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Semināra plāns 
un tēmas

Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS

• Uzsākta klusēšanas piekrišanas principa 
(KPP)  izstrāde: 

• Darba uzdevumam pazīmes "Piemērojams 
administratīvais process" uzstādīšana;

• “Paskaidrojuma raksts ēkas vai tās daļas lietošanas 
veida maiņai bez pārbūves” akceptēšana pēc darba 
uzdevuma termiņa beigām;

• Darba uzdevuma izpildes termiņa pagarināšana;

• Darba uzdevuma gaidīt uz klientu termiņa 
pagarināšana un KPP pazīmes noņemšana;

• Darba uzdevumu atlase un izcelšana pēc KPP 
pazīmes;

• Plānotie nākamie darbi attiecībā uz KPP izstrādi.

• Jauns dokumenta veids “Būvvaldes 
sarakste” un tās apstrāde

• Citi jaunākie funkcionālie labojumi.
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10:00-12:00 – seminārs

12:00-12:30 – atbildes 

uz jautājumiem



➢ 17.jūnijā bija iepriekšējais seminārs "Aktuālie jautājumi 
un jaunumi BIS”, kur tika apskatītas šādas tēmas: :
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• “Paziņojums par būvniecību” funkcionalitāte un biežāk uzdotie jautājumi:
• Vai var pieprasīt labojumus un tos iesniegt?
• Vai būvvalde var noraidīt paziņojumu par būvniecību un tās būvdarbu 

pabeigšanu?
• Kuros gadījumos būvniecības lietai pazūd stadija un ko darīt?
• Kāpēc atkārtoti nevar uzlikt būvdarbi pabeigti?

• Biežāk uzdotie jautājumi par būvniecību kārtām:
• Kāpēc “neielasās” dalībnieki pie nodošanas ekspluatācijā?
• Kāpēc nevar norādīt būvi vai kāpēc “neielasās” kārtai piesaistītā būve?

• Citi biežāk uzdotie jautājumi:
• Kāpēc nenomainās būvniecības stadija uz 'Ekspluatācija'?
• Kāpēc nevar pieprasīt trūkstošo informāciju jeb uzlikt 'Gaidīt uz klientu'?
• Ko darīt, ja atrāda "Kļūda iesniedzot"?

• BIS jaunākie piegādātie labojumi un izmaiņas.



➢ 25.maijā bija iepriekšējais seminārs "Aktuālie jautājumi 
un jaunumi BIS”, kur tika apskatītas šādas tēmas: :
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• Turpinājums “Paziņojums par būvniecību” funkcionalitātei:
• Biežāk uzdoto jautājumu pārskats saistībā ar “Paziņojums par būvniecību”;
• Papildinājumi iesniegumā “Paziņojums par būvniecību” un to apstrādē;
• Papildinājumi “Paziņojuma būvdarbu pabeigšanas” apstrādē;
• Iesniegums par būvniecības dalībnieku izmaiņām;
• Papildinājumi iesniegumā par izmaiņām projektā, ja tas ir paredzēts 

“Paziņojumam par būvniecību”;
• Izmaiņas paziņojuma par būvniecību neizpildīto darba uzdevumu 

automātiskai slēgšanai;
• NKMP atļaujas saņemšanas iesnieguma papildinājums , kas paredzēts 

“Paziņojumam par būvniecību”;
• Izmaiņas pieejamo dokumentu sarakstā, ja būvniecības lieta ir izveidota uz 

“Paziņojuma par būvniecību” pamata (portāls);
• Citi BIS aktuālie labojumi, izmaiņas.



➢ 8.aprīlī arī bija seminārs "Aktuālie jautājumi un jaunumi 
BIS”, kur tika apskatītas šādas tēmas: 
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• Paziņojums par būvniecību:
• Kādas izmaiņas ir Paziņojumā par būvniecību iesniegšanā un apstrādē?
• Kā iesniegt Paziņojumu par būvniecību un pabeigt būvdarbus? 
• Kā atcelt vai pagarināt Paziņojumu par būvniecību? 
• Kā mainīt ieceres veidu, ja uzlikts “Trūkst informācija”?
• Kā noraidītu ieceri kopēt un iesniegt kā jaunu ieceres veidu? 

• Citi aktuāli jautājumi un problēmas: 
• Kā iesniegt projekta labojumus, ja pieprasīta papildinformācija?
• Kā lapai uzlikt pazīmi “Vizuālais risinājums”?
• Kā verificēt e-pastu?
• Vai pilnvarotā persona var veikt lapu saskaņošanu ierosinātāja vārdā? 
• VVDZ pieprasījumu apstrāde. 

• Nesenākie uzlabojumi BIS sistēma: 
• Tāmes sarakstu augšupielāde katrai būvniecības kārtai;
• TNI projekta saskaņošanā papildus informācijas pieprasījuma atrādīšana;
• Projekta izmaiņas lapas saskaņošanā nomainīts 'Apstiprināt'  uz 'Gatavs 

saskaņošanai’;
• BIS2 pusē reģistrējot pilnvaras var norādīt kā būvspeciālistu vai 

būvkomersantu; 
• Pilnā projekta iesniegšanas kontrole, ja pieprasīta papildus informācija;
• BISP piekļūstamības uzlabojumi un citi nelielie uzlabojumi uzturēšanas 

ietvaros.



Uzsākta 
klusēšanas 
piekrišanas 
principa (KPP)  
izstrādes 1.daļa.

• Galvenās izmaiņas, kas veiktas KPP 
izstrādes 1.daļā:

1. KPP identifikācija paskaidrojuma rakstam ēkas 
vai tās daļas lietošanas veida maiņai bez 
pārbūves

2. Darba uzdevumu atlase un izcelšana pēc KPP 
pazīmes.

3. Paziņojumu teksta papildināšana ar 
informāciju ar informāciju par KPP pazīmi, ja 
darba uzdevumam ir piemērota KPP pazīme.

4. Paskaidrojuma raksts ēkas vai tās daļas 
lietošanas veida maiņai bez pārbūves 
akceptēšana pēc darba uzdevuma termiņa 
beigām, ja uz darba uzdevumu ir attiecināta 
KPP pazīme.

5. Valsts un pašvaldību organizāciju nodalīšana 
no komersantiem.

6. Darba uzdevuma gaidīt uz klientu termiņa 
pagarināšana un KPP pazīmes noņemšana.

7. Darba uzdevuma izpildes termiņa 
pagarināšana.

Confidential 6



KPP pazīme "Paskaidrojuma rakstam ēkas vai tās daļas lietošanas veida 
maiņai bez pārbūves’’.

• Šobrīd tikai ‘Paskaidrojuma rakstam ēkas vai tās daļas lietošanas veida maiņai bez pārbūves’ tiek 
uzstādīta KPP pazīme.

• Sistēmas BISP iesniegumu sinhronizācijas uz BIS2 process Paskaidrojuma rakstam ēkas vai tās daļas lietošanas 
veida maiņai bez pārbūves’ uzstāda pazīmi par klusēšanas piekrišanas principa piemērošanu, lai gadījumā, kad 
BV nav pieņēmusi lēmumu vai starplēmumu automātiski akceptētu iesniegumu.

• Sākot ar 01.07.2022 no portāla iesniegtajiem BIS2 iesniegumiem piemēro sekojošu papildus apstrādi:

1. Ja sinhronizācijas process apstrādā iesniegumu ar veidu "Paskaidrojuma raksts ēkas vai tās daļas lietošanas veida maiņai 
bez pārbūves", tad iesnieguma darba uzdevumam tiek uzstādīta pazīme par KPP piemērošanu.

2. Ja iesnieguma veids pēc gaidīt uz klientu ir mainīts uz iesniegumu "Paskaidrojuma raksts ēkas vai tās daļas lietošanas veida 
maiņai bez pārbūves", tad tiek uzstādīta pazīme par KPP piemērošanu.

3. Ja iesnieguma veids pēc gaidīt uz klientu ir mainīts no iesniegumu "Paskaidrojuma raksts ēkas vai tās daļas lietošanas veida 
maiņai bez pārbūves" uz kādu citu, tad tiek noņemta pazīme par KPP piemērošanu.
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Darba uzdevumu atlase un izcelšana, ja ir KPP pazīme.

• BIS2 lietotājs var atlasīt darba uzdevumus, lai atvieglotu darbiniekiem darba uzdevumu 
identificēšanu, kam piemērota KPP pazīme.

• Papildināta ‘Darba uzdevumu’ izvērstā meklēšanu ar lauku “Piemērots klusēšanas piekrišanas princips”.

1. Ja pazīme ir norādīta, tad tiek atlasīti tie darba uzdevumi, kam ir piemērots KPP pazīme. Netiek atlasīti darba uzdevumi, kam
šī pazīme vairs nav piemērota.

2. Ja pazīme nav norādīta atlasa visus darba uzdevumus.

3. Darba uzdevumus, kam ir spēkā KPP pazīme, izceļ darba uzdevumu sarakstā.
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Paziņojumu teksta papildināšana ar informāciju ar informāciju par KPP.

• Paziņojumu teksta papildināšana ar informāciju ar informāciju par KPP pazīmi, ja darba uzdevumam 
ir piemērota KPP pazīme.
• BIS2 darba uzdevumu un dokumentu paziņošana un atgādinājumu sistēmas process paziņojumu tekstos par darba uzdevumiem un 

dokumentiem izceļ darba uzdevumu vai dokumentu, ja darba uzdevumam ir piemērota KPP pazīme, lai pievērstu atbildīgo darbinieku 
uzmanību, par termiņa tuvošanos.

• Papildināta paziņojumu veidošana ar informāciju par KPP pazīmi, ja tā ir piemērota darba uzdevumam:

• “BIS: Aktuāli darba uzdevumi;

• “BIS: Neizpildīti darba uzdevumi”;

• “BIS: paziņojums par darba uzdevumu būvniecības lietai”;

• “BIS dokumentu kartīte” ;

• “BIS: Dokumentam netika iesniegta prasītā papildus informācija par būvniecības lietu”;

• “BIS: Iesniegta dokumenta papildus informācija”.
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Paskaidrojuma raksts ēkas vai tās daļas lietošanas veida maiņai bez 
pārbūves akceptēšana pēc darba uzdevuma termiņa beigām.

• Paskaidrojuma raksts ēkas vai tās daļas lietošanas veida maiņai bez pārbūves akceptēšana pēc 
darba uzdevuma termiņa beigām, ja uz darba uzdevumu ir attiecināta KPP pazīme

• Sistēmas process akceptē paskaidrojuma rakstu ēkas vai tās daļas lietošanas veida maiņai bez pārbūves, ja saistītajam DU 
“Paskaidrojumu raksta izskatīšana” ir piemērota KPP pazīme, lai nodrošinātu klusēšanas piekrišanas principa ievērošanu 
paskaidrojuma rakstam ēkas vai tās daļas lietošanas veida maiņai bez pārbūves.

• Katru nakti process pārbauda daba uzdevumus, kam ir piemērota KPP pazīme.

• Ja darba uzdevuma izpildes termiņš ir beidzies un darba uzdevums nav pabeigts, kā arī dokuments “Paskaidrojuma raksts ēkas vai tās daļas 
lietošanas veida maiņai bez pārbūves” ir statusā reģistrēts, tad sistēma veic PR akceptēšanu:

• Ja PR nav pārvietots uz lietu (atrodas TMP lietā), tad sistēma automātiski izveido jaunu lietu un saistītos dokumentus pārceļ uz
jaunizveidoto lietu.

• Sistēma maina PR statusu no reģistrēts uz akceptēts;

• Sistēma maina “Būvniecības ieceres dokumentācija” statusu uz akceptēts;

• Sistēma slēdz ar dokumentiem saistītos darba uzdevumus;

• Sistēma paraksta PR ar sistēmas parakstu;

• Sistēma notikumu vēsturē fiksē informāciju par KPP piemērošanu;

• Sistēma veic dokumentu izsniegšanu.
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Organizācijām jauna pazīme, ka piemērojams administratīvais process. 

• Sistēmas administrators, veidojot jaunu organizāciju vai labojot esošu, var norādīt pazīmi, ka 
organizācija piemēro administratīvo procesu, lai nodrošinātu iespēju identificēt organizācijas, kurām 
ir piemērojams administratīvais process. Valsts un pašvaldību organizāciju nodalīšana no 
komersantiem

• Lietotājs ar tiesībām labot un veidot organizāciju administrācijas modulī var norādīt pazīmi “piemērojams 
administratīvais process”. 

• Pazīme “Piemērojams administratīvais process” tiek attēlota detalizētajā organizācijas skatā.

• Organizācijām ar apakšpunktos norādīto tipu pazīme “Piemērojams administratīvais process” tiek uzstādīta 
pēc noklusēšanas:

• "B" – Būvvalde;

• "C" – Cita institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas;

• "K" – Būvniecības valsts kontroles birojs.
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Darba uzdevuma termiņa pagarināšana un KPP pazīmes noņemšana, ja 
uzliek ‘Gaidīt uz klientu’.

• Kad lietotājs ar tiesībām pildīt darba uzdevumu, uzstāda darba uzdevumam statusu ‘Gaidīt uz 
klientu’ un norāda lauku "Izpildīt līdz", lai pagarinātu darba uzdevuma izpildes termiņu:

• Ja organizācijai, kam pieder DU, ir pazīme "Piemērojams administratīvais process", tad lauks 
"Pamatojuma lēmums" ir obligāts.

• Ja organizācijai, kam pieder DU, nav pazīme "Piemērojams administratīvais process", tad lauks 
"Pamatojuma lēmums" nav obligāts.

• Pēc "Izpildīts līdz" datuma nomaiņas darba uzdevumam tiek noņemta pazīme par KPP un vairāk tā 
apstrādes laikā netiek piemērota. 

• Kad iesniedz atpakaļ būvvaldei, atkal uzstādās KPP pazīme.
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Darba uzdevuma izpildes termiņa pagarināšana

• Kad lietotājs ar tiesībām pildīt darba uzdevumu, darba uzdevumam veic darbību "Pagarināt 
izpildes termiņu":

• Ja organizācijai, kam pieder DU, ir pazīme "Piemērojams administratīvais process", tad lauks "Pamatojuma 
lēmums" ir obligāts. Laukā ir vērtību saraksts no BL lēmumiem. Realizācija pēc līdzības ar GUK.

• Ja organizācijai, kam pieder DU, nav ir pazīme "Piemērojams administratīvais process", tad lauks 
"Pamatojuma lēmums" nav obligāts. Laukā ir vērtību saraksts no BL lēmumiem. Realizācija pēc līdzības ar 
GUK.

• Pēc "Izpildīts līdz" datuma nomaiņas darba uzdevumam tiek noņemta pazīme par KPP.
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➢ Klusēšanas piekrišanas principa (KPP)  izstrādes 2.daļa 
plānotie darbi:
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• Pazīme ir jāiestrādā saskarnēs ar TNI un RDVIS.
• Lai BV tiktu veidots automātiska iecere lēmums
• Lai BV tiktu veidota automātiska BUN un būvdarbu pabeigšanas atzīmes.
• Lai NKMP tiktu veikta būvprojekta automātiskā skaņošana un citi DU.
• TNI automātiskā būvprojekta skaņošana ar papildus nosacījumiem.
• Lēmuma/Atļaujas/Atzīmes/Saskaņojuma anulēšana ar lēmumu.



Dokuments 
"Būvvaldes 
sarakste".

• BIS2 Jauns dokumenta veids 
"Būvvaldes sarakste".

• BIS2 Jaunā dokumenta "Būvvaldes sarakste" 
izdruka un sinhronizēšanas uz BISP.

• BIS2 izmaiņas datu struktūrā līdz ar 
"Būvvaldes sarakste" ieviešanu.

• Koriģēts esošo dokumentu veidu koks BIS2 
Būvvaldes lēmumu / Atzinumu dokumentā.
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BIS2 Jauns dokumenta veids "Būvvaldes sarakste".

• BIS2 Būvniecības lietās un Ekspluatācijas lietās iespējams pievienot jaunu dokumenta veidu 
“Būvvaldes sarakste”. 

• Atrodas zem sadaļas "Citi dokumenti". 

• Ar  jaunā dokumenta veida ieviešanu veiktas izmaiņas lēmumu/norādījumu datu struktūrā, lai caur vienu 
dokumentu otra dokumenta lēmuma/norādījuma datus nesabojātu vecā dokumenta vēsturisko informāciju.

• Respektīvi, ja caur vēstuli tiek pagarināts vai izpildīts lēmuma dokumenta lēmuma ieraksts, tad lēmuma 
dokumentā tiek saglabāts vēsturiskais komplekts.

• Dokumentam jauna izdruka Vestule.odt.

• Dokuments pēc tā parakstīšanas, tiks sinhronizēts uz BISP strukturēto datu formā.

• Koriģēts esošo dokumentu veidu koks BIS2 Būvvaldes lēmumu Atzinumu dokumentā.
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➢ Citi BIS aktuālie labojumi un izmaiņas.
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• Vakar aizgāja labojums, ka nākamās būvniecības kārtas uzsākšanas 
iesniegumu būvvalde var noraidīt. 

• Labojumi pārvaldnieku pilnvarās, deleģējumos.
• Ātrā meklēšana BIS1 reģistros.
• Īpašnieku lietu atrādīšanā.



Paldies par uzmanību!

JAUTĀJUMI 
UN 

ATBILDES ?
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Ieraksts būs pieejams 
https://bis.gov.lv/bisp/noderigi/bis-apmacibas

➢ Aptaujas anketa https://ej.uz/bis-aptauja

• Biežāk uzdotie jautājumi - https://bis.gov.lv/biezak-
uzdotie-jautajumi

• Jaunumi BIS2 būvvaldēm -
https://bis.gov.lv/jaunumi/jaunumi-buvvaldem

https://bis.gov.lv/bisp/noderigi/bis-apmacibas
https://ej.uz/bis-aptauja
https://bis.gov.lv/biezak-uzdotie-jautajumi
https://bis.gov.lv/jaunumi/jaunumi-buvvaldem
https://bis.gov.lv/jaunumi/jaunumi-buvvaldem

