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AVIS 
Vispārīga informācija

Kas ir AVIS?

Atvieglojumu vienotā informācijas sistēma ir koplietošanas risinājums, kas nodrošinās
iedzīvotājiem,
komersantiem,
valsts iestādēm,
pašvaldībām

centralizētu valsts un pašvaldību piešķirto atvieglojumu uzskaiti un administrēšanu.

Galvenās lietotāju grupas

Atvieglojumu devēji – valsts, pašvaldību iestādes

Atvieglojuma saņēmēji jeb Iedzīvotāji

Atvieglojumu pakalpojumu sniedzēji / Tirgotāji

Risinājums tiek īstenots projekta Nr.2.2.1.1/19/I/002 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
arhitektūras pārvaldības sistēma – 2.kārta” (PIKTAPS 2) ietvaros



AVIS 
Plānotā funkcionalitāte un ieguvumi (1)

IEDZĪVOTĀJIEM

 Ērti, viegli pieejama un saprotama 

informācija par personai 

piešķirtajiem atvieglojumiem, 

atvieglojumu nosacījumiem un to 

sniedzējiem portālā Latvija.lv

 Elektroniska identifikācija 
atvieglojuma saņemšanai, 

neizpaužot personas datus un 
neuzrādot statusa apliecinošus 

dokumentus

 Iespēja pārvaldīt savus personas 
identifikācijas līdzekļus 

atvieglojuma saņemšanai

 Pilnvērtīga vēsturisko datu 

pieejamība par izmantotajiem 

atvieglojumiem (laiku, apjomu, 

vietu utt.)

 Uz personu orientēti, inovatīvi un 

proaktīvi valsts pārvaldes 

pakalpojumi



AVIS 
Plānotā funkcionalitāte un ieguvumi (2)

ATVIEGLOJUMU DEVĒJIEM (AD) TIRGOTĀJIEM (T)

 Centralizēta piešķirto 

atvieglojumu uzskaite un 

administrēšana

 Uz datiem balstītu lēmumu 

pieņemšana valsts, iestādes, 

pašvaldības mērogā

 Valstī vienota pieeja un 

principi atvieglojumu 

pārvaldības procesā

 Detalizēta informācijas 

apstrāde, analīze un statistika 

par piešķirtajiem un 

izmantotajiem 

atvieglojumiem

 Ātra, precīza, caurskatāma 
un uzticama informācija 

norēķinu veikšanai

AD  T

 Vienots tehniskais standarts 

sistēmu integrācijai

Sistēma  Sistēma

 Ilgtermiņā samazinātas 

administatīvās izmaksas 

subsidēto pakalpojumu 

sniegšanas procesā

 Piešķirtie pakalpojumi 

paredzētajā apjomā un ar 

paredzētajiem nosacījumiem



AVIS 
Plānotā funkcionalitāte un ieguvumi (4)

SASKARNES DATU SAŅEMŠANAI NO VALSTS IESTĀDĒM UN PAŠVALDĪBĀM

Reģistrs, ar kuru AVIS nepieciešama integrācija

Atvieglojumu pakalpojumu veids

Transports Ēdināšana Medicīna …

AS ATD, Braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju IS X

IZM, Valsts izglītības informācijas sistēma X X

PMLP Iedzīvotāju reģistrs X X X

SIF, Daudzbērnu ģimenes reģistrs X X X

VBTAI, Bāreņu reģistrs X X X

VDEĀVK, Invaliditātes reģistrs X X X

Vienoto pašvaldību sistēmas, SOPA X X X

VSAA, Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēma X X

AD/T LR Uzņēmumu reģistrs, Publisko personu un iestāžu saraksts X X X

T LR Uzņēmumu reģistrs, Komercreģistrs X X X

LR Uzņēmumu reģistrs, Biedrību reģistrs X X X

VID, Nodokļu maksātāju reģistrs (Struktūrvienības) X X X

Nepieciešamo integrāciju skaits pa atvieglojuma veidiem: 8 (12) 6 (10) 6 (10)

AS – Atvieglojumu saņēmēji
AD – Atvieglojumu devēji
T – Tirgotāji



AVIS 
PAVEIKTAIS

 Izstrādāts detalizētais projekta apraksts

 Izstrādāts un apstiprināts AVIS konceptuālā projektējuma dokuments

Augsta līmeņa projektējums, kas detalizētā biznesa analīzes procesā ir
pilnveidojams un kurā ir aprakstītas:
• lietotāju grupas un to lomas, atbildība un pienākumi
• augsta līmeņa funkcionalitāte un funkcionālie moduļi
• datu plūsmas un datu apmaiņa
• augsta līmeņa darbības procesi
• atvieglojuma saņēmēja e-pakalpojums
• lietojumscenāriju piemēri lietotāju grupām un būtiskajām darbībām
• koplietošanas funkcionalitāte un būtiskie arhitektūras elementi
• infrastruktūras prasības
• priekšnoteikumi AVIS lietošanai



AVIS 
Risināmie jautājumi un veicamās darbības (1)

1. Tiesiskā regulējuma izstrāde:

• vienoties par Likumu, kurā iekļaut deleģējumu AVIS noteikumu izstrādei un lietošanai

• izstrādāt Ministru kabineta noteikumus “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas noteikumi”, iekļaujot

pienākumu Atvieglojumu devējiem izmantot izveidoto atvieglojuma koplietošanas risinājumu, neveidojot

alternatīvus risinājumus

2. Personas datu aizsardzības ietekmes novērtēšana

3. Datu apmaiņas standartu saskaņošana ar Atvieglojumu pakalpojumu sniedzējiem / Tirgotājiem

4. Vienotu klasifikatoru izveide – atvieglojumu saņēmēju kategorijas, atvieglojumu veidi, identifikācijas līdzekļi

5. Datu kvalitātes uzlabošana reģistros (piemēram, IZM, Valsts izglītības informācijas sistēma – zema novadu un

augstskolu datu pieejamība un datu kvalitāte, novēlota datu pieejamība; VDEĀVK, Invaliditātes reģistrs, LR Uzņēmumu

reģistrs, Publisko personu un iestāžu saraksts un Komercreģistrs, u.c.)

6. Kvalitatīva un regulāra datu nodošanas mehānisma izveide (ar visiem vajadzīgajiem reģistriem)

7. Valstī vienotas pieejas un principu ieviešana atvieglojumu pārvaldības procesā (saskaņošana ar

pašvaldībām)



AVIS 
Risināmie jautājumi un veicamās darbības (2)

AVIS izstrāde, ieviešana un uzturēšana:

• biznesa procesu analīze

• infrastruktūras analīze

• programmatūras izstrādes tehniskās specifikācijas izveide un saskaņošana ar projekta partneriem

• programmatūras izstrādes iepirkuma veikšana un līguma noslēgšana

• programmatūras izstrāde

• apmācības

• risinājuma vides nodrošināšana vienotā valsts infrastruktūrā

• drošības audits

• ieviešana ekspluatācijā

• uzturēšanas modeļa izveide, uzturēšana



AVIS 
Provizoriskie termiņi

DARBĪBA ILGUMS,
mēnešos

IZPILDES 
TERMIŅŠ

AVIS konceptuālā projektējuma dokuments 3 19.08.2019

Biznesa procesu analīze un programmatūras izstrādes tehniskās specifikācijas izveide 8 01.10.2020

Programmatūras iepirkums un līguma noslēgšana 6 01.04.2021

Programmatūras izstrādes 1. relīze ar specifikācijām un to saskaņošana 7 01.11.2021

Drošības audits 1 01.12.2021

Programmatūras izstrādes 1. relīzes ieviešana un pilotprojekta uzsākšana: 1 30.12.2021



AVIS 
Risinājuma izstrādes riski

1. Risks, ka tiesiskajā regulējumā netiek iestrādāts un savlaicīgi saskaņots Ministra

kabineta deleģējums AVIS noteikumu projektu izstrādei (iespēja saņemt datus no

ārējiem reģistriem būs tikai pēc AVIS Ministru kabineta noteikumu stāšanās spēkā.

2. Šobrīd ir pieejama tikai daļa AVIS risinājumam nepieciešamā finansējuma. 6 mēnešu

laikā jāatrod risinājums papildu finansējuma piesaistei.
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