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Būvniecības

Informācijas

Sistēma



• Izmaiņas, uzlabojumi būvniecības lietu sarakstā, meklēšanā

• Papildinājumi būvniecības iecerēs, projektā, saskaņošanā, 

plānoto atkritumu norādīšanā

• Trešo pušu saskaņojumi

• Papildinājumi, vizuālās izmaiņas, uzlabojumi sadaļā “Būvdarbu 

gaita”: 
• Izmaiņas konfigurācijā, būvizstrādājumu konfigurācijā, būvdarbu līgumos, tāmē

• Būvdarbu žurnāla ierakstu saraksti

• Būvdarbu žurnāla ieraksta pievienošanas, apstiprināšanas, atrādīšanas 

uzlabojumi

• Saņemtie/Izvestie materiāli un būvizstrādājumi

• Būvniecības atkritumi

• Papildinājumi aktu izveidošanā, apstiprināšanā

• Pie nodošanas ekspluatācijā papildinājumi TNI atzinumos, 

faktisko atkritumu uzskaite un to kontrole;

• Izmaiņas “Izziņā par būves neesību” pieprasīšanā un apstrādē;

• Citas izmaiņas un papildinājumi.
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10:00-12:00 – seminārs

12:00-12:30 – atbildes 

uz jautājumiem

BIS apmācību seminārs par izstrādāto funkcionalitāti - "Pārskats par 4.laidienā izstrādāto 

funkcionalitāti – Būvniecības process 2.daļa". 

Semināra plāns un tēmas



Tiks apskatīta uzlabotā, izstrādātā funkcionalitāte 

būvniecības procesos, kas izstrādāta 2.kārtas 

4.laidienā ietvaros, un plānots palaist produkcijā 

2022.gada janvārī.

Internal
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1. Izmaiņas un uzlabojumi BISP 

no būvniecības ieceres

līdz būvdarbiem

Internal
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1.1. Izmaiņas, uzlabojumi būvniecības lietu sarakstā, meklēšanā

• Būvdarbu lietu saraksta meklēšanas uzlabojumi portālā 

• Izmaiņas būvniecības lietu meklēšanā 

• Būvdarbu žurnāla neapstiprināto ierakstu indikatora atrādīšana 

būvniecības lietu sarakstā 

• Izmaiņas būvniecības lietas pamatdatu skatā

• Būvniecības lietu īsceļu pārvaldīšana

Internal
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1.2. Papildinājumi būvniecības iecerēs, projektā, saskaņošanā, 
plānoto atkritumu norādīšanā

• Informatīvs paziņojums jaunas būvniecības objekta veidošanai portālā

• Meliorācijas objekta informācija ēkas datos iesniegumos

• Vizuālā risinājuma pazīme projekta lapām portālā 

• Vizuālā risinājuma pazīme projekta lapām BIS2

• Vizuālā risinājuma datņu atrādīšana būvniecības lietas publiskajos datos

• Plānoto būvniecības atkritumu daudzumu norādīšana ieceres iesniegumā 

un BUN iesniegumā

• Būvniecības lietas dokumentu saskaņojumu sadaļa portālā

• Saskaņotāju saraksti iesniegumos

Internal
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1.3. Trešo pušu saskaņojumi

• Trešo pušu saskaņojumu sadaļa būvniecības lietā 

• Trešās puses saskaņotāja fiziskas vai juridiskas personas norādīšana 

• Pierobežas īpašumu izvēles saraksts

• Dzīvokļu īpašumu izvēles saraksts

• Būvniecības lietas zemes īpašumu izvēles saraksts 

• Trešo pušu elektroniskā saskaņojuma nosūtīšana un saskaņošana

• Trešo pušu saskaņojumu labošana, atsaukšana

• Masveida darbības ar trešo pušu saskaņojumiem

• Kopības lēmuma dati pie dokumenta saskaņojumiem 

• Trešo pušu saskaņojumiem piesaistīto projekta lapu kontrole projektā

• Trešo pušu saskaņojumu kontrole, iesniedzot dokumentu 

Internal
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2. Papildinājumi, uzlabojumi sadaļā 

“Būvdarbu gaita”

Internal
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2.1 Būvdarbu gaitas vizuālās izmaiņas un saraksti

• Būvdarbu gaitas sadaļas vizuālās izmaiņas

• Izmaiņas būvdarbu žurnāla ierakstu sarakstos

• Būvniecības atkritumu sadaļa būvdarbu žurnālā portālā 

• Ikdienas darbu saraksts

• Speciālo darbu saraksts

• Saņemto būvizstrādājumu saraksts

• Izpildīto darbu aktu saraksts

• Aktu saraksts

• Ražošanas rasējumu saraksts 

• Būvuzraugu ierakstu saraksts 

• Autoruzraugu ierakstu saraksts 

• Avārijas un nelaimes gadījumu ierakstu saraksts 

• Testēšanas pārskatu saraksts
Internal
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2.2. Izmaiņas konfigurācijā, būvizstrādājumu konfigurācijā, 
būvdarbu līgumos.

• Informatīvais paziņojums būvdarbu žurnāla līgumu ievades formā 

• Saņemto un iestrādāto būvizstrādājumu kontroles konfigurēšana 

būvniecības lietā 

• Būvmateriālu konfigurācijas saraksta papildinājums

• Būvizstrādājumu konfigurācijas augšupielādes izmaiņas

• Iespēja pievienot kā jaunu atkārtoti izmantojamo materiālu

• Būvizstrādājumu konfigurācijas ierakstu unikalitātes kritēriji būvdarbu žurnālā

Internal

10



2.2. Tāmes datu pievienošanas un norādīšanas papildinājumi

• Tāmes datu papildinājumi būvdarbu žurnāla konfigurācijā portālā

• Tāmes augšupielādes no datnes izmaiņas 

• Varēs ielādēt arī no Excel datnes

• Tāmes parametru norādīšana būvdarbu līgumā 

• Tāmes ieraksta pievienošanas no žurnāla ieraksta papildinājums

• Tāmes pozīcijas izvēles papildinājums būvdarbu žurnālā 

• Tāmes sadaļa būvdarbu žurnālā

• Tāmes lejupielāde būvdarbu žurnālā

Internal
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2.3 Būvdarbu žurnāla ieraksta pievienošanas, apstiprināšanas, 
atrādīšanas uzlabojumi

• Atbildīgās personas saglabāšana žurnāla ierakstā portālā

• Atver labošanai būvdarbu žurnāla ierakstu, kurš ir nodots apstiprināšanai

• Atbildīgās personas lomas atspoguļošana būvdarbu žurnālā portālā

• Speciālista vienreizēja ieraksta apstiprināšana būvdarbu žurnālā portālā

• Izmaiņas ikdienas darbu un speciālo darbu ievaddatos

• Būvdarbu žurnāla ierakstu numuru piešķiršana 

• Būvdarbu žurnāla ierakstu dzēšana 

• Būvdarbu žurnāla ikdienas un speciālo darbu detalizēto formu papildināšana 

• Izmaiņas ražošanas rasējumu ierakstu detalizēto datu formā 

• Izmaiņas būvdarbu žurnāla ierakstu pievienošanas tiesību kontrolē 

• Izmaiņas autoruzraugu ierakstu detalizēto datu formā

• Izmaiņas būvdarbu žurnāla datu lejupielādē un datņu formāta maiņa uz xlsx

Internal
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2.4 Saņemtie/Izvestie materiāli un būvizstrādājumi

• Izmaiņas būvizstrādājuma saņemšanas ievaddatos

• Reģistrē atkārtoti izmantojamo materiālu caur atkritumu deklarēšanas ierakstu

• Jauns saņemtais būvmateriāls kā atkārtoti izmantojams/reģenerēts materiāls

• Var veidot jaunu uz citu objektu izvesto būvmateriālu ierakstu

• No cita objekta saņemto materiālu un būvizstrādājumu ieraksta apstiprināšana 

vai noraidīšana Būvizstrādājuma izvešanas reģistrēšana būvdarbu žurnālā 

• Uz citu objektu izvesto materiālu ierakstā norāda partijas identifikatoru

• Būvizstrādājuma unikalitātes pārbaude saņemto materiālu veidošanas un uz 

citu objektu izvesto materiālu ierakstā 

• Būvizstrādājumu saņemšanas un izvešanas pārskats

• Izmaiņas iestrādāto būvizstrādājumu kontrolē ikdienas, speciālos darbos un aktos 

• Izmaiņas izvesto būvizstrādājumu kontrolē 

• Izmaiņas testēšanas parauga ņemšanas ievaddatos

• Testēšanas informācijas lejupielāde
Internal
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2.5 Būvniecības atkritumi būvdarbu žurnālā

• Atkritumu deklarēšanas ieraksta veidošana un labošana būvdarbu 

žurnālā portālā

• Objektā deklarēto atkritumu norādīšana darbu ierakstā

• Apsaimniekotājam nodoto būvniecības atkritumu deklarēšana 

• Iepriekš norādītu apsaimniekotāju primāra piedāvāšana izvēlnē būvdarbu 

žurnālā portālā

• Uz citu objektu izvesto būvniecības atkritumu deklarēšana būvdarbu 

žurnālā portālā

Internal
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2.6 Papildinājumi aktu izveidošanā, apstiprināšanā

• Izpildīto darbu akta izveidošana un apstiprināšana portālā

• Izmaiņas aktu izveidošanā 

• Izmaiņas aktā iekļaujamo darbu izvēles sarakstā

• Izmaiņas aktu apstiprināšanā

• Izmaiņas aktu detalizēto datu atrādīšanā

• Paziņojumi par būvdarbu žurnāla pieņemšanas aktu saskaņošanu

Internal
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3. Papildinājumi, uzlabojumi

nodošanā ekspluatācijā

Internal
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3.1 Tehnisko noteikumu izdevēju atzinumā papildinājums

• Atzinuma par būves gatavību ekspluatācijai varēs norādīt pieņemtā 

lēmuma veidu.

• Atzinuma par būves gatavību ekspluatācijai lēmuma veida atspoguļošana 

gan būvvaldēm, gan portālā.

Internal

17



3.2 Faktiskie atkritumi un to kontrole pie nodošanas
ekspluatācijā

• Pašdeklarē faktisko būvniecības atkritumu daudzumu apliecinājuma 

dokumentā

• Atkritumu datu atspoguļošana BIS2 apliecinājuma dokumentā

• Būvniecības atkritumu kontrole pie nodošanas ekspluatācijā 

• Būvniecības atkritumu bilances atspoguļošana apliecinājumā par 

gatavību ekspluatācijai

• Informatīvs brīdinājums par žurnālā deklarēto atkritumu apjomu 

apliecinājumā par gatavību ekspluatācijai 

Internal
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4. Izmaiņas “Izziņa par būves neesību”

• Papildinājumi iesniegumā par būves neesību portālā

• Izmaiņas izziņas par būves neesību pieprasījumā 

• Izmaiņas izziņas par būves neesību atrādīšanā (portāls)

• Būvvalžu iekšējā sistēmā izmaiņas un jaunumi par būves neesību

• Darba uzdevums pieprasījumam par izziņu par būves neesību

• Izmaiņas izziņas par būves neesību sagatavošanā 

• Izmaiņas izziņas par būves neesību atteikuma sagatavošanā 

• Būves neesības sadaļa 

•

Internal
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Citi papildinājumi

• Atkritumu apsaimniekotāju datu monitorings

• Būvniecības atkritumu apsaimniekotāja izvēle portālā

• Būvniecības lietas datu nodošana no BIS uz APUS 

• Izmaiņas pakalpē “Zemes vienības būvniecības lietas” (BIS datu 

nodošanā TAPIS)

• VEDLUBD

• Saskarnes

• Energosertifikāti

Internal
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Paldies par uzmanību!

• Ieraksts būs pieejams 

https://bis.gov.lv/bisp/noderigi/bis-apmacibas

JAUTĀJUMI UN ATBILDES ?
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https://bis.gov.lv/bisp/noderigi/bis-apmacibas


Ilze Auzarāja

Funkcionālais konsultants


