
Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošana un Tehnisko 

noteikumu pieprasīšana 

 

Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojums 

Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) publiskā portāla lietotājiem ir iespēja 

iesniegt būvprojektu, lai saskaņotu ar citām organizācijām. 

 

1. att. Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojums 

! Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojuma iesniegums pieejams tikai tad, kad 

sadaļā “Projekts” ir pievienota dokumentācija. 

Aizpildot dokumentu ir iespējams norādīt kādām organizācijām (tehnisko noteikumu 

izdevējiem vai būvniecību kontrolējošām iestādēm) saskaņojuma pieprasījums tiks 

nodots izskatīšanai, kā arī izvēlēties visas vai kādas atsevišķas dokumentācijas daļas 

tiks nodotas saskaņošanai. 

! Gadījumā, ja kāda no dokumentācijas daļām nav apstiprināta, par to tiks uzrādīts 

paziņojums 

! Ja Tehnisko noteikumu izdevējiestāde nav noslēgusi līgumu par BIS izmantošanu, 

tad BIS izdos par to brīdinājumu. Šajā gadījumā iesniegtos dokumentus un 

pieprasījums organizācija nesaņems! 

Saskaņojumu pieprasījumu var izveidot, ja izpildās kāds no nosacījumi: 

1. Lietotājs darbojas savā fiziskas personas profilā un ir būvniecības lietas 

vienīgais ierosinātājs; 

2. Lietotājs ir par dokumentācijas izveidošanu atbildīgā persona vai daļas 

atbildīgais un: 



2.1. ir pilnvarota persona, kurai ir aktīva pilnvara ar tiesībām veidot 

dokumentu ar veidu ‘Būvniecības ieceres dokumentācija’ vai pārstāvēt 

personu kā ierosinātāju un bez norādītām būvniecības lietām vai atvērtā 

būvniecības lieta ir pilnvarā norādīto lietu sarakstā; 

2.2. ir juridiskas personas pārstāvis, ar aktīvu deleģējumu veidot 

dokumentu ar veidu ‘Būvniecības ieceres dokumentācija’ un bez 

norādītām būvniecības lietām vai atvērtā būvniecības lieta ir pilnvarā 

norādīto lietu sarakstā, un pārstāvētai juridiskai personai ir aktīvas 

pilnvaras ar tiesībām veidot dokumentu ar veidu ‘Būvniecības ieceres 

dokumentācija’ vai pārstāvēt personu kā ierosinātāju un bez norādītām 

būvniecības lietām vai atvērtā būvniecības lieta ir pilnvarā norādīto lietu 

sarakstā. 

Izveidotu ”Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojums” var atsaukt, ja ir izvēlēta viena 

organizācija un tā nav vēl neko darījusi jeb nav uzsākusi Jūs nosūtīto darba uzdevumu. Ja 

saskaņošanas pieprasījums ir nodots  vairākām organizācijām, tad atsaukt arī iespējams, ar 

nosacījumu, ka darba uzdevums nav sākts pildīt: 

Skaņojumus ar nosacījumiem var redzēt šķirklī “Projekts”, nospiežot pogu zem projekta 

daļām “Saskaņojumi” kol. “Saskaņojuma piezīmes”. 

 

 
2. att. dokumentācijas saskaņojums nosacījumu attēlošana 

Ja projekta daļa, kurai bija veikti skaņojumi, tiek atvērta labošanai, tad saskaņojumi atceļas 

un ir jāveic  skaņošana no jauna. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Saskaņojumus var redzēt zem būvprojekta sadaļas rasējuma lapas. 

 

 
 

3. att. dokumentācijas saskaņojums attēlošana 

 

Saskaņošanas pieprasījuma atsaukšana 

 

Nepieciešams atvērt vaļā pieprasījumu, kuru vēlas atsaukt un izvēlas pogu “Atsaukt” 

 

 



 

3. att. dokumentācijas saskaņojuma atsaukšana 

Norāda iestādi/iestādes no kurām vēlas atsaukt saskaņojuma pieprasījumu un 

pamatojumu 

 

 

Tehnisko noteikumu pieprasīšana un pievienošana būvniecības lietai 

1. No esošas būvniecības lietas 

 



2. Ārpus būvniecības lietas 

 

!!! Tehniskie noteikumi, kas izsniegti papīra formātā un ir pieejami dokumenti PDF 

formātā. Tos var pievienot BIS sistēmā pie sadaļas “Projekts” pie vispārējās daļas - kā 

datne. 

Ja Tehniskie noteikumi ir pieprasīti BIS sistēmā:  

2.1. tehnisko noteikumu izdevējiestāde (TNI) vienmēr izskata iesniegto 

versiju, līdz ar to labota TNI versija ir iesniedzama vēlreiz. Iesakām 

projektētājiem no sākuma sagaidīt komentārus no visiem TNI un, tad atkārtoti 

iesniegt laboto versiju.  

2.2. Izskatot būvprojektu TNI ir iespēja palūgt veikt būvprojektā, uzliekot 

“Gaidīt uz klientu”, bet šī funkcionalitāte nav pieejama, ja projektētājs ir 

iesniedzis būvprojektu vienlaicīgi vairākiem TNI. 

2.3. Noraidot iesniegto būvprojektu, termiņš nākamajai versijai sākas no 

jauna. 

Jāņem vērā – Tehniskie noteikumi pieprasījumu un saņemtie tehniskie noteikumi, kas 

pieprasīti bez būvniecības lietas saglabājas tikai tās personas BIS profilā, kura ir 

veikusi tehnisko noteikumu pieprasījumu. 


