
"Pārskats par BIS projekta 2.kārtas 4.laidienā izstrādāto 
funkcionalitāti"

Ilze Auzarāja

BIS apmācību attālinātais seminārs sertificējošajām iestādēm

Būvniecības

Informācijas

Sistēma



• VEDLUDB dati sertificējošām iestādēm 

• Būvniecības lietas reģistrēto speciālistu VEDLUDB detalizētie dati

• Personas VEDLUDB būvniecības lietu saraksts norādītājā periodā

• Būvniecību lietu meklēšana un tās dati.

• Aktualitātes par būvspeciālista e-iesniegumiem, 

praktikantiem un prakses datiem.

• Informācija par energosertifikāta izmaiņām.

• Citi aktuāli papildinājumi un izmaiņas BIS sistēmā.
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10:00 - 11:00 – seminārs

11:00 - 11:30 – atbildes 

uz jautājumiem

BIS apmācību seminārs kontrolējošām iestādēm par izstrādāto funkcionalitāti BIS2 - "Pārskats 

par BIS projekta 2.kārtas 4.laidienā izstrādāto funkcionalitāti". 

Semināra plāns un tēmas



4.laidiena ietvaros izstrādātie lietotājstāsti par VEDLUDB

• 8I4-129 Būvniecības lietas VEDLUDB reģistrēto speciālistu saraksts

• 8I4-130 Būvniecības lietas reģistrēto speciālistu VEDLUDB detalizētie dati

• 8I4-131 Personas VEDLUDB būvniecības lietu saraksts norādītājā periodā

• 8I4-132 VEDLUDB dati būvvaldēm

• 8I4-133 VEDLUDB dati sertificējošām iestādēm

• Loma/tiesība - VEDLUDB datu pieprasītājs.

3



BIS2 pusē VEDLUDB dati būvvaldēm

• Būvvaldes darbinieks var apskatīt par būvniecības lietas būvspeciālistiem 

VEDLUDB reģistrētos datus norādītajā laika periodā, lai iepazītos ar 

būvspeciālista būvlaukumu apmeklēšanas datiem.

• Darbība <VEDLUDB datu pieprasījums> pieejama būvniecības lietas būvdarbu 

žurnāla sadaļā ‘Personas’.

• Ja pieprasījums beidzas ar tukšu atbildi, lietotājam atrāda paziņojumu, ka dati 

par būvniecības lietu VEDLUDB nav pieejami.

• Ja pieprasījums beidzas ar kļūdu, lietotājam atrāda paziņojumu, ka notikusi 

kļūda VEDLUDB saskarnē, lai mēģina vēlāk.

• Saņemot VEDLUDB atbildi, lietotājam atveras forma, kurā atrāda izvēlētās 

būvniecības lietas speciālistus (kuriem ir lomas ‘Atbildīgais darbu vadītājs’, 

‘Darbu vadītājs’, ‘Autoruzraugs’, ‘Būvuzraugs’, ‘Būvspeciālists’), par katru atrādot 

informāciju, vai ir VEDLUDB dati.

• Ja VEDLUDB dati ir, var veikt detalizētāku datu pieprasījumu par periodu.
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BIS2 pusē VEDLUDB dati būvvaldēm
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Speciālista VEDLUDB dati sertificējošām iestādēm

• Sertificējošās vai par reģistriem atbildīgās iestādes darbinieks, varēs apskatīt 

par būvspeciālistu VEDLUDB reģistrētos datus norādītajā būvniecības lietā, lai 

iepazītos ar būvspeciālista būvlaukumu apmeklēšanas datiem

• Ja lietotājam tiesības skatīties VEDLUDB datus, pieejama darbība <VEDLUDB 

dati>, atverot būvspeciālista prakses datus vai atlasot būvspeciālista 

būvniecības lietas.

• Ja pieprasījums beidzas ar tukšu atbildi, lietotājam atrāda paziņojumu, ka dati 

par būvniecības lietu VEDLUDB nav pieejami.

• Ja pieprasījums beidzas ar kļūdu, lietotājam atrāda paziņojumu, ka notikusi 

kļūda VEDLUDB saskarnē, lai mēģina vēlāk.

• Ja VEDLUDB dati ir, var veikt detalizētāku datu pieprasījumu par periodu.
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VEDLUDB dati būvspeciālistu būvniecības lietu sarakstā
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VEDLUDB dati pie būvspeciālista prakses datiem
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Ārvalstnieka speciālista VEDLUDB dati par būvniecības lietām

• Ja būvspeciālists ir ārvalstnieks:

• Sistēma izveido pieprasījumu, kā parametrus norādot būvniecības lietas numuru un 

pazīmi, ka ir nepieciešami lietas dati par tajā esošiem ārvalstniekiem.

• Ja pieprasījums beidzās tukšu atbildi, lietotājam atrāda – Nav datu.

• Ja pieprasījums beidzās ar kļūdu, lietotājam atrāda paziņojumu, ka notikusi 

kļūda VEDLUDB saskarnes darbībā, lai mēģina vēlāk.

• Saņemot VEDLUDB atbildi, lietotājam atveras forma, kurā atrāda sarakstu ar 

visiem šajā būvniecības lietā reģistrētiem ārvalstniekiem. Par katru atrāda:

• Vārds Uzvārds un VEDLUDB norādītais reģistrācijas numurs.

• Lietotājs atzīmē personas, par kurām vēlas saņemt VEDLUDB detalizēto 

informāciju un norāda laika periodu, par kuru ir nepieciešami dati no VEDLUDB.

• Lietotājam atrāda informatīvu paziņojumu, ka VEDLUDB ir pieejami dati par pēdējiem 

trim gadiem

• Var norādīt vai no VEDLUDB jāatlasa visas citas lietas, kurās par personu ir dati 

šajā laika periodā.
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Speciālista VEDLUDB dati par citām būvniecības lietām

• Atlasīt visas būvniecības lietas periodā 

• Ja lietotājs ir norādījis, ka ir nepieciešama informācija par personas citām 

būvniecības lietām (t.i. atzīmējis ‘Atlasīt visas būvniecības lietas periodā’), tad 

sistēmā par personu (ārvalstnieku gadījumā tādas var būt vairākas) izveido 

VEDLUDB pieprasījumu, norādot personu un periodu, par kuru ir nepieciešami dati. 

• No VEDLUDB tiek saņemti dati par visām būvniecības lietām, kurās tika 

nodarbināta persona.

• Lietotājam par katru būvniecības lietu atrādīs detalizētos VEDLUDB datus -

reģistrēto speciālista atrašanos būvlaukumā:

• Norādītā periodā informācija par katrā gadā būvlaukumā pavadīto laiku dienās, stundās, 

minūtēs.

• Gada ietvaros informācija par katrā mēnesī būvlaukumā pavadīto laiku dienās, stundās, 

minūtēs.

• Mēneša ietvaros informācija par katru dienu būvlaukumā pavadīto laiku dienās, 

stundās, minūtēs.
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Prakses datu masveida sagatavošana

• Sistēma reizi mēnesī sagatavo patstāvīgās prakses ierakstu sagataves visiem BIS 

sertificētajiem būvspeciālistiem, kuri ir norādīti kaut vienā BIS būvniecības lietā, lai 

būvspeciālistiem atvieglotu patstāvīgās prakses aizpildīšanas procesu.

• BIS1 sistēma izveidot patstāvīgās prakses ierakstu statusā Sagatave katram BIS 

sertificētajam būvspeciālistam par katru BIS būvniecības lietu, kurā:

• Speciālists ir fiksēts kā būvniecībā iesaistītā persona: Būvdarbu veicējs, 

Būvdarbu vadītājs, Atbildīgais būvdarbu vadītājs, Būvuzraugs, Autoruzraugs, 

Būvprojekta vadītājs, Būvprojekta daļas vadītājs, Būvspeciālists;

• Lieta ir vismaz stadijā "Iecere" un vēl nav stadijā "Ekspluatācijā";

• Par Būvniecības lietu speciālistam nav Patstāvīgās prakses ieraksta.

• Sagatavēs automātiski tiek aizpildīta informācija Patstāvīgās prakses ieraksta blokos:

• Būvniecības lieta;

• Objekta adrese;

• Pasūtītājs.

• Prakses ierakstu eksports  salabots. 
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Praktikants un vēlamās sfēras prakse

• Sadaļā ‘Vēlamās sfēras prakse’ ir opcija <Iegūt praktikanta identifikatoru>.

• Iespējams norādīt projekta sagatavošanā un reģistrējot būvdarbu gaitas 

apakšlīguma izpildītāju jeb būvniecības dalībnieku.

• Vēlamās sfēras prakses ierakstam ir apstiprināšana ar atbildīgo prakses 

vadītāju. (Opcija <Nodot apstiprināšanai>, ja tas ir iespējams).

• Iespējamie statusi - Sagatave, Apstiprināšanā, Apstiprināts, Papildināms, Noraidīts.

• Var veidot vēlamās sfēras prakses ierakstu sagataves masveidā, kur sistēma 

sagatavo būvniecības lietu sarakstu, kas atbilst nosacījumiem:

• Lietotājs būvniecības lietā ir fiksēts kā praktikants būvprojektā vai būvdarbu žurnālā;

• Lieta ir vismaz stadijā “Būvprojektēšanas nosacījumu izpilde”;

• Lietotāja iesaiste lietā ietilpst norādītajā prakses periodā.

• Pēc datu atlases lietotājs var atzīmēt pazīmi, ka lietotājs vēlas par šo lietu veidot 

vēlamās sfēras prakses ieraksta sagatavi, un norādīt atbildīgo būvspeciālistu, kurš 

bija prakses vadītājs konkrētajā lietā. 
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Būvspeciālista e-pakalpojumi un paziņojumi

• Ar 1.laidienu bija izmaiņas iesniegumā par būvspeciālista sertifikāta darbības 

sfēras piešķiršanu:

• Ja par norādīto darbības sfēru pēdējo 6 mēnešu laikā ir stājies spēkā lēmums par 

kompetences neatbilstību, tiks atrādīts kļūdas paziņojums un nevarēs iesniegt 

iesniegumu;

• Īslaicīgo pakalpojumu  sniedzēju pazīmi attiecina sfēras līmenī.

• Nesen mainīts/labots, ka nevar iesniegt ‘Iesniegums būvspeciālista 

sertifikāta darbības sfēras piešķiršanai’ vairākām sfērām uzreiz.

• Tika izņemta iespēju izvēlēties vairāk kā vienu sfēru. Katrai sfērai savs iesniegums, 

jo eksāmens tiek kārtots atsevišķi un lēmumu pieņemšanas datumi atšķiras.
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Informācija par energosertifikāta sagatavošanas izmaiņām 
Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)

• 2022.gada 13. janvāra vakarā  (Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) 

produkcijas vidē tika piegādāta ERAF projekta “Būvniecības procesu un IS 

attīstība 2.kārta” (projekts) 4.laidiena ietvaros izstrādātā funkcionalitāte 

“Būvniecības process – 2.daļa”. 

• Ar šo piegādi BIS ir pieejamas vairākas izmaiņas un uzlabojumi, kas skar arī ēku 

energoefektivitātes pārvaldības procesa funkcionalitāti.

• Pēc piegādes veikti vēl labojumi un precizējumi.

• Būs vēl precizējumi un papildinājumi.

• Ministru kabineta noteikumi Nr. 222 Rīgā 2021. gada 8. aprīlī ‘’Ēku 

energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi’’.
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https://likumi.lv/ta/id/322436-eku-energoefektivitates-aprekina-metodes-un-eku-energosertifikacijas-noteikumi


Izmaiņas energosertifikāta izveidošanā, aprēķinos, izdrukā

• Izmaiņas energosertifikātu datu ievades sadaļās un aprēķinos: 

• Ēkas energosertifikāta objekta un energosertifikāta pamatdati;

• Ēku raksturojošie dati;

• Novērtējumā izmantotie primārās enerģijas faktori un CO2 koeficienti;

• Ēkas energoefektivitātes novērtējums un rādītāji;

• Ēkas tehniskie rādītāji;

• Enerģijas uzskaite un sadalījums;

• Pārskats par pasākumiem.

• Izmaiņas energosertifikātu, pagaidu energosertifikātu sagatavošanā un 

izdrukā:

• Energosertifikāts uz aprēķinātā novērtējuma pamata;

• Energosertifikāts uz izmērītā novērtējuma pamata.

• Ēkas pagaidu energosertifikāta kontrole pie nodošanas ekspluatācijā.

(04.02.2022. bija seminārs - Pārskats par ēku energoefektivitātes pārvaldības procesa funkcionalitāti).
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Ēkas energosertifikācija
Ēku energoefektivitātes likums (1.panta 2.punkts)

• Ēkas energosertifikācija — process, kurā nosaka ekspluatējamas ēkas vai tās daļas energoefektivitāti 

un izsniedz ēkas energosertifikātu vai nosaka projektējamas, pārbūvējamas vai atjaunojamas ēkas vai 

tās daļas plānoto energoefektivitāti un izsniedz ēkas pagaidu energosertifikātu.

• Pastāv divi ēku energosertifikācijas veidi: pirmais veids paredz ekspluatējamās ēkas sertifikāciju 

(energosertifikāts), otrais – ekspluatācijā nododamas ēkas sertifikāciju (pagaidu energosertifikāts).

• Ēkas pagaidu energosertifikātu būvniecības lietai ir jāpievieno jau projektēšanas stadijā (MK noteikumi nr. 222).

➢Neatkarīgs eksperts Būvniecības informācijas sistēmā reģistrē izsniegtos ēkas energosertifikātus, 

pagaidu energosertifikātus, apkures sistēmu apkures katlu pārbaudes aktus, apkures sistēmu 

pārbaudes aktus un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudes aktus. 

• Ēku energosertifikātu reģistrs https://bis.gov.lv/bisp/lv/epc_documents
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PAGAIDU ENERGOSERTIFIKĀTS

✓ Derīgs 3 gadus

✓ Balstīts tikai uz aprēķiniem

✓ Nepieciešams nododot ēku ekspluatācijā

✓ Nepieciešams obligāt jaunbūvētām un pārbūvētām

ēkām

ENERGOSERTIFIKĀTS

✓ Derīgs 10 gadus

✓ Balstīts uz aprēķiniem un izmērītiem datiem

✓ Obligāts ES fondu līdzfinansējuma piesaistei

✓ Paredz uzlabošanas pasākumu izstrādi

https://likumi.lv/ta/id/253635-eku-energoefektivitates-likums
https://bis.gov.lv/bisp/lv/epc_documents


Izmaiņas energosertifikāta sagatavošanas formās

• Izmaiņas energosertifikātu datu ievades sadaļās un aprēķinos: 

• Objekta un energosertifikāta pamatdati;

• Jaunam dokumentam kā pirmo piedāvā aizpildīt šos datus. Pārējie datu bloki ir 

pieejami pēc pirmās veiksmīgas datu saglabāšanas.

• Ēku raksturojošie dati – jābūt aizpildītam ;

• Novērtējumā izmantotie primārās enerģijas faktori un CO2 koeficienti -

jābūt aizpildītam;

• Ēkas energoefektivitātes novērtējums un rādītāji - jābūt aizpildītam;

• Ēkas tehniskie rādītāji - jābūt aizpildītam ;

• Enerģijas uzskaite un sadalījums - jābūt aizpildītam, bet nav ‘Ēkas pagaidu 

energosertifikātam’;

• Pārskats par pasākumiem - jābūt aizpildītam, bet nav ‘Ēkas pagaidu 

energosertifikātam’.
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Izmaiņas energosertifikāta izveidošanā

• Reģistrācija → Energosertifikāts → jānorāda “Dokumentu veids”:
• Ēkas energosertifikāts;

• Ēkas pagaidu energosertifikāts;

• Ēkas energosertifikāts (ēkas izmērītās energoefektivitātes novērtējums). 

• Pamatdatos obligāti jānorāda:

• Energoefektivitātes novērtēšanas veids
• Esošās ēkas;

• Projektēšana – tikai ēku pagaidu energosertifikātam;

• Nodošana ekspluatācijā – tikai ēku pagaidu energosertifikātam;

• Pielāgotais veids.

• Pielietojuma veids (Iespējamās vērtības (no standarta LVS EN ISO 52000-

1:2017/NA:2020 NA pielikuma NA.8. tabulas):

• Energoefektivitātes sertifikācija;

• Būvniecības projektēšanas stadijā – tikai ēku pagaidu energosertifikātam;

• Pie ēkas nodošanas ekspluatācijā – tikai ēku pagaidu energosertifikātam;

• Energoaudits (pielāgots).
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Izmaiņas energosertifikāta izveidošanā

• Objekta norādīšana

• Lietotājs var pievienot jaunu objekta ierakstu vai labot esošā ieraksta datus, 

norādot:

• Kadastra objekta veids – obligāts. Iespējamās vērtības ‘Ēka’, ‘Zemes gabals’.

• Kadastra apzīmējums – Dokumentam obligāti  jābūt pievienotam vismaz 

vienam kadastra objektam

• Jānospiež poga <Pievienot objektu>, jānorāda ēkas vai zemes vienības kadastra 

apzīmējums, jānospiež poga <Meklēt>  un jāiekļauj vajadzīgais atlasītais objekts ar 

pogu <+Iekļaut>.

• Papildus, ja dokumenta veids ir ‘Ēkas pagaidu energosertifikāts’, piedāvā 

izvēli no būvniecības lietā esošām būvēm, ja nospiež pogu <Lietas objekti>.

• Objekta adrese – pielasās automātiski no kadastra objekta datiem.

• Ēkas daļa – brīvi ievadāms apraksts.
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Izmaiņas energosertifikāta izveidošanā

• Pamatdatos vēl obligāti jānorāda:
• Būvniecības lieta – atrāda šo lauku un obligāti jānorāda, ja dokumenta veids ir 

‘Ēkas pagaidu energosertifikāts’. 

• Iespējams atlasīt būves no būvniecības lietas, lai aizpildītu informāciju par 

objektu, nospiežot pogu <Lietas objekti>.

• Varēs norādīt arī būvniecības lietu, kas nav reģistrēta BIS sistēmā, kā brīvi 

ievadāmu teksta lauku. 

• Energosertificēšanas nolūks – obligāts, var norādīt vairākas vērtības. 

Iespējamās vērtības:

• Izīrēšana/iznomāšana;

• Pārdošana;

• Brīvprātīgi;

• Valsts/pašvaldības publiska ēka;

• Projekts jaunbūvēm;

• Projekts atjaunojamām/pārbūvējamām ēkām.
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Informācija par energosertifikāta izmaiņām saistībā ar BL
• Ēkas pagaidu energosertifikāta sagatavošanā un labošanā būs jārāda būvniecības 

lietas numurs un pagaidu energosertifikāti automātiski pielasīsies pie nodošanas 

ekspluatācijā dokumentos:
- “Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai”;

- “Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai”;

- “Būvdarbu pabeigšana ar atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē”.

• Būvniecības lieta – obligāts, ja dokumenta veids ir ‘Ēkas pagaidu energosertifikāts’.

• Pielietojuma veids – obligāts. Iespējamās vērtības:
• Energoefektivitātes sertifikācija;

• Būvniecības projektēšanas stadijā – tikai ēku pagaidu energosertifikātam;

• Pie ēkas nodošanas ekspluatācijā – tikai ēku pagaidu energosertifikātam;

• Energoaudits (pielāgots).

• Neatkarīgais eksperts vai būvspeciālists ar tiesībām veidot pagaidu energosertifikātu var atvērt 

labošanai spēkā esošu ēkas pagaidu energosertifikātu, kura autors ir pats lietotājs,  lai labotu 

energosertifikāta datus.

• Ja veiktās izmaiņas būs mainījušas ‘Enerģija Apkurei’ un ‘Primārā neatjaunojamā enerģija’ un 

jaunās vērtības attiecībā pret dokumenta pirmās versijas vērtībām būs mainījušās vairāk kā par 

10% tiks veidots jauns energosertifikāts, citādi tiks izveidota jauna pamatdokumenta versija.

. 

21



Ēkas pagaidu energosertifikāts pie nodošanas ekspluatācijā

• Portālā pie nodošanas ekspluatācijā, atverot dokumenta soli ‘Dokumentu saraksts’ datu 

bloku ‘Energosertifikāti’ varēs redzēt būvniecības lietai piesaistītos ēkas pagaidu 

energosertifikātus un atzīmēt iekļaujamos energosertifikātus.

• Jauna energodokumenta pazīme ‘Ir veikta ēkas rādītāju pārbaude, pamatojoties uz 

faktisko būvniecības rezultātu’.

• Lietotājs nevarēs nodot dokumentu uz saskaņošanu vai iesniegt būvvaldē, ja: 

1) dokumentam ir piesaistīts ēkas pagaidu energosertifikāts un tā statuss nav ‘Ir spēkā’;

2) dokumentam ir piesaistīts ēkas pagaidu energosertifikāts un tam nav uzstādīta pazīme ‘Ir 

veikta ēkas rādītāju pārbaude, pamatojoties uz faktisko būvniecības rezultātu’;

3) dokumentam ir piesaistīts ēkas pagaidu energosertifikāts un tā derīguma termiņš ir 

vienāds vai mazāks par pašreizējo datumu.

• BIS2 pusē arī atrādīs pie apliecinājuma par gatavību vai būvdarbu pabeigšanas 

dokumenta šos energosertifikātus un veiks tās pašas pārbaudes kā portālā. Lietotājs 

nevarēs apstiprināt aktu, ja izpildīsies minētie 3.punkti.
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E-pasta verifikācija un pārbaudes dokumenta izsniegšanā

• E-pasti par būvniecības lietas gaitu uz neverificētu e-pasta adresi netiks sūtīti!

• Lietotājs fiziska persona vai juridiskas persona pārstāvis var veikt sava e-pasta 

adreses verifikāciju portālā.

• Tiek izsūtīts E-pasta adreses verifikācijas paziņojums.

• Lietotājs verificē e-pasta adresi, izmantojot verifikācijas saiti.

• Ieceres iesnieguma ierosinātāju e-pastu adrešu pārbaude portālā. 

• "Ierosinātāju sarakstā ir norādīta e-pasta adrese, kurai persona nav veikusi verifikāciju 

BIS! E-pasti par būvniecības lietas gaitu uz neverificētu e-pasta adresi netiks sūtīti!«

• Izmaiņas dokumentu manuālā izsniegšanā uz e-pasta adresi BIS2

• Sistēma pārbauda vai norādītā e-pasta adrese ir verificēta un vai piesaistīta saņēmēja 

personai.  Jauni sistēmas paziņojumi.

• Pārbaude pirms paziņojumu sūtīšanas un dokumentu automātiskas izsniegšanas 

• Iespējams norādīt citu papildus e-pasta adresi lietotāja fiziskas personas vai  

juridiskas personas profilā portālā.
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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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