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EARF projekts 

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

Vienošanās Nr.2.2.1.1/17/I/021 

Sēdes protokols 

Rīgā 

23.05.2019. Nr. 8 

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

Sēde tiek atklāta plkst.11:00 

Sēdē piedalās: 

№ Pārstāvētā iestāde/organizācija 

1.  Būvniecības valsts kontroles birojs 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  Ekonomikas ministrija 

9.  Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija 

10.  

11.  Valsts zemes dienests 

12.  Latvijas Lielo pilsētu asociācija 

13.  SIA “AA Projekts” 
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14.  VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 

15.  Tiesu administrācija 

16.  Inženierkomunikāciju turētāju sadarbības padome 

17.  

18.  Izglītības un zinātnes ministrija 

19.  Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

20.  Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija 

21.  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 

22.  VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 

 

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

6) Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD); 

7) Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – VARAA); 

8) Latvijas Lielo pilsētu asociācija (turpmāk – LLPA); 

9) Arhitektu savienība (turpmāk – AS); 

10) VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (turpmāk – LVRTC); 

11) SIA “AA Projekts”; 

12) Tiesu administrācija (turpmāk – TA); 

13) Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – IZM); 

14) Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija (turpmāk – VARAM); 

15) Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – CFLA) 

 

Uz sēdi tika uzaicināti, bet neieradās Latvijas Būvniecības padomes, VAS “Latvijas Valsts 

ceļi”, VAS “Valsts Nekustamie Īpašumi”, AS “Latvijas valsts meži”, Arhitektu savienības 

un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji. 

 

 

Darba kārtība: 
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№ Jautājums Ziņotājs 

№ Jautājums Ziņotājs 

1.  

BIS konsultatīvās padomes sēdes atklāšana,  

darba  kārtības apstiprināšana 
BVKB 

2.  BIS konsultatīvās padomes sastāva papildināšana BVKB 

3.  

Projekta ieviešanas kopējais progress 

Informācija par 3.laidiena “Būvju ekspluatācijas 

uzraudzības pilnveide” izstrādi 

Informācija par 4., 5., 6..laidienu tehnisko 

specifikāciju izstrādi 

BVKB, Projekta vadītājs 

SIA AA projekts, SIA Tieto 

Latvia 

4.  Konsultatīvās padomes nolikuma grozījumi BVKB 

5.  Dažādi jautājumi  

Secīgi: 

1. BIS konsultatīvās padomes sēdes atklāšana, BIS konsultatīvās padomes 

sastāva papildināšana 

Padomes priekšsēdētājs atklāj Būvniecības valsts kontroles biroja īstenotā ERAF projekta 

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

sēdi (turpmāk – Padome) un informē par Padomes sastāva papildināšanu. 

Padomes priekšsēdētājs ziņo, ka sākotnēji EM vēlējās izveidot Projekta uzraudzības padomi, 

tomēr tas ir pretēji MK noteikumiem. Saskaņā ar šiem noteikumiem uzraudzības padomi var 

organizēt tikai pats finansējuma saņēmējs, tādēļ turpmāk BVKB apvienos Konsultatīvo 

padomi ar Projekta uzraudzības padomi, papildinot dalībnieku sastāvu ar VARAM un LVM 

pārstāvjiem. 

Padomes sēdē tiek noskaidrots, ka dalībniekiem nav iebildumu par iepriekšminēto padomju 

apvienošanu un sastāva papildināšanu. 

Tiek apstiprināta Konsultatīvās padomes un Projekta uzraudzības padomes apvienošana, un 

sastāva papildināšana ar VARAM un LVM pārstāvjiem. 

2. Projekta ieviešanas kopējais progress (tai skaitā - Informācija par 3.laidiena 

“Būvju ekspluatācijas uzraudzības pilnveide” izstrādi un par 4., 5., 6..laidienu 

tehnisko specifikāciju izstrādi) 

Padomes priekšsēdētājs ziņo par projekta aktivitāšu ieviešanas gaitu, ieviešanas progresu un 

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



4 
 

              EARF projekts  

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

Vienošanās Nr.2.2.1.1/17/I/021 

 

apmācībām un BIS lietotāju atbalstu, kā arī par BIS uzturēšanas jautājumiem.  

Padomes priekšsēdētājs informē, ka projekta ieviešanā tiek ievēroti stingri termiņi, tādēļ ar 

sistēmas jaunizveidoto funkcionalitāšu testēšanai ir ierobežots laiks. Padomes priekšsēdētājs 

aicina visus interesentus aktīvi iesaistīties testēšanas procesā, viss ir ērti pieejams Jama 

pārvaldības rīkā. 

Padomes priekšsēdētājs ziņo par 3.laidiena “Būvju ekspluatācijas uzraudzības pilnveide” 

provizorisko realizācijas plānu, norādot, ka šobrīd ir identificēta problēma saistībā ar datu 

apmaiņu ar VZD un VVDZ un pieņemts lēmums šo funkcionalitāti atlikt uz 4.laidienu. U. 

Jansons informē arī par projektā turpmāk plānotajām funkcionalitātēm.  

Padomes priekšsēdētājs sniedz informāciju par apmācību statistiku un rudenī plānotajām 

papildu apmācībām. To ietvarā plānots nodrošināt 99 webinārus un 15 seminārus.  

Padomes priekšsēdētājs turpina prezentāciju informējot par tehnisko noteikumu izdevēju 

skaitu sistēmā. Šobrīd ir noslēgti 170 līgumi. Padomes priekšsēdētājs lūdz nodot Padomes 

pārstāvjiem, kas saskaras ar tehnisko noteikumu izdevējiem, informāciju par BIS lietošanas 

līgumu noslēgšanas nozīmīgumu.  

Padomes priekšsēdētājs aicina izmantot BIS elektronisko pieteikumu sistēmu, tādējādi visi 

pieteikumi tiek saglabāti sistēmā, tos ir ērti apstrādāt un izsekot. Kā arī Padomes 

priekšsēdētājs informē, ka BVKB ir lūdzis papildu finansēju zvanu centra izveidei. 

Prezentācija tiek turpināta ar informāciju par BIS uzturēšanas aktualitātēm. Tiek informēts 

par līdz šim sistēmā realizēto funkcionalitāti būvvalžu atbalsta modulī, publiskajā portālā, 

reģistru sadaļā un turpmāk plānoto būvvalžu atbalsta modulī un publiskajā portālā. 

Padomes priekšsēdētājs noslēdz prezentāciju par projekta ieviešanas progresu. 

Padomes sēdi turpina AA Projekts pārstāve ar prezentāciju par Kvalitātes uzraudzību 

(prezentācija pielikumā).  

AA Projekts pārstāve informē, ka galvenie rādītāji ir saskaņā ar plānu un sniedz informāciju 

par projekta mērķu izpildi, kas ir 65%, jo projekts ir aptuveni ieviešanas vidū. Prezentācija 

tiek turpināta ar informāciju par rezultāta rādītājiem. Viens no tiem vēl neliels, jo sākuma 

stadijā, savukārt divi vēl nav mērīti, jo vēl tiks izstrādāti. 

AA Projekts pārstāve turpina ar ziņojumu par iznākuma rādītājiem un darbību projekta 

mērķu sasniegšanai statusiem. Prezentācija tiek noslēgta ar būtiskās arhitektūras elementu 

izmantošanu. 

3. Dažādi jautājumi 

LLPA pārstāvis interesējas, vai drošības audits tiek attiecināts arī uz personas datu 

aizsardzību. BVKB pārstāvis atbild, ka šobrīd jebkurš sistēmas lietotājs var sistēmā redzēt, 

kādi dati par viņu ir skatīti un kuras iestādes pārstāvis to ir darījis. Tālāk lietotājs var vērsties 

pie attiecīgās iestādes un uzzināt detalizētāk par savu datu skatīšanos. 
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LLPA pārstāvis uzdod jautājumu saistībā ar sistēmu savietotāju. BVKB pārstāvis atbild, ka 

šāda saskarne jau ir izveidota ar Rīgas pilsētas būvvaldi, tomēr tās lietderība nav pārāk liela, 

jo visi dokumenti tā pat tiek glabāti BIS sistēmā un nav nepieciešams ko vairs reģistrēt savās 

sistēmās. Nepieciešamības gadījumā BVKB ir gatavi pilnveidot saskarni projekta 2. kārtas 

ietvaros.  

Padomes priekšsēdētājs noslēdz sēdi, informējot, ka regulāri tiek sagatavoti projekta 

ceturkšņa ziņojumi, un nākamo sēdi va4rētu organizēt augusta beigās vai septembra sākumā, 

kad būs sagatavots attiecīgā ceturkšņa ziņojums.  

 

Plkst. 12.03 sēde tiek slēgta.  

 

Padomes priekšsēdētājs      paraksts   

 

 

 

 

 
ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


