
 

 
 

 

 

 

Pamācība  

 

Būvvaldēm un iestādēm, kas pilda būvvaldes funkcijas. 

Tehnisko noteikumu izdevējiem. 

 

 
 

 

Par rēķinu veidošanu 

 Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019. gada septembris 

Rīga 

 

  



2 

 

 

 

 

 

 

Satura rādītājs 
Ievads ............................................................................................................................. 3 

1. Sagatavošanās darbi ārpus BIS ............................................................................... 4 

1.1. Pakalpojuma aprakstīšana un publicēšana portālā www.latvija.lv ............... 4 

1.2. Pakalpojumu kataloga maksājuma informācijas izveide............................... 5 

2. Rēķinu veidu konfigurācija iekšējā sistēmā .............................................................. 6 

2.1. BIS rēķini, kurus var apmaksāt portālā. ............................................................. 7 

2.2. BIS rēķini, kurus nevar apmaksāt portālā. ......................................................... 8 

3. Rēķinu sagatavošana BIS2 ...................................................................................... 10 

4. Rēķinu apmaksa....................................................................................................... 13 

4.1. Rēķinu apskatīšana BISP ............................................................................. 13 

4.2. Rēķinu apmaksa BISP ................................................................................. 14 

4.3. Rēķinu apmaksas izsekojamība BIS2 .......................................................... 15 

 
 



3 

 

 

 

Ievads 

 

Pamācība ir paredzēta būvvaldēm un institūcijām, kas pilda būvvaldes funkcijas, kā arī tehnisko 

noteikumu izdevējiem (turpmāk – Iekšējās sistēmas lietotāji), lai nodrošinātu nepieciešamo rēķinu 

apriti Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS).  

Piemēram, pašvaldības iekasē nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, 

izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē (likuma par nodokļiem un nodevām 12. 

panta (1) daļas 10) punkts). Savukārt, Valsts vides dienests izsniedz tehniskos noteikumus – īpašas 

vides saglabāšanas (aizsardzības) prasības un par vides aizsardzības tehnisko noteikumu izsniegšanu 

ir jāmaksā valsts nodeva (2015.gada 27.janvāra MK noteikumi Nr. 30). 

Turpmāk secīgi soli pa solim tiks aprakstītas darbības rēķinu veidošanai BIS, sākot ar 

sagatavošanās darbiem ārpus BIS, turpinot ar rēķinu veidu konfigurāciju un rēķinu sagatavošanu BIS 

iekšējā sistēmā (BIS2), līdz rēķina apmaksai BIS publiskajā portālā (BISP) un apmaksas 

izsekojamībai (skatīt 1.attēlu): 

 

 

 
 

 

1.attēls: Darbības soļi rēķina veidošanai BIS 

 

Uzmanību!  

Ievērojot to, ka ar 01.01.2020 visa būvniecības procesā nepieciešamās dokumentācijas aprite notiek 

tikai elektroniski BIS, līdz 31.12.2019 Valsts informācijas sistēmas savietotājā Pakalpojumu katalogā 

tiek veidots viens vienots apraksts Pakalpojumam <Būvniecības ieceres dokumentācijas 

saskaņošana>, sākot no ieceres iesniegšanas līdz būvdarbiem. 

Iepriekš sagatavotus un publicētus pakalpojumu aprakstus BIS rēķinu konfigurēšanā varat izmantot 

līdz 31.12.2019, bet sākot ar 01.01.2020 visām pašvaldībām būs viens pakalpojuma procesa apraksta 

unikālais soļa numurs, bet katram savs cenrāža pozīcijas numurs. 

1. Sagatavošanās darbi ārpus BIS

2. Rēķinu veidu konfigurācija iekšējā 
sistēmā BIS2

3. Rēķinu sagatavošana iekšējā sistēmā 
BIS2

4. Rēķinu apmaksa BISP
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1. Sagatavošanās darbi ārpus BIS 

Ja vēlaties, lai Jūsu klienti maksājumu (pašvaldības nodeva, valsts nodeva, maksas 

pakalpojums) var veikt uzreiz caur datoru, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk 

– VRAA) maksājuma moduli, ir jāveic sagatavošanās darbi ārpus BIS:  

1) pakalpojuma aprakstam jābūt izveidotam un publicētam Pakalpojumu katalogā;  

2)  Pakalpojumu katalogā ir nepieciešams izveidot iestāžu pakalpojumu cenrādi;  

3) Pakalpojumu aprakstam, kas satur maksājumu informāciju, t.sk apstiprinātu cenrādi, ir jābūt 

publicētam portālā www.latvija.lv. 

Valsts iestāžu pakalpojumu katalogs, kas iedzīvotājiem ir pieejams Latvija.lv portālā, iestāžu 

darbiniekiem ir jāaizpilda, izmantojot portālu https://viss.gov.lv.  

Iegūtie pakalpojuma procesa apraksta unikālais soļa numurs, cenrāža pozīcijas numurs 

un maksājuma mērvienības tips nākošajā darbības solī Iekšējās sistēmas lietotājam būs 

jānokonfigurē BIS2 darba vietā sadaļā 'Rēķinu uzstādījumi'. 

1.1. Pakalpojuma aprakstīšana un publicēšana portālā www.latvija.lv 

Iesakām noskatīties VRAA videopamācību Pakalpojumu apraksta veidošana pakalpojumu 

katalogā (skatīt 2. attēlu): 

 
 

2.attēls: Pakalpojuma aprakstīšana un publicēšana portālā 

 

Pakalpojuma procesa apraksta unikālais soļa numurs (skatīt 3.attēlu) būs jānokonfigurē 

BIS2 darba vietā sadaļā 'Rēķinu uzstādījumi'. 

 
3.attēls: Pakalpojuma apraksta unikālais soļa numurs 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=N0cxYxXCEFc&redir_token=TuGcLkU3exYk2R0P0AP2Dk0JAB18MTU2Njk5ODk4MEAxNTY2OTEyNTgw&q=https%3A%2F%2Fviss.gov.lv
http://www.latvija.lv/
https://www.youtube.com/watch?v=lJeqFtFjv7c
https://www.youtube.com/watch?v=lJeqFtFjv7c
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1.2.Pakalpojumu kataloga maksājuma informācijas izveide 

 

Iesakām noskatīties VRAA videopamācību Pakalpojumu kataloga maksājuma 

informācijas izveide (skatīt 4. attēlu): 

 
4.attēls: Pakalpojuma kataloga maksājuma informācijas izveide 

 

Pakalpojuma kataloga maksājuma informācijas izveides procesā iegūtais cenrāža pozīcijas 

numurs (skatīt 5. attēlu) būs jānokonfigurē BIS2 darba vietā sadaļā 'Rēķinu uzstādījumi'. 

 

 
5.attēls: Cenrāža pozīcijas numurs 

  

https://www.youtube.com/watch?v=N0cxYxXCEFc
https://www.youtube.com/watch?v=N0cxYxXCEFc
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2. Rēķinu veidu konfigurācija iekšējā sistēmā 

Lai nodrošinātu nepieciešamo rēķinu un maksājumu veikšanu, Iekšējās sistēmas lietotājam ir 

jābūt piešķirtai 'Būvvaldes administrators' lomai jeb tiesībām. 

Iekšējās sistēmas lietotājs pieslēdzas BIS2 darba vietā un organizācijas galvenajā darbību izvēlnē 

izvēlas apakšsadaļu 'Rēķinu uzstādījumi' (skatīt 6. attēlu): 

 

 
 

6. attēls: Rēķinu uzstādījumi iekšējā sistēmā 

 

Atverot attiecīgo sadaļu, var reģistrēt jaunu rēķina veidu vai labot esošā rēķina veida 

konfigurāciju. Lai izveidotu jaunu rēķinu veidu, jānospiež spiedpoga <Jauns rēķina veids> (skatīt 7. 

attēlu): 

 

 
 

7. attēls: Rēķinu veidu konfigurācija iekšējā sistēmā 
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Iekšējās sistēmas lietotājs, kuram ir piešķirta 'Būvvaldes administrators' loma var atvērt 

organizācijas rēķinu veidu sarakstu (skatīt 8.attēlu), kurā par katru organizācijas rēķinu veidu sistēma 

atrāda:  

Rēķina veids; 

1.2. Rēķina apraksts; 

1.3. Pazīme, ka rēķinu iespējams apmaksāt ar VRAA maksājumu moduli; 

1.4. Datums, no kura konfigurācija ir spēkā; 

1.5. Datums, līdz kuram konfigurācija ir spēkā. 

2. Sarakstu var atlasīt un kārtot pēc visiem laukiem. Atlasīšanai pēc datumiem vērtību norāda 

kā laika periodu. 

3. Sarakstā ir pieejama lapošana. Vienā lapā atrāda 20 ierakstus. 

4. Lietotājs vai pievienot jaunu rēķina veidu vai labot esošu norādot šādus datus: 

4.1. Rēķina veids - obligāts; 

4.2. Rēķina apraksts - obligāts; 

4.3. Datums, no kura konfigurācija ir spēkā; 

4.4. Datums, līdz kuram konfigurācija ir spēkā; 

4.5. Pazīme, ka rēķinu iespējams apmaksāt ar VRAA maksājuma moduli – ja pazīme ir 

uzstādīta, tad papildus jānorāda šāda informācija: 

4.5.1. Piesaistītā VRAA pakalpojuma/maksājuma solis – obligāts datu ievades lauks; 

4.5.2. Piesaistītā VRAA cenrāža pozīcija – obligāts datu ievades lauks; 

4.5.3. Piesaistītā VRAA pakalpojuma/maksājuma mērvienības tips – obligāts datu ievades 

lauks. Iespējamās vērtības summa vai skaits. 

 

Ir divu veidu BIS rēķini, kurus var apmaksāt portālā, izmantojot VRAA maksājumu moduli, 

un kurus nevar apmaksāt portālā (var apmaksāt ārpus sistēmas). 

2.1. BIS rēķini, kurus var apmaksāt portālā. 

 

Piemērs, kā konfigurēt jaunu rēķina veidu, kuru var apmaksāt portālā, izmantojot VRAA 

maksājumu moduli (skatīt 8.attēlu): 
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8. attēls: Jauna rēķina, kuru var apmaksāt portālā, veida konfigurācija iekšējā sistēmā 

Iekšējās sistēmas lietotājs, kuram ir piešķirta 'Būvvaldes administrators' loma, var labot 

organizācijas rēķinu veidus (skatīt 9.attēlu) un var dzēst rēķina veidu, ja uz tā pamata nav izveidots 

neviens rēķins: 

 

 
9. attēls: Organizācijas rēķinu veidu labošana vai dzēšana 

Lai labotu esošo rēķina veidu, jānospiež uz zīmulīša ikonas ieraksta labajā pusē, bet lai dzēstu – 

uz sarkano krustiņu.  

2.2. BIS rēķini, kurus nevar apmaksāt portālā. 

 

Iekšējās sistēmas lietotājs, kuram ir piešķirta 'Būvvaldes administrators' loma pieslēdzas BIS2 

darba vietā un zem organizācijas izvēlas sadaļu 'Rēķinu uzstādījumi' (skatīt augstāk 6. attēlu), kur 

reģistrē jaunu rēķina veidu, spiežot spiedpogu <Jauns rēķina veids> (skatīt augstāk 7. attēlu).  

Iekšējās sistēmas lietotājs var pievienot jaunu rēķina veidu vai labot esošo, norādot sekojošos 

datus: 

1. Rēķina veids – obligāts datu ievades lauks; 

2. Rēķina apraksts – obligāts datu ievades lauks; 

3. Datums, no kura konfigurācija ir spēkā; 

4. Datums, līdz kuram konfigurācija ir spēkā; 

 

Tālāk ir jāspiež spiedpoga <Saglabāt>, nenorādot pazīmi <Var apmaksāt portālā> (skatīt 

10.attēlu): 
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10. attēls: Jauna rēķina, kuru nevar apmaksāt portālā, veida konfigurācija iekšējā sistēmā. 
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3. Rēķinu sagatavošana BIS2 

Lai BIS2 pusē varētu izveidot rēķinu, kuru var apmaksāt BIS portālā, iepriekš ir jābūt izveidotai 

rēķinu veidu konfigurācijai iekšējā sistēmā, kas tika aprakstīts 2.solī 2.1. apakšpunktā. 

 

Iekšējās sistēmas lietotājs būvniecības lietā šķirklī ‘Rēķini’ nospiež spiedpogu <Jauns rēķins> 

(skatīt 11. un 12. attēlus): 

 

 

11. attēls: Rēķini būvniecības lietā šķirklī ‘Rēķini’. 

 

12. attēls: Jauna rēķina sagatavošana iekšējā sistēmā. 
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Iekšējās sistēmas lietotājs vai pievienot jaunu rēķinu vai labot esošu, norādot sekojošos 

datus (skatīt 13.attēlu): 

1. Dokuments, uz kura pamata rēķins tiek izrakstīts – obligāts datu ievades lauks; 

2. Rēķina datums – obligāts datu ievades lauks; 

3. Rēķina numurs – obligāts datu ievades lauks; 

4. Rēķina veids – obligāts datu ievades lauks; 

5. Rēķina summa; 

6. Pamatojums; 

7. Summa apmaksai; 

8. Neapmaksātā kavējuma nauda; 

9. Neapmaksātais atlikums (nav obligāts, bet iesakām norādīt neapmaksāto summu lielāku 

par 0.00, jo citādi klientam nebūs neapmaksātu rēķinu); 

10. Apmaksas termiņš; 

11. Maksājuma kods; 

12. Var pievienot datni. 

 

13. attēls: Jauna rēķina sagatavošana iekšējā sistēmā. 

Uzmanību!  

Rēķinā obligāti norādiet “Neapmaksātais atlikums”, lai neapmaksātā summa būtu lielāka par 0.00. 

Tāpat lūdzam noradīt saprātīgus rēķina apmaksas termiņus (parasti 2 nedēļas).  

 

Pēc visu obligāto un vēlamo datu ievadīšanas rēķinā, jāspiež spiedpoga <Saglabāt>. 

Sagatavotais rēķins būs redzams būvniecības lietā šķirklī ‘Rēķini’ (skatīt 14.attēlu): 
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14. attēls: Sagatavotais rēķins iekšējā sistēmā. 

Ja veido jaunu rēķinu veida, kuru nevar apmaksāt BIS portālā, tad obligāti jāpievieno 

pielikumā datne (skatīt 15.attēlu): 

 

15. attēls: Rēķina (datnes) pievienošana rēķina veidam, kuru nevar apmaksāt BIS portālā. 
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4. Rēķinu apmaksa 

4.1. Rēķinu apskatīšana BISP 

 

Persona, kurai tika izveidots rēķins, autorizējas BIS publiskajā portālā (BISP) un izvēlas 

atbilstošo profilu kā fiziska persona vai juridiska persona. 

Lai iepazītos ar apmaksājamo summu un apmaksātu rēķinu, publiskā BIS portāla lietotājs apskata 

rēķinu, kas ir pieejams galvenajā darbību izvēlnes panelī datu bloka ‘MANI DATI’ sadaļā ‘Rēķini’ 

(skatīt 16. attēlu): 

 

 
16. attēls: Sadaļa ‘Rēķini’ publiskajā BIS portālā 

 

Savukārt, rēķini, kas sagatavoti uz kādu būvniecības lietā attiecināmu dokumentu, tiek atrādīti 

būvniecības darba vietā jaunā sadaļā ‘Rēķini’. BISP lietotājs atver BŪVNIECĪBAS DARBA VIETĀ 

attiecīgo būvniecības lietu, kurai tika izveidots rēķins un izvēlas šķirkli ‘Rēķini’ (skatīt 17. attēlu): 

 

 
17. attēls: Būvniecības lietas rēķinu saraksts publiskajā BIS portālā 
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Rēķinu sarakstā sistēma atrāda sekojošo informāciju: 

1. Rēķina numurs; 

2. Pamatojums; 

3. Apmaksas termiņš; 

4. Summa apmaksai; 

5. Neapmaksātā nokavējuma nauda; 

6. Neapmaksātais atlikums; 

7. Rēķina statuss; 

8. Maksājuma statuss; 

9. Rēķina datni, ja tāda tika pievienota. 

 

Pēc noklusējuma sarakstā atrāda neapmaksātos rēķinus. BISP lietotājam ir iespēja atlasīt 

rēķinus pēc: 

1. Maksājuma statusa; 

2. Apmaksas termiņa; 

3. Pamatojuma; 

4. Rēķina numura. 

Sarakstā ir pieejama lapošana, katrā lapā atrāda 20 ierakstus. 

Apmaksātos rēķinus sistēma vizuāli izceļ pelēkā krāsā un slīprakstā. 

4.2. Rēķinu apmaksa BISP 

Publiskā BIS portāla lietotājs pieslēdzas savam kontam un galvenajā darbību izvēlnes panelī 

datu bloka ‘MANI DATI’ sadaļā ‘Rēķini’ apskata neapmaksāto rēķinu, nospiežot uz spiedpogas 

<Apmaksāt> (skatīt 18.attēlu): 

 

18. attēls: Neapmaksātais rēķins būvniecības lietas rēķinu sarakstā 
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4.3. Rēķinu apmaksas izsekojamība BIS2 

Iekšējās sistēmas lietotājs, atverot konkrētu būvniecības lietu, sadaļā <Rēķini> var izsekot, 

vai rēķins ir vai nav apmaksāts. 

Ja rēķins nav apmaksāts paredzētajā termiņā, tad sistēma aili par neapmaksāto rēķinu atrāda 

sarkanā krāsā (skatīt 19.attēlu):  

 

19. attēls: Neapmaksāts rēķins iekšējā sistēmā. 

Ja rēķins ir apmaksāts, tad sistēma aili par apmaksāto rēķinu atrāda zaļā krāsā (skatīt 

20.attēlu): 

 

20. attēls: Apmaksāts rēķins iekšējā sistēmā 

 

BIS lietotāju ērtībai un ātrākai saziņai ir ieviesta jauna lietotāju atbalsta sistēma. 

Vairāk informācijas: 

https://bis.gov.lv/bisp/news/ieviesta-jauna-un-erta-bis-klientu-atbalsta-sistema 

https://bis.gov.lv/bisp/news/ieviesta-jauna-un-erta-bis-klientu-atbalsta-sistema

