Paziņojums par būvniecību BISp
Autorizēts BISp lietotājs izveido Paziņojumu par būvniecību. Paziņojums par būvniecību
iesniedzams saskaņā ar Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumu Nr. 253 “Atsevišķu
inženierbūvju būvnoteikumi” 6.1 punktu.

1.att. Jaunas būvniecības izvēle ‘’Paziņojums par būvniecību’’.
Autorizēts BISp lietotājs aizpilda iesniegumu. Pirmajā sadaļā ir nepieciešams ievadīt
būvniecības objekta nosaukumu, uzsākšanas un pabeigšanas datumu. Kad informācija ir
ievadīta nospiež spiedpogu ‘’Tālāk’’.

2.att. Iesnieguma pamatinformācijas ievadīšana.
Otrajā sadaļā ir nepieciešams ievadīt informāciju par ierosinātāju. Iesniegumu var aizpildīt:
• Ierosinātājs;
• Ierosinātāja pilnvarotā persona;
• Juridiska persona, kas nav saņēmusi pilnvaru;
• Fiziska persona, kas nav saņēmusi pilnvaru.
Jāņem vērā, ka bez pilnvaras varēs aizpildīt tikai pirmās 3 sadaļas un ierosinātājam automātiski
ģenerēsies pilnvara Pilnvarošanas sadaļa šķirklī Izsniegtās pilnvaras, kas būs jāpapildina, lai
attiecīgā persona varētu turpināt darbības ar šo iesnieguma veidu.
Piem., Sadaļā Ierosinātāji autorizēts BISp lietotājs atzīmē Ierosinātājs/pilnvarotājs, BIS
sistēma izvēlnē ļaus izvēlēties tikai ierosinātāju vai personu, kurai ir derīgs pilnvarojums.
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3.att. Ierosinātāju ievade.
Pēc Ierosinātāju sadaļas aizpildīšanas un pievienošanas sarakstam ir jāpārliecinās vai norādītām
personām ir ielasījusies automātiski informācija par tālruni un e-pastu, ja nav, tad jāievada
informācija. Kad informācija ir ievadīta nospiež spiedpogu ‘’Tālāk’’.

4.att. Būvniecības objekta atrašanās vietas ievade.
Pārejot uz trešo sadaļu, ja BIS sistēma atpazina ierosinātāju vai pilnvaroto personu, tad atveras
arī parējās iesnieguma sadaļas. Trešajā sadaļā ir jāievada Būvniecības objekta atrašanās vieta,
to var izdarīt divos veidos:

•

5.att. Mani kadastra objekti.
Ievadot kadastra apzīmējumu un pārejot uz nākamo sadaļu, informācija automātiski
pielasīsies no VZD saskarnes;
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•

Ja iesniegumu aizpilda ierosinātājs, tad ierosinātājs var uzspiest uz lupas simbola un
Kadastra objektu meklēšana logā atzīmēt Mani kadastra objekti, tad nospiest Meklēt.
BIS sistēma atrādīs objektus, kas ir ierosinātāja pārvaldībā no kuriem varēs izvēlēties
nepieciešamo objektu.
Kad informācija ir ievadīta nospiež spiedpogu ‘’Tālāk’’.

6.att. Iesaistītie dalībnieki.
Nākamajā sadaļā ir jānorāda ieceres izstrādātājs un/vai būvdarbu veicējs. Personas tips tiek
iedalīts divas iespējās un jāizvēlas atbilstošākais:
• Ieceres izstrādātājs;
• Būvdarbu veicējs.
Kad informācija ir ievadīta, tad jānospiež spiedpoga Pievienot sarakstam un dodas ‘’Tālāk’’.

7.att. Dokumentācijas daļas.
Dokumentācijas daļas sadaļā ir jāizveido projekts. Var nospiest spiedpogu ‘’Pievienot
projektu’’ vai arī var atgriezties uz būvniecības lietu, nospiežot uz būvniecības lietas numuru
un izvēlētos skrejošajā rīku joslā izvēlni ‘’Projekts’’.

8.att. Projekts.
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Izvēlas Projekta vadītāju, kas varbūt ieceres ierosinātājs vai ierosinātāja pilnvarotā persona ar
aktīvu pilnvarojumu. Norādītais projekta vadītājs var izveidot sadaļas vai augšuplādēt projektu,
izvēloties sagataves veidu Paziņojuma dokumentācija un aizpildīt projekta sadaļu kā
rokasgrāmatā aprakstīts 231.lpp.1

9.att. Projekta dokumentācijas uzsākšana.
Pēc projekta pievienošanas BISp lietotājs dodas uz skrejošajās rīku joslas izvēlni ‘’Dokumenti’’
un atver Paziņojumu par būvniecību, ko turpina pildīt no sadaļas ‘’Dokumentācijas daļas’’. BIS
sistēma visām sadaļām, kas ir aizpildītas ieliekt zaļo ķeksīti. Tātad sadaļas ‘’Dokumentācijas
daļas’’ ir jāatzīmē tās projekta daļas, ko vēlas iesniegt būvvaldē uz izskatīšanu. Pēc tam
jānospiež spiedpoga ‘’Tālāk’’.

10.att. Projekta dokumentācijas atzīmēšana.
Nākamajā solī BIS sistēma automātiski ielasa atbildīgo iestādi jeb būvvaldi vai organizāciju,
kas pilda būvvaldes funkcijas pēc kadastra datiem, kas norādīti Būvniecības objekta sadaļā.

11.att. Atbildīgā iestāde.

Rokasgrāmatas lappuses numuri var mainīties ar rokasgrāmatas versijas atjaunošanu. Saite: https://bis.gov.lv/bisdokumentacija/bis-lietosanas-rokasgramatas
1
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Ja nepieciešams var arī norādīt citu būvvaldi iezīmējot izvēlni ‘’Saskaņā ar īpašo normatīvo
aktu’’ un izvēloties piemērotāko.

12.att. Pielikumi.
Sadaļā ‘’Pielikumi’’ var pievienot informāciju, ko nepieciešams iesniegt būvvaldei. Sadaļa nav
obligāta, ja ir dokumenti, kas jāpievieno, tad pievieno, ja nav papildus informācijas, tad
pielikumu var nepievienot un doties ‘’Tālāk’’ uz ‘’Iesnieguma apskatu’’.

13.att. Kopskats.
Solī ‘’Iesnieguma apskats’’ var apskatīt kopējo informāciju, kas tika ievadīta par iesniedzamo
“Paziņojumu par būvniecību”. Iesnieguma apakšā ir trīs spiedpogas ‘’Iesniegt’’, ‘’Notikumu
vēsture’’ un ‘’Atpakaļ’’. Ja nepieciešams var apskatīt ‘’Notikuma vēsturi’’ un izveidot izdruku
PDF formātā, kur tiek atspoguļotas visas darbības ar šo iesniegumu. Izdrukas veidošanas
iespēja paslēpta zem ‘’Notikumu vēstures’’ spiedpogas.
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14.att. Dokumentu vēstures izdruka.
Ja nepieciešams labot ievadīto informāciju, tad var atgriezties uz attiecīgo iesnieguma sadaļu
un izlabot informāciju, kamēr iesniegums nav iesniegts būvvaldē. Spiedpoga ‘’Iesniegt’’
novirzīs uz pēdējo soli iesniegumā, kur BIS piedāvā izvēles iespējas par atbildes saņemšanu.
Pēc noklusējuma atbildes saņemšanas vieta ir BIS publiskais portāls, tāpat var izvēlēties citus
veidus:
• nav nepieciešams;
• elektroniski uz e-pastu;
• pa pastu vai
• personīgi būvvaldē.

15.att. Atbildes saņemšana iespējas.
Ja ir nepieciešams pievienot detalizētu informāciju vai saņemt tehniskos noteikumus ir iespēja,
t.i. pievienot projektu šim ‘’Paziņojumam par būvniecību’’ vai nepieciešams saskaņot ieceres
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risinājumus ar tehnisko noteikumu izdevējiem utt., to iespējams izdarīt atgriežoties uz
būvniecības lietu, t.i. nospiežot būvniecības lietas numuru TMP-xxxxx-xxxxx.

16.att. Jauns dokuments.
Būvniecības lietā skrejošajā rīku joslā var apskatīt šķirkli ‘’Dokumenti’’, tie ir būvniecības
lietas iesniegtie, sagatavotie dokumenti, tāpat ir iespējams izveidot jaunu dokumentu. Piem.,
• Tehniskās apsekošanas atzinumu;
• NKMP atļaujas pieprasīšana;
• Darbu veikšanas projektu vai
• PIPA statusu pieprasījumu.

17.att. Jauns dokuments pēc Paziņojuma reģistrēšanas.
Pēc projekta apstiprināšanas ir iespējams izveidot jaunu dokumentu ‘’Būvniecības ieceres
dokumentācijas saskaņojums’’ ar tehnisko noteikumu izdevējiem. To var atrast attiecīgās
būvniecības lietas skrejošajā rīku joslas šķirklī ‘’Dokumenti’’ zem spiedpogas ‘’Jauns
dokuments’’:
• Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojums;
• Tehniskās apsekošanas atzinumu;
• NKMP atļaujas pieprasīšana;
• Darbu veikšanas projektu vai
• PIPA statusu pieprasījumu.
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18.att. Tehnisko noteikumu šķirklis.
Skrejošajā rīku joslā ‘’Tehniskie noteikumu’’ šķirklī var pieprasīt jaunus un izmantot jau esošos
tehniskos noteikumus, kas ir izsniegti sakarā ar šo lietu, vairāk informācijas par tehnisko
noteikumu saņemšanu un izveidošanu, sk. BISp rokasgrāmatu ‘’Palīdzība’’ sadaļā. Tāpat
šķirklī ‘’Dokumentu saskaņojumi’’ atrādās aktīvie attiecīgās būvniecības lietas saskaņojumi,
kas parasti ir atrodami ‘’Panelis’’->’’Paziņojumi’’->’’Saskaņojumi’’.

19.att. Ziņojums par paziņojuma iesniegšanu būvvaldē.
Kad visa nepieciešamā informācija ir pievienota, tad ‘’Paziņojumu par būvniecību’’ var
iesniegt būvvaldē. BIS sistēma nepiedāvā apstiprināt ‘’Iesniedzēja apliecinājumus’’, bet
iesniegtā PDF izdrukā atrādās, ka tas parakstīts ar sistēmas parakstu iesniegšanas brīdi.

20.att. Ziņojums par paziņojuma iesniegšanu būvvaldē.
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Iesniegšanas brīdī ierosinātājam un pilnvarotai personai ienāk ziņa skrejošā rīku joslas šķirklī
‘’Paziņojums’’ par paziņojuma iesniegšanu būvvaldē. Tāpat iesniedzējam ienāk ziņojumi, ja
tiek pasūtīti tehniskie noteikumi un ziņojums par to izsniegšanu no tehnisko noteikuma
izdevēja.

22.att. Noraidīts paziņojums par būvniecību.
Ja būvvalde akceptē ‘’Paziņojumu par būvniecību’’, tad dokumenta statuss nomainās no
‘’Reģistrēts’’ uz ‘’Apstiprināts’’, bet, ja nepieņem dokumentu, tad izveido ‘’Citu būvvaldes
lēmumu’’ ar skaidrojumu’. Dokumentu statusi ir attiecīgi lēmumam ‘’Parakstīts’’ un
paziņojumam ‘’Noraidīts’’.

23.att. Reģistrēts paskaidrojuma raksts.
Nekorekti iesniegtajiem ieceres veidiem Būvvalde noraida iesniegto iesniegumu.

24.att. Noraidīts paskaidrojuma raksts.
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BISp lietotājam ir iespēja atvērt vaļā noraidīto iesniegumu un nokopēt ievadīto informāciju,
spiedpoga ‘’Kopēt’’ atrodas iesnieguma apakšā.

25.att. Noraidīts un atvērts paskaidrojuma raksts.

26.att. Iesnieguma veidi.
BIS sistēma piedāvā veidot jaunu ieceri vai Paziņojums par būvniecību. Izvēloties
nepieciešamo iesnieguma veidu, ievadītā informācija noraidītajā iesniegumā tiks replicēta uz
jauno iesniegumu vai paziņojumu.
!!! Izmaiņu iesniegumu būvprojektā nav paredzēts veikt.

