Iesnieguma iesniegšana komersanta reģistrācijai būvkomersantu reģistrā
Iesniegšanas pamācība Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)-www.bis.gov.lv (Sistēma atbalsta e-paraksts eID kartē un e-paraksts viedkartē).
1. Lai izmantojot e-pakalpojumu komersants iesniegtu iesniegumu par reģistrāciju, nepieciešams “Pieslēgties kontam” (skatīt attēlā).

2. Identifikācijai jāizmanto kāda no internetbankām vai elektroniskā identifikācijas karte (eID) un jāveic atzīme “Piekrītu
autentifikācijas noteikumiem un personas datu (vārda, uzvārda un persona koda) nosūtīšanai partnerim”.
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3. Pēc autorizēšanās BIS, kreisajā pusē nepieciešams izvēlēties sadaļas “Būvkomersantu reģistra e-pakalpojumi” .

3.1. Jāizvēlas apakšsadaļa “Būvkomersantu reģistrs”-“Iesniegums komersanta reģistrācijai būvkomersantu reģistrā”.
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4. Sadaļā “Uzņēmumu reģistra piešķirtais reģistrācijas numurs” jāievada komersanta reģistrācijas numurs, sistēma automātiski ielasīs
pārējos datus. Kad tas izdarīts, spiediet pogu “Tālāk”. Iesniegumu reģistrācijai jāparaksta ar drošu elektronisku parakstu (sistēma
atbalsta eParakstu eID kartē un eParaksts viedkartē).

Sadaļā “UR piešķirtais reģistrācijas
numurs” jāievada reģistrācija numurs
un sistēma automātiski ielasīs pārējos
datus
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4.1. Ja, ievadot informāciju, parādās paziņojums, ka pēc Uzņēmuma reģistra datiem Jūs neesat paraksttiesīgā persona, lai turpinātu
iesnieguma izveidi, nepieciešams pievienot pilnvaru, kas apliecina tiesības iesniegt šo informāciju uzņēmuma vārdā.
Pēc pilnvaras pievienošanas jāspiež poga “Tālāk”.

Ja tiek parādīts šāds paziņojums, tas nozīmē, ka
persona, kas vēlas iesniegt reģistrācijas
iesniegumu, nav paraksttiesīgā persona pēc UR
datiem. Lai varētu iesniegt reģistrācijas
iesniegumu, šai personai jāpievieno pilnvara,
kas apliecina tās tiesības šo iesniegumu iesniegt.
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5. Kontaktinformācija saziņai ar reģistra iestādi jānorāda obligāti. Tā netiek norādīta publiskajā BIS portālā. Šo kontaktinformāciju
izmantos reģistra darbinieki, lai nepieciešamības gadījumā sazinātos ar komersantu, kā arī uz šo e-pasta adresi tiks nosūtīts Reģistra
iestādes pieņemtais lēmums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Kad visa kontaktinformācija ievadīta, spiediet pogu
“Tālāk”.

Komersanta juridiskā adrese
parādīsies automātiski, to nav
iespējams rediģēt, tās izmaiņu
gadījumā tās mainās līdz ar izmaiņām
uzņēmumu reģistrā

Kontaktinformācija saziņai ar reģistra
iestādi jānorāda obligāti. Tā neparādīsies
publiski, šo informāciju izmantos reģistra
darbinieki, lai sazinātos ar uzņēmumu.
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6. Nākamajā sadaļā iespējams norādīt būvspeciālistus (var reģistrēties arī nenorādot būvspeciālistu). Kad informācija ir norādīta, jāspiež
poga “Tālāk”.
Jāievada
būvspeciālista
sertifikāta numurs
vai vārds, uzvārds

Darba līguma
numurs, datums

Pienākumu pildīšanas
perioda sākuma
datums tiks norādīts
kā būvkomersanta
reģistrācijas datums

Jāatlasa jomas,
kurās
būvspeciālists tiks
nodarbināts

Ja vēlaties pievienot vairāk kā
vienu būvspeciālistu sarakstam,
izmantojiet pogu “pievienot vēl
vienu”
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6.1.Ievadot informāciju par jaunu būvspeciālistu, var parādīties paziņojumi par neprecizitāti ievadītajā informācijā, piemēram, ja
sertifikāts ir nederīgs (piemēram, beidzies iesniegtā sertifikāta derīguma termiņš)

Ja, pievienojot būvspeciālistu, parādās šāds
paziņojums, tas nozīmē, ka sertifikāts ir
nederīgs un būvspeciālistu ar šo sertifikātu
nebūs iespējams iekļaut būvspeciālistu
sarakstā

6.2.Paziņojums par neprecizitāti ievadītajā informācijā parādīsies arī gadījumā, ja tiks ievadīta informācija par sertifikātu, kas ir
pārreģistrēts. Tādā gadījumā nepieciešams ievadīt pārreģistrētā sertifikāta numuru

Ja, pievienojot būvspeciālistu, parādās
šāds paziņojums, tas nozīmē, ka
sertifikāts ir pārreģistrēts un to norādīt
nebūs iespējams, jāizvēlas un jānorāda
jaunais/-ie pārreģistrētais/tie sertifikāti,
kas norādīti paziņojumā iekavās
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7. Lai reģistrējoties norādītu būvspeciālistu, nepieciešams būvspeciālista saskaņojums.

Pievienojot jaunu būvspeciālistu, nepieciešams viņa
saskaņojums. Lai būvspeciālistam nosūtītu paziņojumu par
nepieciešamību saskaņot iesniegumu, jānorāda būvspeciālista
e-pasts. Ja sistēma automātiski nav ielikusi e-pastu, to var
ierakstīt manuāli

Lai iesniegumu nodotu saskaņošanai, sākumā jāatzīmē lauciņi par
informācijas patiesuma apliecinājumu un informācijas publicēšanu
atbilstoši Būvkomersantu reģistrācijas noteikumiem

!!! Dokmenta iesniegšana jāturpina pēc būvspeciālista saskaņojuma saņemšanas!!
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8. Kad iesniegums nodots saskaņošanai, Būvspeciālists autorizējas BIS, kur savā “Profilā” izvēlas sadaļu “Reģistra paziņojumi” un tad
“Skatīt” saņemto paziņojumu.
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9. Tālāk būvspeciālists var apskatīt informāciju par komersantu un līgumu, kuru nepieciešams apstiprināt vai noraidīt.
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10. Kad būvspeciālists iesniegumu ir saskaņojis, nospiežot pogu “Apstiprināt”, komersants autorizējas BIS un turpina iesniegšanu, fiziskas
personas profilā izvēloties sadaļu “Iesniegtie dokumenti”. Iesnieguma sagatavei statuss ir “Saskaņots”. Lai turpinātu iesniegšanu,
jāspiež uz dokumenta nosaukuma “Iesniegums komersanta reģistrācijai būvkomersantu reģistrā”.

Iesniegums komersanta reģistrācijai būvkomersantu reģistrā
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11. Pēc saskaņošanas jāveic valsts nodeva apmaksa. Nonākot apmaksas sadaļā, var izvēlēties iespēju “Apmaksa ar Maksājuma moduli”,
lai valsts nodevu samaksātu sistēmā. Gadījumā, ja valsts nodeva jau ir samaksāta, tad jāievada informācija par veikto maksājumu
sadaļā “Maksājuma uzdevuma informācija” un jāspiež poga “Tālāk”
Pēc funkcijas “Apmaksa ar
Maksājuma moduli”
izmantošanas nepieciešams
atgriezties pie iesnieguma, lai
pabeigtu iesniegšanu

Jāievada “Maksājuma uzdevuma informācija”, ja maksājums veikts ārpus BIS sistēmas

Maksājums veicams tikai vienā no sadaļām, tātad, ja maksājums veikts caur “Apmaksa ar Maksājuma moduli”, šo pašu informāciju nav
nepieciešams ievadīt zemāk sadaļā “Maksājuma uzdevuma informācija”

12. Nākamais solis ir “Sagatavot iesniegumu parakstīšanai” (Sistēma atbalsta e-paraksts eID kartē un e-paraksts viedkartē)
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12. Kad valsts nodeva ir samaksāta un nopiesta poga “Tālāk”, jāspiež poga “Sagatavot iesniegumu parakstīšanai” (Sistēma atbalsta eparaksts eID kartē un e-paraksts viedkartē).

apstiprināts

13. Pēc tam jāspiež poga “Parakstīt un iesniegt”. Tas atvērs e-parakstītāja logu, kur dokumentu vajadzēs parakstīt ar drošu elektronisko
parakstu (Sistēma atbalsta e-paraksts eID kartē un e-paraksts viedkartē).
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14. Ja iesniegums būs veiksmīgi iesniegts, tad sadaļā “Iesniegtie dokumenti” pie iesnieguma būs norādīts statuss “Iesniegts”

Iesniegums komersanta reģistrācijai būvkomersantu reģistrā
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