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Semināra «Kā administratīvo teritoriālo reforma skar būvvaldes
strādājot BIS un būvniecību lietu vešanā?» plāns un tēmas
• Informācija par BIS datu migrāciju:
10:00-11:30 – seminārs
11:30-12:00 – atbildes
uz jautājumiem

•
•
•
•

Ieskats kā administratīvo teritoriālo reforma skar BIS;
Kā izmaiņas skar būvniecības lietu vešanu BISā;
Būvvaldes datu automātiskā pārcelšana;
TNI datu pārcelšana.

• Būvvaldes administratora iespējamās darbības BIS:
•
•
•
•
•
•
•

Būvvaldes profila datu aktualizēšana;
Tehnisko noteikumu izdevēju saraksts un konfigurācija;
Iestādes lietotāju tiesību pārraudzība;
Lietotāju grupu administrēšana;
Darba uzdevuma konfigurēšana;
PN/BUN uzstādījumu;
Ekspluatācijā nodošanas datu kopas aktualizēšana.
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Informācija par BIS datu migrāciju
• 2021.gada 1.jūlijā (pēc Valsts adrešu reģistra un Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas datu migrācijas, kas paredzēta 1.jūlijā līdz
plkst.04.00) tiks veikta BIS datu migrācija:
• reorganizējamo būvvalžu konti tiks pārcelti zem attiecīgās jaunizveidotās pašvaldības
konta (atbildīgā būvvalde), nepārceļot reorganizējamo būvvalžu kontos esošās
būvniecības lietas.
• Lietotāju tiesības tiks saglabātas nemainīgas un tās nepieciešamības gadījumā varēs
administrēt būvvaldes konta BIS2 administrators, kuram tiks piešķirtas tiesības aktualizēt
būvvaldes darbinieku tiesību apjomu, konfigurēt darba uzdevumus, lietotāju grupas.

• reorganizējamo pašvaldību struktūrvienību tehnisko noteikumu izdevēju konti BIS tiks
pievienoti jaunizveidotajā pašvaldības tehnisko noteikumu izdevēju kontā, saglabājot
esošo lietotāju struktūru, tiesības, nosaukumu, darba uzdevumus.
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BIS datu migrāciju
• Migrācijas mērķis:
• BV/TNI darbinieks var pieslēgties sistēmai pareizajam profilam un var turpināt DU
apstrādi;

• Lietotājam iesniedzot iesniegumu, tas nonāk pareizajā būvvaldē;
• Lietotājs saņem pareizo TNI sarakstu atbilstoši administratīvajai teritorijai.

• Administratīvo teritoriju saistošās konfigurāciju izmaiņas:
• Adrešu reģistrs – atjaunojas automātiski BIS
• Administratīvo teritoriju klasifikators - izstrādātāji (TL) atjaunos ar skriptu.
• Pašvaldību un administratīvo teritoriju konfigurācija - izstrādātāji (TL) sagatavos
skriptu balstoties uz BVKB sagatavoto pārejas tabulu;
• BV un pašvaldību konfigurācija - izstrādātāji (TL) sagatavo skriptu balstoties uz BVKB
sagatavoto pārejas tabulu (galvenās būvvaldes).
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Būvvaldēm bija jāiesniedz informācija BVKB
• Būvvaldēm bija jāiesniedz informācija BVKB:
• Ja no 2021.gada 1.jūlija būvvalde apkalpos papildus vai kāda vienība, kuru apkalpos kāda cita būvvaldi, bija
jāinformē Birojs, iesniedzot informāciju strukturēti apkopotā formā (vēlams tabulas veidā) norādot, kura būvvalde
apkalpos konkrēto novadu, pagastu vai pilsētu.

• Pašvaldībām, kuru būvvaldes funkcijas līdz šim bijušas deleģētas citas pašvaldības būvvaldei, bija lūgums sniegt
informāciju par deleģējuma līguma termiņu, norādot, kura būvvalde apkalpos konkrēto teritoriju pēc 2021.gada
1.jūlija.
• Informāciju par administratīvi teritoriālām izmaiņām strukturētā veidā, kuru novada teritorijas robežas pagastu
ietvaros netiek mainītas.

• BVKB gaida jaunus lēmumus par profila apvienošanu
• Ja pēc 2021.gada 1.jūlija jaunievēlētās pašvaldības dome pieņems lēmumu par būvvalžu kontu
apvienošanu vienā, par to nepieciešams informēt Biroju oficiālā vēstulē.

➢ Atgādinājums, ka atbilstoši starp Biroju un pašvaldību noslēgto līgumu par BIS lietošanu nosacījumiem līgums izbeidzas,
ja vismaz viena no Pusēm to nevar pildīt sakarā ar faktisko vai tiesisko apstākļu maiņu. Šādā gadījumā attiecīgā Puse
nekavējoties informē par to otru Pusi rakstiski un rosina noslēgt pārjaunojuma līgumu (ja tas nepieciešams).

6

BIS2 ar administratīvo teritoriju saistošo datu migrācija
• Būvvalžu pārcelšana un administratīvo teritoriju izmaiņas
• BV organizācijas pārcelšana – Izstrādātāji (TL) sagatavos skriptu, kas būvvaldes kā organizāciju pārcels zem
galvenās pašvaldības.
• Teritorijas pārcelšana uz citu BV - TL sagatavo skriptu, kas pēc administratīvās teritorijas, ko nosaka būve/telpu
grupa/zeme pārceļ uz atbilstošo pašvaldību.
• Ja BL viennozīmīgi nav iespējams noteikt jauno BV, tad BVKB šo jautājumu risina atsevišķi.
• BV apvienošana (ja tiks saņemta pieprasījums) - TL sagatavotu skriptu, kas lietas, dokumentus, DU pārnestu uz
galveno BV, vecajai BV uzliekot datums līdz.

• Pašvaldību TNI pārcelšana
• BVKB sagatavo pašvaldību pārejas tabulu, ņemot par pamatu VARAM datus, uz kā pamata TL sagatavos skriptu,
kas slēdzamo pašvaldību TNI, kā organizācijas pārceļ uz galveno pašvaldību/novadu.

• Būvēm un zemēm piesaistītās administratīvās teritorijas
• Būvēm un zemēm uzstādīs jauno administratīvo teritoriju no VZD datiem.

• TNI teritoriju konfigurācija
• TL sagatavos skriptu ar ko likvidētos novadus aizstās ar atbilstošajiem pagastiem.
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Migrācijas laika plāns
•

30.06.2021 17:00
•

•

•

01.07.2021 00:00
•

(TL) Tiek bloķēta piekļuve BIS2 no visā IP adresēm izņemot BVKB un TL

•

(TL) Tiek apturēta DB replikācija

01.07.2021 6:00
•

•

•

(TL) Tiek uzsākta migrācijas skriptu izpilde (pie nosacījuma, ja ir pieejamas izmaiņas adrešu reģistrā)

01.07.2021 11:00
•

•

(TL) Tiek apturēts BISP process, kas nodrošina iesniegumu iesniegšanu

(TL, BVKB) Tiek veiktas pārbaudes

01.07.2021 12:00 līdz 15:00
•

(BVKB) Tiek lemts par sistēmas darbības atjaunošanu

•

Atsevišķi migrācijas skripti varētu darboties arī pēc piekļuves atjaunošanas, piemēram, būvju/zemju administratīvās teritorijas
pārrēķināšana.

01.07.2021 līdz 15:00
•

(TL) Tiek atjaunota piekļuve BIS2

•

(TL) Tiek atjaunota DB replikācija

•

(TL) Tiek atjaunots iesniegumu iesniegšanas process

•

(TL) Manuāli tiek laistas eazyBI datu atjaunošanas (pie nosacījuma, ja ir beigušies visi skripti)
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Kā izmaiņas skar būvniecības lietu vešanu BISā
! Vēršam uzmanību, ka no 2021.gada 1.jūlija visas jaunās ieceres saņems tikai
atbildīgā/galvenā būvvalde.
• Kā rezultātā, būvvaldēm būs jāstrādā gan atbildīgās būvvaldes kontā, gan
pievienotās būvvaldes kontā. 2021.gada 1.jūlijā būvvalžu administratoriem (pēc
notikušās migrācijas BIS) ir pienākums veikt sekojošas darbības:
• Precizēt būvvaldes nosaukumu un rekvizītus BIS2 profilā;
• Precizēt lietotājus un to tiesības atbildīgās pašvaldības kontā.

• Veco būvniecību lietu iesniegumi, darba uzdevumi veidosies uz to būvvaldi, kam lieta būs
piederīga (veco būvvaldi).

• BIS2 administratoram tiks piešķirtas papildus tiesības deleģēt būvniecības lietas, lai
operatīvāk risinātu jautājumus, kas saistīti ar būvniecības lietu virzīšanu.
• Opcija <Deleģēt lietu>, nodrošina lietas nodošanu citai būvvaldei, mainot būvniecības
lietas, dokumentu, darba uzdevumu piederību deleģētajai būvvaldei.
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Būvvaldes administratīvo teritoriju un datu automātiskā pārcelšana
• Būvvalžu administratīvo teritoriju pārlikšana
• Visām tām pašvaldībām, kas vairs nebūs pēc 1.jūlija, tiks uzlikts derīguma datums
līdz gan pašai pašvaldībai, gan saitei ar iepriekšējo veco būvvaldi. Kā arī vecās
pašvaldības teritorijas tiks pārceltas uz jauno novadu.
• Vecā būvvalde kā organizācija BIS sistēmā paliks un tiks piesaistīta jaunajam
novadam, pārceļot zem tās organizācijas, kur atrodas galvenā būvvalde.
• Galvenās būvvaldes administratoru plānots pielikt pie vecās būvvaldes, lai varat konfigurēt būvvaldes profilu.

• Kā arī TNI, kam bija vecais novads, tiks pārcelti uz jauno novadu.

• Būvvalžu kontu apvienošanas gadījumā
• Gadījumā, ja pēc 2021.gada 1.jūlija jaunievēlētās pašvaldības dome pieņems
lēmumu par būvvalžu kontu apvienošanu vienā, tad nepieciešams informēt Biroju
oficiālā vēstulē, lai veiktu kontu apvienošanu katrai būvvaldei atsevišķi rindas kārtībā.
• T.i. veiks <Deleģēt lietu> masveidā.
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BIS profila administrēšanas iespējas
• Lai atgādinātu būvvalžu BIS profila administratoriem BIS profila administrēšanas iespējas, apskatīsim:

• Sadaļu ‘Būvvalde’;
• Lai būvvaldes profilā aktualizētu datus, nepieciešama loma «Būvvaldes administrators»

• Sadaļu ‘Tehnisko noteikumu izdevēji’;
• Tehnisko noteikumu izdevēju saraksts un konfigurācija

• Sadaļu ‘Iestādes lietotāji’;
• Lai veiktu iestādes lietotāju tiesību pārraudzību, nepieciešama loma «BIS2 Lietotāju administrators».

• Sadaļu ‘Lietotāju grupas’;
• Lietotāju grupu administrēšanai nepieciešama loma «Būvvaldes administrators».

• Sadaļu ‘Darba uzdevuma uzstādījumi’
• Darba uzdevuma konfigurēšanai nepieciešama loma «Būvvaldes administrators».

• Sadaļu ‘PN/BUN uzstādījumi’;
• Nepieciešama tiesība «PN/BUN administrators», kas palikta zem biznesa lomas «Būvvaldes administrators»

• Sadaļu ‘Ekspluatācijā nodošanas datu kopa’.
• Ekspluatācijā nodošanas datu kopas aktualizēšanu var veikt ar lomu «Būvvaldes administrators».
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Administrēšanas tiesības
• Būvvaldes administratoram piesaistītās sistēmas lomas:
•
•
•
•

Būvvaldes administrators;
PN/BUN administrators;
Būvniecības lietas piekļuves pieprasītājs;
BIS2 ārvalstnieku administrators.

➢ Dod iespējas labot būvvaldes profilu, darba uzdevuma uzstādījumus, tehnisko noteikumu izsniedzējus, lietotāju
grupas un darbinieku prombūtni. Var reģistrēt jaunu rēķina veidu vai labot esošā rēķina veida konfigurāciju, lai
nodrošinātu nepieciešamo rēķinu pievienošanu būvniecības lietai. Lietotājs sadaļā <Izziņa par personas datu
izmantošanu> var:
• Iegūt personas datu izmantojumu;

• Iegūt informāciju par aktuālajiem datu objektiem.

• BIS2 Lietotāju administrators
• Tiks deaktivizēta loma «Būvniecības lietas pārvietotājs», tā vietā tiks aktivizēta loma
būvvaldēm «Būvniecības lietas deleģētājs».
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Iestādes lietotāju lomu un lietotāju grupu administrēšana
• Sadaļā ‘Iestādes lietotāji’ organizācijas, būvvalde pašas var labot un pievienot
lietotājus un piešķirt tiesības (lomu grupas), kas nokonfigurētas admin modulī.
• Lietotājam piešķir lomu grupas uz organizāciju.
• Lai organizācijas pašas var pievienot darbiniekiem tiesības, jābūt atzīmētam kurai videi paredzēta un, ka to
drīkst norādīt administrators (Šo konfigurē BVKB admin modulī).

• Sistēmas lietotāju grupas vistuvāk atbilst lietotāja amatam un nosaka sistēmas funkciju kopu, kas
nepieciešamas lietotājam darba pienākuma veikšanai. Grupā ietilpstošo funkciju kopu nosaka sistēmas
lomas. Grupā var būt iekļautas viena vai vairākas sistēmas lomas.
• No BIS2 puses nevar šobrīd nomainīt lietotāja vārdu.

• Ja lietotājs beidz darba attiecības, katrai piešķirtajai lomu grupai, jāuzstāda datums līdz.
• Var ieslēgt ‘Tērzētavu’

• Sadaļā ‘Lietotāju grupas’ var veidot lietotāju grupas no iestādes lietotājiem.
• Izveidotās lietotāju grupas, var norādīt darba uzdevuma uzstādījumos kā atbildīgo.
• Iestādes lietotāju grupām iespējams norādīt paziņojumu sūtīšanu.
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BIS2 darba uzdevuma konfigurācija
• Uzstādījumi, kas saistīti ar darba uzdevumiem:
• Darba uzdevumu uzstādījumi – DU veidiem var norādīt atbildīgos:
• Atbildīgo grupu vai atbildīgo lietotāju (arī uz administratīvajām teritorijām);
• Atbildīgo lietotāju ierobežotas pieejamības dokumentiem;

• Iestādes lietotāji – pievieno darbinieku kā BIS lietotāju un piešķir tiesības
• Darbinieku prombūtnes
• Var norādīt kuru darbinieku, kurš aizvietos. Aizvietotājs var atlasīt kā ‘Mani
uzdevumi’.
• Lietotāja grupas
• Lietotāju grupai var uzstādīt savu e-pastu, vai sūtīt paziņojumus visiem grupas
lietotājiem.

• Paziņojumi
• BIS: paziņojums par darba uzdevumu būvniecības lietai.
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Tehnisko noteikumu izsniedzēju reģistrēšana
• Kopējs TN saraksts.
• Kopējā ‘Tehnisko noteikumu izsniedzēju sarakstā’ uz vienu un to pašu uzņēmuma
reģistrācijas numuru nevar reģistrēt vairākus TNI, izņemot pašvaldību
struktūrvienības.
• TNI var labot, ja viņi nav noslēguši līgumu par sistēmas izmantošanu;
• Sarakstā atrāda pazīmi vai noslēgts ‘Līgums par sistēmas izmantošanu’;
• TNI organizācijas var noslēgt līgumu par sistēmas izmantošanu elektroniski.

• Administratīvās teritorijas var atzīmēt tikai tās, ko būvvalde administrē;

• Tehnisko noteikumu izdevēja un atzinumu sniedzēju norādīšana;
• Tehnisko noteikumu izdevēju reģionālo struktūrvienību kontaktdatu norādīšana un
atrādīšana būvatļaujā Projektēšanas nosacījumos (PN).
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PN un BUN nosacījumi
• PN/BUN uzstādījumi
• Var papildināt noklusētos nosacījumus

• Būvatļaujā PN nosacījumos ielasa TNI organizācijas, kas reģistrētas Tehnisko
noteikumu izsniedzēju sarakstā uz būvvaldes administratīvo teritoriju.
• Būvatļaujā atrāda TNI reģionālo struktūrvienību kontaktdatus.

Aicinām, pēc administratīvi teritoriālām izmaiņām pārskatīt PN nosacījumus, vai
ielasās korekti tehnisko noteikumu izdevēji un to kontaktinformācija!
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Plānotie funkcionālie papildinājumi BIS2
• PDF izdrukās
• Lai pēc būvvalžu apvienošanas noraksta izdrukā, par izdoto lēmumu ar sistēmas parakstu, izdrukas
galvenē atrādītos tā būvvalde, kas to izdevusi un parakstījusi.
• Kur var apstrīdēt, arī lai parādās tā informācija, kas bija uz parakstīšanas brīdi.
• Izdotajiem dokumentiem, veidojot izraksta izdruku, atrādīs iepriekšējo izdevējiestādi pie parakstītāja.

• Noraksts -> Izraksts

• Lai deleģēt lietu var tā būvvalde, kam lieta pieder.
• Precizēt dokumenta īpašnieka atrādīšanu lietas dokumentu sarakstā.

• Izmaiņas DU konfigurācijā, lai BV var norādīt arī pagastu līmeni.
• Lai var darba uzdevumiem uzstādīt atbildīgos pagasta līmenī, līdzīgi, kā tas šobrīd ir TNI.

• Iespējams nepieciešami uzlabojumi būvvalžu teritoriju konfigurācijā saistībā ar
administratīvajām teritorijām.
• Citi uzlabojumi, kas parādīsies kā nepieciešamība un ierosinājumi.
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Paldies par uzmanību!
• Ieraksts būs pieejams
https://bis.gov.lv/bisp/noderigi/bis-apmacibas

JAUTĀJUMI UN ATBILDES ?

Ilze Auzarāja
Funkcionālais konsultants

