Būvniecības
Informācijas
Sistēma
"Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS”
BIS informatīvais vebinārs

17.06.2022/Ilze Auzarāja

Semināra plāns
un tēmas
10:00-12:00 – seminārs
12:00-12:30 – atbildes
uz jautājumiem

Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS
•

“Paziņojums par būvniecību”
funkcionalitāte un biežāk uzdotie jautājumi:
• Vai var pieprasīt labojumus un tos iesniegt?
• Vai būvvalde var noraidīt paziņojumu par būvniecību un
tās būvdarbu pabeigšanu?
• Kuros gadījumos būvniecības lietai pazūd stadija un ko
darīt?
• Kāpēc atkārtoti nevar uzlikt būvdarbi pabeigti?

• Biežāk uzdotie jautājumi par būvniecību
kārtām:
• Kāpēc “neielasās” dalībnieki pie nodošanas
ekspluatācijā?
• Kāpēc nevar norādīt būvi vai kāpēc “neielasās” kārtai
piesaistītā būve?

• Citi biežāk uzdotie jautājumi:
•

Kāpēc nenomainās būvniecības stadija uz
'Ekspluatācija'?
• Kāpēc nevar pieprasīt trūkstošo informāciju jeb uzlikt
'Gaidīt uz klientu'?
• Ko darīt, ja atrāda "Kļūda iesniedzot"?

• BIS jaunākie piegādātie labojumi un
izmaiņas.
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➢ 25.maijā bija iepriekšējais seminārs "Aktuālie jautājumi
un jaunumi BIS”, kur tika apskatītas šādas tēmas: :
•

•

Turpinājums “Paziņojums par būvniecību” funkcionalitātei:
•
Biežāk uzdoto jautājumu pārskats saistībā ar “Paziņojums par būvniecību”;
•
Papildinājumi iesniegumā “Paziņojums par būvniecību” un to apstrādē;
•
Papildinājumi “Paziņojuma būvdarbu pabeigšanas” apstrādē;
•
Iesniegums par būvniecības dalībnieku izmaiņām;
•
Papildinājumi iesniegumā par izmaiņām projektā, ja tas ir paredzēts
“Paziņojumam par būvniecību”;
•
Izmaiņas paziņojuma par būvniecību neizpildīto darba uzdevumu
automātiskai slēgšanai;
•
NKMP atļaujas saņemšanas iesnieguma papildinājums , kas paredzēts
“Paziņojumam par būvniecību”;
•
Izmaiņas pieejamo dokumentu sarakstā, ja būvniecības lieta ir izveidota uz
“Paziņojuma par būvniecību” pamata (portāls);
Citi BIS aktuālie labojumi, izmaiņas.
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➢ 8.aprīlī arī bija seminārs "Aktuālie jautājumi un jaunumi
BIS”, kur tika apskatītas šādas tēmas: :
•

•

•

Paziņojums par būvniecību:
•
Kādas izmaiņas ir Paziņojumā par būvniecību iesniegšanā un apstrādē?
•
Kā iesniegt Paziņojumu par būvniecību un pabeigt būvdarbus?
•
Kā atcelt vai pagarināt Paziņojumu par būvniecību?
•
Kā mainīt ieceres veidu, ja uzlikts “Trūkst informācija”?
•
Kā noraidītu ieceri kopēt un iesniegt kā jaunu ieceres veidu?
Citi aktuāli jautājumi un problēmas:
•
Kā iesniegt projekta labojumus, ja pieprasīta papildinformācija?
•
Kā lapai uzlikt pazīmi “Vizuālais risinājums”?
•
Kā verificēt e-pastu?
•
Vai pilnvarotā persona var veikt lapu saskaņošanu ierosinātāja vārdā?
•
VVDZ pieprasījumu apstrāde.
Nesenākie uzlabojumi BIS sistēma:
•
Tāmes sarakstu augšupielāde katrai būvniecības kārtai;
•
TNI projekta saskaņošanā papildus informācijas pieprasījuma atrādīšana;
•
Projekta izmaiņas lapas saskaņošanā nomainīts 'Apstiprināt' uz 'Gatavs
saskaņošanai’;
•
BIS2 pusē reģistrējot pilnvaras var norādīt kā būvspeciālistu vai
būvkomersantu;
•
Pilnā projekta iesniegšanas kontrole, ja pieprasīta papildus informācija;
•
BISP piekļūstamības uzlabojumi un citi nelielie uzlabojumi uzturēšanas
ietvaros.
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“Paziņojums par būvniecību” funkcionalitāte BISP un BIS2
• BISP ielikti apraksti «Paziņojums par būvniecību» iesnieguma izveidošanu (apraksts BISP / apraksts BIS2).
• Kopā piegādāti 33 lietotājstāsti, lai nodrošināti «Paziņojums par būvniecību» iesniegšanu un apstrādi sākot ar
ieceri līdz ekspluatācijai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PAZ-01 Jaunas būvniecības uzsākšana portālā
PAZ-02 Paziņojums par būvniecību (portāls)
PAZ-03 Darba uzdevums par paziņojumu par būvniecību
PAZ-04 Paziņojums par būvniecību BIS2
PAZ-05 Lēmums par paziņojuma atcelšanu BIS2
PAZ-06 Lēmums par paziņojuma atcelšanu (portāls)
PAZ-07 Ierobežojumi būvniecības lietā uz paziņojuma par būvniecību pamata BIS2
PAZ-08 Iesniegums par paziņojuma atcelšanu (portālā)
PAZ-09 Darba uzdevums par paziņojuma atcelšanu
PAZ-10 Iesniegums par paziņojuma atcelšanu BIS2
PAZ-11 Iesniegums par paziņojuma pagarināšanu (portālā)
PAZ-12 Darba uzdevums par paziņojumu pagarināšanu
PAZ-13 Iesniegums par paziņojuma pagarināšanu BIS2
PAZ-14 Iesniegums par paziņojuma būvdarbu pabeigšanu (portālā)
PAZ-15 Darba uzdevums par paziņojuma būvdarbu pabeigšanu
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“Paziņojums par būvniecību” funkcionalitāte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PAZ-16 Iesniegums par paziņojuma būvdarbu pabeigšanu BIS2
PAZ-17 Paziņojuma par būvniecību termiņa kontrole
PAZ-18 Paziņojuma par būvniecību neizpildīto darba uzdevumu automātiskā slēgšana
PAZ-19 Paziņojuma par būvniecību un saistīto datu nodošana RDVIS
PAZ-20 Izmaiņas būvniecības lietas riska aprēķinā
PAZ-21 Izmaiņas projekta lapu vizuālā risinājuma pazīmes kontrolē
PAZ-22 Izmaiņas iesniegumā ‘Paziņojums par būvniecību’
PAZ-23 Izmaiņas darba uzdevuma ‘Būvniecības uzsākšanas paziņojuma izskatīšana’ apstrādē
PAZ-24 Izmaiņas darba uzdevuma ‘Paziņojuma būvdarbu pabeigšana’ apstrādē
PAZ-25 Iesniegums par būvniecības dalībnieku izmaiņām (portāls)
PAZ-26 Darba uzdevums par paziņojuma būvniecības dalībnieku izmaiņām
PAZ-27 Iesniegums par paziņojuma būvniecības dalībnieku izmaiņām BIS2
PAZ-28 Izmaiņas iesniegumā par izmaiņām projektā, ja tas ir paziņojumam par būvniecību (portāls)
PAZ-29 Darba uzdevums par projekta izmaiņu izskatīšanu
PAZ-30 Iesniegums izmaiņu veikšanai būvprojektā BIS2
PAZ-31 Izmaiņas procesā paziņojuma par būvniecību neizpildīto darba uzdevumu automātiskai slēgšanai
PAZ-32 Izmaiņas dokumentā ‘NKMP atļaujas saņemšanas iesniegums’ (portāls)
PAZ-33 Izmaiņas pieejamo dokumentu sarakstā, ja būvniecības lieta ir izveidota uz paziņojuma par būvniecību pamata (portāls)
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E-pakalpojumi “Paziņojums par būvniecību”

Jau bija izstrādāti martā:

•

Paziņojums par būvniecību;

•

Iesniegums par paziņojuma atcelšanu;

•

Iesniegums par paziņojuma
pagarināšanu;

•

Iesniegums par paziņojuma būvdarbu
pabeigšanu

Nākuši klāt maijā:
• Iesniegums par būvniecības dalībnieku
izmaiņām;
• Izmaiņas iesniegumā par izmaiņām
projektā, ja tas ir paziņojumam par
būvniecību;
• Izmaiņas dokumentā ‘NKMP atļaujas
saņemšanas iesniegums’;
• Izmaiņas pieejamo dokumentu sarakstā,
ja būvniecības lieta ir izveidota uz
paziņojuma par būvniecību pamata;
• Papildinājumi, lai var iesniegt trūkstošo
informāciju.
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Vai var pieprasīt labojumus un tos iesniegt?
• Būvvalde tagad var uzlikt <Gaidīt uz klientu>, pieprasot trūkstošo informāciju šādos darba
uzdevumus, kas saistīti ar “Paziņojums par būvniecību”:
• Būvniecības uzsākšanas paziņojuma izskatīšana
• Ja uzliks <Gaidīt uz klientu>, stadiju pabīdīs no ‘Būvdarbi’ uz ‘Iecere’.

•
•
•
•

Paziņojuma par būvniecību dalībnieku izmaiņu izskatīšana
Būvprojekta izmaiņu iesnieguma izskatīšana (paziņojums)
Paziņojuma par būvniecību pagarināšanas izskatīšana
Paziņojuma būvdarbu pabeigšanas izskatīšana
• Ja uzliks <Gaidīt uz klientu>, stadiju pabīdīs no ‘Ekspluatācijā’ uz ‘Nodošana ekspluatācijā’.

• Trūkstošo informāciju var pieprasīt, ja uz šo dokumentu nav cits vēl neizpildīts darba uzdevums.
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Būvniecības lieta ar ieceres veidu "Paziņojums par būvniecību"

Ideja
Sagatavo un iesniedz ieceres
iesniegumu «Paziņojums par
būvniecību».
•

•

Ieceres izstrādātājs var būt
pats ierosinātājs gadījumā,
piemēram, ja ir 1.grupas būves
novietošana ārpus pilsētas, jeb
Ēku būvnoteikumu 12.punktā,
Atsevišķu inženierbūvju
būvnoteikumu 9. punktā
minētajos gadījumos. Citos
gadījumos jāpiesaista kā
ieceres izstrādātājs sertificēts
būvspeciālists.
Jānorāda būvdarbu veicējs, jo
pēc iesniegšanas iestājas
stadija "Būvdarbi".

Iecere
Stadiju «Iecere» uzstāda, ja
būvvalde izskata
«Paziņojumu par
būvniecību» un uzliek gaidīt
uz klientu, pieprasot
trūkstošo informāciju.
Var labot iesnieguma un
dokumentācijas datus.

Būvdarbi
Iestājas automātiski pēc
«Paziņojums par būvniecību»
reģistrēšanas.
Šajā stadijā var iesniegt būvvaldei:

Iesniegums par paziņojuma
atcelšanu;
Iesniegums par paziņojuma
pagarināšanu;
Iesniegums par paziņojuma
būvdarbu pabeigšanu;

Iesniegums par izmaiņām
būvniecības procesa dalībnieku
sastāvā;
Iesniegums izmaiņu veikšanai
būvprojektā;

Nodošana
ekspluatācijā

Ekspluatācijā

Stadiju «Nodošana
ekspluatācijā» uzstāda, ja
būvvalde izskata
«Iesniegums par paziņojuma
būvdarbu pabeigšanu» un
būvdarbu pabeigšanas
izskatīšanas darba
uzdevumam uzliek gaidīt uz
klientu , pieprasot trūkstošo
informāciju.
Var labot iesnieguma datus
un būvdarbu gaitas datus.

Iestājas automātiski pēc
«Iesniegums par
paziņojuma būvdarbu
pabeigšanu»
reģistrēšanas.

Iesniegums brīvā formā;
u.c.
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Vai būvvalde var noraidīt paziņojumu par būvniecību un tās būvdarbu
pabeigšanu?
• Paziņojuma par būvniecību gadījumā būvvaldei nav iecere jāakceptē un nav būvdarbi jāpieņem
ekspluatācijā. Vienīgais, ko būvvalde var darīt, ir pieņemt pamatotu lēmumu paziņojuma par
būvniecību atcelšanai, ja iecerē paredzētais būvdarbu sastāvs neatbilst ĒBN 7.1 nosacījumiem.
• Būvvalde nenoraida, bet var atcelt.
• Darba uzdevumā «Būvniecības uzsākšanas paziņojuma izskatīšana» būvvaldēm nav <Noraidīt> vai <Apstiprināt>,
kā tas ir citās būvniecības iecerēs, bet ir pieejamas darbības:
• Pieņemt zināšanai;
• Atstāt bez izskatīšanas;
• Atcelt, veidojot ‘Lēmums par paziņojuma par būvniecību atcelšanu’.
• Atcelt var arī ierosinātājs no BISP puses.
• Vecajiem paziņojumiem vecās darbības <Apstiprināt>, <Noraidīt>.
• Citos darba uzdevumos par saņemtajiem iesniegumiem saistībā ar paziņojumu par būvniecību būvvalde var
iepazīties vai atstāt bez izskatīšanas. Nav darbības <Noraidīt>, bet ir papildināts, ka var pieprasīt trūkstošo
informāciju.
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Kuros gadījumos būvniecības lietai pazūd stadija un ko darīt?

• Šobrīd zināmie gadījumi ir, ja būvvalde izmanto pieejamās darbības zem pogas <Citas darbības>, kas
nav īsti paredzētas «Paziņojumam par būvniecību».
• Ja «Paziņojumam par būvniecību» jau iesniegta būvdarbu pabeigšana, lūdzu, šobrīd neizmantot pieejamās
darbības → <Citas darbības> → <Atgriezt uz ‘Akceptēts’> un <Atgriezt uz ‘BUN izpildīti’>, jo šādi statusi nav
paredzēti šim dokumentam.

• Ko darīt, ja tomēr tā izdarīts. Pieteikt problēmu, lai varam uzlikt stadiju atpakaļ.
• Funkcionālais labojums vēl būs, bet gaidām vēl atbildes.
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Kāpēc atkārtoti nevar uzlikt būvdarbi pabeigti?
• Kad iesniedz būvdarbu pabeiģšanu «Paziņojumam par būvniecību», automātiski nomainās statuss
«Būvdarbi pabeigti» un stadija būvniecības lietai uzstādās «Ekspluatācija».
• Šobrīd nav iespēja noraidīt šo iesniegto būvdarba pabeigšanu un atgriezt uz stadiju «Būvdarbi».
• Var izmantot opciju uzlikt <Gaidīt uz klientu>, pieprasot trūkstošo informāciju.
• Vai veidot citu atbilstošāku būvvaldes lēmumu ar norādījumiem, kas būtu ierosinātājam jāveic.

! Paziņošanas kārtība nenozīmē visatļautību – ar to drīkst realizēt konkrētas lietas un, ja regulējums
nav ievērots, tad būvvaldei ir jārīkojas.
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Biežāk uzdotie jautājumi par būvniecību kārtām

• Kāpēc neielasās dalībnieki pie nodošanas ekspluatācijā?
• Ja ‘Apliecinājumā par gatavību ekspluatācijai’ neielasās dalībnieki un parādās kļūdas paziņojums, tad jāsazinās ar
būvvaldi, vai jāiesniedz ‘Iesniegums par izmaiņām būvatļaujā’. Šādā veidā var arī nodefinēt katrai kārtai
dalībniekus vai norādīt vismaz būvdarbu veicēju.
• Vai aizpildot būvdarbu pabeigšana ar atzīmi AK/PR neielasās neviens dalībnieks (iztrūkst vismaz būvdarbu veicēja
PR/ AK (lēmums)) , tad jāsazinās ar BV vai jāiesniedz iesniegums par izmaiņām vienkāršotajā iecerē.

• Situācijas parasti rodas, kad izdalītas kārtas un nav pēc tam izveidots jauns būvatļaujas pielikums ar kārtu
dalībniekiem.

• Kāpēc nevar norādīt būvi vai kāpēc “neielasās” kārtai piesaistītā būve?
• Šiem gadījumiem nesen bija labojums, lai pareizi skatās aktuālos datus.

• Mēdz būt arī gadījumi, ka BIS2 pusē kārtu informāciju labojusi būvvalde, un BISP pusē neredz šo informāciju.
• Kā arī BISP pusē PN iesniegumā un projektu izmaiņu iesniegumā būves ņēma no lietas, bet labots, lai būves
pielasa no BA datiem vai PR/AK lēmuma datiem.
• Atgādinājums, ka BIS2 pusē kārtas nav jāizdala, ja iesniegts būvprojekts minimālā sastāvā. Kārtas izdala ar pilno
projekta vai pēc pilnā projekta iesniegšanas.
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Citi biežāk uzdotie jautājumi

• Kāpēc nenomainās būvniecības stadija uz 'Ekspluatācija’?
• Visbiežākais gadījums, jo pieņemšanas aktā nav iekļautas visas būves, kas ir būvatļaujā, jo par nojaukšanu jau
izdota ‘Izziņa par būves neesību’.

• Kāpēc nevar pieprasīt trūkstošo informāciju jeb uzlikt 'Gaidīt uz klientu’?
• Nesen bija izmaiņas sistēmā, ka nepieciešams noņemt iespēju uzlikt GUK (Gaidīt uz klientu) pēdējam TNI
projekta saskaņotājam, ja projekta skaņošana tika iesniegta vairākiem TNI.
• Ar šo labojumu sanāca, ka būvvaldes ar nevarēja uzlikt GUK, ja bija izveidojuši vēl citu darba uzdevumu uz dokumentu.
Šis labots un būvvaldēm jāvar uzlikt GUK, ja , piemēram, pieprasīts papildus skaņojums no TNI un tas ir izpildīts.

• Ko darīt, ja atrāda "Kļūda iesniedzot"?
• Biežākais gadījums, kad veiksmīgi neiesniedzas dokuments būvvaldei, ka tanī brīdi nestrādā VZD saskarne, vai
PMLP saskarne. Mēģiniet pēc laika atkārtot iesniegšanu. Ja arī tad neizdodas, piesakiet problēmu.
• Ja atkārtoti neizdos iesniegt ‘Iesniegums kadastrālās uzmērīšanas ar datu reģistrāciju/aktualizāciju Kadastrā pieprasījumam’, jo
nestrādā VZD saskarne, vienmēr pastāv iespēja iesniegt ārpus BIS, piemēram, izmantojot VZD e-pakalpojumu "Būves, telpu
grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju vai aktualizāciju Kadastrā" portālā latvija.lv.
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Citi BIS aktuālie labojumi, izmaiņas.

• Noņemt iespēju uzlikt GUK (gaidīt uz klientu) pēdējam TNI projekta saskaņotājam.

• VVDZ solis tiek papildināts un pieprasījumā datu padošana.
• Reģistros būvniecības lietu atlasīšana, ja būvspeciālists ir atsevišķu būvdarbu vadītājs.
• Meklētāja uzlabojumi BISP rokasgrāmatā jeb ‘Palīdzības’ lapā.

• Ikgadējās informācijas reģistrēšanas uzlabojumi
• Dzīvojamo māju pārvaldnieku masveida apziņošana BIS1
• Neatkarīgo ekspertu masveida apziņošana no BIS1
• u.c. iekšējās sistēmas uzlabojumi

15

Citi nesenākie labojumi saistībā ar “Paziņojumu par būvniecību”

• Būvdarbu gaitas sadaļā "Projekts" var redzēt elektroniskā projekta daļas un lapas, kas tika
iesniegtas paziņojuma gadījumā.
• Ļaut iesniegt 'Iesniegums par paziņojuma būvdarbu pabeigšanu', ja ‘Paziņojums par
būvniecību (līdz 01.03.2022)’ ir statusā 'Apstiprināts’.
• ‘Paziņojums par būvniecību’ būvdarbu gaitas dalībnieki var darboties Būvdarbu žurnālā.
• Var iesniegt ierosinātāja maiņu.
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Paldies par uzmanību!
➢ Aptaujas anketa https://ej.uz/bis-aptauja
•

Biežāk uzdotie jautājumi - https://bis.gov.lv/biezakuzdotie-jautajumi

•

Jaunumi BIS2 būvvaldēm https://bis.gov.lv/jaunumi/jaunumi-buvvaldem

JAUTĀJUMI
UN
ATBILDES ?

Ieraksts būs pieejams
https://bis.gov.lv/bisp/noderigi/bis-apmacibas
17

