
Paziņojums par būvniecību BIS2 

 

Autorizēts BISp lietotājs izveido Paziņojumu par būvniecību. Paziņojumu par būvniecību 

iesniedzams saskaņā ar Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumu Nr. 253 “Atsevišķu 

inženierbūvju būvnoteikumi” 6.1 punktu un iesniedz būvvaldei uz izskatīšanu.  

 

 
1.att. Jauns darba uzdevums ‘’Būvniecības uzsākšanas paziņojuma izskatīšana’’. 

 

Būvvalde saņem darba uzdevumu par ‘’Būvniecības uzsākšanas paziņojuma izskatīšana’’ un 

sāk tā izskatīšanu. Paziņojums ir jāaizskata 15 darba dienu laikā. 

 

 
2.att. Darba uzdevuma atvēršana. 
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Darba uzdevumu izpilda atbilstoši BIS2 rokasgrāmatas instrukcijai, kas atrodas ‘’Palīdzība’’ 

sadaļā. Dokumentu var pārvietot uz jau esošo lietu vai veidot jaunu lietu. Paziņojumā atrāda 

informāciju, kas tika norādīta BISp portāla pusē. Atrāda pilnvarojumus, ja tādi ir veidoti. Pie 

datnēm ielasās pievienotie pielikumi un automātiski ģenerētā PDF datne ar iesniedzēja 

apliecinājumu, kas parakstīts ar sistēmas parakstu iesniegšanas brīdi. 

 

 
3.att. Paziņojuma pārvēršana par būvniecības lietu no TMP uz BIS-BL. 

 

Darba uzdevumu ir iespējams deleģēt kolēģim, uzstādīt plānoti izpildes laiku un kontroles 

datumu, ja nepieciešams ir iespējams pagarināt izpildes termiņu. Sākot pildīt darba uzdevumu, 

kuram nebija iepriekš noteikts atbildīgais, automātiski ielasās persona, kas pirmais uzspieda 

spiedpogu ‘’Sākt’’.  

 

 
4.att. Darba uzdevuma izpilde. 
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Darba uzdevuma atbildīgais sākot uzdevuma izpildi var: 

• Uzsākt uzdevumu kā neuzsāktu, t.i. noņemt atbildīgo un atgriezt uzdevumu statusā 

‘’Jauns’’; 

• Gaidīt uz klientu, t.i. atgriezt paziņojumu BISp portālā, lai izsniedzējs papildina vai 

izlabo iesniegto informāciju; 

• Deleģēt, t.i. nodot uzdevumu kolēģim; 

• Uzstādīt plānoto izpildes laiku; 

• Uzstādīt kontroles datumu; 

• Pagarināt izpildes termiņu un 

• Jauns apakšuzdevums, t.i. izveidot papildus uzdevumu, kas ir jāizpilda pirms šī 

uzdevuma izpildes. 

Lai apskatītos būvniecības lietā iesniegtos dokumentus ir jāuzspiež uz būvniecības lietas nr. 

darba uzdevuma formā. 

 

 
5.att. Būvniecības lietā iesniegtie dokumenti. 

 

Būvniecības lietā atrādās visi iesniegtie dokumenti: tehnisko noteikumu pieprasījumi, izdotie 

tehniskie noteikumi, paziņojums par būvniecību, projekts un citi iesniegtie dokumenti.  

 

 
6.att. Būvniecības lietā dokumenti. 
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No būvniecības lietas ir iespējams izveidot jaunu uzdevumu, pāriet uz uzdevumu sarakstu un 

atzīmēt lietu kā BVKB piekritīgu, ja nepieciešams. Kad būvvalde ir izskatījusi projekta 

dokumentāciju un ir to apstiprinājusi, t.i. pieņēmusi, projekta dokumentācijas aktuālā versija 

automātiski atspoguļosies sadaļā ‘’Būvniecības ieceres dokumentācija’’. Šajā sadaļa vienmēr 

tiek atrādītas visas iesniegtās versijas. Tāpat var izmantot salīdzināšanas funkcionalitāti un 

apskatīt, kas bija mainīts vienā vai otrā versijā. 

 

 
7.att. Aktuālā būvprojekta versija. 

 

Ja ‘’Paziņojumu par būvniecību’’ un to saistošos dokumentus ir jāapstiprina, tad atverot 

attiecīgo dokumentu, dokumenta apakšā lietu var apstiprināt un dokumenta statuss nomainīsies 

no ‘’Reģistrēts’’ uz ‘’Apstiprināts’’. 

Ja dokuments ir jānoraida, tad nepieciešams pievienot jaunu dokumentu un izvēlēties ‘’Citi 

būvvaldes lēmumi’’ un norādīt pamatojuma dokumentu ‘’Paziņojums par būvniecību’’.  

 

 
8.att. Negatīvais lēmums. 
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9.att. Darbības ar dokumentu. 

 

Attiecīgi apstiprinot lēmumu ar e-parakstu un pamatojuma dokumentu norādot ‘’Paziņojumu 

par būvniecību’’ paziņojums automātiski tiek noraidīt un izsniegts BISp portālā. 

 

Dokumentu sadaļas atvērta paziņojuma formas apkašā zem sadaļas ‘’Citas darbības’’. 

Papildināt paziņojumu nevar, jo tas ir elektroniski iesniegts un attiecināt uz citu lietu nevar, jo 

attiecināšanas funkcionalitāte ir paredzēta tikai atzinumiem un lēmumiem (noklusējuma 

spiedpogas pie visiem dokumentiem). 

 

Pēc dokumentu apstiprināšanas vai norādīšanas darba uzdevumu automātiski noslēdzas. 

 

Nekorekti iesniegtajiem ieceres veidiem būvvalde ir tiesīga noraidīt iesniegumu, BISp 

lietotājam ir iespēja nokopēt ievadīto informāciju un replicēt jaunu ieceres veidu vai kā 

“Paziņojums par būvniecību”. Ja ir noraidīts ‘’Paziņojums par būvniecību’’ BISp lietotājs nevar 

to nokopēt u n turpināt darbu pie šī lietas. 

 

 


