Būvniecības lietas ar PIPA statusu
Prioritārā investīciju projekta atzīme (turpmāk - PIPA) ir norāde uz būvniecības lietu, kuras ietvaros
attiecīgajām iestādēm ir pienākums sniegt pakalpojumus prioritārā kārtībā. PIPA piešķirama tikai
tām būvniecības lietām, kuras tiek īstenotas tādu investīciju projektu ietvaros, par kuriem Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – LIAA) ir pieņēmusi lēmumu par investīciju projekta
atbilstību prioritārajam statusam saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 4.februāra noteikumiem
Nr. 83 “Noteikumi par prioritāro investīciju projektu apkalpošanu” (turpmāk – Noteikumi Nr.83).
Lai komersanta īstenotais investīciju projekts atbilstu prioritārā investīciju projekta statusam,
komersants iesniedz attiecīgu iesniegumu LIAA. Saskaņā ar Noteikumu Nr.83 13.punktu LIAA pēc
lēmuma pieņemšanas par investīciju projekta atbilstības prioritārajam statusam apstiprināšanu veic
atzīmi Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) par būvniecības ieceres prioritāro statusu.
Noteikumi Nr.83 ir izdoti saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma
59.pantu. Minētā panta trešā daļa paredz valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniedzamo
pakalpojumu sniegšanu divas reizes īsākā termiņā kā tas ir noteikts attiecīgās jomas darbību
regulējošos normatīvajos aktos, ja pakalpojuma sniegšanas termiņš ir garāks par piecām
darbdienām.
Ar prioritārā kārtībā sniedzamo pakalpojumu sarakstu iespējams iepazīties Noteikumu Nr.83
pielikumā vai LIAA mājaslapā.
PIPA atzīme tiek izveidota visai būvniecības lietai, taču prioritārā kārtībā sniedzami tikai Noteikumu
Nr.83 pielikumā uzskaitītie pakalpojumi.
PIPA funkcionalitāte paredz arī iespēju būvniecības ierosinātājam izveidot pieprasījumu BIS par
PIPA atzīmes piešķiršanu. Lūdzam ņemt vērā, ka gadījumos, kad LIAA izdod lēmumu par investīciju
projekta atbilstību prioritārajam statusam jau tajā brīdī, kad ir uzsākta būvniecības lieta, un
komersants savā iesniegumā LIAA ir norādījis būvniecības lietas ID numuru, LIAA veic PIPA atzīmi
pēc savas iniciatīvas.
Tomēr tajos gadījumos, kad iesniegums par būvniecības ieceri tiek iesniegts jau pēc apstiprinoša
lēmuma pieņemšanas par investīciju projekta atbilstību prioritārajam statusam, un būvniecības lieta
LIAA lēmuma izdošanas brīdī nav reģistrēta BIS, būvniecības ierosinātājam būtu jāveic PIPA
atzīmes pieprasījums, ko pēc tā saņemšanas apstiprinās LIAA.

BIS funkcionalitāte
BIS portāla lietotāji iesniegumu par prioritāra investīciju projekta apstrādes statusa piešķiršanu var
iesniegt no Būvniecības lietas >> Dokumenti >> Jauns dokuments >> PIPA statusa pieprasījums
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Būvniecības lietām, t.sk. sagatavēm, kurām Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir
piešķīrusi prioritāra investīciju projekta apstrādes (PIPA) statusu, BIS2 ienākošajiem darba
uzdevumiem, piem., Tehnisko noteikumu izsniegšana vai būvniecības ieceres iesnieguma
izskatīšana, izpildes termiņš ir īsāks, kā tas būtu vispārējā kārtībā.
Darba uzdevumu izpildes termiņus ar PIPA pazīmi var apskatīt BIS2 sadaļā “Darba uzdevumu
uzstādījumi”.

Būvniecības lietas, kurām ir piešķirta PIPA pazīme vizuāli izceļas starp būvniecības lietām – zaļš
rāmis un pazīme PIPA
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Darba uzdevumus par būvniecības lietām ar PIPA statusu iespējams atlasīt, izvēloties “Izvērstā
meklēšana” un ieliekot atzīmi pie nosacījuma “Prioritāra investīciju projekta apstrāde”.

!!! BIS2 darba uzdevumu izpildes kartība saglabājas līdzšinējā, galvenā atšķirība ir
saīsinātais izpildes termiņš.
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