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Tehnisko noteikumu izdevēja darba vieta 

Darba uzsākšana BIS tehnisko noteikumu izdevēja darba vietā 
https://bis.gov.lv/bis2/lv/login. 

Pirmreizējā pieslēgšanās sistēmā 

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. 

 

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

 
1. Attēls. Vienotā pieteikšanās. 
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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. 

 

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.  

 
2. 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.  
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Lai izveidotu sev lietotāju nospiediet pogu <Apstiprināt>. Lai atceltu lietotāju izveidi 
nospiediet pogu <Atcelt>. 

 

Sistēmas noteikumi 

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

 
3. 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 noteikumiem. 
 

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

Līguma slēgšana par sistēmas izmantošanu 

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. 

 
4. Attēls. Paziņojums, ka jānoslēdz līgums. 

Ja lietotājs nav organizācijas paraksttiesīga 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. 
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Lai sāktu izveidot līgumu, nospiediet pogu <Pievienot jaunu>. Pēc pogas 
nospiešanas atvērsies forma “Līgums par sistēmas izmantošanu”. 

 
5. 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, līdz ar to tekstu jānorāda atbilstošajā locijumā. 

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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6. 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>.   

 
7. 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. 
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8. 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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Līguma saskaņošana ar citām paraksttiesīgajām personām 

 
9. 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. 

 
10. 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>. 

 
11. 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”.  

 
12. 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>.  

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. 

 
13. Attēls. Tiek izsaukta e-parakstīšanas komponente. 

 

 

http://www.eparaksts.lv/
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14. 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. 

 
15. Attēls. Līgums nodots saskaņošanā ar BVKB. 

Kad līgums tiks parakstīts no BVKB puses, tas kļūs aktīvs un uzrādīsies arī spēkā 
stāšanās datums.  
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16. 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”.) 

 

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).  

 
17. Attēls. “Tiesību administratora deleģējumi” izvēlne. 

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

 
18. Attēls. Tiesību administratora pievienošana. 
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Nospiežot pogu <Pievienot jaunu> atvērsies forma, kur norādīt personu, ko 
vēlaties norādīt kā organizācijas tiesību administratoru.  

 
19. Attēls. Tiesību administratora norādīšana. 

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”.) 

 


