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Semināra plāns 
un tēmas

Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS

1) Nesen veiktie labojumi vai papildinājumi BISP 
pusē:
➢ Būvniecības lietas stadijā 'Ideja' izbeigšana no ierosinātāja puses

➢ Kas jauns sadaļā ‘Būvdarbu gaita’:

• Precizējumi Būvdarbu žurnāla lejupielādē, iespēja lejupielādēt SDA bez 
pielikumiem;

• Labojumi ‘Būvdarbu līguma’ pievienošanā un atrādīšanā;

• Labojumi tāmēs atkārtotā augšupielādē un dzēsto ierakstu atsaistīšana 
no tāmes;

• Būvdarbu žurnāla ierakstu validācijas precizējumi.

➢ Nodošanā ekspluatācijā:

• Apliecinājums par būves gatavību - kāpēc izmet “Kļūda ievadītajos 
datos”?

• Korekcijas VZD un VVDZ pieprasījumiem.

➢ Uzlabojumi pilnvarās un deleģējumos:

• No deleģējuma var pats saņēmējs atteikties;

• Kas jāņem vēra, ja norāda derīguma termiņā stadijas.

2) Nesen veiktie labojumi vai papildinājumi BIS2 
pusē:
➢ Pilnveidoti BL aktuālie dati, BL meklēšana;

➢ Precizējumi atlikto būvdarbu pārbaudēs, par lietas izbeigšanu un 
termiņu kontroles DU;

➢ Jauni lauki dokumentos, VUGD dokumenti

3) Citi veiktie uzlabojumi un gaidāmie uzlabojumi.
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10:00-12:00 – seminārs

12:00-12:30 – atbildes 

uz jautājumiem



➢ Nesen veiktie labojumi vai papildinājumi BISP pusē:
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• Būvniecības lietas stadijā 'Ideja' izbeigšana no ierosinātāja puses
• Lūgums realizēt pilno SDA, ikdienas darbu u.c. lejuplādi bez pielikumiem BISp
• Nav iespējams pievienot Būvdarbu līgumus …
• Būvdarbu žurnāla Ikdienas darbu lejupielāde …
• Būvdarbu līgumi …
• Izmaiņas, lai dzēšot BŽ ierakstu, tas atsaistītos no tāmes
• Nepieciešams pamainīt receptes numura validāciju
• Pārlādējot tāmes sarakstu tiek zaudēta atsauce uz norādīto tāmes pozīciju
• Nepieciešams iestrādāt pogu "ATTEIKTIES" pie deleģējuma, tāpat kā pilnvarās
• Kļūda iesniedzot_ Iesniegums par būves neesību (bez būvniecības lietas)
• Kļūdas iesniegumā par būves neesību bez būvniecības lietas (portāls)
• Nepieciešams papildināt BŽ lejupielāde ar kārtām…
• Būvuzrauga noņemšana pienāk paziņojumi pēc dalības beigām ..
• BIS lēna darbība veidojot pilnvaras vai deleģējumu
• Lūgums noņemt iespēju norādīt atzīmi “Vēlos paātrinātu pakalpojuma izpildi”. …
• Kļūda ievadītajos datos, sagatavojot apliecinājumu par būves gatavību …



Būvniecības lietas stadijā 'Ideja' izbeigšana no ierosinātāja 
puses
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1. Ierosinātājs vai tā pilnvarotā persona var izbeigt būvniecības lietu stadijā ‘Ideja’. Lietotājs atver 
izveidotu ieceres iesniegumu un tajā izvēlas darbību <Izbeigt lietu>.

Ja lietotājs apstiprina izvēlēto darbību, tad:

• būvniecības lietai uzstāda stadiju ‘Izbeigta’.

• izveido ierakstu par lietas izbeigšanu būvniecības lietas vēsturē portālā.

2. Izbeigtas lietas dati tiek atrādīti saskaņā ar izstrādāto funkcionalitāti, kad tika ieviesta 
Būvniecības lietas stadija ‘Izbeigta’ portālā (2.kārtas 6.laidiens). 

• Atgādinājums, ka ir jauns būvniecības lietu atlases kritērijs “Atlasīt slēgtas lietas”.
• Slēgtās un ekspluatācijā nonākušās lietas pēc noklusējuma sarakstā neatlasa.



Kas jauns sadaļā ‘Būvdarbu gaita’
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1. Precizējumi Būvdarbu žurnāla lejupielādē, iespēja lejupielādēt SDA bez pielikumiem;

• Lejupielādes precizējumi, izmantojot atlasīšanas kritērijus – laika periodu, tāmes pozīcijas. 

• Papildināta BŽ lejupielāde ar informāciju par kārtām.

2. Labojumi ‘Būvdarbu līguma’ pievienošanā un atrādīšanā;

3. Labojumi tāmēs atkārtotā augšupielādē un dzēsto ierakstu atsaistīšana no tāmes;

4. Būvdarbu žurnāla ierakstu validācijas precizējumi.



Iespēja lejupielādēt SDA, ikdienas darbus u.c. bez pielikumiem
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1. Kad lietotājs izvēlas darbību <Lejupielādēt> piedāvā izvēlēties lejupielādi ar datnēm vai bez 
datnēm.

2. Ja lietotājs izvēlas lejupielādi ar datnēm, datne tiek sagatavota saskaņā ar esošu 
funkcionalitāti.

3. Ja lietotājs izvēlas lejupielādi bez datnēm, tiek sagatavotas tikai Excel datnes, pielikumu 
mapes netiek veidotas.



Būvdarbu līgumi
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1) Neizpildījās korekti nosacījumi, kas tika izstrādāti 2.kārtas 6.laidienā, kur bija rakstīts:

- darba līguma pasūtītājs, kuros lietotājs ir norādīts kā izpildītājs ar tiesībām pievienot līgumus;

- darba līguma izpildītājs, kuros lietotājs ir norādīts kā izpildītāja darbinieks ar tiesībām pievienot līgumus.

• Bija iestājusies situācija, ja ABV no ģenerāluzņēmēja uztaisīja lietvedim līgumu (fiz.p.) tad 
lietvedim bija jāvar, veidot tālāk līgumus ģenerāluzņēmēja vārdā, bet nevarēja.

• Tas ir salabots! Lietvedim jāvar reģistrēt līgumus ģenerāluzņēmēja vārdā, ja iedotas arī 
tiesības reģistrēt līgumu. 

2) Ierosinātāji nevarēja redzēt būvdarbu līgumus. Paziņojumos, kur bija saite uz konkrēto 
būvdarbu līgumu, izmeta kļūdu ‘Pieeja liegta’.

• Tagad ierosinātāji arī var redzēt Būvdarbu gaitas līgumus, bet bez summām. 



Tāmes

8

1. Izmaiņas, lai dzēšot BŽ ierakstu, tas atsaistītos no tāmes.

• Veikti labojumi, ja BŽ ieraksts tiek dzēsts, tas tiek atsaistīts no tāmes. 

• Veicot tāmes atjaunošanu - caur csv vai manuāli - tiek pārbaudīts vai tāmes ieraksts ir 
piesaistīts "aktīviem" jeb nedzēstiem ierakstiem.  Dzēsts ieraksts ir neaktīvs ieraksts un 
to nav jāņem vērā.

2. Pārlādējot tāmes sarakstu tika zaudēta atsauce uz norādīto tāmes pozīciju.

• Nedrīkst ļaut pārlādēt tāmes datus no konfigurācijas šķirkļa, ja tāmes pozīcijas ir jau 
piesaistītas BŽ ierakstos. Jābūt pēc tāda paša principa, kā manuāli neļauj labot tāmi, ja 
tā ir piesaistīta kādam ierakstam.



Citi precizējumi BŽ ierakstiem
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1) Būvdarbu žurnāla ierakstu validācijas precizējumi.

• Pamainīta receptes numura validācija, receptes numurs nav jāņem vērā no ierakstiem, kas 
ir sagatavē vai dzēsts.

2) Šobrīd tiek risināta problēma par pārstrādāto atkritumu reģistrēšanu, ievadīšanu un bilances 
rēķināšanu līdzi.

• Atkritumu veida pieejamais apjoms = Deklarētie - Izvestie - Iestrādātie – Reģenerētie.

• Pārsaukts Ikdienas un Speciālajos darbos bloks “Būvniecības atkritumu iestrāde” par 
“Būvniecības atkritumu iestrāde inženiertehniskām vajadzībām”.



Veiktie labojumi nodošanā ekspluatācijā
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• Sagatavojot ‘Apliecinājumā par būves gatavību’,  kāpēc izmet “Kļūda ievadītajos datos” un nepielasa 
būves datus, zemes vienības datus un dalībniekus?

1) Visbiežākais iemesls, ka zemes vienība vai būve vairs neeksistē  VZD datos, jo tās ir dzēstas.

• To var viegli pārbaudīt https://www.kadastrs.lv/.

• Piemēram, ja zemes vienība vairs nav ar tādu kadastra apzīmējumu, tad būtu jāiesniedz iesniegums 
par izmaiņām būvatļaujā vai PR/AK. Uz kā pamata būvvalde veidos izmaiņu lēmumu un aktualizēs 
datus.

2) Zemes vienībai BISā ir vecā adrese, kas adrešu reģistrā vairs nav. 

• To arī  var pārbaudīt https://www.kadastrs.lv vai no BIS2 puses būvvalde var atjaunot zemes 
vienības datus.

3) Ja zemes vienībai vairs nav adreses radās problēma, ka nevarēja noteikt administratīvo teritoriju. 

(!) Tika piegādāts labojums, ja nav adrese vai pēc adrešu koda nevar noteikt, jo ir vecā adrese, kas 
vairs adrešu reģistrā neeksistē, tad adm.ter. nosaka citādā veidā -> pēc punkta.

https://www.kadastrs.lv/


Izmaiņas, kas attiecas uz VZD pieprasījumiem

• No BIS nevar pieprasīt VZD paātrināto izpildi.

• BKU iesniegumā un iecerēs ar būvniecības veidu 'Lietošanas veida maiņa bez 
pārbūves' VZD pieprasījuma datu blokā, pagaidām noņemta pazīme par 
paātrināto izpildi un tā informatīvo paziņojumu, lai to nevarētu uzstādīt. 
Noņemta iespēju norādīt atzīmi “Vēlos paātrinātu pakalpojuma izpildi”.

• Vēršam uzmanību, ka BKU pakalpojumu paātrinātā kārtībā var iesniegt Valsts 
zemes dienestā.
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VVDZ pieprasījuma ievades un apstrādes uzlabojumi

• BISP VVDZ pieprasījumu solī papildināts:

1) Jauns lauks Zemesgrāmatas nodalījuma norādīšanai. Nodalījumu var norādīt manuāli 
vai meklēt pēc kadastra numura. 

• Nodalījuma numurs – lauks paredzēts Zemesgrāmatas nodalījuma norādīšanai. Nodalījuma 
numuru izvēlēties no saraksta pēc kadastra numura norādīšanas.

2) Pielikumu sarakstā kontrolē kā papildus obligātu dokumenta veidu 'kvīts par kancelejas 
nodevas samaksu’.

• Papildināts lietotājam atrādāmos informatīvos paziņojumus ar paziņojumu.

3) Iestrādāta datņu e-paraksta validācija un vienas datnes kontrole. Datnes formātā EDOC vai 
ASIC nedrīkst sevī saturēt vairāk par vienu datni.

• Precizēts, mainīts VVDZ pieprasījumu apstrādes process:
• Personas datu padošanai mainīta, lai padotu īpašniekus, ierosinātājs, trešā puse, pilnvarotā persona, 

maksātājs.

• VVDZ pieprasījumu apstrādes process darbojas, ja ir ieslēgts vismaz viens no parametriem 
VVDZ_REQUESTS_ENABLED un VVDZ_PROCESSING_ENABLED.
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VVDZ pieprasījuma ievades solis
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Uzlabojumi pilnvarās un deleģējumos

14

• No saņemtā deleģējuma var pats saņēmējs atteikties. 

• Iepriekš varēja atcelt jur. personas pārstāvji, kuri varēja veikt deleģējuma apstiprināšanu.

• Kas jāņem vēra, ja norāda derīguma termiņā stadijas.

• Ja atzīmēs, piemēram, stadiju ‘Nodošanā ekspluatācijā’, tad šī pilnvara arī darbosies tikai 
tad, ka lieta būs šajā stadijā. Tas nozīmē, ka nedarbosies šī pilnvara, ja BL būs stadijā 
‘Būvdarbi’. 

• Ir papildinājumi ar arī EL/ML, tās tagad var arī piereģistrēt no iekšējās sistēmas-
Pārvaldnieku reģistra.

• Par to sīkāk nākamajā seminārā par EL/ML.



➢ Nesen veiktie labojumi vai papildinājumi BIS2 pusē:

15

• Sistēma izveidojusi nederīgu automātisku uzdevumu _par atlikto būvdarbu pārbaudi
• Pilnveidot BL aktuālos datus (VISAS LIETAS)
• Nepieciešams iekļaut BL ''Ātrās meklēšanas'' rīkā atzīmi "Atlasīt slēgtās lietas«
• Vizēšanas stadijā neatrādās dati (BIS-EL lietās)
• Dokumenta pārvietošana sistēmas kļūda dokumenta pārvietošanā
• Neļaut būvvaldei izdzēst būvdarbu gaitas dalībniekus no būvatļaujas, atverot to 

labošanā, ja būvdarbu žurnālā ir saistoši ieraksti ar šo personu. 
• Atgādinājumi DU uzsākot Pieeja liegta
• DU "BUN termiņa kontrole" atcelšana PR lietošanas veida maiņa bez pārbūves
• BUN termiņu kontrole AK (lēmums) pie BUN atzīmes tiek piedāvāts tikai sistēmas 

paraksts 
• Lūgums uzlabot DU aprēķinu svētku dienām 
• Lūgums precizēt EL riska algoritmu..
• Nenoslēdzās lieta, neiestājas stadija Ekspluatācija 
• VUGD Lēmuma izstrāde
• VUGD informatīvs paziņojums un VUGD lēmums
• 2. Lūgums izveidot un iespējot brīvu lauku ‘’Nosaukums’’ dokumenta formā: atzinumam 

par būves pārbaudi un būvatļaujas pielikumam 
• Ar "Iesniegums dalībnieku maiņai"  nenomainās būv. gaitas dalībnieki  PAZ 01.03.2022. 
• BIS2 rēķinu pievienošanas, labošanas, summas jāsaglabā lietas vēsturē
• Lūgums ievietot Sistēmas reference – sistēmas ģenerētais kods 
• Rodas problēmas ar BL stadiju dēļ jaunās funkcionalitātes par lietas izbeigšanu



Pilnveidoti BL aktuālie dati, BL meklēšana
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• Jaunais atlases kritērijs “Atlasīt slēgtas lietas” pārnests uz ātrās meklēšanas sadaļu.
• Ekspluatācijā nonākušās BL un izbeigtās lietas pēc noklusējuma netiek atlasītas sarakstā.

• Tiek pilnveidoti BL aktuālie dati.
• Papildināts ar ekspluatācijā nodošanas datumu.

• Būvatļaujas gadījumā pārsaukts "Būvatļaujas derīguma termiņš" uz "Būvdarbi veicami līdz".

• Papildināta informācijas atrādīšana par kārtām:

• Ja būvniecība noris Kārtās, tad BUN izpildes datumu ņem no pirmās kārtas.

• Ja būvniecība noris Kārtās, tad aktuālajos datos atrāda kārtu, tās aktuālo statusu un datumu, kad šis 
statuss uzstādīts.

• Paziņojumu pa būvniecību (PAZ)  gadījumā pievienoti vēl šādi lauki:

• "Plānotais būvdarbu uzsākšanas datums";

• "Plānotais būvdarbu pabeigšanas datums".



Precizējumi atlikto būvdarbu pārbaudēs, par lietas izbeigšanu un 

termiņu kontroles DU
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• Veikts funkcionālai labojums, lai atlikto būvdarbu kontroles uzdevumi veidotos tikai 
akceptētajiem/parakstītājiem aktiem.

• Būvvaldēm mēģinot noslēgt DU "BUN termiņu kontrole" t.i. veicot BUN atzīmi tika piedāvāts 
<Parakstīt pielikumus ar sistēmas parakstu>, kas nebija pareizi veco projektu gadījumā.

• Risinājums: Dokumenta solī kurā tiek piedāvāta darbība <Sistēmas paraksts>, dokumentiem, kas nav 
iepriekš parakstīti ar sistēmas parakstu vai e-parakstu, dot iespēju veikt darbību <Apstiprināt>.

• "Paskaidrojuma raksts ēkas vai tās daļas lietošanas veida maiņai bez pārbūves" gadījumos 
ģenerējas nepamatoti "BUN termiņa kontroles" DU.

• Lietas stadija pazuda , ja būvniecības lietā ir dokuments par būvdarbu 
apturēšanu/pārtraukšanu. 

• Labots, ka lietu var izbeigt tikai ar dokumentu "Būvniecības ieceres akcepta atcelšana" 
("Lēmums par būvatļaujas atcelšanu"), nevis arī ar "Lēmums par būvdarbu apturēšanu" un 
"Lēmums par atļauju pārtraukt būvdarbus.



Būvniecības ieceres akcepta atcelšana lietas izbeigšanai
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• Būvvaldes lēmums ‘Būvniecības ieceres akcepta atcelšana’.

• Būvvalde var izbeigt būvniecības lietu pieņemot lēmumu ‘Būvniecības ieceres akcepta 
atcelšana’

• Esošais lēmuma veids 'Lēmums par būvatļaujas atcelšanu' mainīts uz ‘Būvniecības ieceres akcepta 
atcelšana’ un lēmuma veids 'Nelabvēlīgs', lai to būtu jāparaksta ar e-parakstu.

• Šo lēmuma veidu ļauj veidot arī būvniecības lietās paskaidrojuma rakstam un apliecinājuma kartei. 

• Ja lēmumā tiek atzīmēts, ka ir jāizbeidz būvniecības lieta, tad:

• Būvniecības lietai uzstāda stadiju ‘Izbeigta’ un izveido atbilstošu ierakstu būvniecības lietas vēsturē BIS2 
un portāla pusē.

• Būvniecības lietai kļūst slēgta labošanai.

• Tiek izveidoti pieprasījumi šīs lietas pirmsreģistrēto NĪVKIS un MKGIS objektu dzēšanai. 

• Par dzēstiem objektiem izveido ierakstu būvniecības lietas vēsturē BIS2 pusē.

• Izbeigtās lietas ir jāredz arī sertificējošām iestādēm BIS1 un BIS2 pusēs.



Jauni lauki BIS2 dokumentos
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1. Atzinumos par būves pārbaudi jauns lauks "Dokumenta nosaukums". Neobligāts.

2. Ieviest BIS2 iekšējā darba vajadzībām jebkuram dokumentam jauns lauks "Papildinformācija":

• Lauks atverams no dokumenta skatīšanās formas kreisajā pusē zem lauka "Dokumenta īpašnieks";

• Lauks ir piesaistīts organizācijai - ja komentāru ieraksta BV, tad to redz tikai konkrētā Būvvalde;  

• Darbības ar lauku fiksējam dokumenta izmaiņu vēsturē organizāciju līmenī; 

• Jaunais lauks NAV sistēmas paraksta sastāvā.

• Laukā ierakstīto komentāru var redzēt no dokumentu saraksta laukā "Nosaukums":

• Ja dokumenta ir nosaukums, tad komentārs tiek iekļauts iekavās aiz nosaukuma;

• Kolonas lauka kopējais garums  ir 30 simboli, neiekļauto informāciju aizstājot ar daudzpunkta ikonu;

• Pilnu komentāru var atvērt apskatei modālā logā,  uzspiežot uz daudzpunktu ikonas.



Izstrādāti jauni VUGD dokumenta veidi Ekspluatācijas lietā
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VUGD lēmums 

Izveidots jauns dokumentu "VUGD Lēmums", kas dotu 
iespēju VUGD BIS Ekspluatācijas lietā reģistrēt lēmumu ar 
kuru tiek apturēta Būves vai tās daļas ekspluatācija.

• Dokuments līdzīgs Būvvalde lēmumam, ar iespēju 
izvēlēties Lēmumu veidus:
• Lēmums aizliegt visas būves ekspluatāciju līdz 

bīstamības novēršanai;
• Lēmums aizliegt būves daļas ekspluatāciju līdz 

bīstamības novēršanai;
• Lēmums par ekspluatācijas aizlieguma atcelšanu visā 

būvē;
• Lēmums par ekspluatācijas aizlieguma atcelšanu daļā.

• Iespēja sasaistīt ar kādu iepriekšējo VUGD lēmumu.

• Lēmumam jāparādās lietas Norādījumi/Lēmumu šķirklī.

• Nav jābūt atbildīgajam vai izpildes termiņam.

VUGD informatīvs paziņojums



Citi BIS2 aktuālie labojumi, izmaiņas

1) Neļaut būvvaldei izdzēst būvdarbu gaitas dalībniekus no būvatļaujas, atverot to 
labošanā, ja būvdarbu žurnālā ir saistoši ieraksti ar šo personu. 

2) Papildinājumi, lai vēsturiskos apliecinājumus par būves gatavību var pārcelt uz BIS2 
reģistrētu lietu.

3) Uzlaboti DU izpildes termiņu aprēķins svētku dienām, lai ņem vērā kalendārā norādīto 
brīvdienu un pārcelto darba dienu.

4) Precizēts EL riska algoritms, lai riska aprēķinu nerēķina līdz LBN 405-21 noteiktajiem 
datumiem.

5) Rēķinu pievienošana, labošanas, samaksātās summas ievade tiek saglabāta lietas 
vēsturē.

6) Veidojot izdrukas Būvniecības lietas dokumentiem ar sistēmas parakstu tajās ievietots:
• Sistēmas reference – sistēmas ģenerētais kods.

• Ieraksts, ka "Šis dokuments ir parakstīts BIS ar elektroniskās parakstīšanas rīku, saskaņā ar 
Būvniecības likuma 24. panta 9. un 10. daļu"
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Citi lielie uzlabojumi pie kā strādājam

1) Uzsākta nākamā izstrādes kārta.

2) Jauns dizains BISP un BVKB portāla satura administrēšanas iespējām.

3) Tērzētava.

4) DIT risinājums.

5) FPRIS.

6) Uzturēšanas izmaiņu pieteikumi un kļūdas.
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Paldies par uzmanību!

Confidential 23

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

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

• Jaunumi BIS2 lietotājiem (Būvvaldēm): https://bis.gov.lv/jaunumi/jaunumi-buvvaldem

• Jaunumi  BISP lietotājiem: https://www.bis.gov.lv/jaunumi/jaunumi-bis-portala-lietotajiem-bisp

• BIS Facebook lapa: https://www.facebook.com/bislv

https://ej.uz/bis-aptauja
https://bis.gov.lv/biezak-uzdotie-jautajumi
https://bis.gov.lv/jaunumi/jaunumi-buvvaldem
https://www.bis.gov.lv/jaunumi/jaunumi-bis-portala-lietotajiem-bisp
https://www.facebook.com/bislv


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

Ja rodas problēma BISā var noderēt:
➢ Pamācība, kā pieteikt problēmu vai ieteikumu - https://ieej.lv/S52Yd

➢ Apmācību ieraksts, kā ieslēgt BIS atbalsta piekļuvi - https://ieej.lv/ZtM6G

https://bis.gov.lv/bisp/noderigi/bis-apmacibas
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fieej.lv%2FS52Yd&data=05%7C01%7CIlze.Auzaraja%40tietoevry.com%7Cb6aebe2be57947c5631608daff6c604e%7Ccbede638a3d9459f8f4e24ced73b4e5e%7C0%7C0%7C638103138198724100%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=RSnvX31sKd6M84TO6vRm1Kc5znna1b5YAK9OXoDeDWc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fieej.lv%2FZtM6G&data=05%7C01%7CIlze.Auzaraja%40tietoevry.com%7Cb6aebe2be57947c5631608daff6c604e%7Ccbede638a3d9459f8f4e24ced73b4e5e%7C0%7C0%7C638103138198724100%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=aPTg4YVrJjaneI7%2FSG9L1jGfWU6wBbniHyTqNuH0qDc%3D&reserved=0

