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1. REĢISTRĒŠANĀS IMI 

 Es gribētu reģistrēties IMI. Kas jādara? 

Jūs savu iestādi IMI sistēmā varat reģistrēt tikai tad, ja IMI koordinators ir nosūtījis 
uzaicinājumu. Ja uzskatāt, ka jūsu darbā vajadzētu izmantot IMI, sazinieties ar savas 
valsts IMI koordinatoru (NIMIC). Valstu IMI koordinatoru saraksts ir atrodams IMI 
tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/imi-net/. NIMIC jums pateiks, kurš IMI koordinators 
atbild par jūsu reģionu vai likumdošanas jomu.  Attiecīgais koordinators vai nu reģistrēs 
jūsu iestādi pats, vai arī atsūtīs jums uzaicinājumu reģistrēties.  

 Mana iestāde darbojas dažādās likumdošanas jomās. Kā to norādīt IMI 
sistēmā? 

IMI sistēma ir izstrādāta dažādu iekšējā tirgus likumdošanas jomu atbalstam. Arī tad, ja 
jūsu iestādei ir uzdevumi vairāk nekā vienā IMI iekļautajā likumdošanas jomā, tā ir 
jāreģistrē IMI tikai vienreiz. Tad jūs katrā jomā varēsit norādīt savas iestādes 
uzdevumus, izvēloties attiecīgās pozīcijas iepriekš sagatavotos atslēgvārdu, pakalpojumu 
veidu vai profesiju sarakstos. Varēsit arī katrai likumdošanas jomai reģistrēt citus 
lietotājus un piešķirt viņiem tiesības atkarībā no funkcijām jūsu organizācijā. 

 Vai vienai un tai pašai kompetentajai iestādei var būt atšķirīgi uzdevumi 
dažādās IMI likumdošanas jomās?  

Katrai iestādei dažādās likumdošanas jomās var būt atšķirīgi uzdevumi. Piemēram, 
Valsts pārvaldes ministrija var būt valsts IMI koordinators un gādāt par raitu IMI darbību 
savā valstī. Tā pati ministrija var būt “Iestāde (pieprasījumi)” profesionālo kvalifikāciju 
direktīvas pieprasījumu darbplūsmā un ienākošo brīdinājumu pastkastīte pakalpojumu 
direktīvas brīdinājumu darbplūsmā. Līdzīgi Valsts tirdzniecības un rūpniecības kamera 
var būt pilnvarotais IMI koordinators pakalpojumu direktīvas jomā, veikt pieprasījumu 
koordinatora funkcijas informācijas apmaiņas darbplūsmā un brīdinājumu apstrādes 
iestāde brīdinājumu darbplūsmā.  

Sīkākas ziņas par iestāžu uzdevumiem IMI var atrast IMI terminu glosārijā. 

 Kā lai reģistrēju valsts ministriju, kur dažādas nodaļas atbild par dažādām 
profesionālo kvalifikāciju direktīvā iekļautajām profesijām? 

Ja iestādē dažādas nodaļas atbild par dažādām profesijām (piemēram, Veselības 
ministrijā viena nodaļa var būt atbildīga par ārstiem, bet cita – par farmaceitiem), tad no 
tehniskā viedokļa ir divi risinājumi, kā reģistrēt šo iestādi. Jūs varat: 

⇒ reģistrēt IMI divas dažādas kompetentās iestādes, norādot katras nodaļas 
nosaukumu, lai novērstu pārpratumus. Šo variantu iesakām izvēlēties, ja abas 
nodaļas ir divas dažādas struktūrvienības, katra ar savu personālu; 

http://ec.europa.eu/imi-net/
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⇒ reģistrēt vienu kompetento iestādi, kura IMI atbild par abām profesijām. Šādā 
gadījumā jums būtu izdevīgi lietot pieprasījumu piešķiršanas procedūru, lai 
saņemtos pieprasījumus piešķirtu attiecīgajai nodaļai. 

 Kā lai reģistrēju kompetento iestādi, kas atbild par trijām profesijām, ja es 
esmu koordinators tikai divām profesijām no šīm trijām? 

Var gadīties, ka viena kompetentā iestāde atbild par trijām profesijām, piemēram, 
ārstiem, farmaceitiem un fizioterapeitiem. Tomēr mūsu piemērā par šīm trijām 
profesijām atbild divi dažādi IMI koordinatori: Veselības ministrija pārrauga ārstus un 
farmaceitus, bet Izglītības ministrija — fizioterapeitus. Tad jārīkojas šādi. 

Veselības ministrija reģistrē kompetento iestādi. Reģistrēšanas laikā definējot iestādes 
kompetences jomu, tā atlasa trīs profesijas. 

Turklāt Veselības ministrija šai iestādei automātiski kļūst par saistīto koordinatoru. Tā kā 
kompetentā iestāde atbild arī par fizioterapeitiem, par saistīto koordinatoru jāizvēlas arī 
Izglītības ministrija. To var izdarīt reģistrācijas laikā (šajā gadījumā tas jādara Veselības 
ministrijai) vai pēc reģistrācijas — tad to darīs kompetentā iestāde pati. 

Ja iestādei ir divi saistītie koordinatori, tad ikreiz, nosūtot vai saņemot pieprasījumu, 
pieprasījuma apstrādātājam būs jāizvēlas atbilstošais koordinators. Ja pieprasījums būs 
saistīts ar ārstiem, tad pieprasījuma apstrādātājam vajadzēs par pieprasījuma 
koordinatoru norādīt Veselības ministriju. Ja pieprasījums būs par fizioterapeitu, iestādei 
vajadzēs izvēlēties Izglītības ministriju. 

 Mana iestāde ir saņēmusi uzaicinājumu reģistrēties IMI, bet sistēmā nav 
iespējams to izdarīt, jo reģistrācijas kods vairs neesot derīgs. Kā rīkoties? 

Katrā uzaicinājumā ir iekļauts vienreizīgs reģistrācijas kods, kas jāievada reģistrēšanās 
sākumā. Šis kods ir derīgs tikai 30 dienas. Piecas dienas pirms reģistrācijas koda 
derīguma termiņa beigām sistēma jums nosūtīs atgādinājumu. Ja termiņš nokavēts, jums 
jāsazinās ar koordinatoru, kas uzaicinājis jūsu iestādi reģistrēties, un jālūdz, lai viņš 
atsūta uzaicinājumu vēlreiz.  

Vēl viens iespējamais izskaidrojums ir tāds, ka cits jūsu iestādes darbinieks jau ir 
izmantojis šo reģistrācijas kodu. Arī šādā gadījumā jums jāsazinās ar koordinatoru, kas 
jūsu iestādei atsūtīja uzaicinājumu.  

 Esmu iesniedzis vairākus uzaicinājumus reģistrēties IMI, bet vienu vai 
vairākus no tiem noraidīja. Vai es kaut ko izdarīju nepareizi? (Tikai 
koordinatoriem) 

Uzaicinājumu reģistrēties IMI var noraidīt triju iemeslu dēļ. 

⇒ E-pasta adrese atkārtojas: e-pasta adrese, kas minēta jūsu uzaicinājumā, IMI 
jau ir reģistrēta kādai iestādei vai ir iekļauta citā uzaicinājumā reģistrēties. 

⇒ Nederīga e-pasta adrese: e-pasta adreses formāts nav pareizs. 

⇒ Nav norādīta neviena likumdošanas joma un darbplūsma.  
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Kad iesniedzat uzaicinājumus reģistrēties, sistēma jūs tūdaļ informēs, cik uzaicinājumu ir 
iesniegti un cik — noraidīti. Katram noraidītajam uzaicinājumam būs norādīts 
noraidījuma iemesls, un jūs varēsit uzaicinājumā ieviest attiecīgās izmaiņas (piemēram, 
izlabot vai ievadīt citu e-pasta adresi, izvēlēties likumdošanas jomu un darbplūsmas). 
Kad tas būs izdarīts, varēsit sākotnēji noraidītos uzaicinājumus iesniegt no jauna.  

 Cik iestādes es varu uzaicināt reģistrēties IMI? (Tikai koordinatoriem) 

Varat nosūtīt tik daudz uzaicinājumu, cik vien vēlaties. Tomēr jāatceras, ka sistēma 
automātiski bloķēs visus uzaicinājumus, ja vienā dienā mēģināsit nosūtīt vairāk nekā 
100. Tas notiek drošības apsvērumu dēļ, lai neļautu nepiederošām personām izmantot 
IMI. Eiropas Komisijas IMI administrators sazināsies ar jums un lūgs apstiprināt, vai 
tiešām esat vēlējies iesniegt tik daudz uzaicinājumu reģistrēties. Pēc jūsu apstiprinājuma 
Komisija šos uzaicinājumus atbloķēs.  

 Iestāde nereaģē uz manu uzaicinājumu reģistrēties IMI. Ko darīt? (Tikai 
koordinatoriem) 

Katrā uzaicinājumā ir vienreizējs reģistrācijas kods, kas ir derīgs tikai 30 dienas. Ja 
kompetentā iestāde, kurai adresēts uzaicinājums, nav reģistrējusies līdz reģistrācijas koda 
derīguma beigām, tad uzaicinājumam piešķir statusu “Uzaicinājumam beidzies derīguma 
termiņš”. Tādā gadījumā jums vajadzētu vēlreiz sazināties ar iestādi un, iespējams, atkal 
iesniegt uzaicinājumu reģistrēties.  

 Esmu validējis iestādi. Kā pirmais lietotājs saņems lietotājvārdu un pagaidu 
paroli? (Tikai koordinatoriem) 

Ja iestāde reģistrējas sistēmā pati, jums nav jāpaziņo pirmajam lietotājam viņa 
lietotājvārds, neizmantojot sistēmu (tā jūs rīkotos, ja reģistrētu iestādi pats). Iestādei 
pašai reģistrējoties IMI, sistēma aicina personu, kas veikusi reģistrācijas procesu, 
izdrukāt vai saglabāt kopsavilkumu, kurā ir visi tās ievadītie dati, kā arī sistēmas ģenerēts 
lietotājvārds pirmajam lietotājam. Kolīdz iestāde būs validēta, pirmais lietotājs pa e-pastu 
saņems pagaidu paroli.  

 

2. PIEKĻUVE IMI 

 Esmu saņēmis e-pastu ar pagaidu paroli IMI sistēmai. Tomēr man nav 
lietotājvārda. Kā piekļūt IMI? 

Ja esat reģistrēts IMI kā jauns lietotājs, sistēma jums automātiski izveido lietotājvārdu un 
pagaidu paroli. Pagaidu paroli jums nosūta ar automātisku e-pastu. Lietotājvārdu paziņos 
persona, kas jūs reģistrēja. Drošības apsvērumu dēļ tas notiks, neizmantojot IMI sistēmu, 
piemēram, personiski vai pa tālruni. Ja esat pirmais lietotājs savā iestādē un neesat 
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saņēmis lietotājvārdu, sazinieties ar IMI koordinatoru, kas reģistrēja jūsu iestādi. Ja esat 
kāds no nākamajiem lietotājiem, sazinieties ar personu, kas atbild par IMI jūsu iestādē.  

Ja reģistrējat savu iestādi, atbildot uz uzaicinājumu reģistrēties, pirmā lietotāja 
lietotājvārds parādīsies reģistrācijas procesa beigās. Būs iespējams izdrukāt reģistrācijas 
apstiprinājumu, kurā būs iekļauts lietotājvārds. 

 Esmu aizmirsis savus pieteikumdatus. Ko darīt? 

Ja esat aizmirsis lietotājvārdu, paroli vai 12 zīmju drošības kodu, sazinieties ar savas 
iestādes vietējo datu administratoru (VDA). Ja savā iestādē esat vienīgais VDA, 
sazinieties ar koordinatoru, kas jūs reģistrēja vai validēja jūsu veikto reģistrēšanos (t.s. 
validējošo koordinatoru). Ja esat aizmirsis lietotājvārdu, to jums varēs atgādināt VDA vai 
validējošais koordinators. Ja esat aizmirsis paroli vai 12 zīmju drošības kodu, VDA vai 
koordinators jūsu paroli atiestatīs. Tad jūs saņemsit e-pastu ar jaunu pagaidu paroli.  

 Sistēma nepieņem manu paroli vai drošības kodu, un tagad man ir liegta 
piekļuve. Ar ko sazināties? 

Ja jums ir liegta piekļuve, sazinieties ar savas iestādes vietējo datu administratoru 
(VDA). Ja savā iestādē esat vienīgais VDA, sazinieties ar IMI koordinatoru, kas 
reģistrēja vai validēja jūsu iestādi IMI (t.s. validējošo koordinatoru). Jūsu iestādes 
vietējais datu administrators vai jūsu koordinatora datu administrators atiestatīs jūsu 
paroli. Tad jūs saņemsit e-pastu ar jaunu pagaidu paroli. 

 Kā es saņemšu lietotājvārdu un paroli? 

Kad IMI sistēmā tiek reģistrēts jauns lietotājs, sistēma viņam automātiski izveido 
lietotājvārdu un pagaidu paroli. Pagaidu paroli jums paziņos automātiski nosūtītā e-pastā. 
Lietotājvārdu savukārt paziņos persona, kas jūs reģistrēja IMI. Drošības apsvērumu dēļ 
tas jādara, neizmantojot IMI sistēmu (piemēram, personiski, pa tālruni, faksu vai pastu). 
Ja reģistrējat savu iestādi, atbildot uz uzaicinājumu reģistrēties, jūsu iestādes pirmā 
lietotāja lietotājvārds parādīsies reģistrācijas procesa beigās. Varēsit izdrukāt 
reģistrācijas apstiprinājumu, kurā būs iekļauts lietotājvārds. 

 Neesmu saņēmis e-pastu ar paroli. Ko lai daru? 

Ja esat reģistrēts IMI, bet neesat saņēmis sistēmas automātiski nosūtītos e-pastus, 
piemēram, ar pagaidu paroli, iesakām rīkoties šādi. 

⇒ Pārbaudiet mēstuļu mapi un to, vai jūsu ienākošo sūtījumu pastkastītē ir gana 
vietas, lai saņemtu jaunus e-pastus.  

⇒ Palūdziet, lai vietējais datu administrators pārliecinās, vai jūsu e-pasta adrese 
ir pareizi ievadīta IMI.  Ja esat vienīgais vietējais datu administrators savā 
iestādē, palūdziet, lai to izdara validējošā koordinatora datu administrators. 
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⇒ Sazinieties ar savas iestādes IT palīdzības dienestu un noskaidrojiet, vai jūsu 
organizācijas IT drošības iestatījumi ļauj saņemt e-pastus, kas nosūtīti no 
domēna ec.europa.eu. 

⇒ Ja problēma nav novērsta pēc visu šo soļu veikšanas, palūdziet savam IMI 
koordinatoram, lai viņš sazinās ar Komisijas IMI palīdzības dienestu. 

 Es esmu savas iestādes vietējais datu administrators. Kā varu palīdzēt 
kolēģim, kurš aizmirsis savu lietotājvārdu? 

Ja esat vietējais datu administrators (VDA), varat pārvaldīt savas iestādes lietotājus IMI. 
Izvēlnes pozīcijā “Administrācija – Pārvaldīt manu iestādi – Pārvaldīt manas iestādes 
lietotājus” jums atvērsies visu jūsu iestādes lietotāju saraksts. Tajā varēsit ne tikai 
atiestatīt lietotāja paroli, bet arī redzēt visu to personu lietotājvārdus, kas IMI reģistrētas 
no jūsu iestādes.  

 Es esmu savas iestādes vietējais datu administrators. Kur lai atrodu drošības 
kodu kolēģim, kurš to aizmirsis? 

Ja esat vietējais datu administrators, jums jāpalīdz savas iestādes lietotājiem, kad viņiem 
ir grūtības piekļūt sistēmai. Ja lietotāji aizmirsuši savu drošības kodu, paroles 
atiestatīšana ir vienīgais veids, kā viņiem palīdzēt. Tad lietotāji saņems automātiski 
ģenerētu e-pastu ar jaunu pagaidu paroli. Ar šo pagaidu paroli un lietotājvārdu viņi atkal 
varēs piekļūt IMI. Pirmajā pieteikšanās reizē sistēma viņiem prasīs izveidot jaunu paroli 
un drošības kodu, ko izmantot turpmākajās pieteikšanās reizēs. Drošības apsvērumu dēļ 
jums nekad nebūs redzama ne savas iestādes lietotāju parole, ne drošības kods.  

 Es nevaru piekļūt IMI. Vai ir kādas prasības interneta pārlūkprogrammai un 
drošības iestatījumiem? 

IMI sistēma ir izstrādāta tā, lai nebūtu atkarīga no noteiktas platformas izmantošanas, un 
tai būtu jādarbojas ar visām jaunākajām interneta pārlūkprogrammām. Sīkākas ziņas par 
IMI savietojamību ar interneta pārlūkprogrammām un piemērotajām platformām 
meklējiet http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_release_notes_en.pdf.  

Ļoti stingri pārlūkprogrammas drošības iestatījumi var ierobežot IMI funkcionalitāti. Ja, 
piemēram, ir atslēgts JavaScript atbalsts, dažas funkcionāli svarīgas IMI iespējas nebūs 
pieejamas. Tas pats notiks gadījumā, ja IMI pievienos Internet Explorer neatļauto 
tīmekļa vietņu sarakstam.  

Ja jums rodas piekļuves problēmas ar IMI, sazinieties ar personu, kas atbild par IT jūsu 
iestādē.  

3. IESTĀDES DATU PĀRVALDĪBA IMI 

 Kas ir “neoficiālais nosaukums”, un kāpēc tāds vajadzīgs? 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_release_notes_en.pdf
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Papildus iestādes oficiālajam nosaukumam kompetento iestāžu datubāzē visām iestādēm 
ir norādīti arī tā sauktie neoficiālie nosaukumi. Oficiālais nosaukums allaž ir 
oriģinālvalodā, taču neoficiālo nosaukumu tulko visās oficiālajās ES valodās. Citu 
dalībvalstu lietotāji vadās pēc šā nosaukuma, meklējot atbilstošo iestādi. Tāpēc 
neoficiālajam nosaukumam skaidri un nepārprotami jāraksturo iestādes funkcijas. 
Piemēram, Īrijas kompetentā iestāde The Honorable Society of Kings Inns atbild par 
advokātu sagatavošanu. Tomēr lietotājam, kas nepārzina Īrijas administratīvo iestāžu 
struktūru, tas nebūt nav pašsaprotami. Iespējamais neoficiālais nosaukums varētu būt 
“Profesionālā organizācija advokātu sagatavošanai” — tas skaidri raksturotu šīs 
kompetentās iestādes funkcijas.  

 Sistēma pieprasa ievadīt mūsu iestādes e-pasta adresi. Kādu adresi vajadzētu 
norādīt?  

Iestādes e-pasta adresi kopijas ailē iekļauj visos svarīgākajos paziņojumos, ko IMI 
sistēma sūta jūsu iestādes lietotājiem, tādējādi nodrošinot rezerves variantu gadījumos, ja 
atbildīgā persona ir slima vai atvaļinājumā. Tā pati e-pasta adrese parādās arī jūsu 
iestādes vispārīgajos datos, ko sistēmā var aplūkot ikviens IMI lietotājs. Tādēļ IMI 
reģistrētajai jūsu iestādes e-pasta adresei vajadzētu atšķirties no lietotāju personiskajām 
e-pasta adresēm. Ieteicams izmantot funkcionālo pastkastīti (piemēram, 
imi@organizacija.gov.lv), kurai var piekļūt vairāk nekā viens lietotājs jūsu iestādē. 
Automātiski sūtītajos e-pastos nav datu, kas parādās IMI pieprasījumos, tajos tikai 
sniegta saite, lai nokļūtu vajadzīgajā lietotnes daļā.  

 Mūsu iestāde ir mainījusi oficiālo nosaukumu. Kā šīs izmaiņas norādīt IMI 
sistēmā? 

Katra IMI reģistrētā iestāde atbild par savu datu atjaunināšanu sistēmā. Tomēr tikai 
validējošais koordinators (koordinators, kas reģistrēja vai validēja jūsu iestādi IMI) var 
mainīt koordinēto iestāžu oficiālos nosaukumus. Ja jūsu iestāde ir reģistrēta kā valsts IMI 
koordinators, tās nosaukumu IMI var aktualizēt tikai Komisija. 

 Ko darīt, ja sarakstā nav atslēgvārda, kas visprecīzāk raksturo manas iestādes 
uzdevumu noteiktā likumdošanas jomā? 

Ja iepriekš definēto atslēgvārdu sarakstā nav tā, kas visvairāk atbilstu jūsu iestādei, 
izvēlieties nozīmes ziņā vistuvāko atslēgvārdu vai to kombināciju. Ja konstatējat, ka 
trūkst kāda svarīga atslēgvārda, lūdzu, paziņojiet to savas valsts IMI koordinatoram, lai 
to vajadzības gadījumā varētu pievienot.  

 Datos par manu iestādi ir sadaļa “Kompetences jomas”. Kāpēc man jāievada 
šī informācija? 

Lai citiem IMI lietotājiem būtu vieglāk atrast atbilstošo citas dalībvalsts iestādi, katrai 
iestādei jānorāda sīkākas ziņas par savu kompetences jomu. Ir paredzēti trīs lauki: 
noteiktu atslēgvārdu saraksts, saimnieciskās darbības jomas un politikas jomas.  

Atslēgvārdu saraksts ir izveidots tādēļ, lai jums būtu vieglāk pēc iespējas precīzāk 
aprakstīt savu iestādi. Saimnieciskās darbības jomas un politikas jomas ir ES līmenī 
iepriekš definēti saraksti. Iespējams, ka no šiem sarakstiem būs grūti izraudzīties vienu 

mailto:imi@organizacija.gov.lv
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jēdzienu, kas precīzi atbilst jūsu iestādes profilam. Ieteicams rīkoties pragmatiski un 
izvēlēties vispiemērotāko saimniecisko darbību un politikas jomu kombināciju, kas 
vislabāk raksturo jūsu iestādi un varētu palīdzēt lietotājiem citās dalībvalstīs jūs atrast.  

Kompetences jomas var aktualizēt vietējie datu administratori jūsu iestādē vai datu 
administratori iestādē, kas ir jūsu validējošais koordinators (t.i., koordinators, kas 
reģistrējis vai validējis jūsu iestādi IMI).  

 Vēlos manai iestādei piesaistīt koordinatoru. Vai varu to izdarīt pats? 

Tikai vietējie datu administratori var piesaistīt savai iestādei koordinatoru. Ja jūsu iestāde 
darbojas vairāk nekā vienā IMI likumdošanas jomā vai darbplūsmā, koordinatoru 
piesaista katrā no tām.  

 Vai ir iespējams mainīt iestādes uzdevumu sistēmā? Ja jā, kas jādara vai ar ko 
man vajadzētu sazināties? 

IMI reģistrētās kompetentās iestādes sistēmā var veikt dažādus administratīvos vai 
saturiskos uzdevumus. IMI koordinatori šos uzdevumus nosaka, reģistrējot vai validējot 
iestādes, vajadzības gadījumā viņi tos var mainīt. Ja, jūsuprāt, derētu mainīt jūsu 
uzdevumu kādā IMI likumdošanas jomā vai darbplūsmā, sazinieties ar savu IMI 
koordinatoru. 

 Kur varu atrast sava IMI koordinatora kontaktinformāciju? 

Tā IMI koordinatora nosaukumu, kurš reģistrējis vai validējis jūsu iestādi IMI, var atrast 
sadaļā, kur sniegta vispārīga informācija par jūsu iestādi (izvēlnes pozīcijā 
“Administrācija — Pārvaldīt manu iestādi — Pārvaldīt manas iestādes datus” ieejiet 
sadaļā “Pamatinformācija”). Lai uzzinātu koordinatora kontaktinformāciju, veiciet 
meklēšanu IMI vispārējās meklēšanas modulī, ievadot koordinatora nosaukumu. 

Ja jūsu iestādi IMI ir reģistrējis vai validējis cits koordinators, nevis jūsu likumdošanas 
jomas koordinators, viņa nosaukumu var noskaidrot “Vispārējās informācijas” cilnē 
likumdošanas jomu iestatījumu sadaļā. Šie iestatījumi atrodami arī šeit: 
“Administrācija — Pārvaldīt manu iestādi — Pārvaldīt manas iestādes datus”. 

Ja jūsu lietotāja profils neļauj piekļūt administrācijas izvēlnei IMI, sazinieties ar savas 
iestādes vietējo datu administratoru vai savas valsts palīdzības dienestu, kura 
kontaktinformācija atrodama izvēlnē “Palīdzība — IMI palīdzības dienests”. 

 Viena no manis koordinētajām iestādēm lūdza sev reģistrēt vēl vienu lietotāju. 
Kā lai to izdaru? 

Kad IMI koordinators reģistrē IMI jaunu iestādi, viņu aicina arī piereģistrēt iestādes 
pirmo lietotāju. Šis pirmais lietotājs, kurš automātiski saņem visas lietotāja tiesības, 
tostarp vietējā datu administratora tiesības, ir atbildīgs par papildu lietotāju reģistrēšanu 
savā iestādē. Vārdu sakot, lietotāju pārvaldība IMI sistēmā ir katras iestādes vietējā datu 
administratora rokās. 
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Ārkārtas gadījumos (kad iestādes vietējais datu administrators, piemēram, ir atvaļinājumā 
vai aizgājis no darba) arī validējošā koordinatora datu administratori var palīdzēt 
koordinētajām iestādēm un reģistrēt tām jaunus lietotājus. Lai to izdarītu, ieejiet izvēlnes 
pozīcijā “Administrācija — Pārvaldīt citas iestādes — Pārvaldīt citu iestāžu datus”, 
atrodiet attiecīgo kompetento iestādi un tad atveriet cilni “Lietotāji”. Kad būsit reģistrējis 
jauno lietotāju, nepiemirstiet viņam paziņot lietotājvārdu, neizmantojot IMI (piemēram, 
pa tālruni vai personiski). Informējiet jauno lietotāju, ka viņš saņems automātisku e-pastu 
ar pagaidu paroli un ka viņš varēs piekļūt IMI sistēmai ar šo lietotājvārdu un pagaidu 
paroli. 

 Manis koordinēta kompetentā iestāde nevar piekļūt IMI, jo vienīgais 
reģistrētais lietotājs tur vairs nestrādā. Kā varu palīdzēt?  

Ja esat validējošais koordinators, varat nomainīt sākotnējo pirmo lietotāju pret jaunu 
lietotāju. Lai to izdarītu, jums jābūt datu administratora tiesībām. Izvēlnē dodieties uz 
“Administrācija — Pārvaldīt citas iestādes — Pārvaldīt citu iestāžu datus” un izvēlieties 
attiecīgo kompetento iestādi. Ieejot cilnē “Lietotāji”, jūs varat rediģēt iestādes pirmā 
lietotāja datus. Tas nozīmē, ka jums iepriekšējā lietotāja vietā jāieraksta jaunā lietotāja 
dati (arī jauns lietotājvārds un jauna e-pasta adrese) un tad jānoklikšķina uz pogas 
“Saglabāt ziņas par lietotāju”. 

Kolīdz parādīsies paziņojums, kas apstiprinās, ka ziņas par lietotāju ir aktualizētas, jūs 
varēsit atiestatīt lietotāja paroli (skatīt pogu “Atiestatīt paroli” lietotāja datu labajā pusē). 
Atcerieties, ka jaunajam lietotājam jāpaziņo viņa lietotājvārds. Tas jādara, neizmantojot 
IMI sistēmu (piemēram, pa tālruni, faksu vai pastu). Informējiet jauno lietotāju, ka viņš 
saņems automātisku e-pastu ar pagaidu paroli un ka viņš varēs piekļūt IMI sistēmai ar šo 
lietotājvārdu un pagaidu paroli. 

Ir alternatīva — varat reģistrēt iestādei jaunu lietotāju un piešķirt viņam lietotājvārdu. 
Svarīgi, lai jūs šim lietotājam piešķirtu vietējā datu administratora tiesības. Kad jaunais 
lietotājs būs reģistrēts, jūs vai viņš pats varēsit dzēst iepriekšējo kolēģi no IMI sistēmas. 

4. LIETOTĀJU PĀRVALDĪBA IMI 

 Man pateica, ka es esot “pirmais lietotājs” savā kompetentajā iestādē. Ko tas 
nozīmē? 

Katrai IMI sistēmā reģistrētajai iestādei jāieceļ vismaz viena persona, kas būs IMI 
lietotājs. Kad IMI koordinators reģistrē IMI jūsu iestādi, viņš reģistrē arī pirmo lietotāju.  

Šim pirmajam lietotājam automātiski piešķir visas lietotāja (arī vietējā datu 
administratora) tiesības. Viņš no IMI sistēmas saņem automātisku e-pastu ar lūgumu 
aktualizēt informāciju par savu iestādi, pirmoreiz piesakoties sistēmā. Vissvarīgākais ir 
tas, ka tieši pirmais lietotājs atbild par papildu lietotāju reģistrēšanu iestādē. Vēlāk visi 
lietotāji ar vietējā datu administratora tiesībām varēs reģistrēt iestādei jaunus lietotājus.  

Ja jums rodas grūtības pieteikties sistēmā, varat sazināties ar IMI koordinatoru, kurš 
reģistrējis jūsu iestādi IMI. Ja skaidri nezināt, ar ko vajadzētu sazināties, varat vērsties 
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pie savas valsts IMI koordinatora, kura kontaktinformāciju atradīsit IMI tīmekļa vietnes 
(http://ec.europa.eu/imi-net) sadaļā “Saziņa ar IMI”.  

 Mūsu vietējais datu administrators drīz sāks strādāt citur, bet viņa 
pienākumus IMI pārņems cits kolēģis. Kā lai to noformējam sistēmā?  

Pirms promiešanas jūsu vietējam datu administratoram (VDA) jāraugās, lai jaunais 
kolēģis būtu reģistrēts IMI un lai viņam būtu piešķirtas VDA tiesības. Jaunais VDA tad 
varēs dzēst IMI lietotāju, kurš aiziet. Lai būtu rezerves variants, ieteicams allaž reģistrēt 
vismaz divus lietotājus ar VDA profilu. 
Vairāk par papildu lietotāju reģistrēšanu IMI varat uzzināt tiešsaistes mācību materiālos 
IMI tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/imi-net/.  

Ja jūsu vienīgais vietējais datu administrators jau ir aizgājis no darba, sazinieties ar 
validējošo koordinatoru (to, kurš reģistrēja vai validēja jūsu iestādi IMI) un aiciniet 
palīgā viņu. Validējošā koordinatora datu administrators varēs jūsu iestādei reģistrēt 
jaunu lietotāju vai aktualizēt datus par iepriekšējo lietotāju, aizstājot tos ar ziņām par 
jūsu jauno kolēģi. 

 Mūsu iestāde ir reģistrēta IMI sistēmā, tai ir norādīts pirmais lietotājs. Šis 
lietotājs vairs nestrādā pie mums un nav arī reģistrējis papildu lietotājus. Kā 
lai piekļūstam IMI?  

Ieteicams, lai katrai iestādei būtu vismaz divi reģistrēti lietotāji ar vietējā datu 
administratora tiesībām. Ja iestādei ir tikai viens reģistrēts lietotājs un tas aiziet no darba, 
nereģistrējis nevienu papildu lietotāju, iestāde vairs nevar piekļūt IMI. Tādā gadījumā 
iestādei jāsazinās ar savu IMI koordinatoru. Validējošā koordinatora datu administrators 
varēs jūsu iestādei reģistrēt jaunu lietotāju vai aktualizēt datus par iepriekšējo lietotāju, 
aizstājot tos ar ziņām par jauno kolēģi. 

 Cik lietotāju vajadzētu reģistrēt manai iestādei? 

Katra IMI kompetentā iestāde pati izlemj, cik lietotāju reģistrēt. Reģistrācijas procesā 
katrai iestādei jānorāda vismaz viens lietotājs, kurš automātiski iegūst visas lietotāja 
tiesības. Šis pirmais lietotājs var reģistrēt papildu lietotājus. Izlemjot, cik lietotāju 
reģistrēt, būtu jāņem vērā iestādes lielums un tas, cik intensīva būs gaidāmā informācijas 
apmaiņa ar citu dalībvalstu iestādēm. Viens no iespējamajiem risinājumiem ir reģistrēt 
tikai dažus lietotājus, toties piešķirt tiem plašas lietotāju tiesības. Alternatīvs risinājums 
ir skaidri nodalīt lietotājus, kas apstrādā informācijas pieprasījumus (pieprasījumu 
apstrādātāji), no tiem, kas atbild par datu un lietotāju pārvaldību (vietējie datu 
administratori). Kopumā ieteicams katram lietotāju profilam reģistrēt vismaz divus 
lietotājus, lai nodrošinātu rezerves variantu atvaļinājuma vai slimības laikā.  

 Esmu reģistrēts IMI kā jauns lietotājs. Kādas ir manas lietotāja tiesības?  

Viena iespēja, kā noskaidrot savas lietotāja tiesības IMI, ir pārbaudīt, ko jums piedāvā 
izvēlne. Piemēram, ja jums ir pieejama izvēlnes pozīcija “Izveidot pieprasījumu”, tas 
nozīmē, ka jums ir pieprasījumu apstrādātāja tiesības. Ja jums paveras iespēja “Izveidot 

http://ec.europa.eu/imi-net
http://ec.europa.eu/imi-net/
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brīdinājumu”, tas nozīmē, ka esat brīdinājumu apstrādātājs. Ja savukārt varat piekļūt  
sadaļai “Administrācija”, tas nozīmē, ka jums ir vietējā datu administratora tiesības. Ja 
jūsu iestāde ir IMI koordinators un jums parādās izvēlnes iespēja “Pārvaldīt citas 
iestādes”, tas nozīmē, ka jums ir datu administratora tiesības.  

Neskaidrību gadījumā varat sazināties ar savas iestādes vietējo datu administratoru, kurš 
var skatīt un vajadzības gadījumā mainīt jūsu lietotāja tiesības. Ja jūsu iestādes vietējais 
datu administrators nav pieejams, varat arī sazināties ar savu validējošo koordinatoru, 
kas ir reģistrējis jūsu iestādi vai validējis jūsu iestādes reģistrēšanos IMI. 

5. INFORMĀCIJAS PIEPRASĪJUMI  

5.1.  Nosūtīt informācijas pieprasījumu 

 Ko darīt, ja nevaru atrast vajadzīgo iestādi citā dalībvalstī, lai ar to sazinātos?  

IMI ir datubāze, kurā iekļautas visas Eiropas Ekonomikas zonas kompetentās iestādes, 
kas savā teritorijā ikdienā ir iesaistītas iekšējā tirgus tiesību aktu piemērošanā. Visiem 
IMI lietotājiem ir iespēja sameklēt kompetento iestādi, precizējot vairākus meklēšanas 
kritērijus.  

Ja nevarat atrast vajadzīgo citas dalībvalsts kompetento iestādi, iesakām sazināties ar šīs 
dalībvalsts IMI koordinatoru. Varat rīkoties divējādi:  

• izveidot pieprasījumu un nosūtīt to IMI koordinatoram dalībvalstī, ar kuru 
vēlaties sazināties. Tādā gadījumā varat koordinatoram komentāros ierakstīt, ka 
neizdevās atrast jums vajadzīgo kompetento iestādi un ka vēlaties, lai viņš 
pārsūta jūsu pieprasījumu atbilstīgajai iestādei; 

• nosūtīt e-pastu IMI koordinatoram dalībvalstī, ar kuru vēlaties sazināties. Varat 
izmantot vispārējo meklēšanas mehānismu, lai atrastu atbilstošo IMI 
koordinatoru. Varat, piemēram, meklēt pēc ģeogrāfiskās teritorijas vai pēc 
profesijas. Meklēšanas rezultātos atradīsit koordinatora kontaktinformāciju, 
tostarp arī viņa e-pasta adresi. Tad varat aicināt šo IMI koordinatoru talkā, lai 
atrastu vajadzīgo iestādi. Kad tā ir noskaidrota, izveidojiet informācijas 
pieprasījumu IMI un nosūtiet to attiecīgās dalībvalsts atbilstošajai iestādei. Ja 
rakstāt IMI koordinatoram e-pastu, kontaktinformācijā pārbaudiet, kādas valodas 
šajā iestādē saprot. 

 Izveidojot jaunu pieprasījumu profesionālo kvalifikāciju jomā, sistēma 
pieprasa sniegt attiecīgā profesijas pārstāvja adresi. Kādu adresi lai norādu? 

Ja ir norādīta profesijas pārstāvja adrese, pieprasījuma saņēmējai iestādei ir vieglāk 
identificēt attiecīgo personu un sniegt pieprasītās atbildes.  

Sistēma jums ļauj ievadīt profesijas pārstāvja adresi, sīkāk nenorādot adreses veidu. 
Jums, ņemot vērā pieejamo informāciju, ikreiz būs jāizlemj, kādu adresi būtu 
vislietderīgāk norādīt. Piemēram: 
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⇒ profesijas pārstāvja pastāvīgo adresi izcelsmes dalībvalstī, 

⇒ pagaidu adresi dalībvalstī, no kuras ir pieprasījums, 

⇒ darba adresi, 

⇒ privāto adresi.  

 Vai varu pieprasījumam pievienot vairāk nekā vienu dokumentu? 

Jā, izveidojot pieprasījumu, jūs varat tam pievienot vairāk nekā vienu dokumentu. 
Ņemiet vērā, ka vienlaikus varat augšupielādēt tikai vienu dokumentu, tātad poga 
“Pievienot pielikumā” būs jāspiež katram no tiem. Katram dokumentam arī jānorāda 
valoda un nosaukums (piemēram, apliecība). 

 Manai iestādei konkrētajā likumdošanas jomā ir piesaistīts vairāk nekā viens 
koordinators. Kuru izvēlēties, veidojot pieprasījumu vai atbildot uz to? 

Ja jums ir tikai viens saistītais koordinators, to automātiski piesaistīs visiem jūsu 
pieprasījumiem. Ja jums ir vairāk nekā viens saistītais koordinators, jūs ikreiz aicinās 
norādīt pieprasījuma koordinatoru katram izveidotajam pieprasījumam. Izvēloties 
pieprasījuma koordinatoru, jums jāraugās, lai pieprasījuma temats ietilpst koordinatora 
kompetences jomā. Vēlāk koordinatoram, iespējams, vajadzēs apstiprināt jūsu 
pieprasījumu vai sniegt atzinumu, ja nebūsit apmierināts ar atbildētājas iestādes atbildi.  

 Kā varu pieprasījuma koordinatoram atļaut skatīt ziņas par manas iestādes 
pieprasījumiem? 

Standartgadījumā IMI koordinatori var skatīt jūsu iestādes pieprasījumus tikai 
pārlūkošanas režīmā. Ja tomēr koordinatoriem jāiesaistās konkrētajā informācijas 
apmaiņā (apstiprināšanas vai atzinuma procedūra), viņiem, visticamāk, būs vajadzīgas 
sīkākas ziņas par informācijas apmaiņu, lai varētu izteikt savu atzinumu. Lai jūsu 
koordinators varētu iepazīties ar sīkākām ziņām par informācijas pieprasījumu, kura 
apritē viņam jāiesaistās, jūsu iestādes vietējam datu administratoram jāmaina attiecīgās 
likumdošanas jomas un darbplūsmas iestatījumi. Šie iestatījumi atrodami cilnē 
“Informācijas pieprasījums” izvēlnē “Administrācija — Pārvaldīt manu iestādi — 
Pārvaldīt manas iestādes datus”. Koordinatora iespējām skatīt pieprasījumus iestatījums 
jāmaina uz “jā”.  

Datu aizsardzības nolūkā koordinatoram nebūs redzami pieprasījuma objekta personas 
dati pat tad, ja pieprasījums tam būs pieejams pilna skatījuma režīmā.  

 Kāpēc es neredzu sīkākas ziņas par manas iestādes pieprasījumiem? 

Jums jābūt pieprasījuma apstrādātāja tiesībām, lai varētu skatīt pilnīgi visu pieprasījuma 
informāciju. Ja esat pamatlietotājs vai vietējais datu administrators, varat iegūt tikai 
vispārēju pārskatu (pārlūkošanas režīmā) par savas kompetentās iestādes pieprasījumiem. 
Lietotāju privilēģijas piešķir jūsu iestādes vietējais datu administrators. Vajadzības 
gadījumā viņš var pielāgot jūsu lietotāja profilu.  
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 Pirms krietna laika es nosūtīju IMI informācijas pieprasījumu, bet otra 
iestāde man neko nav atbildējusi. Ko lai daru?  

Vispirms jums jānosūta e-pasts atbildētājai iestādei un jāatgādina, ka joprojām gaidāt 
atbildi uz informācijas pieprasījumu. Iestādes e-pasta adresi var atrast 
kontaktinformācijas datos, kas pieejami IMI. Šīs ziņas varat atrast “Pieprasījumu 
pārvaldības” sadaļā attiecīgajā informācijas pieprasījumā. Ja tas neizdodas, pavaicājiet 
savam IMI koordinatoram, lai viņš sazinātos ar attiecīgo koordinatoru no atbildētājas 
dalībvalsts. Par konkrēto pieprasījumu atbildīgā koordinatora kontaktinformāciju var 
atrast “Pieprasījumu pārvaldībā”.  

Ja nezināt, kas ir jūsu IMI koordinators, iepazīstieties ar sistēmas sadaļu “IMI palīdzības 
dienests” vai sazinieties ar jūsu valsts IMI koordinatoru. Valstu koordinatoru saraksts ir 
pieejams IMI tīmekļa vietnes (http://ec.europa.eu//imi-net/) sadaļā “Saziņa ar IMI”.  

 

5.2. Atbildēšana uz pieprasījumiem 

 Kā lai zina, ka manai iestādei nosūtīts jauns pieprasījums? 

Ja jūsu iestāde saņem pieprasījumu, par to automātiski pienāk e-pasts no IMI sistēmas. 
E-pastu par jaunienākušu pieprasījumu nosūta visiem lietotājiem ar pieprasījuma 
apstrādātāja tiesībām, kā arī uz jūsu iestādei reģistrēto e-pasta kontaktadresi. Turklāt 
pieprasījumu apstrādātāji savā IMI uzdevumu sarakstā redzēs, ka ienācis jauns 
pieprasījums. 

 Kāpēc es nevaru atbildēt uz pieprasījumu savas iestādes vārdā? 

Lai atbildētu uz pieprasījumu, jums vajadzīgas pieprasījumu apstrādātāja tiesības. Ja 
jums šādu tiesību nav, lūdzam sazināties ar jūsu iestādes vietējo datu administratoru. Ja 
esat pieprasījumu apstrādātājs, jūs varat atbildēt uz jebkuru jūsu iestādes saņemto 
pieprasījumu, izņemot gadījumu, ja jūsu iestādē lieto piešķiršanas procedūru un 
attiecīgais pieprasījums nav piešķirts tieši jums. Tādā gadījumā ar pieprasījumu varēs 
strādāt tikai tie pieprasījumu apstrādātāji, kam “piešķīrējs” iedalījis pieprasījumu. 
Nenorīkotie pieprasījumu apstrādātāji varēs iepazīties visu pieprasījuma informāciju, bet 
viņi nevarēs izpildīt nevienu uzdevumu saistībā ar to.  

 Ko darīt, ja mana kompetentā iestāde ir saņēmusi pieprasījumu, bet mēs 
darbojamies citā jomā un nevaram uz to atbildēt? 

Jums nav jāpieņem ienākošais pieprasījums, ja neesat īstā iestāde. Varat pieprasījumu 
pārsūtīt citai kompetentajai iestādei vai savas dalībvalsts IMI koordinatoram. Kad 
pieprasījums būs pārsūtīts, jums attiecībā uz to vairs nebūs nekādu pienākumu, un tas 
pazudīs no jūsu pieprasījumu saraksta.  

 Vai var izdarīt tā, lai manā iestādē pieprasījumus varētu rediģēt un atbildes uz 
tiem varētu rakstīt vairāk nekā viens lietotājs? 

http://ec.europa.eu//imi-net/
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Ja jūsu iestādē kādā likumdošanas jomā pieprasījumu apstrādātāja tiesības ir vairāk nekā 
vienam lietotājam, visiem šiem lietotājiem būs pilnībā pieejami pieprasījumi, ko jūsu 
iestāde nosūtījusi vai saņēmusi šajā jomā. Katrs pieprasījumu apstrādātājs varēs rediģēt 
pieprasījumu un ievadīt atbildes vai komentārus brīva teksta veidā. Atbildes un 
komentārus, kas saglabāti kā uzmetums, vēlāk var rediģēt cits lietotājs. Tomēr pilnas vai 
daļējas atbildes, ko jau nosūtījis kāds lietotājs, vairs nevar mainīt. 

Ja jūsu iestāde pieprasījumu sadalē izmanto piešķiršanas procedūru, pieprasījumu varēs 
rediģēt tikai tie pieprasījumu apstrādātāji, kam tas iedalīts. 

Ja divi lietotāji mēģina vienlaikus rediģēt vienu un to pašu pieprasījumu, sistēma vienu 
no viņiem brīdinās, ka ar šo pieprasījumu kāds jau strādā un tāpēc otra lietotāja ievadītos 
datus nevar saglabāt. 

 Vai varu atbildei pievienot dokumentus? 

Jā, jūs varat atbildei pievienot vienu vai vairākus dokumentus. Ņemiet vērā, ka 
vienlaikus varat augšupielādēt tikai vienu dokumentu, tātad poga “Pievienot pielikumā” 
būs jāspiež katram no tiem. Katram dokumentam arī jānorāda valoda un nosaukums 
(piemēram, apliecība). 

 

 Kurš var redzēt pilnu manas atbildes tekstu? 

Atbildes pilnu tekstu (arī pieprasījuma objekta personas datus) var skatīt tikai 
pieprasījuma apstrādē tieši iesaistītās personas, t.i.: 

• pieprasītājas iestādes lietotāji ar pieprasījumu apstrādātāja tiesībām, 

• jūsu iestādes lietotāji ar pieprasījumu apstrādātāja tiesībām.  

Lietotāji ar piešķīrēja tiesībām abās iestādēs var pieprasījumā redzēt visu informāciju, 
izņemot personas datus. 

 Es pieņēmu pieprasījumu, bet tagad sapratu, ka tā joma neietilpst manā 
kompetencē un tāpēc nevaru atbildēt. Ko lai daru? 

Jums jāpaskaidro pieprasītājai iestādei, ka nevarat atbildēt uz tās pieprasījumu un tādēļ 
būtu derīgi pieprasījumu atsaukt. Ja zināt, kura iestāde jūsu dalībvalstī varētu atbildēt uz 
pieprasījumu, ieteicams to norādīt pieprasītājai iestādei. Varat ierakstīt paskaidrojumu 
pieprasījuma piezīmju laukā. Kolīdz komentārs būs saglabāts, otra iestāde saņems 
paziņojumu, ka pieprasījumam pievienota jauna informācija. Varat arī vienkārši 
aizrakstīt attiecīgajai iestādei e-pastu un tajā izskaidrot situāciju. Iestāžu e-pasta adreses, 
kā arī pārējo kontaktinformāciju var atrast IMI.   

Nākamajās IMI versijās būs iespējams pārsūtīt pieprasījumu pat tad, ja tas būs pieņemts. 
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 Ko darīt, ja es nezinu atbildi uz kādu pieprasījuma jautājumu? 

Ja zināt, kura nodaļa vai iestāde var atbildēt uz tiem jautājumiem, uz kuriem nezināt 
atbildi, droši vien tieši jums (nevis pieprasītājai iestādei) būs vieglāk iegūt vajadzīgās 
ziņas. Tad jūs varēsit nosūtīt atbildētājai iestādei pilnu atbildi. Ja nezināt, kurš varētu 
pārzināt attiecīgo jautājumu, varat iesaistīt IMI koordinatoru vai informēt pieprasītāju 
iestādi, pievienojot komentāru konkrētajam jautājumam.  

Nākamajās IMI versijās būs iespējams pieņemt tikai dažus ienākošā pieprasījuma 
jautājumus, bet pārējos pārsūtīt citai jūsu dalībvalsts kompetentajai iestādei. 

 Ko darīt, ja es nevaru atbildēt uz konkrētu pieprasījuma jautājumu? 

Var gadīties, ka jums neizdodas atbildēt uz kādu jautājumu pat tad, ja esat mēģinājis 
informāciju iegūt no citām iestādēm. Tādā gadījumā iesakām paskaidrot, ka nevarat 
sniegt pieprasīto informāciju. Varat to izdarīt, norādot attiecīgo iespēju lejupnolaižamajā 
izvēlnē ar atbilžu variantiem vai pievienojot šim konkrētajam jautājumam brīva teksta 
veidā rakstītu komentāru.  

 Pieprasītāja iestāde vēlas papildu informāciju. Kā man sagatavot papildu 
atbildes? 

Pat pēc pilnas atbildes nosūtīšanas no atbildētājas iestādes var prasīt papildu informāciju 
(pieprasījuma statuss “Pieprasījums ir atvērts, vajadzīga papildu informācija”). Ja 
atbildētāja iestāde piekrīt sniegt papildu ziņas, tā var aktualizēt iepriekšējās atbildes 
un/vai pievienot brīvā formā rakstītus komentārus šim nolūkam paredzētajā piezīmju 
laukā pie katra jautājuma. Turklāt tā var pievienot papildu paskaidrojumus (vai 
vajadzības gadījumā pat “papildu informāciju”) piezīmju laukā jautājumu saraksta 
apakšā. 

 Vēlos koordinatoram lūgt tehnisku palīdzību, lai atbildētu uz pieprasījumu. 
Vai koordinators var apskatīt visas ziņas manā pieprasījumā, pirms nosūtu 
atbildi?  

Pieprasījumu koordinatoriem pieprasījumi, ko nosūta vai saņem viņu koordinētās 
iestādes, ir pieejami tikai augsta līmeņa pārlūkošanas režīmā. Ja vēlaties apspriesties ar 
savu koordinatoru par konkrētu pieprasījumu, varat viņam, piemēram, nosūtīt ziņojumu 
ar pieprasījuma datiem. Ziņojumu par pieprasījumu varat izveidot jebkurā tā aprites 
posmā, nospiežot pogu “Izdrukāt ziņojumu”. Izvēloties “personalizētu” ziņojumu, varat 
izlemt, kādus elementus tajā iekļaut (piemēram, jautājumus un atbilžu uzmetumus). 
Ieteicams neiekļaut personas datus.  

Ņemiet vērā, ka koordinatoriem reizumis var nākties iesaistīties pieprasījuma apritē 
(apstiprināšanas vai atzinuma procedūrā). Lai viņiem šādā gadījumā būtu pieejamas visas 
ziņas, jums jāpārbauda savas iestādes iestatījumi attiecībā uz pieprasījumu darbplūsmu 
attiecīgajā likumdošanas jomā. Konkrētāk, jums jāizvēlas izvēlnes pozīcija “Pārvaldīt 
manas iestādes datus”, kurā jādodas uz attiecīgās likumdošanas jomas cilni “Informācijas 
pieprasījumi”. Jautājumam “Vai šī iestāde koordinatoram atļauj iepazīties ar 
pieprasījumu saturu, ja vajadzīga koordinatora iejaukšanās?” atbilde jāiestata uz “jā”. 
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 Rakstu atbildi brīvā formā, bet teksta laukā atbildei nepietiek vietas. Ko lai 
daru?  

IMI sistēmā aiz katras iepriekš definētās standartatbildes ir komentāru (piezīmju) lauks. 
Ja jūs un otra iesaistītā puse nepārvaldāt kopēju valodu, brīva teksta komentāru lauku pēc 
iespējas nevajadzētu izmantot, jo, lietojot mašīntulkošanas rīku, nevar pilnībā izslēgt 
pārpratumu iespēju. Ja brīva teksta atbilde ir pārāk gara, varat izmantot vispārīgo 
komentāru lauku, kurā varat ierakstīt pārējo informāciju. Atcerieties, ka jautājumiem un 
atbildēm ir savs numurs, tāpēc uz tiem var ērti atsaukties komentāru (jeb piezīmju) laukā. 

 Kā mans koordinators zinās, ka esmu atbildējis uz pieprasījumu un tā statuss 
ir mainījies? 

Kompetentās iestādes atbild par to, lai uz citu dalībvalstu sūtītajiem informācijas 
pieprasījumiem tiktu atbildēts laikus. Parasti IMI koordinatori nesaņem paziņojumus par 
katru pieprasījumu, tas notiek tikai tad, ja nepieciešama viņu iesaistīšanās. Lai 
nodrošinātu IMI sistēmas raitu darbību savā reģionā vai likumdošanas jomā, IMI 
koordinatori var izmantot sistēmā pieejamos pieprasījumu sarakstus. Piemēram, sarakstā 
“Pieprasījumi, kuriem es esmu koordinators” parādīsies visi pieprasījumi, ko saņēmušas  
vai nosūtījušas koordinētās iestādes. Katru pieprasījumu koordinatori var skatīt augsta 
līmeņa pārlūkošanas režīmā, kur var redzēt arī pieprasījuma statusu. “Steidzamo lietu 
sarakstā” koordinators var redzēt nokavētos uzdevumus, piemēram, kad atbilde nav 
sniegta vajadzīgajā termiņā vai pieprasījums ilgstoši nav pieņemts. Koordinatori, 
izmantojot dažādus meklēšanas kritērijus, pieprasījumu sarakstā var atrast vajadzīgos 
ierakstus. 

5.3. Atbildes pieņemšana uz pieprasījumu IMI  

 Ko man darīt, ja, manuprāt, atbilde uz manu pieprasījumu nav apmierinoša? 

Ja, jūsuprāt, atbilde nav apmierinoša, varat no atbildētājas iestādes pieprasīt papildu 
informāciju. Brīva teksta komentāru laukā norādiet, par kādiem konkrētiem jautājumiem 
jums vajadzīga papildu informācija. Katram jautājumam ir savs numurs, tas jums dod 
iespēju atsaukties uz tiem komentāru laukā. Jums arī jānorāda iemesls, kāpēc prasāt 
papildu informāciju. 

 Ko nozīmē “daļēja atbilde”? 

Iespējams, ka atbildētājai iestādei, gatavojot atbildi uz pieprasījumu, daļa informācijas ir 
pieejama, bet trūkstošā vēl jānoskaidro. Piemēram, tā uzreiz var pārbaudīt apliecības 
autentiskumu, bet vajag papildu laiku, lai sagatavotu atbildes uz citiem jautājumiem 
pieprasījumā.  

Daļējā atbildē var būt atbildes uz vienu vai vairākiem pieprasījuma jautājumiem. 
Saņemot daļēju atbildi, jums tā nebūs jāpieņem. Jūs arī vēl nevarat prasīt papildu 
informāciju. To var darīt tad, kad sniegta pilna atbilde.  
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