Būvniecības ieceres dokumentācijas (BID) saskaņošanas kārtība

Standarta kārtība BID saskaņošanai elektroniski Būvniecības
informācijas sistēmā (BIS)
SIA “Rīgas ūdens” normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvērtē un saskaņo BID
elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Šeit ir atrodami skaidrojumi par šo procesu:
https://bis.gov.lv/bisp/system/resources/TNI.pdf
Apmācību vebināru videoieraksti:
https://www.youtube.com/channel/UCqmoJqaIjBLz2QWCreumvHA
https://www.youtube.com/watch?v=bBC-2mpQxwA
https://www.youtube.com/watch?v=iJDyEF_xhHI (1:54:44 – ir pieejama informācija par
to, kā rīkoties, ja jāveic izmaiņas iesniegtajā saskaņošanai BID, par saskaņošanai
nederīgo lapu anulēšanu).
Ja rodas neskaidrības, ir iespējams vērsties Būvniecības valsts kontroles birojā:
https://bvkb.gov.lv/lv/kontakti

Atsaucoties uz Būvniecības likuma 21. punkta prasību, sākot ar 30.11.2020.
SIA “Rīgas ūdens” BID (izņemot novietojuma plānus) papīra formātā izvērtēs
tikai gadījumos, kad būvniecības administratīvais process uzsākts pirms
01.01.2020 un novietojuma plānu gadījumos.
Vēršam uzmanību, ka šādos gadījumos:
Iesniegumā BID saskaņošanai ir jāuzrāda Būvatļaujas nr. un izsniegšanas datums.
SIA „Rīgas ūdens” glabāšanai iesniedzams BID pilnas būvprojekta UKT daļas,
paskaidrojuma raksta vai novietojuma plāna eksemplārs papīra (cauršūtu
mīkstos vākos) un elektroniskā formā (datu nesējvidē vai sūtot uz e-pastu:

klienti@rigasudens.lv, rasējumu formāts - *.pdf ar visiem saskaņojumiem un
attiecīgiem saskaņošanas nosacījumiem un *.dwg), pēc to saskaņošanas Rīgas
domes Pilsētas attīstības departamentā (PAD) vai citā institūcijā, kas pilda
būvvaldes funkcijas (ja šādu saskaņojumu paredz normatīvie akti), pievienojot
būvvaldes vēstules ar atzīmi par būvniecības ieceres akceptu izdruku, ja tā tika
saņemta elektroniski. Iesniedzamajos UKT/UK sējumos pēdējās lapas aizmugurē
jābūt norādītam sējuma lapu skaitam un norādei apliecinātai ar datumu,
parakstu un paraksta atšifrējumu. UK sējums iesniedzams glabāšanai, ja
iekštelpās ir paredzēts KUM mezgla risinājums.
Detalizētāk par saskaņošanu papīra formātā:

Standarta kārtība BID saskaņošanai papīra formātā
Standarta kārtība BID saskaņošanai papīra formātā ir attiecināma uz visiem
BID veidiem bez izņēmumiem, bet tikai uz tiem gadījumiem, kad būvniecības
administratīvais process uzsākts pirms 01.01.2020. un uz novietojuma
plāniem:
Jāiesniedz iesniegums BID saskaņošanai (veidlapa ir pieejama sadaļā Veidlapasprojektētājiem), klāt pievienojot attiecīgo BID.
Saskaņošanai ir nepieciešams iesniegt visas BID daļas.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 17.1. p. noteikto, BID
izskatīšana tiek veikta 30 dienu laikā.
Informācija par BID izskatīšanas statusu un saskaņotas BID saņemšanas
vietu:
SIA „Rīgas ūdens” Klientu apkalpošanas centrs, Brīvības ielā 49/53. Vienotais
bezmaksas informatīvais tālrunis: 80002122
Ja saskaņošanai iesniegtajā BID tiek konstatētas neatbilstības, būvniecības
ierosinātājam, iesnieguma iesniedzējam un UKT/UK daļas vadītājam atbilde tiks
nosūtīta elektroniski uz iesniegumā norādītajām e-pasta adresēm.
Iesnieguma iesniedzējs ir atbildīgs par Iesniegumā sniegto ziņu patiesumu.
Iesniegumā kļūdaini norādītā informācija var būt par pamatu saskaņojuma
atteikumam. Vēršam uzmanību, ka pēc pieprasījuma BID var tikt izsniegta
Būvniecības ierosinātājam.

Atvieglotā kārtība BID saskaņošanai papīra formāta klātienē
Šī kārtība ir atcelta uz nenoteiktu laiku

Vienkāršota kārtība Novietojuma plānu (piemēram, KUM mezglu
risinājumu) saskaņošanai
Šāda veida BID (Novietojuma plāni, kas nav paredzēti saskaņošanai būvvaldē) *.pdf
formātā ar aizpildīto Iesnieguma veidlapu BID saskaņošanai elektroniski parakstītu var
nosūtīt saskaņošanai uz e-pastu klienti@rigasudens.lv. Pēc saņemta pozitīva lēmuma
būs iespējams turpināt būvniecības procesu.
Tāpat šāda veida BID turpināsim pieņemt izskatīšanai papīra formātā (detalizētāk par
procesu skatīt augstāk sadaļā “Standarta kārtība BID saskaņošanai papīra formātā”).

Vispārīga informācija:
Jāņem vērā, ka saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību valstī, lai mazinātu sabiedrības
veselības apdraudējumu, klātienes konsultācijas pašlaik nav paredzētas.
Detalizētāk par attālinātām konsultācijām un pieņemšanas laikiem šeit:
https://www.rigasudens.lv/lv/kontakti#pienemsanas-laiki
Lai veicinātu ātrāku SIA “Rīgas ūdens” saskaņojuma saņemšanu, aicinām pirms BID
iesniegšanas saskaņošanai:
pārbaudīt SIA “Rīgas ūdens” tehnisko noteikumu esamību atbilstoši MK
noteikumu Nr. 500 15. punkta un MK noteikumu Nr. 174 19. punkta prasībām, to
derīguma termiņu, kā arī BID risinājumu atbilstību katrai SIA “Rīgas ūdens”
tehnisko noteikumu prasībai, neskaidrību/problēmu gadījumos sazinoties ar SIA
“Rīgas ūdens” speciālistiem.
izvērtēt BID atbilstību “Vadlīnijām būvniecības ieceres dokumentācijas (BID)
izstrādāšanai” (https://www.rigasudens.lv/lv/vadlinijas)
ņemt vērā kritērijus, saskaņā ar kuriem SIA “Rīgas ūdens” izvērtē un saskaņo BID
un teritorijas attīstības plānošanas dokumentus (

https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/inlinefiles/BID_krit%C4%93riji_30.10.2019..pdf).

