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(1) Pēc autorizēšanās Būvniecības informācijas sistēmas publiskajā portālā
(https://bis.gov.lv/bisp/), lietotājs, piemēram, projektētājs sadaļā “JAUNA
BŪVNIECĪBA” izvēlas atbilstošu būvniecības ieceres iesniegumu, šajā scenārijā
“Būvniecības iesniegums ēkai” (skatīt 1. attēlu):

1.attēls: Būvniecības iesnieguma izvēle
(2) Būvniecības objekta nosaukuma ievade (skatīt 2. attēlu):

2.attēls: Būvniecības objekta nosaukuma ievade
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(3) Nākamajā solī tiek norādīts būvniecības ieceres ierosinātājs.
Šajā scenārijā izvēlas “Fiziska persona (ja nav saņemta pilnvara)”, aizpildot datus par
ierosinātāju obligātajos ievades laukos un tālāk nospiežot spiedpogu “PIEVIENOT
SARAKSTAM” (skatīt 3. attēlu):

Būvniecības ieceres ierosinātājs ir pievienots sarakstam.
Sistēma papildus informatīvajā laukā “i” pie “Nosaukums / Vārds Uzvārds” atrāda
atgādinājumu “No ierosinātāja nav saņemta pilnvara”.

3.attēls: Būvniecības ieceres ierosinātāja ievade
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(4) Brīdī, kad projektētājs savā BISP profilā ievada būvniecības ieceres ierosinātāju,
sistēma norādītā ierosinātāja BISP profilā automātiski ģenerē pilnvaras dokumentu
“PILNVAROŠANAS SADAĻĀ” pie “IZSNIEGTĀS PILNVARAS” (skatīt 4. attēlu):

4.attēls: Sistēmas automātiski ģenerētā pilnvara ierosinātāja BISP kontā
(5) Par automātiskās pilnvaras izveidi BIS sistēmā katram no iesaistītajiem būvniecības
dalībniekiem atnāk e-pasta paziņojums, kuru var apskatīt arī BISP profilā. Dotajā
piemērā atspoguļots paziņojums būvniecības ieceres ierosinātājam (skatīt 5. attēlu):

5.attēls: Paziņojums par automātiskās pilnvaras izveidi BIS sistēmā
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(6) Nospiežot uz pilnvaru sarakstā redzamo mapītes ikonu, attiecīgo pilnvaras
dokumentu var atvērt izvērstā veidā. Būvniecības ieceres ierosinātājam ir pieejamas
vēl papildus darbības – <ATCELT> un <ATVĒRT LABOŠANAI> (skatīt 6. attēlu):

6.attēls: Pilnvaras kopskats būvniecības ieceres ierosinātāja BISP profilā
(7) Projektētājam BISP kontā “PILNVAROŠANAS SADAĻĀ” pie “SAŅEMTĀS
PILNVARAS” arī ir pieejama sistēmas automātiski izveidotā pilnvara ar iespēju veikt
darbību <ATTEIKTIES> (skatīt 7. attēlu):

7.attēls: Pilnvaras kopskats projektētāja BISP profilā
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(8) Gan būvniecības ieceres ierosinātājs, gan projektētājs sadaļā “NOTIKUMU
VĒSTURE” var apskatīt identisku informāciju par būvniecības lietā veikto darbību
vēsturi, piemēram, projektētāja paskaidrojumu ierosinātājam kā papildus informāciju
(skatīt 8. attēlu):

8.attēls: Notikumu vēsture
(9) Būvniecības ieceres ierosinātājam nepieciešamības gadījumā ir iespēja sistēmas
automātiski ģenerēto pilnvaru atbilstoši labot un koriģēt, izmantojot darbību
<ATVĒRT LABOŠANAI> (skatīt 9. attēlu):

9.attēls: Pilnvaras atvēršana labošanai

6

(10) Pēc noklusējuma BIS sistēma pilnvaru automātiski ģenerē uz konkrēto
būvniecības lietu, kuru projektētājs sāka gatavot bez pilnvaras un pilnvaras derīguma
termiņš tiek piešķirts tikai uz būvniecības IECERES stadiju.
Būvniecības ieceres ierosinātājam jeb pilnvarotājam, atverot pilnvaru labošanā, ir
iespējams papildus norādīt arī vēl citas būvniecības stadijas (Būvprojektēšanas
nosacījumu izpilde; Būvdarbi u.c.), kā arī pilnvarai ir iespējams nomainīt derīguma
termiņu no būvniecības stadijas uz beztermiņa vai arī norādīt konkrētu datumu līdz
kuram būs derīga pilnvara (skatīt 10. attēlu):

10.attēls: BIS sistēmas automātiski ģenerētās pilnvaras dati pēc noklusējuma
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(11) Pēc noklusējuma projektētājam vienīgās piešķirtās pilnvaras tiesības ir
“Dokumentu sagatavošana bez pilnvaras” bez pārpilnvarošanas iespējas.
Būvniecības ieceres ierosinātājam jeb pilnvarotājam, atverot pilnvaru labošanā, ir
iespēja pievienot papildus tiesības pilnvarā, piemēram, datu kopas skatīšanās;
dokumentu sagatavošana; dokumentu apstiprināšana u.c.
Nepieciešamības gadījumā pie atbilstošās tiesības var atzīmēt arī pārpilnvarošanas
iespēju (<Var pārpilnvarot>), kas projektētājam ļautu attiecīgās tiesības būvniecības
lietā pārpilnvarot tālāk arī citam speciālistam.
Turklāt, būvniecības ieceres ierosinātājam ir iespēja projektētājam piešķirt pilnvaras
tiesības arī uz konkrētiem dokumentu veidiem (Būvprojektēšanas uzsākšanas
dokumenti; Projekts; Projekta sastāva dokumenti u.c.).
Nepieciešamības gadījumā ir iespējams pievienot arī datni, ja, piemēram, pilnvara ir
jau iepriekš tikusi sagatavota ārpus BIS sistēmas papīra dokumenta formātā.
Pēc attiecīgo labojumu veikšanas pilnvarā, dokumentu var <SAGLABĀT> vai uzreiz
veikt tā apstiprināšanu ar spiedpogu <APSTIPRINĀT> (skatīt 11. attēlu).
Apstiprināšanas procesā sistēma prasīs pilnvaru apstiprināt ar drošu eParakstu.

11.attēls: Pilnvaras tiesības, to rediģēšana un apstiprināšana ar drošu eParakstu
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(12) Pēc automātiski izveidotās pilnvaras apstiprināšanas starp būvniecībā
iesaistītajiem dalībniekiem BIS sistēmā, projektētājs secīgi ievada visus nepieciešamos
datus, turpinot ar sadaļu “Ziņas par būvi” (skatīt 12. attēlu). Pēc datu par būvi ievades,
informācija par īpašumu tiek automātiski ielasīta arī sadaļā “Ziņas par zemi” un
spiežot spiedpogu <Tālāk> sistēma pāriet uz nākamo sadaļu “Iesaistītie dalībnieki”.

12.attēls: Ziņas par būvi
(13) Projektētājs balstoties uz apstiprināto pilnvaru, ievada datus visās pārējās
būvniecības iesnieguma sadaļās (Iesaistītie dalībnieki; Papildus informācija;
Dokumentācijas daļas (sadaļā “PROJEKTS” pievieno visus nepieciešamos
būvniecības lietas dokumentus); Atbildīgā iestāde) un pēc saskaņošanas ar
būvniecības ieceres ierosinātāju, ir iespēja iesniegt ieceres iesniegumu atbildīgajā
būvvaldē (skatīt 13. attēlu):

13.attēls: Būvniecības iesnieguma sagatavošana līdz iesniegšanai būvvaldē
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