Informācijas ievade Būvniecības
Informācijas Sistēmā
Būvspeciālistam jāaizpilda Būvniecības informācijas sistēmā:
➢ informācija par profesionālo izglītību;
➢ informācija par profesionālās pilnveides programmām, semināriem un
citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem;
➢ informācija par patstāvīgo praksi;
➢ kontaktinformācija;

Informāciju un dokumentus būvspeciālists iesniedz Būvniecības
informācijas sistēmā www.bis.gov.lv, identifikācijai izmantojot
internetbankas: Swedbank, Citadele, Nordea, SEB, Norvik banka, DNB,
e-paraksta viedkarti (e-me) vai elektronisko identifikācijas karti (eID) un
aizpildot speciālu tiešsaistes formu būvspeciālista profila informācijā.
1. Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv sākumlapas
augšējā labajā stūrī ir iespēja “Pieslēgties kontam” (attēlā).

2. Identifikācijai jāizmanto kāda no internetbankām, e-paraksta
viedkarte vai elektroniskā identifikācijas karte (eID) un jāveic
atzīme pie “Piekrītu autentifikācijas noteikumiem un manu datu
(vārda, uzvārda un personas koda) nosūtīšanai partnerim”

3. Pēc autentifikācijas augšējā labajā stūrī (iepriekš “Pieslēgties
kontam”) tiek norādīts Jūsu vārds un uzvārds. Zem šīs sadaļas būs
pieejama Jūsu profila informācija.

4. Sadaļā “profils” Jums piedāvās ievadīt sekojošu informāciju:

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Labot kontaktinformāciju;
Ievadīt patstāvīgās prakses datus;
Norādīt izglītības datus;
Ievadīt profesionālās pilnveides datus;

4.1.

Kontaktinformācija

! E-pasta adrese vairākām sertificētajām personām nedrīkst būt vienāda,
tādēļ lūgums norādīt savu personīgo e-pastu, nevis uzņēmuma.
Ievadīto informāciju nepieciešams “saglabāt”

4.2.

Patstāvīgās prakses dati

Izvēlaties iespēju “Pievienot” patstāvīgās prakses datus. Būvniecības
informācijas sistēmā nepieciešams norādīt tos pašus datus, kuri prasīti
Ministru kabineta noteikumu Nr.610 “Būvspeciālistu kompetences
novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” 5.pielikumā.
Sadaļā “Pamatinformācija” – “pievienotie dokumenti” nepieciešams
pievienot dokumentus, kuri apliecina dalību projektā. Būvspeciālista
sertifikāta saņemšanai vai tā darbības sfēru papildināšanai iesniedzamo
papildus dokumentu sarakstu nosaka kompetences pārbaudes iestāde.
Pēc informācijas ievadīšanas par vienu objektu izvēlaties “saglabāt”.
! Vienā patstāvīgās prakses ierakstā tiek norādīta informācija par vienu
objektu.

4.3.

Izglītības dati

Izvēlaties “Pievienot” jaunu ierakstu.

4.4.

Profesionālās pilnveides dati

Nepieciešams norādīt attēlā redzamo informāciju, kā arī pievienot
dokumentus, kas apliecina dalību pasākumā.
Būvspeciālistu profesionālās pilnveides pasākumu tēmas un apjomu
nosaka kompetences pārbaudes iestādes. Kompetences pārbaudes iestādes
ir atbildīgas par minētās informācijas publicēšanu to tīmekļa vietnēs
(MK 07.10.2014. noteikumu Nr.610 “Būvspeciālistu kompetences
novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”
6.8.apakšpunkts).

