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Tīmekļa vietnē bis.gov.lv pieejamie 
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Sabiedrības informēšana par 
būvniecības procesiem 
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Sabiedrības informēšana par 
būvniecības procesiem 

BIS nodrošina Būvniecības likuma 14.panta 2. un 6.daļā pašvaldībai 
noteikto pienākumu “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” izpildi. 

 

Pašvaldība prasību ir izpildījusi, ja tā pašvaldības mājaslapā publicējusi 
atsauci uz Būvniecības informācijas sistēmu: 

“Tekstuālā informācija” - 
https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned_constructions informācija tiek 
atspoguļota saraksta veidā, kuru iespējams arī sagrupēt, piemēram, pēc 
pašvaldības nosaukuma vai būvobjekta adreses; 

“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. 
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Autoruzraudzības žurnāls 
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Iepriekšējs paziņojums par būvdarbu 
veikšanu Valsts darba inspekcijai 
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Tehnisko noteikumu pieprasīšana 
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Būvniecības iecere 
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Projektēšanas nosacījumu izpilde 
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Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu 
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Būvdarbu pabeigšana 
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Pašvaldības pienākums 

Pašvaldība nodrošina Pašvaldības un Būvvaldes 
darbiniekus, kuri ir sistēmas lietotāji un paraksttiesīgās 
personas (piem., būvvaldes vadītājs, būvinspektors), ar 
drošu elektronisko parakstu ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc 
šā LĪGUMA spēkā stāšanās, ievērojot normatīvo aktu prasības 
par elektroniskajiem dokumentiem. 
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Būvkomersantu reģistrs 
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Iesniegumi, izņemot iesniegums par komersanta 

ikgadējo informāciju, jāparaksta ar drošu 

elektronisko parakstu! 



Būvinspektoru reģistrs  
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Dzīvojamo māju pārvaldnieku 
reģistrs 
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Būvniecības valsts kontroles 
birojam piekritīga būve 

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra 
noteikumu Nr.576 "Būvniecības valsts kontroles biroja 
nolikums“ 3.1. apakšpunkts 
 
BVKB ir pienākums nodrošināt būvdarbu valsts 
kontroli un būvju pieņemšanu ekspluatācijā šādos 
gadījumos: 
3.1.1. jaunu publisku ēku būvniecība un 
ekspluatācijā nodotu publisku ēku pārbūve, 
kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 
100 cilvēkiem (publiskas ēkas); 
3.1.2. tādu būvju būvniecība, kurai atbilstoši likuma 
"Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 4. panta pirmās 
daļas 1. punktam piemērojama ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūra; 
3.1.3. jaunu būvju būvniecība vai ekspluatācijā 
nodotu būvju pārbūve, ja ieceres iesniedzējs ir 
pašvaldība un publisku būvdarbu līguma 
līgumcena ir 1,5 miljoni euro vai lielāka; 
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http://likumi.lv/ta/id/51522-par-ietekmes-uz-vidi-novertejumu
http://likumi.lv/ta/id/51522-par-ietekmes-uz-vidi-novertejumu


Būvniecības valsts kontroles 
birojam piekritīga būve 
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Būvniecības atkritumu 
apsaimniekotājs 
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Var norādīt tikai tādu komersantu, kurš ir saņēmis Valsts vides 

dienesta izsniegtu atbilstošu licenci atkritumu apsaimniekošanai! 



Būvniecības atkritumu 
apsaimniekotājs 
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BIS ieviešanas atbalsta dienesta 
kontaktinformācija 

BIS ieviešanas atbalsta dienesta 
kontaktinformācija:  

e-pasts: bis_support@tieto.com 

 

Ekonomikas ministrija:  

e-pasts: bis@em.gov.lv 

telefons: 67013028 
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Paldies! 

 
Ekonomikas ministrija 

Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519 
Tālrunis: +371 6 7013 100 
Fakss: +371 6 7280 882 
E-pasts: pasts@em.gov.lv 
Mājaslapa: www.em.gov.lv 

Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam 
Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija 
Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem  
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