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Semināra plāns 
un tēmas

Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS

1) Informācija par jaunumiem un papildinājumiem 
BIS, kas iestrādāti uzturēšanas ietvaros:

• Paziņojums par būvniecību (PAZ);

• Klusēšanas piekrišanas principa (KPP)  izstrāde;

• Jauns dokumenta veids “Būvvaldes sarakste” un jauna 
sadaļa ‘Lēmumi/Norādījumi;

• Citi piegādātie labojumi, uzlabojumi.

2) Biežāk uzdotie aktuālie jautājumi par:
• Paziņojums par būvniecību aizpildīšanā pašu spēkiem;

• Iekšējo saskaņošanu BISP pusē, kur tos var redzēt;

• Projekta lapas saskaņošanu būvdarbu gaitā;

• “Trūkst informācijas” atbildes sniegšanas termiņa 
nokavēšanu, ko darīt;

• Atzinuma norādīšanu 3.grupes būvēm pie nodošanas 
ekspluatācijā, kāpēc prasa obligāti;

• Kadastrālās uzmērīšanas lietas pieprasīšanu, ko darīt, ja ilgi 
nesaņem atbildi;

• Būvniecības kārtām, kāpēc nevar norādīt, ja sniedz 
būvprojektu minimālā sastāvā;

• E-pasta verifikāciju.
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10:00-12:00 – seminārs

12:00-12:30 – atbildes 

uz jautājumiem



E-pakalpojumi “Paziņojums par būvniecību” (PAZ)
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• Iesnieguma veidi “Paziņojums par būvniecību” gadījumā:
• Paziņojums par būvniecību;

• Iesniegums par paziņojuma atcelšanu;

• Iesniegums par paziņojuma pagarināšanu;

• Iesniegums par paziņojuma būvdarbu pabeigšanu. 

• Iesniegums par izmaiņām būvniecības procesa dalībnieku sastāvā;

• Papildināts ‘Iesniegums izmaiņu veikšanai būvprojektā’, lai var iesniegt arī paziņojumam par būvniecību;

• Izmaiņas dokumentā ‘NKMP atļaujas saņemšanas iesniegums’;

Citi dokumenti, kas jau sistēmā ir bijuši :
• Iesniegums brīvā formā;

• Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojums;

• Iesniegums kadastrālās uzmērīšanas ar datu reģistrāciju/aktualizāciju Kadastrā pieprasījumam;

• Būvlaukuma nodošanas akts;

• Tehniskās apsekošanas atzinums;

• Iesniegums par obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas polisēm;



Pieņemt zināšanai vai atstāt bez izskatīšanas PAZ

• Paziņojuma par būvniecību gadījumā būvvaldei nav iecere jāakceptē un nav būvdarbi jāpieņem 
ekspluatācijā. Vienīgais, ko būvvalde var darīt, ir pieņemt pamatotu lēmumu paziņojuma par būvniecību 
atcelšanai, ja iecerē paredzētais būvdarbu sastāvs neatbilst ĒBN 7.1 nosacījumiem.

• Būvvalde nenoraida, bet var atcelt. 
• Darba uzdevumā «Būvniecības uzsākšanas paziņojuma izskatīšana» būvvaldēm nav <Noraidīt> vai <Apstiprināt>, kā tas ir 

citās būvniecības iecerēs, bet ir pieejamas darbības:

• Pieņemt zināšanai;

• Atstāt bez izskatīšanas;  

• Atcelt, veidojot ‘Lēmums par paziņojuma par būvniecību atcelšanu’.

• Atcelt var arī ierosinātājs no BISP puses.

• Veidojot ‘Lēmums par paziņojuma par būvniecību atcelšanu’ PAZ atceļas arī, ja tas tika atstāts bez izskatīšanas.

• Vecajiem paziņojumiem vecās darbības <Apstiprināt>, <Noraidīt>.

• Citos darba uzdevumos par saņemtajiem iesniegumiem saistībā ar paziņojumu par būvniecību būvvalde var iepazīties vai 
atstāt bez izskatīšanas. Nav darbības <Noraidīt>, bet ir papildināts, ka var pieprasīt trūkstošo informāciju.
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Paziņojums par būvniecību statusi un stadijas

• Kad iesniedz ‘Paziņojums par būvniecību’ Izmaiņas pieejamo dokumentu sarakstā, ja 
būvniecības lieta ir izveidota uz paziņojuma par būvniecību pamata;

• Papildinājumi par stadijas atlikšanu, lai var iesniegt trūkstošo informāciju.
• Pēc veiksmīgas iesnieguma iesniegšanas un reģistrēšanas būvvaldē, automātiski iestājas stadija ‘Būvdarbi’, bet lai 

varētu iesniegt labojumus pēc ‘Gaidīt uz klientu’ uzlikšanas, stadiju sistēma uzliek ‘Iecere’.

• Lai pabeigtu būvdarbus, jāiesniedz «Iesniegums par paziņojuma būvdarbu pabeigšanu». 

• Var veikt pirmsreģistrāciju no BISP puses. 

• Pabeigt iesniegšanu pēc pirmsreģistrācijas varēs nākamajā dienā.

• Iesniedzot būvdarbu pabeigšanu automātiski iestāsies stadija ‘Ekspluatācijā’.

• Var pieprasīt trūkstošo informāciju, tad mainās stadija uz ‘Nodošanā ekspluatācijā’. 

• Ja PAZ jau iesniegta būvdarbu pabeigšana, šobrīd ir noņemtas 
<Citas darbības>  →  <Atgriezt uz ‘Akceptēts’>  un <Atgriezt uz ‘BUN izpildīti’>,
jo šādi statusi nav paredzēti šim dokumentam.
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Par ierosinātāja maiņu "Paziņojumā par būvniecību".

• "Paziņojumā par būvniecību" (PAZ), kur ir  iesniegts “Iesniegums ierosinātāja maiņai”,  būvvaldei 
šis darba uzdevums jāizpilda un jāmaina ierosinātājs ar lēmumu. 

• Jo šādā gadījumā iesniegums iesniegts no ‘Sabiedrības informēšanas par būvniecības procesiem’, un 
to darījis jaunais īpašnieks, kuram nav vēl piekļuve lietai.

• Šādā gadījumā ierosinātājs automātiski nenomainīsies, un šim DU automātiski neuzliksies “Atstāts bez 
izskatīšanas”.

• Automātiski ierosinātājs mainās, ja tiek iesniegts no BL kā jaunais iesniegums “Iesniegums par 
paziņojuma būvniecības dalībnieku izmaiņām”,  kas iestrādāts PAZ izstrādes ietvaros.

• Jaunie īpašnieki nemaz nevar izveidot šo iesniegumu no būvniecības lietas, jo nav piekļuves 
būvniecības lietai. To šobrīd var izveidot tikai vecais īpašnieks jeb ierosinātājs, vai pilnvarotā 
persona.
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Klusēšanas piekrišanas principa (KPP)  izstrāde.

• Pabeigta KPP principa izstrādes uzsākšanas 1.daļa:
• Iestrādāta pazīme "Piemērojams administratīvais process" darba uzdevumu konfigurācijā un darba uzdevuma izveidošanā;

• “Paskaidrojuma raksts ēkas vai tās daļas lietošanas veida maiņai bez pārbūves” iestrādāta automātiskā akceptēšana pēc 
darba uzdevuma termiņa beigām, ja ir KPP pazīme;

• Ja darba uzdevumam izpildes termiņu pagarina un tam piemērojams administratīvais process, tad jānorāda obligāti lēmums;

• Ja darba uzdevumam ir KPP pazīme un tiek pagarināts izpildes termiņš, tad šo KPP pazīmi noņem;

• Var atlasīt darba uzdevumu, kuriem ir KPP pazīme un tie tiek izcelti sarakstā;

• Iestrādāts KPP piemērošanas attēlošana lēmuma/atzīmes izdrukā;

• Būvniecību lietu meklēšanā jauns atlases kritērijs “Spēkā "klusēšanas-piekrišanas" princips”.  

• Plānotie nākamie darbi attiecībā uz KPP izstrādi:
• Lai NKMP tiktu veikta būvprojekta automātiskā skaņošana un citi DU;

• Pazīme ir jāiestrādā saskarnēs ar TNI un RDVIS;

• Lai BV tiktu veidots automātiska iecere lēmums, BUN un būvdarbu pabeigšanas atzīmes;

• TNI automātiskā būvprojekta skaņošana ar papildus nosacījumiem;

• Lēmuma/Atļaujas/Atzīmes/Saskaņojuma anulēšana ar lēmumu.

• Skatīt iepriekšējo semināru, kur detalizētāk par izstrādāto priekš KPP.
• 19.08.2022. vebinārs "Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS" (prezentācija)
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https://bis.gov.lv/system/resources/W1siZiIsIjIwMjIvMDgvMTkvNTI0YWRoaHNzOF8yMDIyLjA4LjE5X0tQUF8xLmRhX2FfQ2l0YXNfYWt0X3YxLnBkZiJdXQ/2022.08.19_KPP_1.da%C4%BCa_Citas_akt_v1.pdf


BIS2 Jauns dokumenta veids ‘Būvvaldes sarakste’ un sadaļa 
‘Lēmumi/Norādījumi’.

• 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, lai saglabātos 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 un Atzinumu dokumentā.

• Jauna sadaļa ‘Lēmumi/Norādījumi’.
• Jaunas lomas - BIS2 būvniecības lietas lēmumu/norādījumu skatītājs, BIS2 ekspluatācijas lietas 

lēmumu/norādījumu skatītājs
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Citi piegādātie labojumi, uzlabojumi septembrī.

• Atverot labošanā būvatļauju, atrādīs dzeltenu brīdinājums, ka visas iepriekš uzliktās 
atzīmes būs jāliek atkārtoti.

• Būvinspektora piekļuve ierobežotas pieejamības būvniecības lietai.

• Tāmes augšupielādei veikti veiktspējas uzlabojumi un kārtošanā;

• Izmaiņas būvkomersantu klasifikācijas procesā.
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Biežāk uzdotie aktuālie 
jautājumi no BISP 
lietotājiem.

10



Paziņojums par būvniecību aizpildīšana pašu spēkiem

• Vai obligāti jāaizpilda visi ievades soļi Paziņojumā par būvniecību?

• Nav visi ievades soļi obligāti jāaizpilda. Ir ievades soļi, kuros var nospiest darbību <Tālāk> bez datu 
aizpildīšanas. Piemēram, ievades solis ‘Apdrošināšana’ un ‘Līgumi’. 

• Kādi dokumenti jāpievieno, ja nojauc pašu spēkiem vecu šķūnīti?

• Jāpievieno skaidrojošais apraksts, kur tiek aprakstīts:

• kas tiks nojaukts (kadastra apzīmējums);

• kādā stāvoklī  šī būve, kāpēc nojauc; 

• vai ir pieslēgta inženierkomunikācijām.;

• kādā veidā tiks nojaukta – manuāli vai ar kādu tehniku;

• ko darīsiet ar būvgružiem.

• Var pievienot zemes robeža plānu, ģenplāna shēmu vai shematisku plānu/skici, kur parādiet, kura ēka 
tiks nojaukta. Piemēram, pārvelkot ar krustu.

• Fotofiksāciju, kāds šobrīd izskatās šķūnītis.

• Kādu pavadošu dokumentāciju iesniegt, labāk atbildēs būvvaldes darbinieki.
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Iekšējo saskaņošanu BISP pusē, kur tos var redzēt?

• Kur apskatīt pie kā apstājusies iekšējā saskaņošana?

• Dokuments atrodas iekšējā saskaņošanā BISP, bet nezin kā apskatīties, kurš vēl nav saskaņojis. 

• Atverot iesniegumu/dokumentu, kas ir statusā ‘Iekšējā saskaņošana’, jāpārbauda, kas tika norādīti kā 
‘Iesaistītās personas’ un arī zemāk būs redzams, kura persona ir saskaņojusi vai uzlikusi savu 
apliecinājumu.

• Arī Būvniecības lietas šķirklī ‘Dokumentu saskaņojumi’ var skatīt, kuri saskaņojumi vēl gaida apstrādi.
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Par projekta lapas saskaņošanu būvdarbu gaitā.

• No 2022.gada jūlija pievienojot jaunu lapas revīziju, izmaiņu būvniecības lietai, kas ir stadijā 
‘Būvdarbi’, jānorāda veikto izmaiņu pamatojumu:

• “Atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 69.punktam.”;

• “Atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 115.punktam.”;

• “Atbilstoši Būvniecības likuma 16. panta otrai divi prim daļai.”.

• Atkarībā no norādītajiem izmaiņu pamatojumiem, pie lapu saskaņošanas pārbaudīs vai 
nepieciešams eksperta vai būvvaldes saskaņojums. 

• Ja vismaz vienai lapai, kā izmaiņu pamatojums ir norādīts “Atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 69.punktam.”, tad 
būs paziņojums “Ir nepieciešams eksperta atzinums”. 

• Ja vismaz vienai lapai, kā izmaiņu pamatojums ir norādīts “Atbilstoši Būvniecības likuma 16. panta otrai divi 
prim daļai.”, tad atrādīs paziņojumu “Ir nepieciešams būvvaldes saskaņojums”.
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“Trūkst informācijas” atbildes sniegšanas termiņa 
nokavēšanu, ko darīt.

• Ja nokavēts “Trūkst informācijas” atbildes sniegšanas termiņš:

• Nebūs vairs iespēja iesniegt labojumu. Būvvaldei iesniegums atnācis atpakaļ kā ‘Neatbildēts’. 

• Šādā gadījumā jāvēršas pie attiecīgās organizācijas, kam iesniegums iesniegts, lai atkārtoti 
uzliek <Gaidīt uz klientu>, pieprasot trūkstošo informāciju. 

• Jāņem vērā, ja būvvaldei būs jāpagarina darba uzdevuma izpildes termiņš, viņiem būs jāpievieno 
lēmums.

• Otra opcija, ka noraida iesniegumu. Tad varēs sniegt jaunu iesniegumu.
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Atzinuma norādīšanu 3.grupes būvēm pie nodošanas 
ekspluatācijā, kāpēc prasa obligāti.

• Ja TNI organizācija savā profilā ir norādījusi, ka viņi ir ‘3. grupas būvju obligātais atzinumu 
sniedzējs, tad pie 3.grupas būves nodošanas ekspluatācijā rādīs, ka vajag obligāti. 

• Iesniedzamo dokumentu saraksts iesniegumā ‘Apliecinājums par būves vai tās daļas gatavību 
ekspluatācijai’ sadaļā ‘Atzinumi’, ja iesniegumā ir iekļauta 3. grupas būve, tiek izveidoti ieraksti par 
atzinumiem no tehnisko noteikumu izdevējiem ar darbības sfēru ‘3. grupas būvju obligātais 
atzinumu sniedzējs’.

• Tas nenozīmē, ka patiešām jāpieprasa viņiem atzinumi. Ja esat pārliecināti, ka nav nepieciešams 
atzinums no attiecīgās TNI organizācijas, norādiet paskaidrojumu. 
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Kadastrālās uzmērīšanas lietas pieprasīšanu, ko darīt, ja ilgi 
nesaņem atbildi.

• Apliecinājumā par būves gatavību vai PR/AK būvdarbu pabeigšanas iesniegumā, ieliekot ķeksi ‘VZD 
pieprasījumi’ ievades solī, tas nenozīmē, ka pieprasīta Kadastrālās uzmērīšanas lieta.

• Lai caur BIS pieprasītu kadastrālo uzmērīšanas lietu, pie Būvniecības lietas jāizvēlas un jāiesniedz 
dokuments 

• https://www.kadastrs.lv/ var arī sekot līdzi VZD pasūtījumiem.

• Jāvēršas pie Valsts zemes dienesta, ja apstrāde vēl ir viņu pusē. Ja pieprasījums veiksmīgi nav izveidots 
vai atnākusi atbilde ilgāk pa divām dienām, tad zvanīt BIS Atbalsta dienestam. 
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Būvniecības kārtām, kāpēc nevar norādīt, ja sniedz 
būvprojektu minimālā sastāvā.

• Pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas Būvniecības politikas departamenta sniegto viedokli, 
projektēt pa kārtām būvprojektu minimālā sastāvā nedrīkst. 

• Būvniecības informācijas sistēmā kārtās drīkst dalīt būvprojektu, nevis būvprojektu minimālā 
sastāvā, taču nav aizliegts arī būvprojektā minimālā sastāvā norādīt kārtas, bet tad tas darāms 
pievienojamajās datnēs.

• Šobrīd informāciju par to, ka ir paredzēta būvniecība kārtās var norādīt:

• Paskaidrojuma rakstā – sadaļā ‘Atbildīgā iestāde’ ir pazīme ‘Būvprojekta realizācija noritēs pa kārtām’

• Ieceres iesniegumā - sadaļā ‘Atbildīgā iestāde’, ja ir atzīmēta ‘Vēlos saņemt atzīmi par projektēšanas 
nosacījumu izpildi’.

• Līdz ar to, iesniedzot būvprojektu minimālā sastāvā, informāciju par kārtām var norādīt tikai 
datnēs. Strukturētos datos tas nav paredzēts pie minimālā sastāva. Sniedzot pilno projektu 
varēs norādīt būvniecības kārtas strukturētā veidā.

• Vairāk informācijas Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, sk. 26. 
punktu un 26.3. punktu.
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E-pasta verifikāciju.

• Juridiskajām personām e-pastu var verificēt tā pārstāvis fiziskā persona, kura var mainīt arī to e-pastu. 
Persona, kurai ir tiesības labot JP profilu un norādīt kontaktinformāciju.

• Viens un tas pats e-pasts var būt pilnīgi visām personām (gan juridiskajai, gan fiziskajai, kā arī jur.p. pārstāvju 
profiliem. Jāsaprot, ka verificēts netiek e-pasts kā tāds, verificēta tiek cilvēka piekļuve e-pastam.
• E-pasts nav vairs unikāls nevienam. Tas tika mainīts.

• Piemērs.
• Jānim ir verificēts e-pasts janis@bisdemo.lv. Ilze sev portālā ieraksta to pašu e-pastu. Kad sistēma gribēs sūtīt e-pastu Ilzei,

tā sūdzēsies, ka e-pasts nav verificēts, bet sūdzēsies uz janis@bisdemo.lv. 

• Jānis joprojām saņems visus Jānim adresētos e-pastus, bet dusmosies, jo pēkšņi viņš saņems arī BIS paziņojumus, ka nevar 
kaut ko sūtīt uz neverificētu e-pastu, kaut tas, patiesībā būs adresēts Ilzei.

• Ja Ilze nospiedīs "verificēt" e-pastam janis@bisdemo.lv, tad verifikācijas pasts aizies uz to adresi, bet Jānis to nevarēs 
verificēt. Ja Ilzei būs ļauts piekļūt Jāņa e-pastam, tad viņa gan varēs izmantot verifikācijas saiti.

• Ja Ilze tiks pie e-pasta un, izmantojot saiti, verificēs, ka ir tikusi pie tā e-pasta, tad sistēma turpmāk uz janis@bisdemo.lv  
sūtīs gan Jānim, gan Ilzei adresētus e-pastus.

• Ir situācijas, kad piemēram, Jānis deleģē Ilzi veidot ieceri viņa vārdā. Ilze norāda Jāni kā ierosinātāju, bet tad 
pieliek viņam savu kontaktadresi. Rezultātā e-pasts ir neverificēts un neverificējams, jo Jānim ir cits e-pasts
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➢ 19.augustā bija iepriekšējais seminārs "Aktuālie 
jautājumi un jaunumi BIS”, kur tika apskatītas šādas 
tēmas: :
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1) Turpinās klusēšanas piekrišanas principa (KPP)  izstrāde.
• Pabeigta KPP principa izstrādes uzsākšanas 1.daļa:

• Iestrādāta pazīme "Piemērojams administratīvais process" darba 
uzdevumu konfigurācijā un darba uzdevuma izveidošanā;

• “Paskaidrojuma raksts ēkas vai tās daļas lietošanas veida maiņai bez 
pārbūves” iestrādāta automātiskā akceptēšana pēc darba uzdevuma 
termiņa beigām, ja ir KPP pazīme;

• Mainīts, ja darba uzdevumam izpildes termiņu pagarina un tam 
piemērojams administratīvais process, tad jānorāda obligāti lēmums;

• Ja darba uzdevumam ir KPP pazīme un tiek pagarināts izpildes termiņš, tad 
šo KPP pazīmi noņem;

• Var atlasīt darba uzdevumu, kuriem ir KPP pazīme un tie tiek izcelti 
sarakstā;

• Iestrādāts KPP piemērošanas attēlošana lēmuma/atzīmes izdrukā;
• Būvniecību lietu meklēšanā jauns atlases kritērijs “Spēkā "klusēšanas-

piekrišanas" princips”.  
• Plānotie nākamie darbi attiecībā uz KPP izstrādi.

• 2) Citi jaunākie funkcionālie labojumi vai izmaiņas.



➢ 22.jūlijā bija iepriekšējais seminārs "Aktuālie jautājumi 
un jaunumi BIS”, kur tika apskatītas šādas tēmas: :
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• 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.



➢ 17.jūnijā bija 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: :

22

• 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.



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

