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Nr. 252-2-2880
Pēc pievienotā saraksta

Par e-pakalpojumu lietošanas uzsākšanu
Ekonomikas ministrija saskaņā ar 2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta
noteikumu Nr.438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi” 2.4.apakšpunktu
nodrošina sabiedrības informēšanu par būvniecības procesiem. Informējam, ka
Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk – BIS) publiskā portāla tīmekļa vietnes
https://bis.gov.lv/bisp/ sadaļā “E-pakalpojumi” ir pieejama funkcionalitāte
“Sabiedrības informēšana par būvniecības procesiem”. Līdz ar to pašvaldībai
(būvvaldei), izmantojot BIS, tiek nodrošināta Būvniecības likuma 14.panta otrajā un
sestajā daļā noteiktā pienākuma “paziņot sabiedrībai par būvniecības ieceri/
pieņemto lēmumu triju darba dienu laikā no attiecīgās būvniecības ieceres
iesnieguma saņemšanas/lēmuma pieņemšanas dienas, publicējot attiecīgo
informāciju pašvaldības mājaslapā internetā un būvniecības informācijas sistēmā”
izpilde.
Informāciju par būvniecības ieceri un turpmākajiem lēmumiem, kas pieņemti,
izskatot būvniecības ieceres iesniegumu, BIS publiskajā portālā ir iespējams aplūkot
šādos veidos:
1. “Tekstuālā informācija” – https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned_constructions
informācija tiek atspoguļota saraksta veidā, kuru iespējams arī sagrupēt,
piem., pēc būvniecības kontroles institūcijas nosaukuma vai būvobjekta
adreses;
2. “Ģeotelpiskā
informācija”
–
https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned_constructions/map informācija par
būvniecības iecerēm tiek atspoguļota Latvijas Republikas kartē,
izmantojot Google map esošo ģeotelpisko informāciju.
Ņemot vērā minēto, pašvaldība, kura lieto BIS, var izvēlēties publicēt
informāciju par būvniecības ieceri un turpmākajiem lēmumiem, kas pieņemti,
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izskatot būvniecības ieceres iesniegumu, kā līdz šim vai arī pašvaldības tīmekļa
vietnē izvietot tikai norādi (tīmekļa vietnes saites) uz BIS publiskajā portālā
pieejamo informāciju. Līdz ar to Ekonomikas ministrijas ieskatā Būvniecības likuma
prasība par sabiedrības informēšanu par būvniecības procesiem tiktu nodrošināta,
ietverot norādi uz BIS publisko portālu.
Papildus informējam, ka BIS publiskā portāla tīmekļa vietnes
https://bis.gov.lv/bisp/ sadaļas “E-pakalpojumi” apakšsadaļā “Būvniecība” ir
publicētas astoņas e-pakalpojumu grupas “Būvdarbu žurnāls”, “Autoruzraudzības
žurnāls”, “Tehnisko noteikumu pieprasīšana”, “Iepriekšējs paziņojums par būvdarbu
veikšanu” “Būvniecības iecere”, “Projektēšanas nosacījumu izpilde”, “Būvdarbu
uzsākšanas nosacījumu izpilde” un “Būvdarbu pabeigšana”. Tādējādi BIS
privātpersonām (autorizētiem sistēmas lietotājiem) nodrošina iespēju elektroniski
aizpildīt speciālas tiešsaistes formas, piem., būvniecības ieceres iesniegumu.
Rezultātā attiecīgā pašvaldība (būvvalde), kura ir uzsākusi lietot BIS e-pakalpojuma
funkcionalitāti būvniecības jomā, minēto iesniegumu (elektronisku dokumentu)
saņem tiešsaistē BIS. Pašvaldībai (būvvaldei) atbilstoši BIS funkcionalitātei ir
jānodrošina iespēja privātpersonai saņemt atbildi elektroniskā veidā, proti,
dokumentu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu,
(turpmāk – e-paraksts) Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā.
Ņemot vērā minēto, kā arī saskaņā ar pašvaldības un Ekonomikas ministrijas
noslēgtā sadarbības līguma “Par būvniecības informācijas sistēmas lietošanu”
(turpmāk – sadarbības līgums) 3.2.8.apakšpunktu pašvaldībai ir jānodrošina
pašvaldības un būvvaldes darbiniekus, kuri ir BIS lietotāji un paraksttiesīgās
personas (piemēram, būvvaldes vadītājs, būvinspektors), ar e-parakstu ne vēlāk kā
vienu mēnesi pēc sadarbības līguma spēkā stāšanās, ievērojot normatīvo aktu
prasības par elektroniskajiem dokumentiem. Līdz ar to aicinām pašvaldību līdz š.g.
25.aprīlim nodrošināt minētās paraksttiesīgās personas ar e-parakstu un viedkaršu
lasītāju. Informācija par vietām, kur ir iespējams iegādāties viedkaršu lasītāju ir
pieejama tīmekļa vietnē https://www.eparaksts.lv/lv/eid/kur-iegadaties-karteslasitaju/
Vienkāršākais veids kā iegūt e-parakstu ir doties uz jebkuru no Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes nodaļām (http://www.pmlp.gov.lv) un pieteikties eID
kartes jeb personas apliecības saņemšanai. Sākotnēji jaunajā eID kartē (personas
apliecībā) ir iekļautas bezmaksas 120 e-parakstīšanās reizes. Papildus informācija
par e-parakstu ir pieejama tīmekļa vietnē https://www.eparaksts.lv/, t.sk. par iespēju
izveidot e-paraksta lietotāju grupas, lai e-paraksta apmaksu varētu veikt institūcija
(organizācija) par saviem darbiniekiem.
Lai Ekonomikas ministrija varētu veikt BIS e-pakalpojumu konfigurācijas
darbus un nodrošināt e-pakalpojumu pieejamību par Jūsu administratīvo teritoriju,
lūdzam informēt Ekonomikas ministriju par e-paraksta iegādi pašvaldības un
būvvaldes paraksttiesīgajām personām, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi
bis@em.gov.lv līdz š.g. 25.aprīlim.
Vienlaikus informējam, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
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ministrijas tīmekļa vietnē http://www.varam.gov.lv/lat/publ/met/?doc=13575
pieejamas elektronisko dokumentu noformēšanas un aprites vadlīnijas.

Valsts sekretāra pienākumu izpildītājs,
valsts sekretāra vietnieks
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