos. Dokumenta dati, kurus iesniegs persona izmantojot e-
pakalpojumus būvvalde jau saņems strukturētā veidā.  

• Izejošie dokumenti – šajā grupā ir visi tie dokumenta veidi, kurus 
sagatavo būvvalde vai tehnisko noteikumu izdevēji, piemēram, būvatļauja vai 
motivēts būvniecības atteikums. Izejošiem dokumentiem veidotas speciālas 
formas atbilstoši dokumenta veida prasībām, lai ērtā veidā būvvalde varētu 
ievadīt papildus datus un sagatavot izdruku vai elektronisko dokumentu. 
Dokumenta apstrāde atbilst izejošā dokumenta apstrādei. (Detalizētāku 
aprakstu par formas laukiem un datu apstrādi skatīt pie attiecīgajiem 
dokumenta veidiem.) 

• Cilti būvniecības lietas dokumenti – Šādu dokumentu reģistrēšanai 
sistēmā izstrādāta viena ekrāna forma, kas paredz dokumenta reģistrāciju, 
bez citām specifiskām funkcionālām iespējām. Pārsvarā tie ir dokumenti, kas 
tiek saņemti kā pielikumi kādam iesniegumam, piemēram, foto materiāli vai 
citu institūciju izsniegti atzinumi par būves gatavību ekspluatācijai. Šos 
dokumentus var pievienot, reģistrējot konkrētu iesniegumu vai izmantojot 
vienotu formu pamatdatu ievadīšanai, pievienojot dokumentu būvniecības 
lietā un izvēloties no hierarhijas dokumenta veidu, kuram nav izstrādāta 
speciāla forma, atkarībā no dokumenta veida. 

3.5.2 Dokumenta statusu pārejas 

Dokumentu apstrādes atsekošanai tiek izmantoti dokumentu statusi. Statusu 
pārejas diagramma atspoguļota šajā zīmējumā:  
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114. Attēls. Diagramma. Dokumentu statusu pāreja. 

• Sagatave – Kamēr dokuments tiek gatavots, ievadīto informāciju 
iespējams periodiski saglabāt, tajā pašā laikā norādot, ka dokumenta 
ievadīšana sistēmā nav pabeigta un ievadītie dati var nebūt pilnīgi. Šajā laikā 
dokumenta statuss ir Sagatave. Dokumenta saglabāšana tiek veikta ar 
spiedpogas <Saglabāt> palīdzību. Dokuments statusā Sagatave bez 
ierobežojumiem ir pieejams labošanai attiecīgās būvvaldes sistēmas 
lietotājam ar lomu ‘Būvvaldes darbinieks’. 

• Reģistrēts – Kad dokumenta ievadīšana sistēmā tiek pabeigta, 
dokumentu nepieciešams reģistrēt sistēmā. Reģistrēšana tiek veikta ar 
spiedpogas <Reģistrēt> palīdzību. Noteiktiem dokumentu veidiem (visiem 
būvvaldē ienākošajiem dokumentiem un citiem, ja ‘Dokumentu veidu 
klasifikatorā’ definēts, ka nepieciešams darba uzdevums ) līdz ar reģistrāciju 
sistēma ģenerē darba uzdevumu (detalizētāks aprakstu skatīt sadaļā ‘Darba 
uzdevumi’), dokumenta izskatīšanai vai apstrādei. Dokumenta datus pēc 
dokumenta reģistrēšanas nav iespējams labot. No publiskā portāla saņemtie 
e-iesniegumi automātiski ienāk statusā “Reģistrēts” un izveidojas attiecīgais 
darba uzdevums. 

• Apstiprināts / Noraidīts – Pēc dokumenta izskatīšanas būvvaldei 
iespējams dokumentu vai nu atzīt par spēkā esošu veicot tā Apstiprināšanu, 
vai arī atzīt dokumentu par spēkā neesošu to Noraidot. 
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• Anulēts – Status paredzēts gadījumiem, kad spēkā esošs (Apstiprināts) 
dokuments tiek atzīts par nepamatotu un zaudē savu spēku. 

3.5.3 Dokumentu veidu klasifikators 

Sistēmā iekļautais dokumentu veidu klasifikators ir viena no centrālām 
sistēmas konfigurācijas sastāvdaļām un tas ir vienots visiem sistēmas 
lietotājiem. Dokumenta veida norādīšana ir obligāta katram sistēmā 
reģistrējamam dokumentam. Pie kam, katram dokumentam paredzēts norādīt 
tieši vienu, visvairāk tam atbilstošo, dokumenta veidu. Sistēmas uzvedība un 
ekrāna formu izskati veicot darbības ar dokumentu ir atkarīgi no dokumenta 
veida. Ņemot vērā, ka dokumentu veidu klasifikators nosaka sistēmas 
darbību, sistēma neparedz BIS lietotājiem iespēju veikt izmaiņas šajā 
klasifikatorā. Izmaiņu vai papildinājumu nepieciešamības gadījumā, 
nepieciešams kontaktēties ar BVKB (sistēmas pasūtītāju), kas saskaņos 
prasības ar sistēmas izstrādātāju. 

 
115. Attēls. Būvniecības lietas dokumenti. 

Ja pie dokumenta tiek atrādīta “aizslēgta atslēdziņa”, tas nozīmē, ka 
dokuments reģistrēts citas organizācijas ietvaros. 

6.1.3.2 Rēķini 

Tehnisko noteikumu izdevēja darbinieks var sagatavot jaunu rēķinu, lai 
nodotu rēķina informāciju pasūtītājam.  Lai pievienotu rēķinu par tehnisko 
noteikumu izdošanu apmaksājamo rēķinu, jānospiež poga <Jauns rēķins> 
būvniecības lietas šķirklī “Rēķini”.  

 
116. Attēls. Jauna rēķina pievienošana. 
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Lietotājs var izveidot jaunu rēķinu tehnisko noteikumu pieprasītājam no 
tehnisko noteikumu saraksta vai no būvniecības lietas. Veidojot rēķinu 
jānorāda: 

• Dokuments – jānorāda dokuments uz kuru attiecas rēķins, obligāts; 

• Rēķina datums – obligāti norādāms datums, kas nevar būt nākotnē; 

• Rēķina numurs – obligāti ievadāms teksta lauks. Rēķina veids – jānorāda 
veids no iespējamo vērtību saraksta, obligāts. Rēķina veids, ko iespējams 

norādīt ir atkarīgs un uzstādāms sadaļā Rēķinu uzstādījumi. 

• Rēķina summa – jāievada skaitliska vērtība; 

• Pamatojums – brīvi ievadāms teksts; 

• Summa apmaksai - jāievada skaitliska vērtība; 

• Neapmaksātā kavējuma nauda - jāievada skaitliska vērtība; 

• Neapmaksātais atlikums - jāievada skaitliska vērtība; 

• Apmaksas termiņš – jānorāda datums; 

• Maksātāja kods – teksta lauks; 

Pie rēķina var pievienot rēķina datni. 

 
117. Attēls. Rēķina ievade. 

Rēķinu saglabājot, tiek nodots pasūtītājam tālākai apmaksai. Pasūtītājs rēķinu 
saņem un var apskatīt publiskajā portālā rēķinu sadaļā.  
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118. Attēls. Rēķina atrādīšana pie būvniecības lietas. 

Par rēķina pieprasīšanas faktu, izveido arī ierakstu dokumenta notikuma 
vēsturē.  
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7 Dokumentu saraksts 

7.1 Tehnisko noteikumu saraksts 

Tehnisko noteikumu izsniedzēja darbinieks var atvērt tehnisko noteikumu 
pieprasījumu sarakstu no galvenās izvēlnes joslas sadaļas 
‘Dokumenti’/’Tehn.noteikumi’. 

 
119. Attēls. Tehnisko noteikumu saraksts. 

Par katru tehniskā noteikuma pieprasījumu, kas pieprasīts tehnisko noteikumu 
izdevēja organizācijai,  kuras profilā darbojas lietotājs, sarakstā redz ierakstu. 
Sarakstā redzami visi pieprasījumi, gan bez būvniecības lietas, gan ar 
norādītu būvniecības lietu.  

Ierakstam, kam ir  neizpildīts darba uzdevums un piesaistīts būvniecības 

lietai, labajā pusē atrādās ikona , kas darbojas kā saite, atverot saistošo 
darba uzdevumu. 

Tehnisko noteikumu pieprasījumu saraksts pēc noklusēšanas tiek kārtots pēc 
pieprasīšanas datuma. Kārtošanu iespējams mainīt pēc tām kolonnām, kuras 
nosaukums atrādās zilā krāsā. Kārtošanu maina uzspiežot uz kolonnas 
nosaukuma pēc kuras vēlaties sakārtot sarakstu.   

Sarakstā iespējama meklēšana pēc tām vērtībām, kas atrodas meklēšanas 
kritēriju ievades sadaļā, kas atrodas augšpusē virs saraksta. Skatīt arī 
aprakstu Meklēšanas palīglogi. 
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120. Attēls. Atlases kritēriji tehnisko noteikumu pieprasījuma sarakstā. 

Vienā lapā tiek atrādīti 20 ieraksti.  

  
121. Attēls. Lapošana tehnisko noteikumu pieprasījumu sarakstā. 

Lai apskatītu pārējos ierakstus, jāpārslēdzas uz nākamajām lapām. Labajā 
pusē zem saraksta atrāda kopējo atlasīto ierakstu skaitu. 

7.2 Atzinuma saraksts 

Atzinuma izsniedzēja darbinieks var atvērt atzinuma pieprasījumu sarakstu no 
galvenās izvēlnes joslas sadaļas ‘Dokumenti’/’Atzinumi’.  

 
122. Attēls. Atzinumu saraksts. 
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Par katru atzinuma pieprasījumu, kas pieprasīts atzinuma izdevēja 
organizācijai,  kuras profilā darbojas lietotājs, sarakstā redz ierakstu. Sarakstā 
redzami visi pieprasījumi, gan bez būvniecības lietas, gan ar norādītu 
būvniecības lietu.  

Ierakstam, kam ir  neizpildīts darba uzdevums un piesaistīts būvniecības 

lietai, labajā pusē atrādās ikona , kas darbojas kā saite, atverot saistošo 
darba uzdevumu. 

Saraksts pēc noklusēšanas tiek kārtots pēc pieprasīšanas datuma. Kārtošanu 
iespējams mainīt pēc tām kolonnām, kuras nosaukums atrādās zilā krāsā. 
Kārtošanu maina uzspiežot uz kolonnas nosaukuma pēc kuras vēlaties 
sakārtot sarakstu.   

Sarakstā iespējama meklēšana pēc tām vērtībām, kas atrodas meklēšanas 
kritēriju ievades sadaļā, kas atrodas augšpusē virs saraksta. Skatīt arī 
aprakstu Meklēšanas palīglogi. 

 
123. Attēls. Atlases kritēriji atzinuma pieprasījuma sarakstā. 

Vienā lapā tiek atrādīti 20 ieraksti.  

  
124. Attēls. Lapošana atzinuma pieprasījumu sarakstā. 

Lai apskatītu pārējos ierakstus, jāpārslēdzas uz nākamajām lapām. Labajā 
pusē zem saraksta atrāda kopējo atlasīto ierakstu skaitu. 
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8 Tehniskie noteikumi 

8.1 Tehnisko noteikumu pieprasījuma saņemšana 

Ja no publiskā portāla elektroniski iesniedz “Tehnisko noteikumu 
pieprasījumu”, par to tehnisko noteikumu izdevēja organizācija saņem jaunu 
darba uzdevumu “Tehnisko noteikumu izsniegšana”. 

 
125. Attēls. Tehnisko noteikumu izsniegšanas darba uzdevums sarakstā. 

Papildus šim darba uzdevuma tiek izveidots arī paziņojums “Paziņojuma 
sadaļā” un izsūtīts arī uz e-pastu, atkarībā no uzstādījumiem. Sīkāk skatīt 
aprakstu Paziņojumi. 
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126.  Attēls. Tehnisko noteikumu pieprasījuma darba uzdevums 

Ja pieprasot tehniskos noteikumus vai projekta saskaņošanu būs piesaistīts 
arī BIS sistēmā reģistrēts Ekspluatācijas lietas “Ēkas vai tās daļas tehniskās 
apsekošanas atzinums” (“Tehniskās apsekošanas atzinums”, ko veido 
būvspeciālists  BIS publiskajā portālā), tad to arī atrādīs kā saistīto 
dokumentu datu blokā “Saistītie dokumenti”. 

 
127. Attēls. Saistīto dokumentu atrādīšana 
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8.2 Tehnisko noteikumu izsniegšana 

Lai uzsāktu tehniskā noteikuma izsniegšanu, jānospiež darba uzdevumā poga 
<Sākt>. Nospiežot šo pogu, darba uzdevuma atbildīgais uzliksies tā persona, 
kas nospieda pogu, un uzdevuma statuss noaminīsies uz “Izpildē”. 
Ar šo darbību lietotājs, citiem lietotājiem parāda, ka pie šī uzdevuma strādā 
un gatavo atbildes dokumentu. Tehnisko notiekumu izdevēja lietotājam 
jāsagatavo “Tehniskie noteikumi” kā datne, ko pievienot BIS sistēmā un 
izsniegt tehnisko noteikumu pieprasītājam.   

Lai izsniegtu elektroniski tehniskos noteikumus uz publsiko portālu, lietotājam 
tālāk jānospiež poga <Izpildīt> un tad <Apstiprināt>. 

 
128. Attēls.Tehnisko noteikumu pieprasījuma apstiprināšana. 

Apstiprinot darba uzdevumu ‘Tehnisko noteikumu izsniegšana’, lietotājs, lai 
informētu būvniecības ierosinātāju, kādi papildus darbi ir veicami konkrētās 
būvniecības lietas ietvaros, obligāti atzīmē ‘Turpmāko darbību’ pazīmi: 
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• Noteikumi ir nepieciešami; 

• Organizācija piedalīsies projekta saskaņošanā; 

• Būs nepieciešams atzinums par būves gatavību ekspluatācijai. 

 
129. Attēls. Tehnisko noteikumu izdevēju turpmākās darbības atzīmēšana. 

Ja lietotājs ir izvēlējies izsniegt tehniskos noteikumus, tad obligāti ir jābūt 
pievienotai datnei. 

 
130. Attēls. Tehnisko noteikumu pievienošana. 
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Pēc datnes pievienošanas un tehnisko noteikumu apstiprināšanas, nospiežot 
pogu <Apstiprināt>, šis dokuments tiks atgriezts kā atbildes dokuments uz 
publisko portālu, papildus izveidojot paziņojumu par dokumenta izsniegšanu.  

Tehniskie noteikumi tiek pievienoti arī būvniecības lietai, ja pieprasījums tika 
reģistrēts no būvniecības lietas. Šos tehniskā noteikuma pieprasījums un 
izdotos tehniskos noteikumus redzēs arī būvvaldes darbinieki pie saistošās 
būvniecības lietas. 

La noraidītu tehnisko noteikumu pieprasījumu, lietotājam darba uzdevumā 
“Tehnsiko noteikumu izsniegšana” jānospiež poga <Izpildīt> un tad 
<Noraidīt>. Noraidīšanas gadījumā sistēma otreiz pārprasīs, vai patiešām 
vēlas noraidīt. 

 
131. Attēls. Tehnisko noteikumu pieprasījuma noraidīšana. 
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9 Projekta skaņošana 

9.1 Projekta saskaņojuma saņemšana 

Pēc būvprojekta saskaņošanas pieprasījumu nosūtīšanas no publiskā portāla, 
tehnisko noteikumu izdevēja darbinieks saņem darba uzdevumu par 
būvprojekta saskaņošanu, lai to izskatītu un sniegtu saskaņojuma atbildi. 

 
132. Attēls. Projekta saskaņošanas darba uzdevums. 

Tehnisko noteikumu izdevēja organizācijas lietotājs var uzsākt darba 
uzdevuma izpildi, nospiežot uzdevumā pogu <Sākt>.  
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Ja pieprasot tehniskos noteikumus vai projekta saskaņošanu būs piesaistīts 
arī BIS sistēmā reģistrēts Ekspluatācijas lietas “Ēkas vai tās daļas tehniskās 
apsekošanas atzinums” (“Tehniskās apsekošanas atzinums”, ko veido 
būvspeciālists  BIS publiskajā portālā), tad to arī atrādīs kā saistīto 
dokumentu datu blokā “Saistītie dokumenti”. 

 
133. Attēls. Saistīto dokumentu atrādīšana 

 

9.2 Projekta izskatīšana, komentāru pievienošana 

Tehnisko noteikumu izdevēja darbinieks var pievienot, labo vai dzēst 
būvprojekta saskaņošanas komentāru,  lai norādītu nepieciešamās izmaiņas, 
projekta izskatīšanas rezultātā. 

Tehnisko noteikumu izdevēja darbinieks no darba uzdevuma par būvprojekta 
saskaņošanu vai no būvniecības lietas detalizētā skata atver būvprojekta 
versijas saturu. Kamēr lietotāja iestādes būvprojekta saskaņošanas 
pieprasījuma darba uzdevums nav pabeigts (nav norādīts rezultāts), lietotājs 

var pievienot komentāru pie izvēlētās daļas vai sadaļas, nospiežot uz  .  



BIS   97(137) 

 

Tieto Latvia  97(137) 

 

 
134. Attēls. Komentāru pievienošanas iespēja. 

Komentāru norāda brīvā tekstā. Saglabājot komentāru, tiek saglabāti dati par: 
lietotāju (vārds, uzvārds), iestādes nosaukums, datums un laiks, kad tika 
pievienots komentārs. 

 
135. Attēls. Komentāra ievade. 

Labot savu (vai savas iestādes) jau pievienotu komentāru. Saglabājot 
izmaiņas, tiek saglabāti dati par: lietotāju (vārds, uzvārds), iestādes 
nosaukums, datums un laiks, kad tika labots komentārs, iepriekšējo 
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komentāra teksta versiju. Var arī dzēst savu (vai savas iestādes) jau 
pievienotu komentāru. Pēc dzēšanas komentārs un tā vēsture nav redzami. 

Ja lietotāja iestādes būvprojekta saskaņošanas pieprasījuma darba uzdevums 
ir pabeigts (ir norādīts rezultāts), lietotājs var apskatīt savas un citu iestāžu 
komentārus. Apskatīt savas iestādes darbinieku pievienotus komentārus, var 
uzspiežot uz  “grāmatiņas” ikonas. 

 

Sarakstā iekļauj, komentārus no tām iestādēm, kuras ir pabeigušas savu darba 
uzdevumu izpildi un ir norādījušas saskaņojuma rezultātu. Sarakstā par katru komentāru 
atrāda šādu informāciju: 

 
136. Attēls. Projekta izskatīšanas komentāra saraksts. 

 
Pēc noklusējuma sarakstu kārto pēc datuma un laika. Kārtošanu iespējams veikt pēc 
kolonnām, kas tiek atrādītas zilā krāsā. Sarakstā iespējota atlasīšana pēc kritērijiem, kas 
atrodas virs saraksta. Lai atlasītu projekta apakšsadaļas komentārus, jāieliek pazīme 
“Rādīt apakšējos komentārus”.  
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Lai labotu komentāru, jānospiež uz “zīmulīša” ikonas. Lai dzēstu komentāra ierakstu, 
jānospiež uz “atkrituma kastītes” ikonas.  

Sarakstā ir pieejama lapošana. Katrā lapā atrāda 20 ierakstus. 

9.3 Projekta saskaņošana 

 

Darba uzdevumu var izpildīt, norādot rezultātu pozitīvu saskaņojumu vai 
sagatavojot atteikumu saskaņot būvprojektu. 

Apstiprinot darba uzdevumu ‘Projekta saskaņošana’, lietotājs, lai informētu 
būvniecības ierosinātāju, kādi papildus darbi ir veicami konkrētas būvniecības 
lietas ietvaros, var atzīmēt, ka ir nepieciešama turpmāka darbība – Būs 
nepieciešams atzinums par būves gatavību ekspluatācijai. 

Pazīmes noklusētā vērtība ir atkarīga no tā, ko organizācija bija norādījusi 
izsniedzot tehniskos noteikumus. 

Pozitīva lēmuma gadījumā var norādīt būvprojekts ir saskaņots vai saskaņots 
ar nosacījumiem. Ja nepieciešama saskaņot ar nosacījumiem, tad jāievada 
nosacījumu saturs.  
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137. Attēls. Projekta saskaņošana ar nosacījumiem un pazīmi par turpmākām 

darbībām. 

Ja nosacījuma tekstu neievadīs, tad sistēma pēc saskaņojuma 
apstiprināšanas uzstādīs statusu “Saskaņots”, ja ievadīs, tad “Saskaņots ar 
nosacījumiem”. Pēc pieprasījuma statusa uzstādīšanas, tehnisko noteikumu 
izdevēja darbinieku komentāri ir redzami pie būvprojekta datiem iekšējā 
sistēmā citu iestāžu darbiniekiem. Tehniskiem noteikumiem, kurus šajā lietā ir 
izveidojis lietotāja pārstāvētais izdevējs, uzstāda statusu 'Izpildīti'. 

9.4 Projekta saskaņojuma noraidīšana 

Tehnisko noteikumu izdevēja darbinieks, izpildot darba uzdevumu par 
projekta saskaņošanu var izveidot lēmumu par atteikumu saskaņot 
būvprojektu, lai ierosinātājs veiktu labojumus projektējumā saskaņā ar 
pievienotiem norādījumiem. 
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138. Attēls. Projekta saskaņojuma noraidīšana. 

Lai noraidītu projekta saskaņošanu, darba uzdevumā zem pogas <Izpildīt> 
jāizvēlas opcija <Noraidīt>. Noraidīšanas gadījumā lietotājam prasīs norādīt 
lēmumu.  

 
139. Attēls. Projekta saskaņojuma noraidīšanas izpilde. 

Ja lēmums jau ir izveidots, to var norādīt kā pamatojuma dokumentu.  Ja 
lēmums nav vēl izveidots, tad jānospiež poga <Pievienot jaunu dokumentu> 
un sistēma atvērs “Lēmums par būvniecības ieceres dokumentācijas 
noraidīšanu” sagatavi. 
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Lietotājs var saglabāt un apstiprināt lēmumu. Saglabājot lēmumu tas tiek 
piesaistīt būvniecības lietai un būvprojektam. Apstiprinot lēmumu uzstāda 
darba uzdevumam izpildes datumu un statusu 'Izpildīts' un būvprojekta 
saskaņošanas pieprasījumam statusu 'Noraidīts' un norādīto lēmuma datumu 
kā noraidīšanas datumu. Pēc pieprasījuma statusa uzstādīšanas, tehnisko 
noteikumu izdevēja darbinieku komentāri ir redzami pie būvprojekta datiem 
iekšējā sistēmā citu iestāžu darbiniekiem. 

Lēmums parādās arī būvniecības lietas dokumentu sarakstā publiskajā 
portālā un būvniecības lietas dokumentu sarakstā iekšējā sistēmā citu iestāžu 
lietotājiem, kuriem ir tiesības redzēt lietas datus.  

9.5 Saskaņojuma rezultāta atrādīšana 

Iekšējās sistēmas lietotājs var apskatīt būvniecības ieceres dokumentācijas 
daļu saskaņošana rezultātu, lai iepazītos ar saskaņošana rezultātu. Lietotājs 
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saskaņošanas rezultātu var redzēt pie darba uzdevumu par saskaņojamo 
būvniecības ieceres dokumentāciju vai arī atverot būvniecības lietu sarakstu 
un izvēlas lietu, kuras būvniecības ieceres dokumentāciju vēlas apskatīties. 
Būvniecības ieceres dokumentācijas dokumentā var apskatīt datu bloku 
“Saskaņojumi”. 

 
140. Attēls. Saskaņojumu atrādīšana pie projekta dokumenta. 

Katras daļas saskaņojumu sarakstā iekļauj tikai tos saskaņojumus, kuri 
attiecas uz dokumentā iekļauto daļas versiju. Par katru saskaņojumu atrāda: 

Saskaņošanas rezultātu. Iespējamās vērtības: neizskatīts, saskaņots, 
saskaņots ar nosacījumiem, noraidīts; 

Saskaņošanas/noraidīšanas datumu, ja ir uzstādīts saskaņošanas rezultāts; 

Saskaņotājs - Organizācijas, kura veica saskaņojumu nosaukums, 
reģistrācijas numurs un tās pārstāvja vārds uzvārds, amats organizācijā 
vai būvspeciālista sertifikāta numurs, ja organizācija nav tehnisko 
noteikumu izdevējs vai būvniecību kontrolējošā iestāde. Pārstāvja datus 
nerāda, ja saskaņošanas pieprasījumam nav rezultāts; 

Fiziskas personas vārds, uzvārds, būvspeciālista sertifikāta numurs. 

Saskaņojumu sarakstu kārto pēc datuma, ja tas ir norādīts. Neizskatītus 
saskaņojumus (kuriem nav datums), atrāda saraksta sākumā. Lietotājs var 
izvērst/savērst visu daļu saskaņojumu sarakstus vienkopus. 
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10 Projekta versijas salīdzināšana 

Tehnisko noteikumu izdevēja organizācijas darbinieka lietotājs var atvērt 
izvēlētās būvniecības lietas būvniecības ieceres dokumentācijas sadaļu, 
(piemēram, ja pirmajā reizē saskaņošana tika noraidīta) un veikt būvniecības 
ieceres dokumentācijas versiju salīdzināšanu, lai pārliecinātos, ka tajā ir 
veiktas nepieciešamās izmaiņas.  

Projekta versijas salīdzināšanu var veikt Būvniecības ieceres 
dokumentāciju sadaļā, kuru atver nospiežot pogu <Būvniecības ieceres 
dokumentācija> būvniecības lietā šķirklī “Dokumenti”.  

 
141. Attēls. Būvniecības ieceres dokumentācijas atvēršana. 

Pēc pogas <Būvniecības ieceres dokumentācija> nospiešanas atvērsies Jūsu 
organizācijā saņemtā un saskaņotā aktuālā Būvniecības ieceres 
dokumentācija (būvprojekts).  
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142. Attēls. Būvniecības ieceres dokumentācija 

Lai savērstu vai izvērstu projekta daļas, lapas, saskaņojumus jāspiež uz 

zilajām bultiņām. Izvēršanai , savēršanai ciet . 

Lai salīdzinātu būvniecības ieceres dokumentācijas versijas, jānospiež poga 
<Salīdzināt versijas> un tad jānorāda divas salīdzināmās versijas. 

 
143. Attēls. Salīdzināmo versiju norādīšana. 

Pēc projektu versijas norādīšanas un pogas <Salīdzināt> nospiešanas, katru 
no izvēlētām versijām redz savā ekrāna pusē,  
un par katru versiju redz daļu, lapu un datņu sarakstu. Ar krāsām tiek vizuāli 
izcelts, kas mainījies. 

 
144. Attēls. Projekta versijas salīdzināšana. 

Sarakstā tiek iekļautas tās daļu versijas, kuras bija apstiprinātas izvēlētajā 
dokumentācijas versijā. Datņu saturu var apskatīt uzspiežot uz datnes 
nosaukuma. 
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11 Atzinums par būves gatavību 

Tehnisko noteikumu izdevēja darbinieks saņem darba uzdevumu ar iesniegtu 
“Atzinuma par būves gatavību ekspluatācijai pieprasījumu”, lai  sagatavotu 
atzinumu par būves gatavību ekspluatācijai, un to varētu pievienot dokumentu 
kopai, kurus izskatīs būvvalde procesā par būves pieņemšanu ekspluatācijā.  

11.1 Atzinuma par būves gatavību ekspluatācijai pieprasījums 

Ja no publiskā portāla tika izveidots jauna atzinuma par būves gatavību 
ekspluatācijai pieprasīšana, tad atzinuma sniedzēja organizācija saņem darba 
uzdevumu ‘Atzinuma par būves gatavību ekspluatācijai pieprasījuma 
izskatīšana’ uz kā pamata izsniedz atzinumu vai atteikuma lēmumu. 

 
145. Attēls. DU ‘Atzinuma par būves gatavību ekspluatācijai pieprasījuma 

izskatīšana’ saņemšana un atrādīšana sarakstā. 

Atverot darba uzdevumu var redzēt atzinuma pieprasījumā iesniegtos datus, 
jeb “Atzinuma par būves gatavību ekspluatācijai pieprasījuma” saturu. 
Dokumentā “Atzinuma par būves gatavību ekspluatācijai pieprasījums” ir šādi 
datu bloki: 

• Pamatdati – šajā blokā tiek attēlotā pamatinformācija par 
dokumentu, kā datums, numuri, izdevējiestāde, iesnieguma teksts;  

• Ierosinātājs – šajā blokā atrada atzinuma pieprasījuma ierosinātāja 
informāciju; 

• Būvniecības kārtas – šo bloku atrāda, jā būvniecība notiek pa 
kārtām, un atrāda informāciju par kuru kārtu tiek pieprasīts 
atzinums; 
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• Zemes vienības – atrāda zemes kadastra apzīmējumus un adresi; 

• Būve/telpu grupa – atrāda būves veidu, kadastra apzīmējumu, 
būvniecības veido, būves nosaukumu; 

• Atbilde -  atrāda informāciju kādā veidā vēlas saņemt atbildi uz 
iesniegumu; 

• Datnes – atrāda iesniegumā pievienotās datnes ar iespēju 
lejupielādēt. 

 
146. Attēls. Atzinuma pieprasījuma datu bloks “Pamatdati”. 
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147. Attēls. Atzinuma pieprasījuma datu bloks “Ierosinātājs”. 

 
148. Attēls. Atzinuma pieprasījuma datu bloks “Būvniecības kārtas”. 
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149. Attēls. Atzinuma pieprasījuma datu bloks “Zemes vienības” un “Būve/telpu 

grupa”. 

 
150. Attēls. Atzinuma pieprasījuma datu bloks “Atbilde” un “Datnes”. 

11.2 Pozitīva atzinuma par būves gatavību ekspluatācijai izveidošana 

Lai uzsāktu atzinuma izsniegšanu, jānospiež darba uzdevumā ‘Atzinuma par 
būves gatavību ekspluatācijai pieprasījuma izskatīšana’ poga <Sākt>.  
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151. Attēls. DU ‘Atzinuma par būves gatavību ekspluatācijai pieprasījuma 

izskatīšana’ uzsākšana. 

Nospiežot šo pogu <Sākt>, darba uzdevuma atbildīgais uzliksies tā persona, 
kas nospieda pogu, un uzdevuma statuss nomainīsies uz “Izpildē”. Ja pēc 
darba uzdevuma konfigurācijas atbildīgais jau uzlikts, tad darba uzdevumu 
izpilda atbildīgais lietotājs vai deleģē citam.  

Ar šo darbību lietotājs, citiem lietotājiem parāda, ka pie šī uzdevuma strādā 
un gatavo atbildes dokumentu. TNI lietotājam jāsagatavo “Atzinums” kā 
datne, ko pievienot BIS sistēmā un izsniegt atzinuma pieprasītājam.   

Lai izsniegtu elektroniski atzinumu uz publisko portālu, lietotājam tālāk 
jānospiež poga <Izpildīt> un tad <Apstiprināt>. 

 
152. Attēls. DU ‘Atzinuma par būves gatavību ekspluatācijai pieprasījuma 

izskatīšana’ izpilde. 
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Atzinuma sniedzēja organizācijas lietotājs var sagatavot pozitīvu atzinumu par 
būves gatavību ekspluatācijai norādot: 

• Dokumenta numurs – tiek izveidots automātiski; 

• Izdevējs – tiek norādīts automātiski kā organizācija, kuru pārstāv 
lietotājs; 

• Atzinuma saturs - brīvs teksts; 

• Pieņemtais lēmums – obligāti aizpildāms lauks. Aizpildīt var izmantojot 
izkrītošā saraksta lauku, kuru pieejamās vērtības ir: 

o Nelabvēlīgs; 

o Labvēlīgs. 

• Datne, kurā pievienots detalizēts atzinuma saturs (obligāts). 

Apstiprināšanas brīdī (izvēloties darbību <Apstiprināt>) sistēma rāda 
kļūdas paziņojumu, ja nav aizpildīti obligātie datu lauki “Datnes” un 
“Pieņemtais lēmums”. 

 

 
153. Attēls. Atzinuma par būves gatavību ekspluatācijai pievienošana. 
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Ja lietotājs apstiprina atzinuma izveidošanu, tad: 

• Saistītājs darba uzdevums tiek norādīts kā izpildīts; 

• Saistītā pieprasījuma statuss tiek norādīts kā ‘Apstiprināts’; 

• Būvniecības lietā tiek izveidots jauns dokuments ‘Atzinums par 
būves gatavību ekspluatācijai’ statusā ‘Apstiprināts’. 

• Atzinuma izdošanas datums ir tā apstiprināšanas datums.  

• Atbilstošās ieceres ierosinātājam un pieprasījuma iesniedzējam tiek 
nosūtīts paziņojums par izsniegto atzinumu. 

Ja lietotājs atceļ atzinuma izveidošanu, tad saistītājs darba uzdevums paliek 
neizpildīts un saistītā pieprasījuma statuss netiek mainīts. 

Dokumentam ar statusu “Apstiprināts”, tā apskates formā ir pieejami visi lauki, 
arī lauks “Pieņemtais lēmums”. 

 
154. Attēls. Atzinums par būves gatavību ekspluatācijai - apskate 

11.3 Negatīva atzinuma izveidošana 

Tehnisko noteikumu izdevēja darbinieks var sagatavot negatīvo atzinumu par 
būves gatavību ekspluatācijai, lai ieceres izstrādātāju informētu par 
konstatētiem trūkumiem un nepieciešamajām darbībām. 
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Lai izsniegtu elektroniski atzinumu uz publisko portālu, lietotājam tālāk 
jānospiež poga <Izpildīt> un tad <Noraidīt>. 

 

Lietotājs sagatavo negatīvu atzinumu par būves gatavību ekspluatācijai 
norādot: 

• Dokumenta numurs – tiek izveidots automātiski; 

• Izdevējs – tiek norādīts automātiski kā organizācija, kuru pārstāv 
lietotājs; 

• atzinuma saturs - brīvs teksts; 

• datne, kurā pievienots detalizēts atzinuma saturs. 

• Ja lietotājs apstiprina atzinuma izveidošanu, tad: 

• Saistītājs darba uzdevums tiek norādīts kā izpildīts; 

• Saistītā pieprasījuma statuss tiek norādīts kā ‘Noraidīts’; 

• Būvniecības lietā tiek izveidots jauns dokuments ‘Atzinums par būves 
gatavību ekspluatācijai’ statusā ‘Noraidīts’, ar pazīmi ka tas nav 
redzams būvvaldes darba vietā. 

Atzinuma izdošanas datums ir tā apstiprināšanas datums. Atbilstošās ieceres 
ierosinātājam un pieprasījuma iesniedzējam tiek nosūtīts paziņojums par 
izsniegto atzinumu.  

Ja lietotājs atceļ atzinuma izveidošanu, tad saistītājs darba uzdevums paliek 
neizpildīts un saistītā pieprasījuma statuss netiek mainīts. 

11.4 Papildinformācijas pieprasīšana atzinumam 

Tehnisko noteikumu izdevēja lietotājs var norādīt un pieprasīt trūkstošo 
informācija iesniedzējam, lai pieprasītu papildus informāciju. 
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Iekšējās sistēmas tehnisko noteikumu izdevēja lietotājs, pildot darba 
uzdevumu par atzinumu par būves gatavību ekspluatācijai var norādīt, ka 
trūkst informācija, lai pieņemtu gala lēmumu. 

Lai pieprasītu papildus informāciju iesniedzējam, lietotājam jānospiež darba 
uzdevumā poga <Citas darbības> un tad <Gaidīt uz klientu>. 

 

 

Atvērsies logs, kur jānorāda nepieciešamā papildus informācija, kāda 
informācija trūkst, ievadot piezīmes tekstu, un datums līdz kuram jāiesniedz 
atbilde ar trūkstošo informāciju.  

 
155. Attēls. Papildus informācijas pieprasīšana. 

Papildus var pagarināt darba uzdevuma izpildes datumu.  
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156. Attēls. DU pagarināšanas opcija. 

Ja tiek pagarināts izpildes datums, papildus var norādīt sistēmā reģistrēto 
pamatojošo lēmumu, piemēram, par izskatīšanas pagarināšanu. Ieteikums 
pagarināt tad, ja papildus informācija netiek iesniegta līdz norādītajam 
datumam ‘Atbildēt līdz’. 

Saglabājot papildinformācijas pieprasījuma datus, sistēma izveido 
paziņojumus publiskajā portālā pieprasījuma iesniedzējam un ieceres 
ierosinātājam un, atkarībā no personas e-pastu saņemšanas uzstādījumiem, 
nosūta e-pastu par izveidotiem paziņojumiem. Pieprasījumu par papildus 
informācijas iesniegšanu atrāda publiskajā portālā ar ‘Trūkst informācija’. 

Trūkstošās informācijas pieprasījuma faktu, lietotājs redz iekšējā sistēmā pie 
dokumenta, uz kā pamata tika izveidots darba uzdevums un pie paša darba 
uzdevuma, kur tas tika pievienots. 

 
157. Attēls. DU uzlikšana uz ‘Gaidīt uz klientu’. 

Ja darbinieks nesaņem atbildi līdz norādītajam atbildes datumam, tad sistēma 
automātiski uzstāda darba uzdevumu kā atsāktu, uzliekot statusu 'Izpildē' un 
izveidojot paziņojumu un e-pastu atbildīgajam darbiniekam, ka atbilde nav 
saņemta. 
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Darba uzdevuma notikumu vēsturē reģistrē trūkstošās informācijas 
pieprasīšanu. 

11.5 Atzinuma izdošanas termiņa pagarināšana 

Iekšējās sistēmas tehnisko noteikumu izdevēja lietotājs, pildot darba 
uzdevumu par atzinumu par būves gatavību ekspluatācijai var norādīt, ka 
trūkst informācija ar <Gaidīt uz klientu>  un uz tā pamata pagarināt vai, ja 
netika iesniegta papildus pieprasītā informācija, tad var pagarināt ar opciju  
<Citas darbības>/ <Pagarināt izpildes termiņu>. 

Lai pagarinātu darba uzdevuma izpildes datumu, lietotājam jānospiež darba 
uzdevumā poga <Citas darbības> un tad < Pagarināt izpildes termiņu>. 

 
158. Attēls. Opcija pagarināt izpildes termiņu atzinuma izsniegšanai. 

Norāda datumu, līdz kuram tiek pagarināts izpildes termiņu un pagarināšanas 
pamatojumu. 

 
159. Attēls. Atzinuma izniegšans izpildes termiņa pagarināšana. 

 Saglabājot izpildes termiņa pagarināšanas informāciju, sistēma izveido 
paziņojumus publiskajā portālā pieprasījuma iesniedzējam un ieceres 
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ierosinātājam un, atkarībā no personas e-pastu saņemšanas uzstādījumiem, 
nosūta e-pastu par izveidotiem paziņojumiem. 

Pieprasījuma notikumu vēsturē reģistrē izpildes termiņa pagarināšanas faktu. 
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12 NKMP atļauja 

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, kas BIS sistēmā reģistrēta kā 
Tehnisko noteikumu izdevēja organizācija, var saņemt elektronisku 
pieprasījumu par ‘NKMP atļaujas izdošanu’ vai ‘Projekta saskaņošanu’. 
Saņemot šos pieprasījumus jeb darba uzdevumus, darbinieks var sagatavot 
‘NKMP atļauju’, lai to varētu pievienot dokumentu kopai, kurus izskatīs 
būvvalde.  

Ja no publiskā portāla tika izveidots un iesniegts dokuments ‘NKMP atļaujas 
saņemšanas iesniegums’, tad NKMP saņem darba uzdevumu ‘NKMP 
atļaujas izdošana’ uz kā pamata izsniedz atļauju. 

 

 
160. Attēls. DU ‘NKMP atļaujas izdošana’ saņemšana un atrādīšana sarakstā. 

Atverot darba uzdevumu “NKMP atļaujas izdošana”, var redzēt iesnieguma 
datus jeb “NKMP atļaujas saņemšanas iesnieguma” saturu. Dokumentā 
“NKMP atļaujas saņemšanas iesniegums” ir šādi datu bloki: 

• Pamatdati – šajā blokā tiek attēlotā pamatinformācija par 
dokumentu, kā datums, numuri, izdevējiestāde;  

• Informācija par iesniedzēju - šajā blokā atrāda iesniedzēja 
informāciju un iesniedzēja pilnvarojumus vai deleģējumus; 

• Būvniecības kārtas – šo bloku atrāda, jā būvniecība notiek pa 
kārtām, un atrāda informāciju par kuru kārtu tiek pieprasīts 
atzinums; 

• Ieceres ierosinātājs – šajā blokā atrāda būvniecības ieceres 
ierosinātāja informāciju; 
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• Būvdarbu veicējs – atrāda būvdarbu veicēja informāciju, ja tāda tika 
norādīta iesniegumā; 

• Būvdarbu vadītājs - atrāda būvdarbu vadītāja informāciju, ja tāda 
tika norādīta iesniegumā; 

• Atbildīgo būvdarbu vadītājs - atrāda atbildīgā būvdarbu vadītāja 
informāciju, ja tāda tika norādīta iesniegumā; 

• Atbilde -  atrāda informāciju kādā veidā vēlas saņemt atbildi uz 
iesniegumu; 

• Pamatojums - iesnieguma teksts; 

• Datnes – atrāda iesniegumā pievienotās datnes ar iespēju 
lejupielādēt. 

 
161. Attēls. NKMP atļaujas saņemšanas iesnieguma datu bloks “Pamatdati”. 
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162. Attēls. NKMP atļaujas saņemšanas iesnieguma datu bloks “Informācija par 
iesniedzēju”. 

 
163. Attēls. NKMP atļaujas saņemšanas iesnieguma datu bloks “Būvniecības 

kārtas”. 

 
164. Attēls. NKMP atļaujas saņemšanas iesnieguma datu bloki par iesaistītajām 

personām. 

 
165. Attēls. NKMP atļaujas saņemšanas iesnieguma datu bloks “Atbilde”. 
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166. Attēls. NKMP atļaujas saņemšanas iesnieguma datu bloks datu bloki 

“Pamatojums” un “Datnes”. 

 

 

12.1 NKMP atļaujas sagatavošana uz iesnieguma pamata  

Lai uzsāktu atļaujas izsniegšanu, jānospiež darba uzdevumā ‘NKMP atļaujas 
izdošana’ poga <Sākt>.  
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167. Attēls. Darba uzdevuma ‘NKMP atļaujas izdošana’ uzsākšana. 

Nospiežot šo pogu <Sākt>, darba uzdevuma atbildīgais uzliksies tā persona, 
kas nospieda pogu, un uzdevuma statuss nomainīsies uz “Izpildē”. Ja pēc 
darba uzdevuma konfigurācijas atbildīgais jau uzlikts, tad darba uzdevumu 
izpilda atbildīgais lietotājs vai deleģē citam.  

Ar šo darbību lietotājs, citiem lietotājiem parāda, ka pie šī uzdevuma strādā 
un gatavo atbildes dokumentu. TNI lietotājam jāsagatavo “Atļauja” kā datne, 
ko pievienot BIS sistēmā un izsniegt pieprasītājam.   

Lai izsniegtu elektroniski ‘NKMP atļauju’ uz publisko portālu, lietotājam tālāk 
jānospiež poga <Izpildīt> un tad <Apstiprināt>. 

 
168. Attēls. DU ‘NKMP atļaujas izdošana’ izpilde. 

Tiks atvērts logs, kur būs iespējams norādīt jau sagatavotu atļauju vai ar 
iespēju izveidot jaunu  NKMP atļauju. 
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169. Attēls. NKMP atļaujas pieprasījuma apstiprināšana.  

Nospiežot pogu <Veidot jaunu NKMP atļauju> lietotājs var sagatavot atļauju 
norādot: 

Dokumenta datums – dokumenta izdošanas datums; 

Dokumenta numurs – BIS piešķirtais dokumenta numurs; 

Esošais nomenklatūras numurs – norāda, ja dokumenta oriģināls ir izveidots 
citā sistēmā; 

Pamatojuma dokuments – norāda no klienta saņemto NKMP atļaujas 
saņemšanas iesniegumu vai Būvprojektu; 

Nosaukums – dokumenta nosaukums, ja nepieciešams; 

Izdevējs – Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde; 

Atļaujas derīguma termiņš – Ielasās automātiski no spēkā esošās 
būvatļaujas, apliecinājuma kartes vai paskaidrojošā raksta; 

NKMP jāpiedalās pieņemšanā ekspluatācijā – pazīmes lauks; 

Dati par kultūras pieminekli. Obligāti. Var pievienot vairākus pieminekļus, par 
katru norādot: 

Kultūras pieminekļa numurs – simbolu virknes ievade; 

Būvdarbi kutūras piemineklī – izvēle no vērtību saraksta, kurā var atzīmēt 
vienu vai vairākas vērtības: 

o Kultūras piemineklī; 

o Kultūras pieminekļa teritorijā; 

o Kultūras pieminekļa aizsardzības zonā; 

Pielikums – obligāts, pievienot NKMP atļaujas datni. 

Aizpildot datus jānospiež poga <Saglabāt> un jāturpina ar apstiprināt. 
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170. Attēls. NKMP atļaujas dokumenta aizpildīšana. 

Ja lietotājs apstiprina atļaujas izveidošanu, tad: 

Saistītājs darba uzdevums tiek norādīts kā izpildīts; 

Saistītā pieprasījuma statuss tiek norādīts kā ‘Apstiprināts’; 

Būvniecības lietā tiek izveidots jauns dokuments ‘NKMP atļauja’ statusā 
‘Apstiprināts’. 

Atļaujas izdošanas datums ir tā apstiprināšanas datums.  

Atbilstošās ieceres ierosinātājam un pieprasījuma iesniedzējam tiek nosūtīts 
paziņojums par izsniegto atļauju. 

Ja lietotājs atceļ atļaujas izveidošanu, tad saistītājs darba uzdevums paliek 
neizpildīts un saistītā pieprasījuma statuss netiek mainīts. 
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12.2 NKMP atļaujas sagatavošana uz projekta saskaņošanas pamata  

NKMP darbinieks, kas ir iekšējās sistēmas lietotājs var pievienot ‘NKMP 
atļauju’ un norāda, ka tā izriet no projekta saskaņojuma, lai izsniegtu atļauju 
jau projekta saskaņošanas laikā.  

Ja NKMP organizācija ir saņēmusi darba uzdevumu ‘Projekta saskaņošana’, 
lietotājs var izskatīt un saskaņot projektu. (Par projekta saskaņošanu skatīt 
aprakstu Projekta skaņošana.) Ja uz saskaņojuma pamata jāizsniedz NKMP 
atļauja, lietotājs var būvniecības lietas sarakstā atvērt lietu un pievienot jaunu 
dokumentu ‘NKMP atļauja’. 

 
171. Attēls. NKM atļaujas pievienošana pie lietas. 

Lai atļaujā norādītu, ka tā ir izsniegta uz skaņojuma pamata, lietotājs kā 
pamatojošo dokumentu norāda būvniecības lietai saistīto Būvprojekta 
dokumentu. 
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172. Attēls. NKMP atļauja uz būvprojekta pamatojuma. 

Tālākā apstrāde notiek līdzīgi kā NKMP atļaujas sagatavošana uz iesnieguma 
pamata. 

12.3 NKMP atļaujas atteikuma sagatavošana un apstiprināšana 

NKMP lietotājs var sagatavot NKMP atļaujas atteikumu, lai pieprasītājam 
izsniegtu motivētu NKMP atļaujas atteikumu. 

NKMP darbinieks var sagatavot negatīvo atzinumu par būves gatavību 
ekspluatācijai, lai ieceres izstrādātāju informētu par konstatētiem trūkumiem 
un nepieciešamajām darbībām. 

Lai izsniegtu elektroniski atzinumu uz publisko portālu, lietotājam tālāk 
jānospiež poga <Izpildīt> un tad <Noraidīt>. 
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173. Attēls. NKMP atļaujas saņemšanas iesnieguma noraidīšana. 

Tiks atvērts logs, kur būs iespējams norādīt jau sagatavotu atļaujas atteikumu 
vai ar iespēju izveidot jaunu  NKMP atļaujas atteikuma lēmumu. 

 
174. Attēls. NKMP atļaujas pieprasījuma noraidīšana.  

Lietotājs sagatavo negatīvu atzinumu par būves gatavību ekspluatācijai 
norādot: 

Dokumenta datums – dokumenta izdošanas datums; 

Dokumenta numurs – BIS piešķirtais dokumenta numurs 

Esošais nomenklatūras numurs – norāda, ja dokumenta oriģināls ir izveidots 
citā sistēmā; 

Pamatojuma dokuments – norāda no klienta saņemto NKMP atļaujas 
saņemšanas iesniegumu; 

Nosaukums – dokumenta nosaukums, ja nepieciešams; 

Izdevējs – Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde; 

Atteikuma pamatojums – formatējama teksta ievades lauks; 

Dati par kultūras pieminekli. Var pievienot vairākus pieminekļus, par katru 
norādot: 

o Kultūras pieminekļa numurs – simbolu virknes ievade; 
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o Būvdarbi kultūras piemineklī – izvēle no vērtību saraksta, kurā 
var norādīt vienu vai vairākas vērtības: 

▪ Kultūras piemineklī; 

▪ Kultūras pieminekļa teritorijā; 

▪ Kultūras pieminekļa aizsardzības zonā; 

Pielikums - pievienot NKMP atteikuma datni. 

 

Pēc dokumenta sagatavošanas, lietotājs to saglabā un turpina apstiprināšanu 
ar pogu <Apstiprināt>. 

Ja lietotājs apstiprina atļaujas atteikumu, tad: 

Saistītājs darba uzdevums tiek norādīts kā izpildīts; 

Saistītā pieprasījuma iesniegums statuss tiek norādīts kā ‘Noraidīts’; 
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Būvniecības lietā tiek izveidots jauns dokuments ‘NKMP atļaujas atteikuma 
lēmums’ statusā ‘Apstiprināts’. 

Atbilstošās ieceres ierosinātājam un pieprasījuma iesniedzējam tiek nosūtīts 
paziņojums par izsniegto dokumentu. 

 

 
175. Attēls. Atļaujas iesnieguma un atteikuma atrādīšana pie lietas dokumentiem. 

Pēc ‘NKMP atļaujas atteikuma lēmuma apstiprināšanas’ dokumentam ‘NKMP 
atļaujas saņemšanas iesniegumam’ tiek uzstādīts statuss ‘Noraidīts’. 

Ja lietotājs atceļ atzinuma izveidošanu, tad saistītājs darba uzdevums paliek 
neizpildīts un saistītā pieprasījuma statuss netiek mainīts. 

12.4 Papildinformācijas pieprasīšana NKMP atļaujas iesniegumam 

NKMP lietotājs var norādīt un pieprasīt trūkstošo informācija iesniedzējam, lai 
pieprasītu papildus informāciju. 

Iekšējās sistēmas tehnisko noteikumu izdevēja lietotājs, pildot darba 
uzdevumu par atzinumu par būves gatavību ekspluatācijai var norādīt, ka 
trūkst informācija, lai pieņemtu gala lēmumu. 

Lai pieprasītu papildus informāciju iesniedzējam, lietotājam jānospiež darba 
uzdevumā poga <Citas darbības> un tad <Gaidīt uz klientu>. 

 

 
176. Attēls. DU opcija <Gaidīt uz klientu>. 
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Atvērsies logs, kur jānorāda nepieciešamā papildus informācija, kāda 
informācija trūkst, ievadot piezīmes tekstu, un datums līdz kuram jāiesniedz 
atbilde ar trūkstošo informāciju.  

 
177. Attēls. Papildus informācijas pieprasīšana. 

Papildus var pagarināt darba uzdevuma izpildes datumu.  

 
178. Attēls. DU pagarināšanas opcija. 

Ja tiek pagarināts izpildes datums, papildus var norādīt sistēmā reģistrēto 
pamatojošo lēmumu, piemēram, par izskatīšanas pagarināšanu. Ieteikums 
pagarināt tad, ja papildus informācija netiek iesniegta līdz norādītajam 
datumam ‘Atbildēt līdz’. 

Saglabājot papildinformācijas pieprasījuma datus, sistēma izveido 
paziņojumus publiskajā portālā pieprasījuma iesniedzējam un ieceres 
ierosinātājam un, atkarībā no personas e-pastu saņemšanas uzstādījumiem, 
nosūta e-pastu par izveidotiem paziņojumiem. Pieprasījumu par papildus 
informācijas iesniegšanu atrāda publiskajā portālā ar ‘Trūkst informācija’. 

Trūkstošās informācijas pieprasījuma faktu, lietotājs redz iekšējā sistēmā pie 
dokumenta, uz kā pamata tika izveidots darba uzdevums un pie paša darba 
uzdevuma, kur tas tika pievienots. 
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179. Attēls. DU uzlikšana uz ‘Gaidīt uz klientu’. 

Ja darbinieks nesaņem atbildi līdz norādītajam atbildes datumam, tad sistēma 
automātiski uzstāda darba uzdevumu kā atsāktu, uzliekot statusu 'Izpildē' un 
izveidojot paziņojumu un e-pastu atbildīgajam darbiniekam, ka atbilde nav 
saņemta. 

Darba uzdevuma notikumu vēsturē reģistrē trūkstošās informācijas 
pieprasīšanu. 

12.5 Atļaujas izdošanas termiņa pagarināšana 

Iekšējās sistēmas tehnisko noteikumu izdevēja lietotājs, pildot darba 
uzdevumu par atzinumu par būves gatavību ekspluatācijai var norādīt, ka 
trūkst informācija ar <Gaidīt uz klientu>  un uz tā pamata pagarināt vai, ja 
netika iesniegta papildus pieprasītā informācija, tad var pagarināt ar opciju  
<Citas darbības>/ <Pagarināt izpildes termiņu>. 

Lai pagarinātu darba uzdevuma izpildes datumu, lietotājam jānospiež darba 
uzdevumā poga <Citas darbības> un tad < Pagarināt izpildes termiņu>. 

 
180. Attēls. Opcija pagarināt izpildes termiņu atļaujas izsniegšanai. 
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Norāda datumu, līdz kuram tiek pagarināts izpildes termiņu un pagarināšanas 
pamatojumu. 

 
181. Attēls. Atļaujas izniegšans izpildes termiņa pagarināšana. 

 Saglabājot izpildes termiņa pagarināšanas informāciju, sistēma izveido 
paziņojumus publiskajā portālā pieprasījuma iesniedzējam un ieceres 
ierosinātājam un, atkarībā no personas e-pastu saņemšanas uzstādījumiem, 
nosūta e-pastu par izveidotiem paziņojumiem. 

Pieprasījuma notikumu vēsturē reģistrē izpildes termiņa pagarināšanas faktu. 
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13 Pielikumi 

13.1 Sadarbības līguma sagatave 
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