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Sēdes protokols 

Rīgā 

12.04.2017. Nr. 2 

Sēde notiek 1.st. zālē, Kr. Valdemāra  ielā 157, Rīgā 

Sēde tiek atklāta plkst.10:00 

Sēdē piedalās: 

Pārstāvētā 

dalīborganizācija 

Amata nosaukums 

Būvniecības valsts 

kontroles birojs 

Direktora p.i. 

Metodiskās vadības un informācijas pārvaldības departamenta 

direktors 

Kontroles departamenta direktora vietnieks, Valsts galvenais 

būvinspektors, Inspekcijas nodaļas vadītājs 

Metodiskās vadības un informācijas pārvaldības departaments, 

BIS nodaļas vadītājs 

Metodiskās vadības un informācijas pārvaldības departaments, 

projektu vadītājs 

Ekonomikas 

ministrija 

Būvniecības politikas departaments, vecākā eksperte 

Latvijas Būvniecības 

padome 

Ilgtspējīgas Būvniecības padome, valdes priekšsēdētājs 

Latvijas Informācijas 

un komunikācijas 

tehnoloģijas 

Valdes loceklis 

Eksperts 
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asociācija Eksperts, SIA "Latvijas Mobilais Telefons", Celtniecības daļas 

vadītājs 

VAS “Latvijas Valsts 

ceļi” 

Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvalde, direktora vietniece 

Latvijas Pašvaldību 

savienība 

Liepājas pilsētas būvvaldes vadītāja 

VAS “Valsts 

Nekustamie Īpašumi”  

Attīstības pārvaldes direktora vietnieks 

Valsts zemes dienests Kadastra departaments, Būvju kadastrālās uzmērīšanas daļa, 

vadošais metodikas eksperts 

Inženierkomunikāciju 

turētāju sadarbības 

padome 

A/S Sadales tīkls, Kapitālieguldījumu direktors 

A/S Sadales tīkls, Kapitālieguldījumu funkcijas elektroinženieris 

A/S Rīgas siltums Tehniskās daļa, Pieslēgumu un projektēšanas 

grupa, vadītāja vietniece 

SIA "Mērniecības Datu Centrs" izpilddirektore 

Latvijas Lielo pilsētu 

asociācija 

Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvaldes 

Komunikāciju sektora vadītājs 

Jelgavas pilsētas domes administrācijas IT pārvaldes vadītāja 

vietnieks 

Būvniecības 

Industrijas 

Digitalizācijas 

asociācija 

Valdes loceklis 

Padomes sekretārs:  

Būvniecības valsts 

kontroles birojs 

Metodiskās vadības un informācijas pārvaldības departamenta 

Būvniecības informācijas sistēmu nodaļa, vecākā analītiķe 

Padomē piedalās visas pārstāvētās dalīborganizācijas, kuras ir: 

1) BVKB; 

2) Ekonomikas ministrija (turpmāk – EM); 

3) Inženierkomunikāciju turētāju sadarbības padome (turpmāk – IKT 

sadarbības padome); 

4) Latvijas Būvniecības padome (turpmāk – LBP); 

5) Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (turpmāk – 

LIKTA); 

6) Latvijas Pašvaldību savienība (turpmāk – LPS); 

7) VAS “Latvijas Valsts ceļi”; 
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8) VAS “Valsts Nekustamie Īpašumi”; 

9) Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD). 

Sēdē piedalās arī Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (turpmāk – LLPA) un Būvniecības 

Industrijas Digitalizācijas asociācijas pārstāvji pēc BVKB uzaicinājuma. 

 

Darba kārtība: 

№ Jautājums Ziņotājs 

1. 
BIS konsultatīvās padomes sēdes atklāšana, darba  

kārtības apstiprināšana 
 (BVKB) 

2. 
BIS konsultatīvās padomes 09.03.2017 sēdes 

protokola Nr.1 apstiprināšana 
 (BVKB) 

3. 
Kandidātu izvirzīšana un Padomes priekšsēdētāja 

un Padomes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana 
 (BVKB) 

4. 
Balsojums par BVKB priekšlikumu papildināt 

Padomes sastāvu ar LLPA 
Padomes priekšsēdētājs 

5. 
BIS konsultatīvās padomes darba grupu 

pieteikumu apkopojuma prezentēšana 
 (BVKB) 

6. Prezentācija par projekta vadības vīziju  BIS projektu vadītājs  (BVKB) 

7. Dažādi jautājumi  

Secīgi: 

1. BIS konsultatīvās padomes sēdes atklāšana, darba kārtības apstiprināšana 

Kamēr nav oficiāli izvirzīts un apstiprināts Padomes priekšsēdētājs, BVKB direktora p.i., 

atklāj sēdi un iepazīstina ar darba kārtību, par ko neviens neiebilst. Darba kārtība tiek 

apstiprināta. 

2. BIS konsultatīvās padomes 09.03.2017 sēdes protokola Nr.1 apstiprināšana 

BVKB direktora p.i.atgādina, ka visiem Padomes locekļiem pirms sēdes tika izsūtīts 

elektroniski saskaņotais BIS konsultatīvās padomes 09.03.2017 sēdes protokols Nr.1, par ko 

neviens neiebilst. BIS konsultatīvās padomes 09.03.2017 sēdes protokols Nr.1 tiek 

apstiprināts. 

3. Kandidātu izvirzīšana un Padomes priekšsēdētāja un Padomes priekšsēdētāja 

vietnieka ievēlēšana 

Nesaņemot priekšlikumus kandidātu izvirzīšanai no Padomes locekļiem, par ko tika runāts 

iepriekšējā sēdē, aicinot dalīborganizācijām apsvērt kandidātus Padomes priekšsēdētāja un 
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Padomes priekšsēdētāja vietnieka amatiem, BVKB direktora p.i. ierosina Padomes 

priekšsēdētāja amatā izvirzīt BVKB pārstāvi - Metodiskās vadības un informācijas 

pārvaldības departamenta Būvniecības informācijas sistēmu nodaļas projektu vadītāju, kurš 

BVKB ir atbildīgs par ERAF projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas 

attīstība (1.kārta)” (turpmāk – BIS ERAF projekts) ieviešanu. Atklāti balsojot, 

dalīborganizācijas vienbalsīgi ievēlē Padomes priekšsēdētāja amatā Metodiskās vadības un 

informācijas pārvaldības departamenta Būvniecības informācijas sistēmu nodaļas projektu 

vadītāju. 

Padomes priekšsēdētāja vietnieka amatā BVKB direktora p.i. ierosina ievēlēt pārstāvi no 

būvindustrijas vai būvvaldes. VZD pārstāvis ierosina Padomes priekšsēdētāja vietnieka 

amatā virzīt Liepājas pilsētas būvvaldes vadītāju, kura Padomē pārstāv LPS. Atklāti balsojot, 

dalīborganizācijas vienbalsīgi ievēlē Padomes priekšsēdētāja vietnieka amatā Liepājas 

pilsētas būvvaldes vadītāju. 

Sēdi turpinājumā uzņemas vadīt jaunievēlētais Padomes priekšsēdētājs.   

4. Balsojums par BVKB priekšlikumu papildināt Padomes sastāvu ar LLPA 

Padomes priekšsēdētājs ierosina balsot par BVKB priekšlikumu papildināt Padomes sastāvu 

ar LLPA. Atklāti balsojot, dalīborganizācijas vienbalsīgi atbalsta priekšlikumu un LLPA tiek 

uzņemta Padomes dalīborganizāciju sastāvā. 

5. BIS konsultatīvās padomes darba grupu pieteikumu apkopojuma prezentēšana 

BVKB pārstāvis iepazīstina klātesošos ar BIS konsultatīvās padomes darba grupu 

pieteikumu apkopojumu no BVKB organizētās aptaujas, kur Padomes locekļi un citi 

profesionāļi līdz 24. martam interneta instrumentā varēja pieteikt savu dalību savas 

kompetences ietvaros, un pateicas visiem klātesošajiem par izrādīto interesi padomes darba 

grupu darbā. Apkopojot rezultātus, darba grupās savas kompetences ietvaros piedalīsies 

sekojoši Padomes locekļi u.c. profesionāļi: 

Darba grupas 

nosaukums 

Nr. Dalīborganizāciju, 

kuru pārstāv 

Vārds, uzvārds, amats 

I  Pilnvarošanas 

process BIS 
1 BVKB BISN vadītājs 

2 BISN vecākais analītiķis 

3 

IKT sadarbības 

padome 

AS Sadales tīkls, Kapitālieguldījumu direktors 

4 

VZD Kadastra departamenta Būvju kadastrālās uzmērīšanas 

daļas vadošais metodikas eksperts 

5 

EM Departamenta direktora vietniece, Būvniecības politikas 

departaments  

6 LIKTA valdes loceklis 

7 

VAS “Latvijas Valsts 

ceļi” 

Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvaldes direktora 

vietniece 

8.  

Latvijas Pašvaldību 

savienība 

Liepājas pilsētas būvvalde vadītāja 
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9. 

Latvijas Lielo pilsētu 

asociācija 

Jelgavas pilsētas domes administrācijas IT pārvaldes 

vadītāja vietnieks; 

Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvaldes 

Komunikāciju sektora vadītājs 

II Standarti 

elektronisko 

būvprojektu 

iesniegšanai 

1 

IKT sadarbības 

padome 

AS "Latvijas Gāze" Perspektīvās attīstības daļas vadītājs 

2 

SIA "Mērniecības Datu Centrs" izpilddirektore 

3 

AS "RĪGAS SILTUMS" Tehniskās daļas Pieslēgumu un 

projektēšanas grupas vadītāja vietniece 

4 

Nepārstāv Padomes 

dalīborganizāciju 

AS "Ceļuprojekts" Tiltu un Ēku nodaļas vadītājs 

5 

AS "Ceļuprojekts" valdes priekšsēdētājs, Transportbūvju 

inženieru asociācijas valdes loceklis 

6 

SIA Lattelecom PPUD RN Tīkla uzraudzības sektora 

vadītājs 

7 

VAS “Valsts 

Nekustamie Īpašumi” 

VAS "Valsts Nekustamie Īpašumi" Attīsības pārvaldes 

direktora vietnieks 

8 

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Attīstības pārvaldes 

Būvprocesa vadības daļas vadītāja 

9 

VZD Kadastra departamenta Būvju kadastrālās uzmērīšanas 

daļas vadošais metodikas eksperts 

10 

EM Departamenta direktora vietniece, Būvniecības politikas 

departaments 

11 LIKTA valdes loceklis 

12.  

Latvijas Pašvaldību 

savienība 

Liepājas pilsētas būvvalde vadītāja 

III. Tehniskā 

funkcionalitāte 

būvprojektu 

lejupielādei BIS 

1 

IKT sadarbības 

padome 

SIA "Mērniecības Datu Centrs" izpilddirektore 

2 

AS "Rīgas Siltums" programmēšanas inženieris 

3 LIKTA valdes loceklis  

4 projektu vadītājs 

5 Nepārstāv Padomes 

dalīborganizāciju 

būvinženieris 

6 

AS "Ceļuprojekts" Tiltu un Ēku nodaļas vadītājs 

7 

VZD Kadastra departamenta Būvju kadastrālās uzmērīšanas 

daļas vadošais metodikas eksperts 

8 BVKB BISN vadītājs 

9.  

Latvijas Pašvaldību 

savienība 

Liepājas pilsētas būvvalde vadītāja 

IV. 

Inženierkomunikā
1 IKT sadarbības 

padome 

AS Sadales tīkls, Kapitālieguldījumu direktors 

2 

AS "Latvijas Gāze" Perspektīvās attīstības daļas vadītājs 
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ciju turētāju darba 

vieta 

3 

AS "RĪGAS SILTUMS" Tehniskās daļas Pieslēgumu un 

projektēšanas grupas vadītāja vietniece 

4 

SIA "Mērniecības Datu Centrs" izpilddirektore 

5 

LIKTA LMT Celtniecības daļas vadītājs 

6 valdes loceklis 

7 

LMT Celtniecības daļas vadītājs 

8 
 

9 

Nepārstāv Padomes 

dalīborganizāciju 

AS "Ceļuprojekts" valdes priekšsēdētājs, Transportbūvju 

inženieru asociācijas valdes loceklis 

10 

SIA Lattelecom PPUD RN Tīkla uzraudzības sektora 

vadītājs 

11 inženieris 

12 inženiere 

13 

VZD Kadastra departamenta Būvju kadastrālās uzmērīšanas 

daļas vadošais metodikas eksperts 

14 

VAS “Latvijas Valsts 

ceļi” 

Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvaldes direktora 

vietniece 

15.  

Latvijas Pašvaldību 

savienība 

Liepājas pilsētas būvvalde vadītāja 

V. Elektronisko 

būvprojektu 

saskaņošanas 

process 

1 Nepārstāv Padomes 

dalīborganizāciju 

inženieris 

2 inženiere 

3 būvinženieris 

4 

AS "Ceļuprojekts" Tiltu un Ēku nodaļas vadītājs 

5 

AS "Ceļuprojekts" valdes priekšsēdētājs, Transportbūvju 

inženieru asociācijas valdes loceklis 

6 

Ādažu novada būvvaldes  

inženierkomunikāciju būvinspektors 

7 

SIA Lattelecom PPUD RN Tīkla uzraudzības sektora 

vadītājs 

8 

IKT sadarbības 

padome 

AS Sadales tīkls, Kapitālieguldījumu direktors 

9 

AS "Latvijas Gāze" Perspektīvās attīstības daļas vadītājs 

10 

AS "RĪGAS SILTUMS" Tehniskās daļas Pieslēgumu un 

projektēšanas grupas vadītāja vietniece 

11 

SIA "Mērniecības Datu Centrs" izpilddirektore 

12 LIKTA valdes loceklis 

13 projektu vadītājs 
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14 

VAS “Valsts 

Nekustamie Īpašumi” 

VAS "Valsts Nekustamie Īpašumi" Attīstības pārvaldes 

direktora vietnieks 

15 

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Attīstības pārvaldes 

Būvprocesa vadības daļas vadītāja 

16 

EM Departamenta direktora vietniece, Būvniecības politikas 

departaments 

17 

VZD Kadastra departamenta Būvju kadastrālās uzmērīšanas 

daļas vadošais metodikas eksperts 

18 

BVKB BISN vecākais analītiķis 

Kontroles departamenta direktora vietnieks, Valsts 

galvenais būvinespektors 

19 

VAS “Latvijas Valsts 

ceļi” 

Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvaldes direktora 

vietniece 

20.  

Latvijas Pašvaldību 

savienība 

Liepājas pilsētas būvvalde vadītāja 

21. 

Latvijas Lielo pilsētu 

asociācija 

Jelgavas pilsētas domes administrācijas IT pārvaldes 

vadītāja vietnieks; 

Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvaldes 

Komunikāciju sektora vadītājs 

Nesaņemot pieteikumus dalībai darba grupās no LPS, BVKB 12.04 nosūtīja atkārtotu 

uzaicinājumu LPS AIZPILDĪT VEIDLAPU līdz 21.aprīlim. Uzaicinājums tika nosūtīts arī 

LLPA un Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociācijas pārstāvjiem. 

BVKB pārstāvis aicina ziņot, ja kāds no Padomes locekļiem pieteikumu nosūtījis, bet 

apkopojumā neredz. Darba grupu sastāvs joprojām paliek atvērts, paskaidrojot, ka VI darba 

grupa “BIS un lietvedības sistēmu saskarnes un savietošana” ir ļoti specifiska un paredz 

tehnisko risinājumu izstrādi, tāpēc norāda uz nepieciešamību pēc LPS un LLPA 

iesaistīšanās. 

Citi saņemtie priekšlikumi: BIS lietotāja darba vieta (būvniecības ierosinātājs, 

būvkomersants, sertificēts speciālists, būvvalde), dokumentu izveide, sagatavošana, 

būvniecības procesa struktūra, datu apmaiņa starp BIS un uzņēmumu IT sistēmām (DG 

uzdevums - izstrādāt kārtību, kādā BIS nodod un saņem datus no citu 

uzņēmumu/būvniecības procesa dalībnieku IT sistēmām), tipveida līgumi projektēšanai un 

būvuzraudzības pakalpojumiem. 

BVKB pārstāvis informē, ka tiek veidota vienota platforma internetā informācijas apmaiņā 

starp padomes locekļiem, atgādinot, ka komunikācija paredzēta e-vidē, ar e-pasta 

starpniecību, piemērojot “klusēšanas – piekrišanas” principu. Darba grupas koordinēs BIS 

ERAF projekta konsultanta pārstāvis, kas uz darba grupu rezultātu pamata izstrādās tehnisko 

specifikāciju biznesa procesu un BIS funkcionalitātes uzlabošanai, ko vēlāk prezentēs BIS 

konsultatīvajā padomē.  

Paredzams, ka darba grupas sāks darbību 2-3 nedēļu laikā, tiklīdz būs saņemti pieteikumi arī 

no LPS, LLPA un Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociācijas pārstāvjiem un 

izveidota vienota platforma internetā informācijas apmaiņā starp padomes locekļiem.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6L37cL5sN8JA5chiUq1ADLXuJ1hR0nbbRzEfNAGSD3cGcMw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
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6. Prezentācija par projekta vadības vīziju 

Padomes priekšsēdētājs sniedz prezentāciju (pielikumā) par projekta vadības vīziju. Projekta 

ieviešana aizkavējas par ceturksni. Pašlaik notiek BIS ERAF projekta saskaņošanas process 

starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, LPS un LLPA. Ne agrāk kā no 

1. septembra būs iespējama esošās sistēmas uzturēšana un kļūdu labošana, tāpat kā BIS 

lietotāja interfeisa uzlabošana. BVKB precizēs pašvaldību sarakstu, kuras iesaistīsies 

projektā, testējot uzlabojumus.  

Padomes locekļi izrāda interesi par detalizēto projekta aprakstu, ko lūdz izsūtīt visiem 

padomes locekļiem. BVKB atbalsta priekšlikumu. 

7. Dažādi jautājumi 

Jautājumā par sistēmas uzlabojumiem, kādus plānots ieviest, BVKB pārstāvji informē, 

ka jau šobrīd BVKB no BIS lietotājiem, t.sk. būvvaldēm, saņem un MS Excel failā uzkrāj 

pieteikumus BIS funkcionalitātes uzlabošanai, ko apkopos un sagrupēs, neatkarīgi no BIS 

ERAF projekta ieviešanas, un līdz 1. septembrim prezentēs Padomei. 

Nākošās sēdes datums pagaidām netiek noteikts, paredzot Padomes locekļus vispirms  

iesaistīt Padomes darbā darba grupās.  

 Plkst. 11:05 sēde tiek slēgta.  

Būvniecības valsts kontroles biroja  

Direktora p.i.:                                                     paraksts 

  

Padomes sekretārs         paraksts 


