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“Būvniecības procesu un būvniecības informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” 

Vienošanās Nr.2.2.1.1/17/I/021 

Sēdes protokols 

Rīgā 

12.10.2018. Nr. 6 

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

Sēde tiek atklāta plkst.11:00 

Sēdē piedalās: 

Pārstāvētā 

dalīborganizācija 

Amata nosaukums 

Būvniecības valsts 

kontroles birojs 

Direktore 

Kontroles departamenta, Būvdarbu kontroles nodaļas vadītājs 

Būvniecības informācijas sistēmas departamenta direktors 

Būvniecības informācijas sistēmas departamenta Būvniecības 

informācijas sistēmas attīstības nodaļas vadītājs 

Plānošanas, analīzes un iekšējās kontroles nodaļas vadītāja 

Būvniecības informācijas sistēmas departamenta Būvniecības 

informācijas sistēmas attīstības nodaļas projekta vadītāja 

Būvniecības informācijas sistēmas departamenta Būvniecības 

informācijas sistēmas attīstības nodaļas projekta koordinatore 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Ekonomikas 

ministrija 

Valsts sekretārs 

Latvijas Informācijas 

un komunikācijas 

Eksperts 
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tehnoloģijas 

asociācija 

Latvijas Pašvaldību 

savienība 

Liepājas pilsētas būvvaldes vadītāja 

VAS “Valsts 

Nekustamie Īpašumi” 

Attīstības pārvaldes direktors 

VAS “Valsts 

Nekustamie Īpašumi” 

Būvuzraudzības daļas vadītājs 

Inženierkomunikāciju 

turētāju sadarbības 

padome 

A/S Sadales tīkls, Kapitālieguldījumu direktors 

Latvijas Lielo pilsētu 

asociācija 

Jelgavas pilsētas domes administrācija, IT pārvaldes vadītāja 

vietnieks 

VAS “Latvijas Valsts 

ceļi” 

Nekustamā īpašuma speciāliste 

Latvijas Būvniecības 

padome 

Ilgtspējīgas Būvniecības padomes valdes priekšsēdētājs 

SIA “Mērniecības 

datu centrs” 

SIA “Mērniecības datu centrs” izpilddirektore 

Valsts zemes dienests Kadastra departaments, Būvju kadastrālās uzmērīšanas daļas 

vadošais metodikas eksperts 

AA Projekts Projektu vadītāja 

Būvniecības valsts 

kontroles birojs 

BIS projekta koordinatore 

Valsts reģionālās 

attīstības aģentūra 

Ģeotelpiskās informācijas sektora projekta vadītājs 

Valsts reģionālās 

attīstības aģentūra 

Ģeotelpiskās informācijas sektora sistēmu analītiķis - arhitekts 

Tiesu administrācija Tiesu iestāžu informācijas sistēmas nodaļas vadītājas vietniece 

Pārstāvētās dalīborganizācijas: 

1) Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – BVKB); 

2) Ekonomikas ministrija (turpmāk – EM); 

3) Inženierkomunikāciju turētāju sadarbības padome (turpmāk – IKT 

sadarbības padome); 
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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” (turpmāk – LVC); 

8) VAS “Valsts Nekustamie Īpašumi” (turpmāk – VNĪ); 

9) Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD); 

10) SIA “Mērniecības datu centrs” (turpmāk tekstā – MDC). 

 

Pēc BVKB uzaicinājuma sēdē piedalās arī SIA “AA Projekts” un SIA “Tieto Latvia” 

pārstāvji, kā arī projekta sadarbības partneri Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Tiesu 

administrācija. 

Darba kārtība: 

№ Jautājums Ziņotājs 

1.  

BIS konsultatīvās padomes sēdes atklāšana, darba  kārtības 

apstiprināšana BVKB 

2.  BIS konsultatīvās padomes priekšsēdētāja pārvēlēšana BVKB 

3.  
BIS konsultatīvās padomes 09.02.2018. sēdes protokola 

Nr.5 apstiprināšana 
BVKB 

4.  Projekta ieviešanas progress Projekta vadītājs 

5.  
Izstrādātā funkcionalitāte 1.laidiens “Būvniecības ieceru un 

būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas pilnveide” 
Projekta vadītājs 

6.  
Informācija par 2.laidiena “Būvniecības procesa uzraudzības 

pilnveide” izstrādi  
AA projekts, SIA Tieto 

7.  
Informācija par 3.laidiena “Būvju ekspluatācijas 

uzraudzības pilnveide” izstrādi  
AA projekts 

8.  
Dažādi jautājumi 

 
 

Secīgi: 

1. BIS konsultatīvās padomes sēdes atklāšana, darba kārtības apstiprināšana 

BIS Konsultatīvās padomes priekšsēdētājs atklāj sesto 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 priekšsēdētāja pārvēlēšana. 

Padomes priekšsēdētājs informē par izmaiņām savas karjeras gaitās un to, ka šobrīd ieņem 

valsts sekretāra amatu Ekonomikas ministrijā un vēlas atstāt BVKB ERAF projekta BIS 

konsultatīvās padomes priekšsēdētāja amatu. Padomes priekšsēdētājs aicina BVKB nominēt 
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jaunu kandidatūru priekšsēdētāja amatam, kur BVKB pārstāvis informē par savu 

kandidatūru un aicina balsot klātesošos.  

Pārstāvis no Būvniecības padomes ierosina priekšsēdētāja amatam virzīt kādu no EM 

pārstāvjiem, norādot EM kā atbildīgo par nozari un projekta ieviešanas uzraugu. Pārstāvis 

no Lielo pilsētu asociācijas izsaka viedokli, ka viņaprāt BVKB būtu jāatstāj kā BIS projekta 

konsultatīvās padomes vadītāju, jo EM  atbildīgi vairāk par vispārēju pārraudzību nevis kā 

konkrētā projekta ieviešanas gaitas uzraudzību un ieviešanu.  

Ņemot vērā izteikto klātesošo viedokli Padomes priekšsēdētājs ierosina balsojumu par 

izvirzītajiem priekšlikumiem priekšsēdētāja amatam organizēt elektroniski.  

Lēmums: organizēt priekšsēdētāja nominēšanu un ievēlēšanu elektroniski. Rezultātu 

apkopošanu nodrošināt BVKB projekta vadītājai.  

3. BIS konsultatīvās padomes 09.02.2018. sēdes protokola Nr.5 apstiprināšana 

Padomes priekšsēdētājs atgādina, ka visas BIS konsultatīvās padomes sēdes tiek 

protokolētas. Padomes locekļiem pirms sēdes tika elektroniski izsūtīts saskaņošanai 

iepriekšējās BIS konsultatīvās padomes 09.02.2018. sēdes protokols Nr.5, par cik sēde bijusi 

salīdzinoši sen, papildus komentāri pie protokola nav saņemti.  BIS konsultatīvās padomes 

09.02.2018. sēdes protokols Nr.5 tiek formāli apstiprināts. 

4. Projekta ieviešanas progress un izstrādātā funkcionalitāte 1.laidienam 

“Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas pilnveide” 

BVKB pārstāvis informē klātesošos par personāliju izmaiņām arī BVKB pusē un iepazīstina 

ar jauno BIS projekta vadītāju.  

BVKB pārstāvis informē arī par projekta ietvaros veikto Centrālās finanšu un līgumu 

aģentūras un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas veikto projekta auditu 

projekta īstenošanas vietā, kas norisinājās vairākas dienas, gan BVKB telpās, gan 

Ekonomikas ministrijā. Pārbaudes laikā izlases kārtībā tika veikta projekta ieviešanas 

kvalitātes kontrole, dokumentu plūsmas organizēšanas un uzglabāšanas atbilstība ERAF 

īstenoto projektu prasībām. Esam saņēmuši arī audita rezultātu, kas ir pozitīvs un nav veiktas 

nekādas aizrādījumu vai ieteikumu piezīmes no auditāciju iestāžu puses. Kā rezultātā varam 

secināt par BIS projekta ieviešanas atbilstību noteiktajām ERAF projektu prasībām un 

vadlīnijām.  

BVKB pārstāvis dod vārdu projekta vadītājai ziņot par projekta ieviešanas statusu.  

Projekta vadītāja ziņo par projekta īstenošanas aktivitāšu gaitu, ieviešanas progresu un 

apgūto finansējumu (prezentācija pielikumā). Klātesošie tiek informēti arī par projekta 

publicitātes aktivitātēm, BIS lietošanas apmācībām un BIS popularizēšanas pasākumiem.  

Šobrīd ir organizētas 36 apmācības, kuras apmeklējuši 785 klātienē un online vērojuši 1676 

dalībnieki. Apmācību ieraksti ir atrodami BVKB youtube kanālā, kā arī izstrādātie apmācību 

materiāli ir atrodami BVKB mājas lapā un BIS portālā, kā arī ir izstrādāti 25 video pamācību 

rullīšu un vairākas ilustratīvas apmācību instrukcijas sistēmas lietošanai.  
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Projekta vadītāja informē, ka ieviests produkcijā 1.laidiens “Būvniecības ieceru un 

būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas pilnveide” un informē par 1 laidiena izstrādes 

gaitu, sniedzot informāciju par laidiena sprintu skaitu, dalībnieku un pārstāvēto iestāžu 

skaitu un darba grupām. Kā arī tiek informēti klātesošie par 1.laidiena izstrādāto 

funkcionalitāti.  

Projekta vadītāja ziņo par BIS lietošanas statistiku ar datiem uz 01.10.2018. Latvijas 

Būvniecības padomes pārstāvis vēlas precizēt statistikas datus par elektroniski iesniegtām 

iecerēm uz doto brīdi. Pēc statistikas datiem redzams, ka kopš jaunās funkcionalitātes 

palaišanas produkcijā iesniegto ieceru skaits ir palielinājies. Tāpat palielinās arī 

elektroniskie pieprasījumi tehnisko noteikumu izdevējiem par tehniskajiem noteikumiem.   

Inženiertīklu turētāju pārstāvis iebilst par nekorekto doto uzstādījumu cilvēkiem pieprasīt 

tehniskos noteikumus elektroniski, jo BISā nav pilnīgi visi tehnisko noteikumu izdevēji, līdz 

ar to šis pieprasīšanas process ir nekorekts pret tehnisko noteikumu izdevējiem, kuri nav 

BISā, jo viņi nezina, ka noteikumi tiek pieprasīti elektroniski. Tāpat Inženiertīklu turētāju 

pārstāvis izsaka pretenziju par komunikāciju tīklu turētāju sanāksmē izteiktajiem 

priekšlikumiem attiecībā uz BISu, kas viņaprāt netiek ņemti vērā. BVKB pārstāvis informē, 

ka ne tikai sniegtie priekšlikumi ir fiksēti, bet pat ir veiktas sistēmā nepieciešamo izmaiņu 

apzināšana, novērtēšana un sākta izstrāde. Ir izstrādāts informatīvs paziņojums par 

ierobežojumiem saņemt tehniskos noteikumus elektroniski caur BIS sistēmu tiem tehnisko 

noteikumu izdevējiem, kuri nav noslēguši līgumu par sistēmas lietošanu. Taču šobrīd 

palielinās tehnisko noteikumu izdevēju skaits, kuri līgumus jau ir noslēguši. Pārējie akūtie 

izmaiņu pieprasījumi būs realizēti līdz mēneša beigām.  

Inženiertīklu turētāju pārstāvis vēlas precizēt, vai sistēmā obligāta prasība ir e-paraksts. 

BVKB pārstāvis informē, ka tehnisko noteikumu izdevēji šobrīd var strādāt sistēmā bez e-

paraksta, bet e-paraksts nākotnē būs nepieciešams negatīvajiem lēmumiem.  

Inženiertīklu turētāju pārstāvis vēl iebilst par ienākošo pieprasījumu skaitu, kuri ienāk caur 

BIS sistēmu, jo nepieciešama papildus cilvēka slodze, lai veiktu šo pieprasījumu 

administrēšanu. BVKB pārstāvis informē, ka plānots izstrādāt universālu risinājumu 

saskarnes izveidošanai ar BISu un tehnisko noteikumu izdevēju dokumentu vadības 

sistēmām, lai atvieglotu ienākošo pieteikumu administrēšanu ar iestādē esošo kārtību. Taču 

BVKB pārstāvis vērš uzmanību, ka risinājums būs universāls, šobrīd mēs nevaram 

pielāgoties aptuveni 1500 tehnisko noteikumu izdevēju sistēmām un dokumentu aprites 

kārtībām, tāpēc būs jāveic zināmas korekcijas tehnisko noteikumu izdevēju iekšējos 

noteikumos attiecībā uz dokumentu apriti un iesniegumu administrēšanu.  

Projekta vadītāja turpina iepazīstināt klātesošos ar jauno funkcionalitāti, kur paralēli 

1.laidiena ieviešanai produkcijā ir notikusi arī BIS klientu atbalsta sistēmas pilnveidošana 

un jaunā funkcionalitāte ir ieviesta produkcijā. Projekta vadītāja informē par iespējām 

sazināties ar BIS administratoriem, kā veikt problēmas pieteikuma reģistrēšanu sistēmā un 

kā sekot pieteiktās problēmas risināšanas gaitai.  

5. Informācija par 2.laidiena “Būvniecības procesa uzraudzības pilnveide” 

izstrādi. 

Projekta vadītāja dod vārdu sīkākai ieviešanas gaitai attiecībā uz 2.laidiena “Būvniecības 
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procesa uzraudzības pilnveide” izstrādi SIA “Tieto Latvia” projekta vadītājam.  

SIA “Tieto Latvia” projekta vadītājs informē par 2 laidiena izstrādes plānu, kurā paredzēts 

organizēt 14 sprintus. Šobrīd akceptēts 9. un 10.sprints. Turpinās 11.sprinta izstrāde 

(apliecinājums par gatavību ekspluatācijai, energosertifikāti būvniecības lietā), 

demonstrācija paredzēta 17.10.2018., un turpinās 12.sprinta lietotājstāstu saskaņošana 

(Būvdarbu žurnāls). 2 laidienu plānots izstrādāt līdz 2019.gada 31.janvārim. Pēc tam arī 

sekos izstrādātās funkcionalitātes apmācības, kas plānotas 2019.gada februārī. (prezentācija 

pielikumā). 

6. Informācija par 3.laidiena “Būvju ekspluatācijas uzraudzības pilnveide” 

izstrādi. 

Tiek aicināta par 3.laidien tehniskās specifikācijas izstrādes gaitu ziņot SIA “AA Projekts” 

projekta vadītāja, kura informē klātesošos par 3 laidiena “Būvju ekspluatācijas uzraudzības 

pilnveide” plāniem. Tehniskās specifikācijas izstrāde norisināsies līdz 2019.gada 

14.janvārim. Funkcionalitātes programmatūras izstrāde plānota periodā no 2019.gada 

februāra līdz 2019.gada jūnijam. Kā arī informē par plānotās funkcionalitātes saturu. 

(prezentācija pielikumā).  

7. Dažādi jautājumi. 

 BVKB pārstāvis, ņemot vērā iepriekšējās sanāksmes padomes locekļu lūgumu, informē 

klātesošos par gūto ārvalstu pieredzi. Šobrīd BVKB pārstāvji ir iepazinušies ar  Lietuvas, 

Igaunijas, Zviedrijas, Somijas, Norvēģijas un Dānijas pieredzi attiecībā uz būvniecības 

procesu elektronizāciju. Šobrīd Latvija, ieviešot pilnu e-ieceres elektronisko funkcionalitāti, 

ir vienīgā starp šīm valstīm, kurai ir no ieceres iesniegšanas līdz būvatļaujas saņemšanai 

digitalizēts process.  

BVKB pārstāvis informē klātesošos attiecībā uz grozījumiem normatīvajos aktos, ka šobrīd 

spēkā esošo normatīvi ļauj interpretēt tehnisko noteikumu izdevēju pienākumu izsniegt 

tehniskos noteikumus elektroniski, taču ar grozījumu spēkā stāšanos Būvniecības likumā, 

tiks noteikts skaidri, ka tehnisko noteikumu izdevējiem ir pienākums darboties BISā un 

izsniegt tehniskos noteikumus caur sistēmu.  

Tāpat arī BVKB pārstāvis informē, ka BVKB nāk pretī sistēmas lietotājiem un ir iespējams 

līgumu par BIS sistēmas lietošanu noslēgt trīs veidos – elektroniski BIS sistēmā, elektroniski 

parakstīt ārpus sistēmas un elektroniski parakstīt papīra formātā.  

 

Plkst. 12.30 sēde tiek slēgta.  

 

Padomes priekšsēdētājs       paraksts   

 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 


