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Informācija par projektu

Projekta numurs: Nr. 2.2.1.1/17/I/021 

Projekta nosaukums: «Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība» (1.kārta)

Finansējums: 

✓ Eiropas fonda finansējums – 1 445 000.00 EUR

✓ Valsts budžeta finansējums – 255 000.00 EUR

✓ Kopējais finansējums – 1 700 000.00 EUR

Sadarbības partneri: TA, IZM, VZD, VRAA, EM, LVRTC

Realizācijas termiņš: līdz 2020. gada septembrim



BIS ERAF projekta attīstības laika grafiks



1.laidiena «Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un 
saskaņošanas pilnveide» Darba grupas/izstrāde

❖Izstrādes darba grupas 

(notikušas 60 darba grupas):

Sprinti Lietotājstāstu
skaits

Sanāksmju 
skaits

Dalībnieku 
skaits

Testēšanā 
iesaistīto 
skaits

Saskaņošanas laikā iesniegto 
komentāru skaits

1.laidiens Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas pilnveide

1.Sprints 15 3 84 11 83

2.Sprints 30 3 61 6 65

3.sprints 41 3 85 8 68

4.Sprints 24 3 74 11 112

5.Sprints 39 2 45 10 25

6.Sprints 35 3 56 6 108

7.sprints 35 2 46 4 77

8.Sprints 42 2 44 5 36

https://www.kisspng.com/png-rochester-institute-of-technology-education-proble-609828/


Izveidotā funkcionalitāte E-iecere (I)
(1.laidiens)

Projektētājiem / Ierosinātājiem

✓ Juridiskās personas darba vieta

✓ Profila administrēšana

✓ Pilnvarošana / Deleģējumi

✓ Tehnisko noteikumu 
pieprasīšana/saņemšana

✓ Projekta daļas – augšupielāde 
sistēmā un saskaņošana ar 
vadītājiem

✓ Projekta dokumentācijas 
saskaņojumu 
pieprasīšana/saņemšana

✓ Saskaņojumu 
pieprasīšana/saņemšana

✓ Paziņojumi/atgādinājumi un to 
administrēšana

✓ Tērzētava un tās uzstādījumi

✓ Vednis 

✓ Projekta izmaiņu iesniegšana

✓ Datu izdrukas no sistēmas (e-
zīmogs)

✓ Veikto darbību vēsture 



Izveidotā funkcionalitāte (II)

Būvvaldēm

✓ Profila administrēšana – jaunu lietotāju 

aktivizēšana/deaktivizēšana, lietotāju tiesību noteikšana

✓ Pilnvaru reģistrēšana 

✓ Paziņojumi/atgādinājumi un to administrēšana

✓ Tērzētava un tās uzstādījumi

✓ Iesniegto projekta versiju salīdzināšana



Izveidotā funkcionalitāte (III)

Tehnisko noteikumu izdevējiem

✓ Līguma noslēgšana sistēmā

✓ Profila administrēšana – jaunu lietotāju 

aktivizēšana/deaktivizēšana, lietotāju tiesību noteikšana

✓ Tehnisko noteikumu izdošana

✓ Projekta dokumentācijas saskaņošana

✓ Paziņojumi/atgādinājumi un to administrēšana

✓ Tērzētava un tās uzstādījumi

✓ Iesniegto projekta versiju salīdzināšana



Aktuālā statistika

23.07. 31.07. 20.08. 07.09. 18.09. 01.10.
Dokumentu skaits: 671 1091 2265 2998 3503 4051

Sagatave 660 1075 2215 2933 3422 3955

Reģistrēts 7 10 37 45 47 54

Apstiprināts 4 6 13 20 33 42

Noraidīts 0 0 0 0 1 0

Unikāli iesniedzēji 141 219 352 453 488 498

Dokumenta nosaukums Kopā
Apliecinājuma karte ēkai 19
Apliecinājuma karte ēkas vai tās daļas vienkāršotai atjaunošanai 2
Apliecinājuma karte inženierbūvei 3
Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai 1
Būvdarbu pabeigšana ar atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē 1
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegums 4
Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojums 4
Būvniecības iesniegums autoceļam un ielai 8
Būvniecības iesniegums dzelzceļa infrastruktūras objektam 1
Būvniecības iesniegums ēkai 92
Būvniecības iesniegums ēkām 10
Būvniecības iesniegums hidrotehniskai un meliorācijas būvei 9
Būvniecības iesniegums inženierbūve 12
Būvniecības iesniegums inženierbūvēm 2
Iepriekšējs paziņojums par būvdarbu veikšanu 4
Paskaidrojuma raksts elektroenerģijas ražošanas būvei 2
Paskaidrojuma raksts ēkai 10
Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai 1
Paskaidrojuma raksts ēkas vai tās daļas lietošanas veida maiņai bez pārbūves 1
Paskaidrojuma raksts ēkām 1
Paskaidrojuma raksts hidrotehniskai un meliorācijas būvei 2
Paskaidrojuma raksts inženierbūvei 16
Paskaidrojuma raksts inženierbūvēm 3
Paskaidrojums par būves pārbaudi 2
Tehnisko noteikumu pieprasīšana 3841

KOPĀ: 4051



Apmācību materiāli
❖ Izstrādātas ilustratīvas pamācības darbību 
veikšanai BIS sistēmā

❖ Izstrādāti 25 video pamācību rullīši darbam BIS 
sistēmā



Projekta 2.laidiens- Būvniecības procesa 
uzraudzības pilnveide - plānotā 

funkcionalitāte

✓Dokumentu un saistīto darba plūsmu elektronizācija

✓Sūdzību izskatīšanas un iesniegšanas pilnveide

✓Būvniecību kontrolējošo iestāžu darba vieta

✓Dokumentācijas saskaņošana ar tehnisko noteikumu izdevējiem un citām 

institūcijām 

✓Būves vai telpu grupas galvenā lietošanas veida pārbaude un maiņa

✓Būvniecības procesā esošo būvju riska līmeņa noteikšana

✓Apziņošanas funkcijas uzlabošana

✓Datu apmaiņa ar VRAA (E-adrese, TAPIS) un VZD (ATIS, datu krātuve), 

datu publicēšana atvērto datu portālā



Turpmāk plānotās funkcionalitātes

3. laidiens - Būvju ekspluatācijas uzraudzības 

ieviešana:

• Pieņemšana ekspluatācijā

• Ekspluatācijas lieta = Būves pase

• Uzraugošo iestāžu darba vietas izveide/pilnveide

4. laidiens - Ēku energoefektivitātes pārvaldības 

pilnveide:

• Uzņēmumu energoauditoru reģistra izveide

• Uzņēmumu energoauditu pārskatu reģistra izveide

• Lielo uzņēmumu un lielo elektroenerģijas patērētāju 

datu uzkrāšana un analīze

5. un 6. laidiens - Būvspeciālistu datu 

pārvaldības pilnveide.

Būvju un būvizstrādājumu galvenās 

raksturojošās informācijas uzturēšana:

• Būvspeciālistu darba vietas uzlabošana

• Publiski pieejamas būvizstrādājumu atbilstības 

standartu informēšanas platformas izveide

• Informācijas par izglītību saņemšana no valsts 

reģistriem



Paldies par uzmanību!

Svetlana Mjakuškina

Tālrunis: +371 25902132

E-pasts: svetlana.mjakuskina@bvkb.gov.lv

www.bvkb.gov.lv

https://citadapasaule.com/jautajumi-un-ierosinajumi/
mailto:svetlana.mjakuskina@bvkb.gov.lv
http://www.bvkb.gov.lv/

