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Ilze Auzarāja
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BIS apmācību seminārs «Jaunākie BIS jaunumi un aktualitātes».

Semināra plāns un tēmas

10:00-11:30 – seminārs
11:30-12:00 – atbildes
uz jautājumiem

• Izmaiņas un papildinājumi būvvaldēm (BIS2 pusē):
• Lēmums par izmaiņām aktā par pieņemšanu
ekspluatācijā ;
• Būvvaldes lēmuma uzlabojumi;
• Formatēšanas uzlabojumi;

• Ekspluatācijas atzinuma uzlabojumi;
• Ekspluatācijas kartes uzlabojums;
• Izmaiņas un papildinājumi projektētājiem (BISP pusē):
• Nomainīts iecerēm Autora apliecinājums uz Ieceres
izstrādātāja saskaņojums;
• Izmaiņas un papildinājumi projektā:
• Projekta vadītāja asistenta norādīšana;
• Apvienots projekta lapas numurs ar secību;
• Projekta lapu un daļu iekrāsošana, lai izsekotu saskaņošanu;
• Iepazīšanās neietekmē lapu saskaņošanu.
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Iepriekšējos vebināros apskatītie jaunumi
• BIS pieejami jauni servisi datu apmaiņā ar VZD un VVDZ.
• No 2021.gada 9.augusta Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) pieejami jauni datu
apmaiņas servisi ar Valsts zemes dienestu (VZD) un Valsts vienoto datorizēto
zemesgrāmatu (VVDZ). (Skatīt iepriekšējo vebināru 13.augustā.)

• Būves kadastrālo uzmērīšanu (BKU) iespējams pieprasīt elektroniski BIS.
• Lietošanas veida maiņai bez pārbūves iespējams veikt datu aktualizāciju Kadastrā.
• Ēkas īpašnieks jaunbūvi (arī nepabeigtu) var ierakstīt Zemesgrāmatā no BIS.
• Arī būves dzēšanu no Zemesgrāmatas turpmāk var veikt no BIS.

• "Zaļā koridora" procesa piemērošana BIS
• PIPA statusa pieprasīšana. (Skatīt 6.augustā vebināru.)

• Papildinājumi projektā izsekojamībai (Projekta lapu un daļu iekrāsošana).
• Ar teritoriālo reformu saistītie jaunumi.
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Pieņemšanas aktam var veidot lēmumu par izmaiņām
• Jauns lēmuma veids «Lēmums par izmaiņām aktā par pieņemšanu ekspluatācijā».
• Darbojas pēc līdzīga principa kā lēmums par izmaiņām būvatļaujā vai vienkāršotajā
iecerē.
• Lēmumu var izveidot caur darbību "Veikt izmaiņas ar lēmumu" akta dokumentā.
• Lēmums dublē labojamā akta struktūru ar iespēju atvērt labošanai konkrēto datu bloku.
• Lēmuma apakšā ir lēmuma teksta daļa.
• Lēmuma tips = "Cits" un nav maināms.

• Pēc izmaiņu lēmuma parakstīšanas:
• Sistēma sinhronizē veiktās izmaiņas uz pamatdokumentu (aktu);
• Pamatdokumentā tiek veikts notikumu vēstures izmaiņu ieraksts.
• Lēmumu sinhronizē uz BISP, nogādājot klientam lēmuma tekstu un saiti uz grozīto aktu.

• Atjaunots tiek arī grozītā akta dokuments, iekļaujot tajā ar lēmumu veiktās izmaiņas.
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Izmaiņas dokumentā «Būvvaldes lēmums».
• Būvvaldes lēmuma uzlabojumi;
• Būvvaldes lēmums. Lēmumu un norādījumu bloku apvienošana.
• Lēmuma bloks, kuru pēc nepieciešamības var pievienot Būvvaldes lēmuma
dokumentam vairākas reizes.
• Primāri ir jānorāda obligāti "Lēmuma veids", kas ir koka veida izvēlnē.
• Aizpildāms konkrētā lēmuma veida nolēmuma daļas apraksts. (Izņemtas formatēšanas
iespējas, jo teksts neiet uz izdruku. Nav obligāts. Līdzīgi kā Norādījuma blokā.)

• Izpildes datums. (Nav obligāts. Līdzīgi kā Norādījuma bloka izpildes termiņš.)

• Atbildīgais par izpildes kontroli. (Nav obligāts. Līdzīgi kā Norādījuma bloka atbildīgajam.)
• Lēmuma teksts. Formatējamā lēmuma teksta daļa, kura iet uz izdruku pārcelta virs
lēmuma veidiem.
• Lēmumu veidu iepriekšējais ķekšu bloks jaunajiem dokumentiem vairs nav pieejams.
• Norādījumu bloks jaunajiem dokumentiem vairs nav pieejams.
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Uzlabojumi lēmumos
• Formatēšanas uzlabojumi:
• Bija šādi rīki formatēšanai:

• Teksta formatēšanai pielikta iespēja likt pakāpes (Superscript) un apakšindeksus
(Subscript).
•

• Piemēram, 6.1, mērvienība (m2) vai ūdens (H2O).

• Apstrīdēšanas iestādes attēlošana lēmumos
• Lēmuma dokumentos un pārbaudes atzinumos apstrīdēšanas mainīgais aizpildās nevis
ar organizāciju, kurai pieder lieta, bet ar organizāciju, kura veido dokumentu.
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Ekspluatācijas atzinuma uzlabojumi (BIS-36700)
• Dokumentā «Atzinums par būves ekspluatācijas pārbaudi» izmaiņas:
• Jauns bloks "Lēmums / Norādījums", analogi Būvvaldes lēmuma uzlabojumu
pieteikumā atspoguļotajam, ar iespēju norādīt arī veidu "Norādījums".

• Bloks "Atzinuma teksts" izdrukai domātais formatējamais teksts.

• Bloks "Secinājumi un Norādījumi" jaunajiem dokumentiem vairs nav pieejams.
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Izmaiņas un papildinājumi projektētājiem (BISP pusē)
• Nomainīts iecerēm ‘Autora apliecinājums’ uz ‘Ieceres izstrādātāja saskaņojums’.

• Izmaiņas un papildinājumi projektā:
• Daļu un lapu pārkārtošanas iespējas ar bultiņām uz augšu - uz leju.
• Tika apvienots projekta lapas numurs ar secību, lai arī BIS2 pusē būtu redzama tā pati
informācija par projektu kā BISP pusē.
• Iespējams norādīt Projekta vadītāja asistentu, kurš var palīdzēt sagatavot projektu.
• Projekta daļām un lapām nākušas klāt jaunas krāsas, lai uzskatāmāk atspoguļotu, vai
vēl ir veicamas kādas darbības – apstiprināšana, saskaņošana.
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Jauns papildinājums projekta sagatavošanai (BISP pusē)
• Sadaļā PROJEKTS iespējams norādīt Projekta vadītāja asistentu.
• Ieviest jauns lauku 'Projekta vadītāja asistents’ blakus 'Projekta vadītājām', kur var
noradīt personu uz pilnvaras vai deleģējuma pamata.
• Izveidota loma Projekta vadītāja asistents, kurš var darīt visu to pašu ko projekta
vadītājs, tikai nevar apstiprināt un atvērt labošanai daļu. Var veidot jaunas daļas,
pievienot lapas, pārkārtot tās.

➢Lai norādītu Projekta vadītāja asistentu vispirms jāpievieno Projekta vadītājs, tad
jānospiež zīmulīša ikona.
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Papildinājumi projekta izsekojamībai būvdarbu gaitā
• BISP lietotājam būvdarbu stadijā pie projekta lapas labajā pusē vizuāli izceļ krāsas līniju atkarībā
no statusa, kur vēl ir veicamas darbības, jo nav visas lapas saskaņotas, t.i. vēl ir saskaņošanā,
vai vēl nav nodotas saskaņošanai.
• Pie projekta daļas arī vizuāli izceļ ar krāsas līniju atkarībā no lapu statusiem. Atrāda zemāko krāsas līmeni.
• Projekta daļu neļaus apstiprināt, ja daļai ir kaut viena sarkani iekrāsota lapa, t.i. nav saņemti nepieciešamie
individuālie saskaņojumi ar tipu 'Saskaņojami'.
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Būvdarbu gaitā lapu skaņošanas labojumi
• Lapu nevar nodot tikai, ka jāiepazīstas, ja nav uzlikts saskaņojums.
• Pārbaude, ka 'Jānorāda vismaz viens saskaņojums’.
• T.i. jābūt vismaz autoruzrauga saskaņojumam.

• Iepazīšanās neietekmē lapu saskaņošanu.
• Ja lapa nodota zināšanai 'Jāiepazīstas’, neņem vērā kā skaņotājus. Iepazīšanās ar lapu
neietekmē saskaņošanu, tām personām, kam nodots iepazīties, nav jārāda
saskaņošanā. Ja saņemti visi pārējie atzīmētie saskaņojumi, lapas skaņojumam jābūt
statusā 'Saskaņota’.
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Kur atrast biežāk uzdotos BIS jautājumus un citu noderīgu informāciju?
• Biežāk uzdotie jautājumi https://bis.gov.lv/biezak-uzdotie-jautajumi
• Jaunumi BIS portāla lietotājiem (BISP)
• Jaunumi BIS2 būvvaldēm

• Jaunumi BIS2 tehnisko noteikumu izdevējiem
• TOP diskusijas

• Noderīgi
• BIS apmācības (aizvadīto semināru ieraksti un plānoto apmācību kalendārs)
• Normatīvie akti
• Tipveida projekts

• Palīdzības lapa https://bis.gov.lv/bisp/lv/help
• Ar video ierakstiem un
• Iespējams arī lejupielādēt BIS lietošanas rokasgrāmatas PDF.

13

Nākamajā seminārā plānots
• Apskatīt būvniecības kārtas esošo funkcionalitāti un aktuālos jautājumus
saistībā ar to.

14

Paldies par uzmanību!
• Ieraksts būs pieejams
https://bis.gov.lv/bisp/noderigi/bis-apmacibas

JAUTĀJUMI UN ATBILDES ?

Ilze Auzarāja
Funkcionālais konsultants

