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2018. gada 18. aprīlī tika uzsākta integrētā valsts pārvaldes komunikācijas un mācību aktivitāšu
programma “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!”, ar kuras palīdzību trīs gadu laikā sabiedrība tiks
informēta par daudzveidīgajiem valsts e-pakalpojumiem un platformām. Valsts iestādes klātienes
apmeklējumu pakāpeniski aizstājot ar e-pakalpojumu lietošanu, tuvāko desmit gadu laikā kopējais
valsts un sabiedrības ieguvums varētu sasniegt pat 170 miljonus eiro1. Vairāk par programmu: vietnē
https://mana.latvija.lv/.
Ministru kabineta rīkojums Nr. 134 ” Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu
jomā”. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=289614
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Būvniecības valsts kontroles birojs aicina būvkomersantus
Ikgadējo informāciju būvkomersantu reģistram iesniegt elektroniski.

Katru gadu būvkomersantiem līdz 31. maijam ir jāatjauno Būvkomersantu reģistrā
informācija par savu darbību un vidējo būvniecībā nodarbināto skaitu iepriekšējā gadā.
Šo informāciju iespējams iesniegt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā, lietojot
e-pakalpojumu “Iesniegums par komersanta ikgadējo informāciju būvkomersantu reģistram”.

Kāpēc to darīt digitāli?
Jo tā ir ērtāk un ātrāk – esot turpat birojā, nevis mērojot ceļu uz valsts iestādi. Šādi
ietaupīto laiku iespējams veltīt hobijiem, ģimenei un citām būtiskām lietām!
E-pakalpojuma lietošanas soļi:
1.
2.
3.

Dodies uz: bis.gov.lv;
Sadaļā “E-pakalpojumi” izvēlies “Būvkomersantu reģistrs” un pakalpojumu “Iesniegums par komersanta ikgadējo 		
informāciju būvkomersantu reģistram”;
Autorizējies, lai iesniegtu informāciju.

Kas jāņem vērā, iesniedzot ikgadējo informāciju:
noteikti jānorāda komersanta neto apgrozījums;
valsts nodeva par ikgadējās informācijas iekļaušanu Būvkomersantu reģistrā ir maksājama, ņemot vērā neto 			
apgrozījumu iepriekšējā kalendārajā gadā. Informācija par valsts nodevas (par ikgadējās informācijas iekļaušanu) 		
apmēru pieejama šeit ;
valsts nodevas maksājums par ikgadējās informācijas iekļaušanu Būvkomersantu reģistrā attiecas uz visiem 			
būvkomersantiem neatkarīgi no viņu darbības sfēras.

Lai lietotājam būtu ērtāk izmantot e-pakalpojumu, sadaļā Biežāk uzdotie jautājumi ir
informācijas iesniegšanas pamācība.

Pievērs uzmanību, ka ir mainīta veidlapa “Informācija par būvkomersanta darbību ”, kurā
atsevišķi jānorāda arhitektūras un inženiertehnisko pakalpojumu apjoms, kas ietver:
inženierizpēti,
projektēšanu,
autoruzraudzību,
būvuzraudzību un citus būvniecības nozares konsultatīvos pakalpojumus, un būvdarbu apjomu.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar BIS reģistra darbiniekiem pa tālruņiem 67013368, 67013305.
Plašāka informācija par programmu un e-pakalpojumiem – vietnēs latvija.lv un mana.latvija.lv

Portāls Latvija.lv ir vietne, kas nodrošina ērtu piekļuvi informācijai par valsts un pašvaldības iestāžu pakalpojumiem. Latvija.
lv ir pieejami vairāk nekā 130 iestāžu e-pakalpojumi un norādes uz vairāk nekā 400 e-pakalpojumiem, kas pieejami citos
portālos.
Latvija.lv atbalsta vietnē mana.latvija.lv ir pieejami dzīves situāciju apraksti un video pamācības, lai Tev palīdzētu orientēties
plašajā e-pakalpojumu piedāvājumā. Tev nav jāpārzina katrs e-pakalpojums un iestāde, kas to nodrošina, bet jāspēj atpazīt
savu dzīves situāciju.

Ienāc www.latvija.lv un https://mana.latvija.lv/ !

Programmas sociālie konti:

@latvija.lv

@PortalsLV

@portalslv

@portalsLV

@latvija.lv

Pasākums ir finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.2.2.1.1/16/I/001 “Publiskās pārvaldes
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma”.

