
www.bvkb.gov.lv un www.bis.gov.lv

Par statusu «Ierobežotas pieejamības informācija» būvniecības 
lietu dokumentācijā Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)

http://www.bvkb.gov.lv/
http://www.bis.gov.lv/


(1) Publiskajā BIS portālā, sagatavojot būvniecības ieceres iesniegumu sadaļā 
«PROJEKTS», lietotājs attiecībā uz jebkuru pievienojamo dokumentāciju var 
norādīt, ka attiecīgā dokumentācijas daļa tiek klasificēta ar statusu «Ierobežotas 
pieejamības informācija», pieprasot īpašas piekļuves statusu.

(I) Publiskais «Būvniecības informācijas sistēmas» portāls (BISP)



(2) Izvēloties opciju «PIEPRASĪT ĪPAŠAS PIEKĻUVES STATUSU» publiskā BIS portāla 
lietotājs var atzīmēt informācijas veidu: «Komercnoslēpums» vai «Cits» attiecīgajai 
dokumentācijas daļai, ierakstot arī pamatojumu, kāpēc tiek norādīta «Ierobežotas 
pieejamības informācijas» pazīme. Ievadītā informācija ir jāsaglabā, noklikšķinot 
«SAGLABĀT».



(3) Pēc attiecīgās informācijas ievades ir iespējams arī apskatīt dokumentācijas 
īpašās piekļuves statusu.



Ilustratīvs piemērs būvprojekta pilnā sastāvā iesnieguma iesniegšanai no publiskā 
BIS portāla, kur lietotājs sadaļā «PROJEKTS» katrai attiecīgajai dokumentācijas daļai 
var atzīmēt pazīmi «PIEPRASĪT ĪPAŠAS PIEKĻUVES STATUSU».



(4) Sadaļā «Atbildīgā iestāde» publiskā BIS portāla lietotājs, iesniedzot būvniecības 
ieceres iesniegumu, var norādīt, ka vēlas pieprasīt attiecīgajam dokumentam 
ierobežotas pieejamības statusu, norādot informācijas veidu 
(«Komercnoslēpums» vai «Cits») un pazīmes pamatojumu.



(5) Būvvalde savā BIS darbavietā (BIS-2), apstrādājot saņemto būvniecības ieceres iesniegumu 
no publiskā BIS portāla (BISP), var redzēt, ka attiecīgajai dokumentācijas daļai būvprojektā ir 
piešķirta ierobežotas pieejamības informācijas pazīme, ko sistēma atrāda ‘sarkanas acs’ 
ikonas formā. Tikai tas būvvaldes darbinieks, kuram būs piešķirtas tiesības strādāt ar būvniecības 
lietām, kurās ir ierobežotas pieejamības informācijas pazīme, varēs veikt turpmākās darbības ar 
dokumentāciju, tai skaitā arī dokumentam noņemt ierobežotas pieejamības statusu.

Būvvalde būvniecības lietas dokumentu sarakstā var redzēt, kuram dokumentam ir piešķirta ierobežotas pieejamības 
informācijas pazīme, atrādot to ‘sarkanas acs’ ikonas formā.
Šajā gadījumā publiskā BIS portāla lietotājs bija atzīmējis, ka dokumentam «Būvniecības iesniegums ēkai» vēlas 
pieprasīt ierobežotas pieejamības statusu. Līdz ar to minēto dokumentu varēs atvērt tikai tas būvvaldes darbinieks, 
kuram BIS sistēmā būs piešķirta loma/tiesības «BIS2 Ierobežotas pieejamības informācijas administrators».



(1) Būvvalde, veidojot jaunu būvniecības lietu savā BIS-2 darbavietā var norādīt 
ierobežotas pieejamības informācijas statusu, norādot sensitīvās informācijas 
klasifikāciju, pamatojumu un derīguma termiņu.

(II) Būvvaldes «Būvniecības informācijas sistēmas» darbavieta 
(BIS-2)



(2) Būvvalde BIS-2 darbavietā kopējā būvniecības lietu sarakstā var redzēt, kurām 
būvniecības lietām ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss, atrādot attiecīgi 
‘sarkanas acs’ ikonu.



(3) Tikai tas būvvaldes darbinieks, kuram BIS sistēmā ir piešķirta loma/tiesības 
«BIS2 Ierobežotas pieejamības informācijas administrators», var atvērt 
būvniecības lietu, kurai ir ierobežotas pieejamības informācijas pazīme. 
Turklāt, attiecīgajam būvvaldes darbiniekam ir iespēja būvniecības lietai arī noņemt 
ierobežotas pieejamības informācijas pazīmi.



(4) Būvvaldes darbinieks BIS-2 sistēmā, veidojot jaunu dokumentu, var jebkuram 
dokumenta veidam piešķirt «Ierobežotas pieejamības informācijas» pazīmi. 
Zemāk dotajā piemērā izvēlētais dokumenta veids ir «Būvniecības iesniegums ēkai».  



(5) Būvvaldes darbinieks BIS-2 sistēmā izvēlētajam dokumentam attiecīgi var 
norādīt ierobežotas pieejamības informācijas statusu, norādot sensitīvās informācijas 
klasifikāciju, pamatojumu un derīguma termiņu.



(6) Būvvaldes darbinieks BIS-2 sistēmā, atverot būvniecības lietu, var redzēt, kuriem 
dokumentiem ir piešķirta ierobežotas pieejamības informācijas pazīme (t.i. «sarkanas 
acs» ikona). Ar attiecīgo dokumentu var strādāt tikai tas būvvaldes darbinieks, kuram 
BIS sistēmā ir piešķirta loma/tiesības «BIS2 Ierobežotas pieejamības 
informācijas administrators», kā arī tam darbiniekam ir iespēja būvniecības lietai 
noņemt ierobežotas pieejamības informācijas pazīmi.



(7) Būvvaldes darbinieks, kuram BIS-2 sistēmā ir piešķirta loma «Būvvaldes 
administrators», sadaļā «Darba uzdevumu uzstādījumi» arī katram konkrētajam
darba uzdevuma veidam var norādīt atbildīgo būvvaldes darbinieku, kurš varēs 
darboties ar attiecīgo dokumenta veidu, ja tam būs atzīmēta pazīme «Ierobežotas 
pieejamības informācija».



BIS KLIENTU ATBALSTS

• Saziņa elektroniski autorizējoties:

✓https://bis.gov.lv/bisp/

✓https://bis.gov.lv/bis/lv/login

✓https://bis.gov.lv/bis2/lv/login

• Saziņa pa tālruni: 62004010

BIS lietotāju ērtībai un ātrākai saziņai ir ieviesta jauna lietotāju atbalsta sistēma. Vairāk informācijas:
https://bis.gov.lv/bisp/news/ieviesta-jauna-un-erta-bis-klientu-atbalsta-sistema

https://bis.gov.lv/bisp/
https://bis.gov.lv/bis/lv/login
https://bis.gov.lv/bis2/lv/login
https://bis.gov.lv/bisp/news/ieviesta-jauna-un-erta-bis-klientu-atbalsta-sistema

