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BŪVNIECĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS
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Sēdes protokols
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Nr. 5

Sēde notiek 1.st. zālē, Kr. Valdemāra ielā 157, Rīgā
Sēde tiek atklāta plkst.10:05
Sēdē piedalās:
Pārstāvētā
dalīborganizācija

Amata nosaukums

Būvniecības valsts
kontroles birojs

Direktore
Metodiskās vadības un informācijas pārvaldības departaments,
projektu vadītājs
Kontroles departamenta direktora vietnieks, Valsts galvenais
būvinspektors, Inspekcijas nodaļas vadītājs
Metodiskās vadības un informācijas pārvaldības departaments,
BIS nodaļas vadītājs
Metodiskās vadības un informācijas pārvaldības departamenta
direktors

Ekonomikas
ministrija

Būvniecības politikas departamenta direktore
Būvniecības politikas departamenta direktores vietniece
Būvniecības politikas departamenta vecākais eksperts

Latvijas Informācijas
un komunikācijas
tehnoloģijas
asociācija

Eksperts
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VAS “Latvijas Valsts
ceļi”

Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvalde, direktora vietniece

Latvijas Pašvaldību
savienība

Liepājas pilsētas būvvaldes vadītāja

Inženierkomunikāciju A/S Sadales tīkls, Kapitālieguldījumu direktors
turētāju sadarbības
A/S Sadales tīkls
padome
A/S Sadales tīkls
Rīgas pilsētas
būvvalde

Procesu kontroles nodaļas vadītājs

Nacionālā nekustamo
īpašumu attīstītāju
alianse

Padomes loceklis

AA Projekts

Direktors
Projektu vadītāja
Analītiķe

Padomes sekretārs:
Būvniecības valsts
kontroles birojs

BIS projekta koordinatore

Pārstāvētās dalīborganizācijas:
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).
Sēdē nepiedalās SIA “Baltcom”, VAS “Valsts Nekustamie Īpašumi”, Latvijas Lielo pilsētu
asociācijas pārstāvji, Latvijas Būvniecības padome.
Pēc BVKB uzaicinājuma sēdē piedalās arī SIA “AA Projekts” pārstāvji, kā arī ieinteresētās
puses (Rīgas pilsētas būvvalde, Nacionālā nekustamo īpašumu attīstītāju alianse).
Darba kārtība:
№

Jautājums

Ziņotājs
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BIS konsultatīvās padomes sēdes atklāšana,
darba kārtības apstiprināšana
BIS konsultatīvās padomes 31.10.2017 sēdes
protokola Nr.4 apstiprināšana
Atskaite par BIS attīstību kopš iepriekšējās
sanāksmes
Informācija par attīstības plāniem š.g. 1. ceturksnī
Dažādi jautājumi

1.
2.
3.
4.
5.

(BVKB)
Padomes priekšsēdētājs
Padomes priekšsēdētājs
Padomes priekšsēdētājs

Secīgi:
1. BIS konsultatīvās padomes sēdes atklāšana, darba kārtības apstiprināšana
BIS Konsultatīvās padomes priekšsēdētājs atklāj piekto BIS konsultatīvās padomes sēdi,
pateicoties klātesošajiem par aktīvu iesaisti BIS konsultatīvās padomes darba grupās un
aicina būt tikpat aktīviem BIS attīstībā arī turpmāk.
Padomes priekšsēdētājs iepazīstina ar darba kārtību, par ko neviens neiebilst. Darba kārtība
tiek apstiprināta.
2. BIS konsultatīvās padomes 31.10.2017 sēdes protokola Nr.4 apstiprināšana
Padomes priekšsēdētājs atgādina, ka visas BIS konsultatīvās padomes sēdes tiek
protokolētas. Padomes locekļiem pirms sēdes tika elektroniski izsūtīts saskaņošanai BIS
konsultatīvās padomes 31.10.2017. sēdes protokols Nr.4, par ko esam saņēmuši pāris
komentārus, kurus esam ņēmuši vērā. Nesaņemot iebildumus, BIS konsultatīvās padomes
31.10.2017. sēdes protokols Nr.4 tiek formāli apstiprināts.
3. Atskaite par BIS attīstību kopš iepriekšējās sanāksmes
Padomes priekšsēdētājs atgādina darba struktūru – BVKB sagatavo darba uzdevumus, BIS
konsultatīvās padomes uzdevums ir konceptuāli apstiprināt risinājumus, darba grupas sniedz
atgriezenisko saiti konsultatīvajai padomei, lai risinājums būtu derīgs sabiedrībai.
Komentāru par procesu klātesošajiem nav. Klātesošie norāda, ka būtu lietderīgi nerīkot
sanāksmes ceturtdienās, jo būvvaldēs šajās dienās ir apmeklētāju pieņemšana un trešdienās
sanāksmes klātienē nav iespējams apmeklēt LVC pārstāvjiem. Padomes priekšsēdētājs
informē, ka sanāksmes tiek rīkotas arī izmantojot rīku Skype, ja nav iespējas piedalīties
klātienē. Padomes priekšsēdētājs iepazīstina klātesošos ar BIS projekta koordinatori Inesi
Upmali.
Padomes priekšsēdētājs norāda, ka pašlaik projekta aktivitātes atrodas uz robežas starp
1.laidiena 2. un 3.sprintu. 2.laidienā ir uzsākts darbs pie specifikācijas.
Iztrādātāja SIA Tieto Latvia pārstāvis informē, ka 1.laidienā ir uzsākti izstrādes darbi. Aiz
muguras ir 1.sprints, tiks beigta akceptestēšana 2.sprintam, plāno uzsākt 3.sprinta izstrādi,
lietotājstāsti ir akceptēti, noris darbs pie 4.sprinta lietotājstāstu izstrādes. Kopā ir 8 sprinti.
Maijā tiek plānotas apmācības, lai jūnijā/jūlijā varētu sākt ekspluatāciju.
4. Informācija par attīstības plāniem š.g. 1. ceturksnī
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Padomes priekšsēdētājs informē, ka uz apmācībām tiks aicināts plašāks lietotāju skaits, cer
uz LPS atbalstu. Uzsākts darbs pie apmācību plānošanas. Š.g. aprīlī tiks izplatīts apmācību
plāns. Mērķis ir maijā palaist kompaktu funkcionalitāti, lai varētu izmēģināt pirmos
projektus.
Rīgas pilsētas būvvaldes Procesu kontroles nodaļas vadītājs jautā, kāda būs apmācību
metode.
BVKB Metodiskās vadības un informācijas pārvaldības departamenta direktors informē, ka
š.g. maija otrā pusē/jūnija pirmā pusē būvvaldes un LVC tiks uzaicinātas uz izstrādātāja
Tieto datorklasi. Apmācību plāns būs gatavs 1.martā, tas tiks prezentēts nākošajā
Konsultatīvajā padomē.
Padomes priekšsēdētājs
videopamācības.

informē, ka papildus

būs

pieejami

mācību

materiāli,

BVKB Metodiskās vadības un informācijas pārvaldības departamenta direktors informē, ka
plānots organizēt atsevišķas apmācības Rīgas būvvaldei, ja tiks noslēgts līgums par BIS
izmantošanu starp BVKB un Rīgas būvvaldi.
Padomes priekšsēdētājs informē, ka pašlaik priekš inženierkomunikāciju turētājiem nav
nepieciešamas plašas apmācības.
BVKB direktore norāda, ka, ja būs nepieciešams atbalsts, tad tas tiks sniegts.
Padomes priekšsēdētājs informē, ka notiek darbs pie 2.laidiena.
SIA AA Projekts pārstāve informē, ka 2.laidienā kopā ar BVKB ir definēts 2.laidiena ietvars,
organizētas 3 darba grupas, noris sagatavošanās lietošanai ekspluatācijā. Pamatojoties uz
darba grupās iegūto informāciju, tiks pārrunātas prasības, kuras iekļaut specifikācijā.
Attiecīgi tās tiks aktualizētas.
SIA AA Projekts pārstāve informē, ka izstrādātājs cenšas atbildēt uz komentāriem to rašanās
procesā, lai ievērotu laika plānu. Informē, ka tiks atsūtīta informācija par darba grupām.
Padomes priekšsēdētājs norāda, ka darbs notiek paralēli 2 darba posmos pie 1. un 2.laidiena.
Rīgas pilsētas būvvaldes Procesu kontroles nodaļas vadītājs norāda, ka termiņi lietotājstāstu
izskatīšanai ir īsi - 2 -3 dienas; vienkopus nevar redzēt visu procesu, ir daudz lietotājstāsti,
grūti pārredzēt kopumu. Vajadzētu padomāt, kā labāk organizēt lietotājstāstus pārskatāmāk.
SIA AA Projekts pārstāve piedāvā uzlabojumu.
Padomes priekšsēdētājs piekrīt, ka lietotājstāstu skaits ir liels, jāmēģina to veidot vieglāk
pārraugāmu.
LVC pārstāve jautā, kā pareizāk rīkoties - akceptēt lietotājstāstus vai atstāt komentārus.
Padomes priekšsēdētājs norāda, ka prasības tiek atsekotas un sadalītas pa sprintiem. Mūsu
un konsultantu uzdevums ir nepazaudēt tos sprintos.
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Tiek lietota Agile metodika, lai varētu dokumentēt savstarpējās saites starp prasībām.
Kopējā pārskatāmība ir sarežģīta, jo apjoms ir liels.
Padomes priekšsēdētājs informē, ka tiek gatavots komunikācijas plāns. Tāpēc iespējams, ka
BVKB vērsīsies pie klātesošajiem un lūgs aktīvāku dalību.
5. Dažādi jautājumi.
LVC pārstāve informē, ka LVC vadība lūdz BVKB prezentēt pilnveidoto BIS
demonstrācijas versiju, lai LVC varētu pārkārtot kvalitātes vadības sistēmas. Padomes
priekšsēdētājs norāda, ka tas tiks ņemts vērā.
Nacionālā nekustamo īpašumu attīstītāju alianses padomes loceklis jautā,
komunikācija ar parastajiem lietotājiem.

kā noris

BVKB Metodiskās vadības un informācijas pārvaldības departamenta direktors s norāda, ka
tiks nodrošināta videoapmācība, komunikāciju plānā tiks paredzēti pasākumi. Padomes
priekšsēdētājs norāda, ka komunikāciju plāns kopā ar apmācību plānu tiks izsūtīts BIS KP
locekļiem. BVKB rēķinās ar BIS KP atbalstu BIS popularizēšanā.
Rīgas pilsētas būvvaldes Procesu kontroles nodaļas vadītājs jautā, vai un kādas apmācības
būs ārējiem lietotājiem. Padomes priekšsēdētājs informē, ka būs gan sistēmas iekšienē, gan
izstrādāti apmācību materiāli. Katrai lietotāju grupai būs tai atbilstošas apmācības.
Komunikāciju plāna ietvaros tiks uzrunāta katra grupa, aicinot apgūt BIS, lai samazinātu
negatīvās atsauksmes.
LVC pārstāve jautā, vai š.g.1.septembrī cilvēki būs jāraida prom, ja viņi atnāks ar papīra
versiju. Padomes priekšsēdētājs norāda, ka cilvēkam būs iespēja nākt arī ar papīra versiju,
tomēr mērķis ir iedrošināt lietot e-vidi.
Ekonomikas ministrijas Būvniecības politikas departamenta direktore norāda, ka VID deva
5 gadu pārejas laiku pārejai uz pilnībā e-vidi.
Padomes priekšsēdētājs norāda, pašlaik BIS ir izmantojams 2 gadus, tā ka vēl ir laiks līdz
pilnīgai pārejai uz e-vidi.
LVC pārstāve jautā, kā komunikāciju turētāji apkalpos abus procesus - papīra un e-vidē?
Ekonomikas ministrijas Būvniecības politikas departamenta direktore norāda, ka nav divu
atsevišķu procesu papīram un e-videi. Ir divi varianti - vai nu strādā sistēmā, vai sagatavo
uz papīra un skenē. Netiek uzspiests viens vai otrs modelis, cer uz ieteikumiem, lai sistēma
būtu ērta.
Padomes priekšsēdētājs norāda, ka viena no lietām, ko BVKB vēlas panākt ir, lai cilvēki pēc
iespējas ātrāk un masveidīgāk pārietu uz elektronisko procesu, lai pēc 1-2 gadiem varētu
paziņot, ka process ir tikai elektroniski. Cer uz LPS un Lielo pilsētu asociāciju atbalstu šajā
procesā.
Nacionālā nekustamo īpašumu attīstītāju alianses padomes loceklis jautā, kā tiks izmantots
e-paraksts.
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Padomes priekšsēdētājs norāda, ka dokumentu parakstīšanai plānots izmantot sistēmas
parakstu, kurš būs pieejams lietotājam pēc autentifikācijas. Autentifikācijai tiks izmantota
esoša VRAA (latvija.lv) autentifikācija. Ja dokumentu būs nepieciešams izdot 3. pusei, tad
dokumenta norakstu būs iespēja parakstīt ar drošu E-parakstu.
Padomes priekšsēdētājs norāda, ka tas vēl jārisina, risinājumi var būt dažādi. E-paraksts būs
izmantojams.
Ekonomikas ministrijas Būvniecības politikas departamenta direktore norāda, ka jānošķir
gadījumi, kad ir nepieciešams sistēmas paraksts un kad - e-paraksts. Ir runāts ar VARAM
un Tieslietu ministriju. Ja kāda institūcija norādīs uz iespējamiem riskiem, jautājums tiks
risināts.
Rīgas pilsētas būvvaldes Procesu kontroles nodaļas vadītājs norāda, ka ja tiks sakārtots
jautājums, tad ērtāk ir iztikt bez e-paraksta.
Nacionālā nekustamo īpašumu attīstītāju alianses padomes loceklis jautā, kā ģenplānā dabūt
parakstu no kaimiņa. Padomes priekšsēdētājs norāda, ka e-vidē tas varētu būt vieglāk nekā
klātienē, bet ne visi kaimiņi ir dabūjami BIS-ā. Pašlaik ir plānots skaņojumus ar trešajām
personām pievienot kā datnes.
BVKB Metodiskās vadības un informācijas pārvaldības departamenta direktors norāda, ka
jautājums par personas datu pieejamību ir atvērts.
Ekonomikas ministrijas Būvniecības politikas departamenta direktore norāda, ka šī diskusija
ir jāpārceļ uz darba grupu. Nepieciešams pārejas posms, kad būs darāmas vairākas darbības,
piem., papīra formu skenēt un ievietot BISā.
Padomes priekšsēdētājs norāda, ka e-paraksti, projektu formāti ir lietas, kas jārisina.
BVKB Metodiskās vadības un informācijas pārvaldības departamenta direktors informē, ka
pagājušajā gadā Ministru Kabinetā tika apstiprināts projektu saraksts, kuru vidū ir arī BIS
2.kārta. Nākamajā sēdē tā tiks prezentēta. LVRTC tūlīt laidīs klajā 3 veidus e-parakstam ID karte, datorā, aplikācija telefonā, kas atvieglos e-paraksta lietošanu.
Padomes priekšsēdētājs informē, ka tas ir nākamo sprintu darba kārtības jautājums un tāpēc
aicina visus aktīvi darboties darba grupās.
Nākošajā sanāksmē būs īss pārskats par Somijas un Zviedrijas pieredzi.
Plkst. 11.00 sēde tiek slēgta.

Padomes priekšsēdētājs

paraksts
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