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BŪVNIECĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS
KONSULTATĪVĀ PADOME
Sēdes protokols
Rīgā
02.08.2017.

Nr. 3

Sēde notiek 1.st. zālē, Kr. Valdemāra ielā 157, Rīgā
Sēde tiek atklāta plkst.10:10
Sēdē piedalās:
Pārstāvētā
dalīborganizācija

Amata nosaukums

Būvniecības valsts
kontroles birojs

Direktore
Iestādes direktora vietnieks, Kontroles departamenta direktors
Kontroles departamenta direktora vietnieks, Valsts galvenais
būvinspektors, Inspekcijas nodaļas vadītājs
Metodiskās vadības un informācijas pārvaldības departaments,
projektu vadītājs
Stratēģiskās plānošanas un finansēšanas departamenta direktore

Ekonomikas
ministrija

Būvniecības politikas departamenta direktores vietniece

Latvijas Informācijas
un komunikācijas
tehnoloģijas
asociācija

Valdes loceklis

VAS “Latvijas Valsts
ceļi”

Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvalde, direktora vietniece

Eksperts
Eksperts, SIA "Latvijas Mobilais Telefons", Celtniecības daļas
vadītājs
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Latvijas Pašvaldību
savienība

Liepājas pilsētas būvvaldes vadītāja

VAS “Valsts
Būvprocesu vadības daļas vadītāja p.i.
Nekustamie Īpašumi”
Valsts zemes dienests Kadastra departaments, Būvju kadastrālās uzmērīšanas daļa,
vadošais metodikas eksperts
Inženierkomunikāciju A/S Sadales tīkls, Kapitālieguldījumu direktors
turētāju sadarbības
SIA "Mērniecības Datu Centrs" izpilddirektore
padome
Latvijas Lielo pilsētu
asociācija

Jelgavas pilsētas domes administrācijas IT pārvaldes vadītāja
vietnieks

SIA “Baltcom”

Inženieris projektētājs

SIA “Baltcom”

Tīklu ekspluatācijas departamenta vadītājs

AA Projekts

Projektu koordinatore

AA Projekts

Direktors

Padomes sekretārs:
Būvniecības valsts
kontroles birojs

Metodiskās vadības un informācijas pārvaldības departamenta
Būvniecības informācijas sistēmu nodaļa, vecākā analītiķe

Padomē piedalās visas pārstāvētās dalīborganizācijas, izņemot Latvijas Būvniecības padomi,
kuras ir:
1) Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – BVKB);
2) Ekonomikas ministrija (turpmāk – EM);
3) Inženierkomunikāciju turētāju sadarbības padome (turpmāk – IKT
sadarbības padome);
4) Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (turpmāk –
LIKTA);
5) Latvijas Pašvaldību savienība (turpmāk – LPS);
6) VAS “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk – LVC);
7) VAS “Valsts Nekustamie Īpašumi” (turpmāk VNĪ);
8) Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD);
9) Latvijas Lielo pilsētu asociācija (turpmāk – LLPA).
Sēdē piedalās arī SIA “Baltcom” pārstāvji un SIA “AA Projekts” pēc BVKB uzaicinājuma.
Darba kārtība:
№
1.

Jautājums
BIS konsultatīvās padomes sēdes atklāšana,
darba kārtības apstiprināšana

Ziņotājs
(BVKB)
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BIS konsultatīvās padomes 12.04.2017 sēdes
protokola Nr.2 apstiprināšana
Balsojums par BVKB priekšlikumu papildināt
Padomes sastāvu ar SIA “Baltcom”
Atskaite par pašreizējo BIS attīstības stāvokli
Atskats un novērtējums par līdzšinējo BIS
konsultatīvās padomes darba grupu darbu
Tuvākajā laikā risināmo jautājumu un augsta
līmeņa plāna pārskats
Dažādi jautājumi

2.
3.
4.
5.
6.
7.

(BVKB)
Padomes priekšsēdētājs
BIS projektu vadītājs (BVKB)
BIS projektu vadītājs (BVKB)
BIS projektu vadītājs (BVKB)

Secīgi:
1. BIS konsultatīvās padomes sēdes atklāšana, darba kārtības apstiprināšana
Padomes priekšsēdētājs atklāj sēdi un iepazīstina ar darba kārtību, par ko neviens neiebilst.
Darba kārtība tiek apstiprināta.
2. BIS konsultatīvās padomes 12.04.2017 sēdes protokola Nr.2 apstiprināšana
Padomes priekšsēdētājs atgādina, ka visiem Padomes locekļiem pirms sēdes tika izsūtīts
elektroniski saskaņotais BIS konsultatīvās padomes 12.04.2017 sēdes protokols Nr.2, par ko
neviens neiebilst. BIS konsultatīvās padomes 12.04.2017 sēdes protokols Nr.2 tiek
apstiprināts.
3. Balsojums par BVKB priekšlikumu papildināt Padomes sastāvu ar SIA
“Baltcom”
Padomes priekšsēdētājs dod vārdu SIA “Baltcom” pārstāvjiem, kuri īsumā iepazīstina
klātesošos ar uzņēmuma motīviem dalībai Padomes sastāvā, norādot uz SIA “Baltcom”
vērtīgo daudzgadīgo gadu pieredzi IT projektu attīstībā, kas varētu būt noderīga BIS
attīstībai. Padomes priekšsēdētājs ierosina klātesošos izteikt viedokli par SIA “Baltcom”
pievienošanos Padomes sastāvā un, nesaņemot iebildumus, SIA “Baltcom” kļūst par BIS
konsultatīvās padomes dalīborganizāciju. BVKB jāveic grozījumi iekšējos normatīvajos
aktos (10.04.2017. Nolikumā Nr.2-1.1.-2 BIS konsultatīvās padomes darbībai un
10.04.2017. Rīkojumā par BIS konsultatīvās padomes izveidi).

4. Atskaite par pašreizējo BIS attīstības stāvokli
Padomes priekšsēdētājs iepazīstina ar BIS e-pakalpojumu lietojumu 2016.gadā, norādot
elektronisko pieprasījumu skaitu pret kopējo pieprasījumu skaitu 4 pamata epakalpojumiem; pērn BIS vidē iesniegtas 123 būvniecības ieceres elektroniski, kas ir 1%
(123/11966) no kopējā iesniegto ieceru skaita, projektēšanas nosacījumu izpilde 1322/4554 (29%), būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde 18/3053 (0.6%), būvdarbu
pabeigšana 2574/25741 (100%). BVKB plāno sagatavot plašāku atskaiti Padomes sēdes
1

Dati nav pieejami par visiem gadījumiem, jo CSP apkopo informāciju tikai par ekspluatācijā pieņemto
jaunuzbūvēto viena dzīvokļa māju skaitu un ekspluatācijā pieņemto dzīvokļu skaits divu un vairāku dzīvokļu
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locekļiem ar komentāriem, kādi varētu būt iemesli zemiem BIS izmantošanas rādītājiem
un kas būtu jādara, lai nākotnē BIS izmantošana palielinātos.
Turpinājumā Padomes priekšsēdētājs informē par progresu ERAF projekta attīstībā:
•
•
▪

▪

Šobrīd tiek gatavota ERAF projekta “Būvniecības procesu un informācijas
sistēmas attīstība (1.kārta)” dokumentācija iesniegšanai Ministru kabinetā,
paveikti 90% sagatavošanas darbi;
Vienlaikus notiek dokumentācijas iesniegšana Centrālā finanšu un līgumu
aģentūrā, paveikti 50% sagatavošanas darbi;
Norisinās darbs BIS konsultatīvās padomes darba grupās, katrā to tām ir
notikusi vismaz viena tikšanās. Tehniskās specifikācijas sākotnējā versija ir
publicēta vienotajā interaktīvajā darba vidē JAMA, kur ikviens darba grupas
dalībnieks tiek aicināts to izskatīt un sniegt savu viedokli pēc būtības;
Tika izsludināts konkurss par BIS pilnveidošanas projekta 1.kārtu, saņemts 1
piedāvājums, 2 sūdzības. Sūdzību izskatīšana paredzēta 10. augustā. Atkarībā
no rezultāta BIS kļūdu labošana un funkcionalitātes pilnveidošana var
aizkavēties par pāris mēnešiem.

Vēršot uzmanību uz BIS attīstības laika grafiku, Padomes priekšsēdētājs informē, ka
ir izstrādāta un darbojas Būvkomersantu klasifikācijas funkcionalitāte, šobrīd
strādājam pie E-saskaņošanas procesa, kuru paredzēts izstrādāt līdz nākošā gada
vidum, aizkavējoties apmēram par pusgadu. Pārējie procesi vēl nav uzsākti un
paredzams, ka tiks ieviesti saskaņā ar grafiku: Būvniecības procesa uzraudzības
pilnveide līdz 30.09.2018., Būvju ekspluatācijas uzraudzības ieviešana līdz
30.04.2019., Ēku energoefektivitātes pārvaldības pilnveide līdz 31.10. 2019.,
Būvspeciālistu datu pārvaldības pilnveide līdz 31.12.2019, Būvju un
būvizstrādājumu galvenās raksturojošās informācijas uzturēšana līdz 31.12.2019.
5. Atskats un novērtējums par līdzšinējo BIS konsultatīvās padomes darba
grupu darbu
Padomes priekšsēdētājs informē par darba grupu darba novērtējumu, īpaši vēršot uzmanību
uz V darba grupu “Elektronisko būvprojektu saskaņošanas process” ar vismazāko
dalībnieku, kuri JAMA vidē veikuši dokumentu caurskati, īpatsvaru 57% (12 no 21):
jaunuzbūvētajās mājās, bet būvvaldes pakāpeniski uzsāka BIS lietošanu un dati ir nepilnīgi.
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Darba grupa
Standarti elektronisko būvprojektu
iesniegšanai
Pilnvarošanas risinājums
Inženierkomunikāciju turētāju darba vieta
Tehniskā būvprojekta lejupielāde BIS
Būvprojekta elektroniskā saskaņošana
DVS-BIS saskarnes

Darba grupas
dalībnieku skaits Dalībnieku
(nav ieskaitīti AA skaits, kas
Projekts un BVKB veikuši
pārstāvji)
caurskati
16
11
8
7
21
12

13
10
8
6
12
9

Dalībnieku
skaits, kas
nav veikuši
caurskati
3
1
0
1
9
3

Visatzinīgāk tiek novērtēta LIKTA, LLPA, LPS, VZD pārstāvju darbība darba grupās, bet
mazā aktivitāte V darba grupu darbā, iespējams, skaidrojama ar dokumentu izskatīšanas
laiku, kas sakrīt ar darba grupā iesaistīto atvaļinājumu laiku, un ar pārāk vispārīgiem
apspriežamiem jautājumiem.
Padomes priekšsēdētājs aicina sēdes dalībniekus pārdomāt par to, kā uzlabot darba grupu
produktivitāti un lūdz pirms sanāksmes iesūtīt īsus komentārus, lai tos var apkopot un
prezentēt apspriešanai. Jau saplānoti datumi nākošajām darba grupu sanāksmēm klātienē:
•
•
•

7.augusts: II darba grupa “Standarti elektronisko būvprojektu iesniegšanai”, kur
jāpanāk vienošanās par failu formātu (piemēram, PDF, DWG, BIM) un struktūru;
9.augusts: IV darba grupa “Inženierkomunikāciju turētāju darba vieta”, kur jāpanāk
vienošanās par noteikumu saskaņošanas procesu starp atbildīgajām pusēm;
14.augusts: V darba grupa “Elektronisko būvprojektu saskaņošanas process”, kurā
paredzēta atkārtota kopējā procesa pārskatīšana ar mērķi precizēt programmatūras
specifikāciju.

Sēdes dalībnieki diskutē par darba grupu darbības produktivitāti, apmācību nepieciešamību
darbam JAMA vidē un ieplānotajiem datumiem nākošajām darba grupu sanāksmēm: IKT
pārstāvis norāda uz neatrisināto jautājumu par pieejas tiesībām darbam BIS vidē un atkārtoti
ierosina iziet praksē cauri konkrētam procesam un definēt prasības. IKT pārstāvis norāda uz
nepieciešamību pēc izvērstākiem darba grupu sēžu protokoliem, ko SIA “AA Projekti”
apsola turpmāk ņemt vērā. LPS pārstāvis iesaka no loģistikas viedokļa darba grupu
sanāksmes klātienē organizēt vienu pēc otras, tomēr Padomes priekšsēdētājs vērš uzmanību,
ka SIA “AA Projekti” nepieciešams laiks, lai apkopotu izrunāto. Tiek atgādināts, ka dalība
darba grupās iespējama arī neklātienē, izmantot Skype. Sēdes dalībnieki atbalsta EM
pārstāvja ierosinājumu, ka turpmāk konsultantfirma SIA “AA Projekti” pirms katras
sanāksmes (gan klātienē, gan e-vidē) izsūta konkrētus jautājumus, uz kuriem tiek sagaidītas
atbildes, tādējādi dokumentu caurskati padarot produktīvāku. Tiek atgādināts, ka darba
grupu locekļi var piesaistīt arī savus kolēģus kopējā iestādes, uzņēmuma vai organizācijas
viedokļa sagatavošanā. VZD pārstāvis, I. Pīrāgs pauž pamatotas bažas, ka līdz 1. septembrim
var nepagūt sagatavot un iesniegt CFLA tehnisko specifikāciju, kas šobrīd ir sākotnējā
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izstrādes stacijā un līdz 18. augustam ir apspriešanā.
Sēdes dalībnieki vienojas turpmāk izteikt viedokļus pēc būtības, nevis labot stila un
gramatiskās kļūdas, kas tiks darīts dokumenta projekta gala versijā. Tiek nolemts, ka
saplānotie datumi nākošajām darba grupu sanāksmēm nemainās un ka 7. augustā apmēram
pusstundu pirms darba grupas sanāksmes SIA “AA Projekts” sniegs darbā grupās
iesaistītajiem īsu apmācību darbam JAMA vidē.
LIKTA pārstāvis uzdod jautājumu par apziņošanas procesu. Padomes priekšsēdētājs
paskaidro, ka uz lietotāja e-pastu, varbūt nākotnē arī uz WhatsApp vai citām mobilām
aplikācijām nāks paziņojums, kādas darbības ir jāveic vai notikusi dokumenta statusa maiņa.
Galvenais, lai sistēma būtu ērta lietošanai gan būvniecības ierosinātājam, gan pārējiem
būvniecības procesā iesaistītajiem dalībniekiem un būvniecības ierosinātājam (pasūtītājam
vai tā pilnvarotajam pārstāvim) nevajadzētu būt par informācijas un dokumentācijas
pastnieku.
6. Tuvākajā laikā risināmo jautājumu un augsta līmeņa plāna pārskats
Padomes priekšsēdētājs informē par Normatīvo aktu harmonizācijas darba grupas
dibināšanu, aicinot līdz 11.augustam pieteikt dalību tajā (pieteikumi jau saņemti no LVC
pārstāvjiem). Galvenais Normatīvo aktu harmonizācijas darba grupas uzdevums ir palīdzēt
sakārtot normatīvos aktos prasības, kas atļauj nodrošināt 100% elektronisku būvniecības
dokumentācijas (to skaitā būvprojekti) apriti BIS biežāk sastopamos gadījumos un arī
komunikāciju starp būvniecības procesā iesaistītajiem (būvniecības pasūtītāju,
būvkomersantiem, inženierkomunikāciju turētājiem, neatkarīgiem ekspertiem un
uzraudzības iestādēm) veikt elektroniski.
Pašlaik identificētie nepieciešamie grozījumi šādos normatīvajos aktos: Būvniecības likums,
Speciālie būvniecības noteikumi, MK 2015. gada 28. jūlija noteikumi Nr.438 “Būvniecības
informācijas sistēmas noteikumi”, taču grozāmo normatīvo aktu skaits var palielināties, ja
kāda norma skar arī citus normatīvos aktus.
LVC pārstāvis informē klātesošos, ka pašreiz tiek veikti grozījumi MK 25.10.2014.
noteikums “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”. EM 18.07.2017. Atzinumā par Ministru
kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra
noteikumos Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi””(VSS-692) izvirza prasību, ka, sakarā
ar plānotajām izmaiņām, būs nepieciešams veikt arī izmaiņas Būvniecības informācijas
sistēmā. Šo izmaiņu veikšanai kopā būs nepieciešams finansējums 11440,55 EUR (ieskaitot
PVN) (30.5 cilvēkdienas x 310 x 1,21) apmērā un lūdz paredzēt šim mērķim atbilstošu
finansējumu, kā arī attiecīgi precizēt anotācija un noteikumu projektam pievienot Ministru
kabineta protokollēmuma projektu par finansējuma pārdali starp Satiksmes ministriju un
Ekonomikas ministriju. Šobrīd valsts autoceļu būvniecības process netiek atdministrēts caur
BIS, ir izveidota LVC iekšējā būvniecības procesa administerēšanas sistēma. LVC pārstāvis
lūdz skaidrojumu BVKB un EM par izvirzīto prasību laikā, kad aktīvi notiek darbs pie BIS
pilnveides un attīstības.
LVC pārstāvis norāda, ka EM kā politikas veidotājam būvniecības nozarē būtu vispirms
jāsagatavo savs redzējums par nepieciešamiem grozījumiem normatīvajos aktos, kur citas
iestādes procesa gaitā varētu pievienoties.
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Tiek nolemts, ka SIA “AA projekti” pēc sanāksmes dažu dienu laikā apzinās no iepriekšējo
darba grupu ierakstiem un kopsavilkumu nosūtīs Padomes priekšsēdētājam. Padomes
priekšsēdētājs vēlreiz ap 4.augustu izsūtīs uzaicinājumu, ielūgumā precizējot sarunas saturu.
7. Dažādi jautājumi
Citi jautājumi izskatīšanai pirms sēdes netika iesniegti un arī sēdes laikā netika ierosināti.
Plkst. 10.50 sēde tiek slēgta.
Padomes priekšsēdētājs

paraksts

Padomes sekretārs

paraksts
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