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Sēdi vada: Aivars Okmanis, Rundāles novada pašvaldības priekšsēdētājs 

Protokolē: Aino Salmiņš, LPS padomnieks 

Sēdē piedalās: skatīt reģistrācijas lapas 

Tiešraides pieslēgumu skaits: 81 

Sēdi sāk plkst.: 1300 

Darba kārtībā: 

1. 

Par Vispārējās Datu aizsardzības regulas ievērošanu būvniecības administratīvā 

procesa ietvaros. 
(O.Graudiņa, Z.Bruģe, O.Krakts, A.Salmiņš,  S.Mjakuškina, I. Aizstrauta, G.Krasovskis, 

A.Rasčinskis,  A.Okmanis) 

O.Graudiņa sniedz atbildes uz būvvalžu iesniegtajiem jautājumiem (sk. prezentācijā). 

Komitejas locekļi atzīmēja, ka nav vienotas vadlīnijas prasību izpildei par Regulas 

piemērošanu būvniecības nozarē (DVI, BVKB, EM viedokļi nereti atšķiras). 

Komitejas locekļi norādīja, ka vadlīniju izstrāde atvieglotu būvvalžu darbu, taču 

visticamāk pašlaik pašvaldībām pašām būs jāveido datu izvērtējums. 

Saistībā ar Regulas ieviešanu pašvaldības ir atbildīgas par datu subjektu informēšanu, 

arī būvniecības digitalizācijā. Pašvaldības var deleģēt atbildību saviem darbiniekiem 

atbilstoši darba līgumam vai amatu aprakstam. 

Komiteja nolemj:  

Pieņemt informāciju zināšanai. 

2. 

“Par Būvniecības informācijas sistēmas attīstību un  1. kārtas ieviešanas gaitu”. 
(S. Mjakuškina, U.Jansons. A.Lazarevs, A.Rašcinskis, G.Krasovskis, G.Kurlovičs, I.Aizstrauta, 

Z.Bruģe, O.Krakts, I.Pīrāgs, A.Salmiņš, A.Okmanis) 

Būvniecības valsts kontroles biroja vadītāja S.Mjakuškina un Ekonomikas ministrijas 

Būvniecības politikas departamenta direktora vietnieks A.Lazarevs informē par 



 

 

progresu BISS sistēmā un sniedz atbildes uz pašvaldību interesējošiem jautājumiem, 

kā arī BIS ieviešanas problēmjautājumiem, kas tika fiksēti Ekonomikas ministrijas un 

LPS 2018. gada sarunu protokolā (sk. pielikumu). Uzsver, ka sistēmas darbība ir 

ievērojami uzlabojusies, kā rezultātā pieaug lietu un lietotāju skaits.  

Arī komitejas locekļi atzinīgi vērtē BVKB darbu pie BIS sistēmas pilnveidošanas un 

atzīst, ka pēdējā gada darbs pie BIS ir ievērojami uzlabojies, tomēr sistēma, kas 

sākotnēji tika būvēta darbam papīra formātā jāpielāgo darbam digitalizācijas versijā. 

Joprojām BIS sistēmā nestrādā Rīgas dome, kas uzskata, ka šajā sistēmā jāveic būtiski 

uzlabojumi. Uzlabojusies datu pieejamība no citām sistēmām.  Tiek īstenota sasaiste ar 

Valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmu. Lai gan ir izveidota saskarsne ar Sodu reģistru Administratīvā 

procesā, joprojām būvvaldēm atsevišķi jautājumi vēl ir jānosūta sodu reģistram. 

Komitejas locekļi norādīja, ka nepieciešams apmācīt arī pašvaldību politiķus, 

darbiniekus, lai tie gūtu priekšstatu par BIS darbības iespējām. 

Komitejas norāda, ka ir jāpilnveido datu aktualizācijas process ar VZD. Nepieciešams  

nodrošināt, ka būvvaldēm BIS ir pieejamas aktuālās kadastrālās uzmērīšanas lietas, lai 

pie būves pieņemšanas ekspluatācijā nav būvētājam jāsniedz izdrukas dokumenti 

būvvaldē. Nav pieejami  arhīva dati, Zemes vienību robežplāni, nav paredzēts BIS 

sistēmā nodrošināt zemes vienību robežas plānus tiešsaistē no VZD. BIS nav pieejama 

būvobjekta topogrāfija. Faktiski ir tā, ka BIS tiek ievadīta informācija par objektu, bet 

topogrāfiskie dati jāmeklē atsevišķi ADTI. Starp ministrijām nav vienošanās par datu 

apmaiņu TAPIS sistēmā. Inventarizācijas lietas pirms 2009. gada var saņemt tikai par 

maksu.  

Joprojām atklāts jautājums ir par BIS sasaisti ar vietējo pašvaldību lietvedības 

sistēmām. BIS attīstības projekta ietvaros to ir plānots attīstīt. Taču ņemot vērā to, ka 

būvvaldes izmanto vairāku privāto ražotāju lietvedības sistēmas, procesā ir iesaistītie 

arī DVS izstrādātāji, kuriem pašiem ir jāpieņem lēmums par nepieciešamo izmaiņu. 

Komitejas sēdē tika saņemta informācija, ka  tiks izstrādāts standartizēts protokols 

problēmas risinājuma nodrošināšanā.   

Abas puses atzina, ka elektroniskā procesa ieviešana būs veiksmīga tikai tad, ja visas 

būvniecības procesā iesaistītās puses varēs pilnvērtīgi darboties BIS sistēmā.  

Jāatzīmē gan projekti elektroniskā versijā vēl būvvaldēs nav iesniegti, lai gan 

sagatavju versijā to skaits jau sasniedz 6500.  

BIS dod iespēju Tehniskie noteikumus var pieprasīt bez būvniecības lietas  

Komiteja nolemj: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 



 

 

3. 

Par grozījumiem Būvniecības likumā, kas paredz pāreju uz elektronisku 

būvniecības procesa realizāciju. 
(A.Salmiņš, A.Lazarevs, G.Kurlovičs, A.Rasčinskis, U.Jansons,  I.Aizstrauta, S.Mjakiševa,  

A.Okmanis) 

Likumprojekts paredz nodrošināt būvvalžu un institūciju, kuras pilda būvvaldes 

funkcijas pienākumu vest būvniecības administratīvā procesa lietu un lēmumu 

pieņemšanu un būvniecības ieceres saskaņošanu veikt elektroniski BIS, tiek veikti 

grozījumi Būvniecības likuma 6.panta ceturtajā daļā (ceturtās daļas 1.punkts) un 

12.pantā (papildinot to ar septīto un astoto daļu), tieši nosakot, ka būvvaldēm un 

institūcijām, kuras pilda būvvaldes funkcijas, ir pienākums būvniecības un 

ekspluatācijas kontroles ietvaros nepieciešamās procesuālās darbības. 

Ārpus BIS var:  

1) veikt administratīvo pārkāpumu procesu;  

2) izskatīt iesniegumus, kas nav izskatāmi būvniecības un ekspluatācijas kontroles 

ietvaros, un informācijas pieprasījumus (iesniegumi par kāda būvvaldes lēmuma vai 

faktiskās rīcības apstrīdēšanu nav uzskatāmi par iesniegumiem, kuri ir izskatāmi 

būvniecības un ekspluatācijas kontroles ietvaros);  

3) veikt ar būvniecības administratīvā procesa ietvaros izdota administratīvā akta 

piespiedu izpildi. 

Likumprojekts paredz pāriet uz pilnīgu elektronisku dokumentu ar vienu gadu pārejas 

periodu. Noslēdzoties pārejas periodam, ja par tādu pašvaldība būs lēmusi (izdodot 

sasitošos noteikumus), būvniecības process būs iesākams tikai elektroniski. Izņēmums 

saglabāsies uz tiem būvniecības procesiem, kuri jau ir iesākti papīra veidā – šos 

procesus varēs pabeigt papīra veidā, bez termiņa ierobežojuma. Pārejas periodā un 

attiecībā uz tiem procesiem, kuri jau ir uzsākti papīra veidā līdz 31.12.2018. vai 

institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, varēs veikt atzīmes un pieņemt lēmumus 

būvniecības administratīvā procesa ietvaros ārpus būvniecības informācijas sistēmas. 

Līdz ar likumprojekta spēkā stāšanos tiks paredzēta atbilstoša funkcionalitāte, lai būtu 

iespējams noteiktajā termiņā ievadīt tikai atsevišķus datus gadījumā, ja būvniecības 

process tiks turpināts ārpus BIS. 

Komitejas locekļi atzīmē, ka būvniecības procesa  tūlītējai digitalizācijai ir gatavas 

tikai dažas pašvaldības. Iemesli šai situācijai ir sekojoši: 

1. sistēmas  ieviešanā nav paredzēti līdzekļi pašvaldībām tehnisko, 

programmnodrošinājum un citu IKT resursu nepieciešamībai (piemēram, datortehnika, 

papildus datoru monitori, skeneri, savienošana ar pašvaldību informācijas sistēmām 

u.c.) un pašvaldībām veidojas papildu izdevumi valsts informācijas sistēmu ieviešanas 



 

 

dēļ. Pēc provizoriskiem datiem katrai būvvaldei nepieciešami aptuveni 20 000 eiro, 

kopējais finansējums 1.68; 

2. vismaz puse no būvniecības apjoma ir Rīgas būvvaldes kompetencē, Rīga joprojām 

nav pieņēmusi lēmumu par dalību sistēmā; 

3. pašlaik savu gatavību digitālajā versijā strādāt nav apliecinājuši ar 

inženierkomunikāciju turētāji; 

4. vairums lauku pašvaldībās ~45% no iecerēm ir 1. grupas būves, pārsvarā šķūnīši, 

palīgēkas,  kur būvniecības ierosinātāji ir vietējie pensionāri (dažiem pat nav e-pasta!). 

Būvvaldes šajā gadījumā veic sociālo darbu, pieņemot no pensionāriem ieceri manuāli, 

ievadot pašiem sistēmā digitāli materiālus - pask. rakstus, novietnes uz robežplāna, šo 

būvju fasādes. 

Komitejas locekļu priekšlikums - atvieglot procedūru 1. grupas būvēm, digitalizēšanā 

pagaidām atbalstīts netiek. 

Komiteja nolemj: 

1. Atbalstīt grozījumus Būvniecības likumā, kas paredz būvniecības procesa 

digitaližaciju, ar nosacījumu, ka nepieciešams viens gads pārejas laiks šī procesa 

uzsākšanai. 

2. Aicināt Ekonomikas ministriju izvērtēt procedūru vienkāršošanu 1. grupas būvju 

būvniecības procesam. 
 

 

 

Sēdi slēdz plkst.:  1535 

 

 

Sēdes vadītājs: 

 

 

Sēdes protokolētājs: 

 Aivars Okmanis 

 

 

Aino Salmiņš 

 


