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Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai BISp 

 

Lai iesniegtu elektroniski iesniegumu ‘Apliecinājuma par ēkas vai tās daļas gatavību 

ekspluatācijai’ autorizēts lietotājs iesniegumu sagatavo portālā, ir analogi nosacījumi 

iesnieguma aizpildīšana inženierbūvei ar šādām atšķirībām: 

1. Dokumentu sarakstā lietotājs var redzēt un izvēlēties dokumenta veidu 

“Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai", ja lietā iesniegtā iecere bija 

‘Būvniecības iesniegums inženierbūvei’ un/vai būvatļauja inženierbūvei. 

Būvniecības lietā šķirklī ‘Dokumenti’ izvēlas opciju ‘’Jauns dokuments’’ un izvēlas 

dokumenta veidu ‘Apliecinājums par ēkas/inženierbūves gatavību ekspluatācijai’. 

 

 
1. att. Dokumentu izvēlne 

 

Galvenie nosacījumi: 

1. Lietotājam jābūt autorizētam BIS publiskajā portālā. 

2. Jābūt izveidotai būvniecības lietai, kura ir stadijā 'Būvdarbi’ (t.i. būvatļaujai ir statuss 

“BUN izpildīti”). 

3. Ja vēlas iesniegt citas personas vārdā, jābūt sagatavotiem datiem par pilnvaru un/vai 

deleģējumu. 

 



Iesniegumu var veidot lietotājs, kuram izpildās viens no nosacījumiem: 

1. darbojas savā fiziskas personas profilā un ir būvniecības lietas ierosinātājs; 

2. darbojas savā fiziskas personas profilā un ir ierosinātāja pilnvarotā persona ar 

tiesībām 'pārstāvēt personu' un/vai 'sagatavot šī veida iesniegumu'; 

3. darbojas juridiskas personas profilā, kura ir ierosinātājs, un ir paraksttiesīga persona; 

4. darbojas juridiskas personas profilā, kura ir ierosinātājs, un viņam ir aktīvs 

deleģējums ar tiesībām 'sagatavot šī veida iesniegumu'; 

5. darbojas juridiskas personas profilā un šai juridiskai personai ir ierosinātāja 

pilnvarojums ar tiesībām 'pārstāvēt personu' un/vai 'sagatavot šī veida iesniegumu', un 

lietotājam ir aktīvs deleģējums ar tiesībām 'sagatavot iesniegumu'. 

 

 
2. att. Apliecinājumu par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai 

 

Iesniegumā secīgi aizpilda nepieciešamo informāciju, norāda dokumentu ‘Būvatļauju’ 

uz kā pamata vēlas iesniegt ‘Apliecinājumu par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai’ 

(pēc noklusējuma tiek automātiski norādīta būvatļauja no būvniecības lietas, kuras statuss ir 

“BUN izpildīti"). 

Ja šādas būvatļaujas nav, lietotājs saņem paziņojuma tekstu “Būvniecības lietā nav 

reģistrēta būvatļauja ar izpildītiem būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem.” 

 

Informatīvi iesniegumā atrāda: 

1. būvniecības lietas numuru un nosaukumu; 

2. iesniegumā atrāda ieceres ierosinātāju(-s) no būvniecības lietas; 

3. informāciju par būvēm un zemes vienībām, ko ielasa no piesaistītā pamatojuma 

dokumenta; 

3.1. ar iespēju pie būvēm norādīt, kuras vēlas nodot ekspluatācijā; 

3.2. ar iespēju labot būves un zemes datus. 



 
3. att. Ziņas par būvi un labošanas iespējas 

 

Iesniegumā atrāda informāciju par iesaistītajiem dalībniekiem – Projekta vadītāju, 

Ieceres izstrādātājs, Būvdarbu veicējs, Būvdarbu vadītājs, Būvuzraugs, Autoruzraugs, ko ielasa 

no būvatļaujas, ar iespēju precizēt/labot pēc tāda paša principa, kā iecerēs un būvdarbu 

uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegumā, norādot ‘Pašu spēkiem/jeb ierosinātājs’, 

‘Sertificēts speciālists’ vai ‘Būvkomersants’. 

 

 
4. att. Iesaistītie dalībnieki 

 

Iesniegumā var norādīt informāciju par būvdarbu termiņiem, aizpildot laukus: 

1. Būvniecības sākuma datums - norāda datumu, pēc noklusēšanas ielasām agrāko no 

būvdarbu žurnāla veikto darbu datuma; 

2. Būvniecības beigu datums - norāda datumu, pēc noklusēšanas ielasām vēlāko no 

būvdarbu žurnāla veikto darbu datuma; 



3. Atkāpes no saskaņotā būvprojekta – ar iespēju norādīt “Jā” vai “Nē”. 

 

 
5. att. Ziņas par būvniecību 

 

Iesniegumā ‘Ziņas par būvniecību’ nepieciešams norādīt papildu informāciju, aizpildot laukus: 

1. Būvdarbu garantijas laiks (gadi) – obligāts, iespējams norādīt skaitlisku, pozitīvu 

vērtību; 

2. Būvniecības kopējās izmaksas (EUR) – obligāts; 

3. Ārvalstu finanšu līdzekļi (EUR) – obligāts. 

 

 
6. att. Atliktie darbi 

 



Iesniegumā var norādīt informāciju par atliktajiem darbiem, pievienojot vienu vai vairākus 

ierakstus ar ievadlaukiem (var arī nenorādīt): 

1. Darba nosaukums - brīvi ievadāms lauks; 

2. Mērvienība - brīvi ievadāms lauks; 

3. Daudzums – iespējams norādīt skaitlisku, pozitīvu vērtību; 

4. Pabeigšanas termiņš – datuma lauks. 

 

 
7. att. Atkritumu apsaimniekošana 

 

Iesniegumā atrāda informāciju par atkritumu apsaimniekošanu no būvdarbu žurnāla datiem. 

Atrādāmā informācija: 

1. Apsaimniekotājs; 

2. Apsaimniekošanas laika perioda sākums; 

3. Apsaimniekošanas laika perioda beigas; 

4. Atkritumu apjoms; 

5. Atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vieta; 

6. Apsaimniekošanas veids. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sadaļā ‘’dokumentu saraksts’’ var pievienot iesniegumam dokumentus, ja nepieciešams. 

 

 
8. att. Dokumentu pievienošana 

 

 



 
8. att. Iesniegums kopskats 

 

Iesniegumu var atvērt kopskatā un vienkopus apskatīt visus ievadītos datus. Lietotājs 

iesniegums automātiski veidojas par sagatavi t.i. melnraksts. Statuss ir ‘Sagatave’ un kā 

melnrakstu var turpināt rediģēt, pēc pogas ‘’Tālāk’’ nospiešanas. 

Katrā ievades solī pieejama poga ‘’Tālāk’’, kas saglabā datus un aiziet uz nākamo soli. 

Lietotājs par iesnieguma sadaļām var brīvi staigāt ar pogām ‘’Tālāk’’, ‘’Atpakaļ’’ vai, 

izmantojot ‘Satura rādītāju’, un rediģēt datus, ievērojot datu saistības principus un, ja 

iesniegums ir statusā “Sagatave”. 

Lietotājs izveidoto iesniegumu var redzēt publiskajā portālā sadaļā “Iesniegtie 

dokumenti” un būvniecības lietā šķirklī “Dokumenti”. 

 



 
9. att. Saskaņošana 

 

Iesniegumu var izdzēst, kas vēl nav iesniegts un nodots saskaņošanai. Iesniegumu tālāk 

var parakstīt ar sistēmas parakstu un pieprasīt atbildīgo būvspeciālistu apstiprinājumu. 

 


