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Apmācību plāns un tēmas

9:30-10:00 ierašanās

10:00-12:00 – mācības

➢Uzņēmumu energoauditoru (UE) reģistrs:
➢ UE reģistrēšana BIS ADM modulī

➢ UE akreditācijas informācijas uzturēšana

➢Uzņēmumu energoaudita pārskatu reģistrs:
➢ Veidošanas priekšnosacījumi:

➢ UE galvenā lietotāja izveidošana un 
speciālistu norādīšana

➢ Lielo uzņēmumu un lielo patērētāju sarakstu ielāde

➢ Uzņēmumu energoauditu pārskatu reģistrēšanas fakta 
veidošana un apstiprināšana

➢Publiskojamā informācija par UE un to 
reģistrētajiem pārskatiem

2



© Tieto Corporation

BIS uzlabošanas izstrādes mērķis
• Centralizēta elektroniska būvniecības dokumentācijas

aprite un e-pakalpojumu ieviešana ar mērķi nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu 
e-pakalpojumu izveidi, samazināt administratīvo slogu un uzlabot pakalpojumu pieejamību, veicinātu 
valsts pārvaldes efektivitāti un caurskatāmību.

➢ Projekts plānots līdz 2020.gadam un plānots pilnveidot šādus procesus:

✓ Būvniecības ieceres un būvprojektu izskatīšanu un saskaņošanu 

• (piegādāts produkcijas vidē 2018.gada vasarā)

✓ Būvniecības un Būvju ekspluatācijas uzraudzību

• (piegādāts produkcijas vidē 2019.gada oktobrī)

✓ Būvspeciālistu datu pārvaldību

✓ Ēku energoefektivitātes pārvaldību

✓ Būvju un būvizstrādājumu galvenās raksturojošās informācijas uzturēšanu

• Normatīvo aktu izmaiņas
• Grozījumi vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos

• Grozījumi Būvniecības likumā 

3



© Tieto Corporation

Uzņēmumu energoauditoru reģistrs
• Uzņēmumu energoauditori juridiskas personas, kas atbilsti MK 

noteikumu Nr. 487 prasībām
• Tiek reģistrēti BIS jaunizveidotajā Uzņēmumu energoauditoru reģistrā

• Reģistrēšana ir BVKB atbildība

• LATAK juridiskajām personām uzņēmumu energoauditoriem BIS jaunveidotajā 
reģistrā uzturēs akreditācijas informāciju:

• Sākotnējā akreditācijas derīguma termiņa norādīšana

• Akreditācijas pagarināšana

• Akreditācijas pārtraukšana uz pārbaudes laiku

4



© Tieto Corporation

Uzņēmumu energoauditoru reģistrs
• Katram uzņēmumu energauditoram juridiskajai personai ir jānorāda 

atbildīgais darbinieks, kuram tiks piešķirtas tiesības administrēt 
konkrētās juridiskās personas speciālistus, piešķirot tiem tiesības 
darboties BIS sistēmā uzņēmuma vārdā

• Uzņēmumu energoauditoru atbildīgo fizisko personu reģistrēšana ir BVKB atbildība

• Atbildīgais darbinieks, pieslēdzoties BIS1 sistēmai, var:
• Rediģēt uzņēmuma kontaktinformāciju;

• Administrēt sava uzņēmuma dariniekus, piešķirot tiem sekojošas tiesības:

• Speciālists - strādā ar uzņēmuma energoaudita pārskatu reģistrēšanu un var tikt norādīts 
pārskatā kā vadošajais eksperts

• Darbinieku administrators - Administrēt uzņēmuma daribiekus un kontaktinformāciju
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Uzņēmumu energoauditu pārskatu reģistrs
• Lielo uzņēmumu un lielo energopatērētāju energoauditu pārskatus 

uzņēmumu energoauditora juridiskas personas vārdā var veidot 
uzņēmumam saistītais lietotājs ar lomu "Energoauditora speciālists"

• Lielo uzņēmumu un lielo energopatērētāju sarakstu ielāde BIS ir BKVB atbildība

• Neatkarīgie eksperti arī var veidot uzņēmumu energoauditu pārskatus, 
bet sistēma veic pārbaudi vai uzņēmums, kuram tiek veidots pārskats, ir 
lielais uzņēmums vai lielais patērētājs, atgriežot kļūdu pozitīvas 
pārbaudes gadījumā
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Uzņēmumu energoauditu pārskatu reģistrs
• Uzņēmumu energoauditu pārskatiem ir iespējami divi statusi:

• Sagtave - pārskata dati vēl tiek ievadīti

• Apstiprināts - pārskats ir apstiprināts un uzskatāms par reģistrētu 
atbilstoši MK noteikumiem Nr.487. Informācija redzama arī BIS 
publiskajā portālā

• Sagatavi redz un atvērt labošanai var jebkurš konkrētā uzņēmuma 
energoauditora juridiskās personas speciālists

• Citu uzņēmumu energoauditoru pārstāvjiem pārskati sagatavošanas 
stadijā nav redzami
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Uzņēmumu energoauditu pārskatu reģistrs
• Pārskata kopsavilkumu apstiprināt var, ja izpildās iestrādātie pārbaudes 

nosacījumi:

• Uzņēmumam ir aktīva LATAK akreditācija

• Ievadīti visi obligāti aizpildāmie lauki

• Ievadītajiem datiem izpildās iestrādātie gala patēriņa kontroles nosacījumi

• Pārskatu apstiprināt var TIKAI uzņēmumam saistītais speciālists, kurš pārskatā ir 
norādīts kā Vadošais eksperts

• Apstiprināts pārskats ir redzams arī citu uzņēmumu energauditoru lietotājiem un 
neatkarīgajiem ekspertiem, bet tikai pārskatu saraksta formā, bez iespējas to 
apskatīt detalizēti

• Apstiprinātu pārskatu iespējams labot, norādot pamatojumu, kāpēc labojumi ir 
nepieciešami

• Ja pārskatā norādītais apstiprināšanas datums atšķiras no datuma, kad pārskata 
apstiprināšanas fakts reģistrēts BIS sistēmā, vairāk nekā par 10 dienām, tad par 
šo faktu tiek nosūtīts ziņojums LATAK
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Publiskojamā informācija
• BIS publiskajā portālā jebkuram portāla lietotājam būs pieejama 

informācija par:
• Visiem reģsitrā esošajiem uzņēmumu energauditoriem un to speciālistiem

• Visiem BIS reģistrētajiem un apstiprinātajiem uzņēmumu energaudita pārskatiem
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Praktiskā daļa

Ielādētie lielie uzņēmumi un energopatērētāji:

46603002190, 40003026603, 40003017441, 50003026431,

43903001996, 40003128003, 44103063176, 40203035755

Andris Paraudziņš universālais speciālists:

020292-15080
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Praktiskā daļa

1.uzd) LATAK profilā atlasām uzņēmumu, kuram esam 
piesaistīti kā speciālisti un norādām derīgu akreditācijas 
termiņu

2.uzd) Kā uzņēmuma administrators pievienojam jaunu 
speciālistu Andri Paraudziņu

3.uzd) Veidojam uzņēmuma energoaudita pārskatus brīvi 
izvēlētam uzņēmumam. Vismaz vienu apstiprinām.
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Paldies par uzmanību!

Pasniedzēji: 

• Uldis Bekmanis

• Alla Krivicka

• Aptaujas anketas https://ej.uz/BISaptauja

• Paraksts par apmeklējumu

JAUTĀJUMI UN ATBILDES ?

https://ej.uz/BISaptauja

