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Būvvaldes un iestādes, kas pilda būvvaldes funkcijas, un tehnisko
noteikumu izdevēju (TNI) darbavietas (BIS-2) darba uzdevumu
statusu pārejas diagramma (skatīt 1. attēlu):
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1.attēls: Darba uzdevumu statusu pārejas diagramma

Darba uzdevuma statusa “Gaidīt uz klientu” uzstādīšana un
izmantošana būvvalžu un tehnisko noteikumu izdevēju (TNI)
darbavietā (BIS-2)
Darba uzdevuma uzstādīšana uz 'Gaidīt uz klientu' – šo darba uzdevuma statusu ir
paredzēts izmantot, lai atvieglotu dokumentu iesniegšanu būvvaldē vai tehnisko
noteikumu izdevējiestādē, gadījumos, kad, piemēram, klients nav iesniedzis pilnīgu
informāciju un ir nepieciešams precizēt vai papildināt būvniecības ieceres
dokumentāciju, iesniegumu, sūdzību vai citu iesniedzamu dokumentu. Neizmantojot
šo funkcionalitāti, būvvaldei, visdrīzāk, būtu jānoraida iecere vai iesniegums, bet
klientam būtu jāgatavo iesniedzamā dokumentācija no jauna. Dotā funkcionalitāte
atbrīvo no atkārtotu dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas arī gadījumos, ja klients
iesniedzis nepilnīgu informāciju tehnisko noteikumu izdevējiestādei.
Darba uzdevumu statusā 'Gaidīt uz klientu' var uzstādīt uz noteiktu termiņu (nevar
pārsniegt 4 mēnešus no darba uzdevuma izveidošanas datuma), kamēr darba uzdevumu
nevar izpildīt Pasūtītāja/Būvniecības ieceres ierosinātāja vai citu no būvvaldes
neatkarīgu apstākļu dēļ. Uzstādot šo statusu, ir paredzēta arī komentāru pievienošana,
kuros ir iespējams detalizēti aprakstīt situāciju un sniegt atbilstošus norādījumus
publiskā BIS portālā (BISP) lietotājam.
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1) Pēc darba uzdevuma statusa nomaiņas uz 'Gaida uz klientu' būvvaldē vai tehnisko
noteikumu izdevējiestādes BIS-2 darbavietā, sistēma izveido paziņojumu publiskajā
BIS portālā iesniedzējam/ ierosinātājam, no kā tika saņemts dokuments BIS-2 sistēmā.
Papildus sistēma nosūta e-pastu, atkarībā no iesniedzēja/ierosinātāja e-pastu
paziņojumu saņemšanas uzstādījumiem savā BISP profilā.
2) 'Gaidīt uz klientu' sistēma ļauj uzlikt ienākošajiem dokumentiem - iesniegumiem,
iecerēm, sūdzībām. Projekta akceptēšanas uzdevumam arī var uzstādīt 'Gaidīt uz
klientu', bet dokumentam (piemēram, būvniecības ieceres iesniegums), ar ko tika
iesniegts projekts, arī tiek piešķirts 'Gaidīt uz klientu' statuss, un tas neļauj akceptēt
projektu, kamēr nav saņemta atbilde no BISP lietotāja. Turklāt, sistēma neļauj akceptēt
ieceri, kamēr ieceres vai projekta izskatīšanas darba uzdevums ir statusā 'Gaidīt uz
klientu'.

Darba uzdevuma statusa 'Gaidīt uz klientu' atrādīšana publiskajā
Būvniecības informācijas sistēmas portālā (BISP) ar dokumenta
statusu ‘Trūkst informācijas’
(1) Pēc darba uzdevuma statusa 'Gaidīt uz klientu' uzstādīšanas būvvaldes BIS-2
pusē, sistēma nosūta BISP lietotājam paziņojumu par papildus informācijas
pieprasījumu, atrādot paziņojumā arī būvvaldes komentārus un pieprasīto informāciju
vai dokumentus (skatīt 2. attēlu):
BIS-2

BISP

2.attēls: Darba uzdevums statusā 'Gaida uz klientu' BIS-2 darbavietā un
ienākošais paziņojums BISP pusē

3

Pieprasījumu par papildus informācijas iesniegšanu atrāda BIS publiskajā portālā
sadaļā 'Mana būvniecība' pie konkrētās būvniecības lietas vai gadījumos, kad
tehniskie noteikumi tiek pieprasīti bez būvniecības lietas, tad sadaļā 'Tehniskie
noteikumi bez būvniecības lietām'. Vienlaikus informācija ir pieejama arī sadaļā
'Paziņojumi' (skatīt 3. attēlu):

3.attēls: Publiskā BIS portāla (BISP) sadaļas ‘MANA BŪVNIECĪBA’,
‘PAZIŅOJUMI’ un ‘TEHNISKIE NOTEIKUMI BEZ BŪVNIECĪBAS LIETĀM’
(2) Pēc abu BIS sistēmu daļu sinhronizācijas BISP pusē dokumentācijai tiek uzstādīts
statuss ‘Trūkst informācijas’ (skatīt 4. attēlu):

4.attēls: Dokuments statusā ‘Trūkst informācijas’
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Atverot dokumentu ar statusu ‘Trūkst informācijas’ apskatu, BISP lietotājam ir
iespēja dokumentu atvērt labošanai un pēc papildus informācijas pievienošanas un
labojumu veikšanas to atkārtoti iesniegt būvvaldē (skatīt 5. attēlu):

5.attēls: Dokumenta ar statusu ‘Trūkst informācijas’ apskats
Sadaļā “Notikumu vēsture” BISP lietotājs var arī apskatīties būvvaldes un/vai tehnisko
noteikumu izdevējiestādes komentārus un pieprasīto informāciju vai dokumentus
(skatīt 6. attēlu):

6.attēls: Notikumu vēsture
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