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1. REGISTRACIJA IMI 

 Norėčiau užsiregistruoti sistemoje IMI. Ką turiu daryti? 

Užregistruoti savo instituciją sistemoje IMI galite tik tuo atveju, jeigu IMI koordinatorius 
atsiunčia jums kvietimą. Jei manote, kad IMI jums reikalinga, turėtumėte kreiptis į savo 
šalies nacionalinį IMI koordinatorių (NIMIC). Nacionalinių koordinatorių sąrašą rasite 
IMI interneto svetainėje http://ec.europa.eu/imi-net/. NIMIC jums praneš, kas yra IMI 
koordinatorius jūsų regione ar teisės aktų srityje. Atsakingas koordinatorius nuspręs, ar 
jam pačiam užregistruoti jūsų instituciją, ar nusiųsti jums kvietimą užsiregistruoti 
savarankiškai.  

 Mano institucija yra kompetentinga keliose teisės aktų srityse. Kaip tai 
nurodyti IMI sistemoje? 

Sistema IMI sukurta siekiant padėti įgyvendinti įvairių sričių vidaus rinkos teisės aktus. 
Jei jūsų institucija kompetentinga keliose IMI teisės aktų srityse, užregistruoti sistemoje 
IMI ją turite tik vieną kartą. Tada kiekvienoje teisės aktų srityje galėsite nustatyti 
institucijos kompetenciją pasirinkdami atitinkamus įrašus struktūrizuotuose raktažodžių, 
paslaugų teikimo veiklos ar profesijų sąrašuose. Jūs taip pat galėsite kiekvienoje teisės 
aktų srityje užregistruoti skirtingus naudotojus ir, atsižvelgdami į jų funkciją jūsų 
organizacijoje, suteikti jiems atitinkamas naudotojo teises. 

 Ar gali ta pati kompetentinga institucija turėti skirtingas funkcijas 
skirtingose IMI teisės aktų srityse?  

Kiekviena institucija skirtingose teisės aktų srityse gali turėti skirtingas funkcijas. 
Pavyzdžiui, viešojo administravimo institucija gali būti nacionalinis IMI koordinatorius 
ir, atlikdama šią funkciją, turi užtikrinti, kad jos šalyje sklandžiai veiktų IMI. Ta pati 
ministerija profesinių kvalifikacijų užklausų tvarkymo procedūroje gali turėti funkciją 
„Institucija (užklausos)“, o Paslaugų direktyvos įspėjimų tvarkymo procedūroje – 
funkciją „Gaunamų įspėjimų pašto dėžutė“. Analogiškai nacionaliniai prekybos ir 
pramonės rūmai gali atlikti įgaliotojo IMI koordinatoriaus funkciją Paslaugų direktyvos 
srityje, užklausų koordinatoriaus funkciją informacijos mainų procedūroje ir įspėjimų 
institucijos funkciją įspėjimų tvarkymo procedūroje.  

Išsamią informaciją apie institucijų funkcijas IMI rasite IMI terminų žodynėlyje. 

 Kaip užregistruoti valstybės ministeriją, kurios skirtingi departamentai 
atsakingi už skirtingas Profesinių kvalifikacijų pripažinimo direktyva 
reglamentuojamas profesijas? 

Jeigu toje pačioje institucijoje skirtingi departamentai atsakingi už skirtingas profesijas 
(pavyzdžiui, vienas sveikatos ministerijos departamentas atsakingas už gydytojus, o kitas 
– už vaistininkus), tokią instituciją galima registruoti dviem būdais: 

⇒ IMI galite užregistruoti dvi skirtingas kompetentingas institucijas ir, kad 
būtų išvengta painiavos, prie institucijos pavadinimo nurodyti departamento 
pavadinimą. Rekomenduojame šį metodą naudoti, kai tie du departamentai yra 
atskiri padaliniai ir juose dirba skirtingi darbuotojai; 

http://ec.europa.eu/imi-net/


4 

⇒ galite užregistruoti vieną kompetentingą instituciją ir IMI nurodyti, kad ji 
atsakinga už abi profesijas. Tokiu atveju galėtų praversti skirstymo funkcija, kad 
užklausas būtų galima priskirti reikiamam departamentui. 

 Kaip užregistruoti kompetentingą instituciją, atsakingą už tris profesijas, 
jeigu esu tik dviejų iš šių trijų profesijų koordinatorius? 

Gali būti, kad viena kompetentinga institucija yra atsakinga už tris profesijas, pavyzdžiui, 
gydytojus, vaistininkus ir fizioterapeutus, bet už šias 3 profesijas atsakingi du skirtingi 
IMI koordinatoriai: sveikatos ministerija tvarko gydytojų ir vaistininkų sritį, o švietimo 
ministerija atsako už fizioterapeutus. Tada galima elgtis taip. 

Sveikatos ministerija užregistruoja kompetentingą instituciją. Registracijos metu 
nurodydama institucijos kompetencijos sritį, ji pažymi tas tris profesijas. 

Sveikatos ministerija automatiškai taps jos susietuoju koordinatoriumi. Kadangi 
kompetentinga institucija taip pat atsakinga už fizioterapeutus, susietuoju 
koordinatoriumi turi būti pasirinkta ir švietimo ministerija. Tai galima padaryti 
registruojant instituciją (šiuo atveju tai atlikti turėtų sveikatos ministerija) arba po 
registracijos (tai padarytų pati kompetentinga institucija). 

Kai yra du susietieji koordinatoriai, šiai institucijai siunčiant ar gaunant užklausas jos 
užklausų tvarkytojas (-ai) turi pasirinkti reikiamą koordinatorių. Pavyzdžiui, jeigu 
užklausa susijusi su gydytojais, užklausų tvarkytojas turės pasirinkti sveikatos 
ministeriją. Jeigu užklausa susijusi su fizioterapeutais, institucija rinktųsi švietimo 
ministeriją. 

 Mano institucija gavo kvietimą užsiregistruoti IMI, bet sistema 
savarankiškai užsiregistruoti neleidžia, nes negalioja registracijos kodas. 
Ką daryti? 

Kiekviename e. paštu atsiųstame kvietime nurodytas unikalus registracijos kodas, kurį 
turite įrašyti, kad pradėtumėte registraciją. Bet registracijos kodas galioja tik 30 dienų. 
Likus 5 dienoms iki jūsų registracijos kodo galiojimo pabaigos sistema jums atsiųs 
priminimą. Pasibaigus kodo galiojimui turėsite kreiptis į koordinatorių ir paprašyti, kad 
jis atsiųstų naują kvietimą.  

Gali atsitikti ir taip, kad kitas asmuo jūsų institucijoje jau pasinaudojo registracijos kodu. 
Tokiu atveju taip pat turėtumėte susisiekti su registruotis pakvietusiu koordinatoriumi.  

 Išsiunčiau keletą kvietimų užsiregistruoti IMI, bet dalis jų buvo atmesta. 
Ar ką nors padariau ne taip? (tik koordinatoriams) 

Kvietimas užsiregistruoti IMI gali būti atmestas dėl trijų priežasčių. 

⇒ Toks e. pašto adresas jau yra: jūsų kvietime nurodytas e. pašto adresas jau 
užregistruotas IMI arba kvietimas užsiregistruoti jau buvo parengtas 
naudojantis šiuo e. pašto adresu. 

⇒ E. pašto adresas negalioja: neteisingas e. pašto formatas. 
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⇒ Nepasirinkta teisės aktų sritis ir darbo procedūra.  

Kai pateiksite kvietimus užsiregistruoti, sistema iš karto jus informuos, kiek kvietimų 
sėkmingai pateikta ir kiek atmesta. Jei kvietimas atmestas, bus nurodyta atmetimo 
priežastis ir kvietimą galėsite atitinkamai pakoreguoti (pvz., pataisyti esamą arba įvesti 
naują e. pašto adresą, pasirinkti teisės aktų sritį ir procedūras). Įvedę reikalingus 
pataisymus, kvietimus, kurie iš pradžių buvo atmesti, galėsite išsiųsti iš naujo.  

 Kiek institucijų galiu pakviesti savarankiškai užsiregistruoti IMI? (tik 
koordinatoriams) 

Kvietimų skaičius neribojamas. Tačiau turėkite omenyje, kad jeigu tą pačią dieną 
išsiųsite daugiau kaip 100 kvietimų, sistema saugumo sumetimais juos automatiškai 
blokuos. Taip siekiama užkirsti kelią tam, kad IMI nesinaudotų leidimo neturintys 
asmenys.  Su jumis susisieks Europos Komisijos IMI administratorius ir paprašys 
patvirtinti, kad iš tikrųjų pateikėte tiek daug kvietimų registruotis. Gavusi patvirtinimą 
Europos Komisija kvietimus atblokuos.  

 Ką daryti, jei institucija nereaguoja į mano kvietimą užsiregistruoti IMI?   
(tik koordinatoriams) 

Kiekviename kvietime yra individualus registracijos kodas, kuris galioja tik 30 dienų. Jei 
kompetentinga institucija neužsiregistruoja prieš pasibaigiant registracijos kodo 
galiojimo laikui, kvietimui suteikiamas statusas „Pasibaigęs kvietimo galiojimo laikas“. 
Jei taip atsitinka, turite vėl kreiptis į instituciją ir, jei reikia, dar kartą nusiųsti kvietimą.  

 Kaip pirmasis mano patvirtintos institucijos naudotojas gauna naudotojo 
vardą ir laikiną slaptažodį? (tik koordinatoriams) 

Institucijai registruojantis savarankiškai, jums nebereikia pirmajam naudotojui per išorinį 
sistemos kanalą pranešti naudotojo vardo, kaip kad turėtumėte daryti instituciją 
registruodamas pats. Kai institucija savarankiškai registruojasi IMI, jos prašoma 
išsaugoti arba atsispausdinti visų jos įvestų duomenų santrauką ir sistemos sukurtą 
pirmajam naudotojui skirtą naudotojo vardą. Jums patvirtinus instituciją pirmasis 
naudotojas e. paštu gaus laikiną slaptažodį.  

 

2. PRISIJUNGIMAS PRIE IMI 

 Gavau e. laišką su laikinuoju IMI slaptažodžiu, bet neturiu naudotojo 
vardo. Kaip man prisijungti prie IMI? 

Registruojant jus nauju IMI sistemos naudotoju, sistema automatiškai sukuria jums 
naudotojo vardą ir laikiną slaptažodį. Laikinasis slaptažodis atsiunčiamas automatiniame 
e. laiške. Naudotojo vardą jums turėtų pranešti jus užregistravęs asmuo. Saugumo tikslais 
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tai daroma ne per IMI sistemą, o, pavyzdžiui, asmeniškai arba telefonu. Jei naudotojo 
vardo negavote ir esate pirmasis savo institucijos naudotojas, kreipkitės į jūsų instituciją 
užregistravusį IMI koordinatorių. Jeigu esate ne pirmasis naudotojas, kreipkitės į už IMI 
atsakingą savo institucijos asmenį.  
Jei registruojate savo instituciją gavę kvietimą užsiregistruoti, pirmojo savo institucijos 
naudotojo vardą matysite baigę savarankiškai registruotis. Registracijos patvirtinimą su 
jame nurodytu naudotojo vardu galėsite atsispausdinti.  

 Užmiršau prisijungimo duomenis. Ką daryti? 

Jei užmiršote savo naudotojo vardą, slaptažodį arba dvylikaženklį saugumo kodą, 
kreipkitės į savo institucijos vietos duomenų administratorių. Jeigu jūs pats esate 
vienintelis vietos duomenų administratorius savo institucijoje, kreipkitės į jus 
užregistravusį arba jūsų savarankišką registraciją patvirtinusį koordinatorių (tvirtinantįjį 
koordinatorių). Jei užmiršote savo naudotojo vardą, vietos duomenų administratorius 
arba tvirtinantysis koordinatorius galės jums jį priminti. Jei pamiršote savo slaptažodį 
arba dvylikaženklį saugumo kodą, vietos duomenų administratorius arba koordinatorius 
turės atstatyti jūsų slaptažodį. Tuomet gausite e. laišką su nauju laikinuoju slaptažodžiu.  

 Sistema neatpažino mano slaptažodžio ar apsaugos kodo, ir mano prieiga 
dabar užblokuota. Į ką turiu kreiptis? 

Jei jūsų prieiga užblokuota, susisiekite su savo institucijos vietos duomenų 
administratoriumi. Jeigu jūs pats esate vienintelis vietos duomenų administratorius savo 
institucijoje, kreipkitės į jūsų instituciją užregistravusį arba jos registraciją patvirtinusį 
IMI koordinatorių (tvirtinantįjį koordinatorių). Jūsų vietos duomenų administratorius 
arba jūsų koordinatoriaus duomenų administratorius atstatys jūsų slaptažodį. Tuomet 
gausite e. laišką su nauju laikinuoju slaptažodžiu. 

 Kaip gauti naudotojo vardą ir slaptažodį? 

Registruojant naują sistemos IMI naudotoją, sistema jam automatiškai sukuria naudotojo 
vardą ir laikiną slaptažodį. Laikiną slaptažodį gausite automatiškai išsiųstame e. laiške, o 
naudotojo vardą jums turi pranešti jus IMI užregistravęs asmuo. Saugumo sumetimais tai 
turi būti atlikta ne per IMI sistemą (pvz.: asmeniškai, telefonu, faksu, paprastu paštu). Jei 
registruojate savo instituciją gavę kvietimą užsiregistruoti, pirmojo savo institucijos 
naudotojo vardą matysite baigę savarankiškai registruotis. Registracijos patvirtinimą su 
jame nurodytu naudotojo vardu galėsite atsispausdinti.  

 Negavau e. laiško su slaptažodžiu. Ką daryti? 

Jei užsiregistravote IMI, bet negavote sistemos automatiškai išsiųsto e. laiško (pvz., 
kuriame būtų nurodytas laikinas slaptažodis), siūlome: 

⇒ patikrinti brukalų aplanką ir įsitikinti, kad pašto dėžutė nebūtų perpildyta;  

⇒ paprašyti vietos duomenų administratoriaus patikrinti, ar jūsų e. pašto adresas 
IMI įrašytas teisingai. Jeigu esate vienintelis vietos duomenų administratorius 
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savo institucijoje, paprašykite, kad tai padarytų jūsų tvirtinančiojo 
koordinatoriaus duomenų administratorius; 

⇒ susisiekti su vietos IT pagalbos tarnyba ir paprašyti pakeisti jūsų organizacijos 
IT saugumo parametrus taip, kad galėtumėte gauti iš domeno „ec.europa.eu“ 
siunčiamus e. laiškus; 

⇒ jei pirmiau nurodytos priemonės nepadėtų, paprašykite, kad jūsų IMI 
koordinatorius susisiektų su Komisijos IMI pagalbos tarnyba. 

 Esu savo institucijos vietos duomenų administratorius. Kaip galėčiau padėti 
savo naudotojo vardą užmiršusiam kolegai? 

Kadangi esate vietos duomenų administratorius (LDA), galite valdyti savo institucijos 
IMI naudotojus. Meniu „Administravimas – Tvarkyti savo institucijos informaciją – 
Tvarkyti savo institucijos naudotojus“ rasite visų savo institucijos naudotojų sąrašą.  
Šiame lange galite atstatyti naudotojo slaptažodį ir matyti kiekvieno jūsų institucijos IMI 
užregistruoto asmens naudotojo vardą.  

 Esu savo institucijos vietos duomenų administratorius. Vienas mano kolega 
pamiršo savo saugumo kodą. Kaip būtų galima jį gauti? 

Kadangi esate vietos duomenų administratorius (LDA), turite padėti savo institucijos 
naudotojams, jei jie negali prisijungti prie sistemos. Jei naudotojai pamiršo savo 
saugumo kodą, jiems padėti galėsite tik atstatydami jų slaptažodį. Tuomet naudotojai 
gaus sistemos automatiškai išsiųstą e. laišką su nauju laikinuoju slaptažodžiu. Su šiuo 
nauju laikinuoju slaptažodžiu ir savo naudotojo vardu jie vėl galės prisijungti prie IMI. 
Jungiantis pirmą kartą jų bus prašoma susikurti naują slaptažodį ir saugumo kodą. Juos 
jie turės įvesti kaskart jungdamiesi prie sistemos. Dėl saugumo priežasčių matyti savo 
institucijos naudotojų slaptažodžių ir saugumo kodų niekada negalėsite.  

 Negaliu prisijungti prie sistemos IMI. Ar keliami kokie nors interneto 
naršyklės ir saugumo parametrų reikalavimai? 

Kuriant sistemą IMI vengta naudoti tik tam tikroms platformoms būdingų funkcijų, todėl 
ji turėtų veikti su naujausiomis interneto naršyklėmis. Daugiau informacijos apie IMI 
suderinamumą su interneto naršyklėmis ir palaikomas platformas rasite šiuo interneto 
adresu: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_release_notes_en.pdf.  

Pasirinkus griežtus naršyklės saugumo parametrus, gali neveikti kai kurios IMI sistemos 
funkcijos. Pavyzdžiui, išjungus „JavaScript“, bus negalima naudotis kai kuriomis IMI 
funkcijomis. Taip pat nutiks ir jeigu naršyklėje „Internet Explorer“ IMI priskirsite 
apribotiems tinklalapiams (angl. restricted sites).  

Jeigu jungiantis prie sistemos kiltų kokių nors sunkumų, kreipkitės į savo organizacijos 
IT tinklą prižiūrintį asmenį.  

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_release_notes_en.pdf
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3. INSTITUCIJOS DUOMENŲ TVARKYMAS IMI 

 Kas yra neoficialus pavadinimas ir kodėl jo reikia? 

Duomenų bazėje, be oficialių kompetentingų institucijų pavadinimų, yra ir vadinamieji 
neoficialūs pavadinimai. Oficialūs pavadinimai skelbiami originalo kalba, o neoficialūs 
verčiami į visas oficialiąsias ES kalbas. Kitos valstybės narės naudotojai pirmiausia 
žiūrės neoficialų pavadinimą, kad įsitikintų, jog rado tinkamą instituciją. Todėl iš 
neoficialaus pavadinimo turi būti aišku, kuo institucija užsiima. Neoficialus pavadinimas 
negali būti dviprasmiškas. Pavyzdžiui, Airijos kompetentinga institucija „The Honorable 
Society of Kings Inns“ išduoda leidimus verstis advokato profesija, bet su Airijos 
administracine sistema nesusipažinusiam naudotojui iš pavadinimo tai nėra aišku. Vienas 
iš galimų neoficialių pavadinimų galėtų būti „Advokato licencijų išdavimo įstaiga“. Toks 
pavadinimas aiškiai nusakytų kompetentingos institucijos funkcijas.  

 Sistema prašo nurodyti mūsų institucijos e. pašto adresą. Kurį adresą 
turėtume įrašyti?  

Svarbūs sistemos pranešimai, skirti jūsų institucijos naudotojams, siunčiami ir 
institucijos nurodytu kontaktiniu e. pašto adresu, siekiant užtikrinti, kad institucija juos 
gautų, jeigu adresatas atostogautų ar sirgtų. Šis e. pašto adresas nurodytas ir tarp 
institucijos bendrųjų kontaktinių duomenų, kuriuos gali matyti visi IMI naudotojai. Jei 
galima, IMI įregistruotas jūsų institucijos e. pašto adresas turėtų skirtis nuo asmeninių 
jūsų institucijos naudotojų e. pašto adresų. Rekomenduojame naudotis funkcine e. pašto 
dėžute (pvz., imi@organization.co.uk), prie kurios turėtų prieigą keli jūsų institucijos 
naudotojai. Automatiniuose e. laiškuose jokių IMI užklausų duomenų nėra. Juose 
pateikiama tik nuoroda, per kurią galima prisijungti prie atitinkamos programos dalies.  

 Pasikeitė oficialus institucijos pavadinimas. Kaip jį galėčiau pakeisti IMI? 

Kiekviena IMI užsiregistravusi institucija atsakinga už duomenų atnaujinimą sistemoje. 
Oficialų institucijos pavadinimą gali pakeisti tik tvirtinantysis koordinatorius (jūsų 
instituciją IMI užregistravęs arba patvirtinęs koordinatorius). Jei jūsų institucija 
užregistruota kaip nacionalinis IMI koordinatorius, pakeisti jūsų organizacijos oficialų 
pavadinimą IMI gali tik Komisija. 

 Nerandu tinkamo raktažodžio, kuriuo būtų galima apibūdinti institucijos 
kompetenciją teisės aktų srityje. Ką daryti? 

Jeigu parengtame teisės aktų srities raktažodžių sąraše nerandate visapusiškai jūsų 
institucijos kompetenciją atspindinčio raktažodžio, pasirinkite raktažodį, kuris, palyginti 
su kitais, labiausiai susijęs su jūsų kompetencija, arba pasirinkite kelis raktažodžius. Jei 
manote, kad trūksta svarbaus raktažodžio, praneškite apie tai savo nacionaliniam IMI 
koordinatoriui, kad, jei reikėtų, sąrašas būtų atnaujintas.  

mailto:imi@organization.co.uk
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 Be kitų mano institucijos duomenų, IMI prašoma nurodyti jos 
kompetencijos sritis. Kodėl? 

Kad kiti IMI naudotojai galėtų lengviau rasti tinkamą kitos valstybės narės instituciją, 
kiekvienos institucijos prašoma pateikti išsamią informaciją apie kompetencijos sritis. Ši 
informacija suskirstyta į tris grupes: iš anksto parinktų raktažodžių sąrašas, ekonominės 
veiklos sritys ir politikos sritys.  

Raktažodžių sąrašas sudarytas siekiant jums pagelbėti pateikti kuo tikslesnį jūsų 
institucijos veiklos vaizdą. Ekonominės veiklos ir politikos sritis galima rinktis iš anksto 
parengtuose ES lygmens sąrašuose. Tikslaus savo institucijos kompetencijos srities ar 
sričių atitikmens galite ir nerasti. Patartina laikytis pragmatiško požiūrio ir pasirinkti kuo 
geriau jūsų instituciją apibūdinantį ekonominės veiklos bei politikos sričių derinį ir taip 
padėti kitų valstybių narių naudotojams jus surasti.  

Kompetencijos sritis gali atnaujinti jūsų institucijos vietos duomenų administratoriaus 
teises turintis (-ys) naudotojas (-ai) arba jūsų tvirtinančiojo koordinatoriaus (jūsų 
instituciją IMI užregistravusio arba patvirtinusio koordinatoriaus) naudotojai, turintys 
duomenų administratoriaus teises.  

 Noriu su savo institucija susieti koordinatorių. Ar galiu tai padaryti pats? 

Susieti koordinatorių su jūsų institucija gali tik vietos duomenų administratorius. Jei jūsų 
institucija veikia keliose teisės aktų srityse arba darbo procedūrose, koordinatorių reikės 
susieti su kiekviena iš jų.  

 Ar galima sistemoje pakeisti institucijos funkciją? Jei taip, kaip tai 
padaryti ir į ką kreiptis? 

IMI užsiregistravusios kompetentingos institucijos gali sistemoje turėti skirtingas 
administracines arba su turiniu susijusias funkcijas. Šias funkcijas nustato IMI 
koordinatoriai institucijos registracijos arba tvirtinimo metu. Jei reikia, jie jas gali keisti. 
Jei manote, kad jūsų institucijos funkcija tam tikroje teisės aktų srityje arba susijusiose 
darbo procedūrose turėtų būti kitokia, susisiekite su savo IMI koordinatoriumi. 

 Kaip rasti kontaktinius savo IMI koordinatoriaus duomenis? 

Jūsų instituciją IMI užregistravusio arba patvirtinusio IMI koordinatoriaus vardą ir 
pavardę rasite skyrelyje, kuriame pateikiama bendroji informacija apie jūsų instituciją 
(žr. kortelę „Pagrindinė informacija“ meniu „Administravimas – Tvarkyti savo 
institucijos informaciją – Tvarkyti savo institucijos duomenis“). Jei norite matyti 
koordinatoriaus kontaktinius duomenis, įrašykite jo vardą ir (arba) pavardę bendrajame 
IMI paieškos laukelyje. 

Jei jūsų teisės aktų srities koordinatorius (-iai) skiriasi nuo jūsų instituciją IMI 
užregistravusio arba patvirtinusio koordinatoriaus, jų vardus ir pavardes rasite skyrelio, 
kuriame aprašomi atitinkamos teisės aktų srities parametrai, kortelėje „Bendroji 
informacija“. Šiuos parametrus taip pat rasite meniu „Administravimas – Tvarkyti savo 
institucijos informaciją – Tvarkyti savo institucijos duomenis“. 
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Jei pagal jūsų naudotojo profilį jums nesuteikiama prieiga prie IMI administravimo 
meniu parinkties, galite susisiekti su savo institucijos vietos duomenų administratoriumi 
arba kreiptis į nacionalinę pagalbos tarnybą. Jos kontaktinius duomenis rasite meniu 
parinktyje „Pagalba – IMI pagalbos tarnyba“.  

 Viena iš mano IMI koordinuojamų institucijų paprašė užregistruoti naują 
institucijos naudotoją. Kaip tai padaryti? 

IMI koordinatoriui registruojant sistemoje naują instituciją jo paprašoma taip pat 
užregistruoti pirmąjį tos institucijos naudotoją. Šis pirmasis naudotojas, kuriam pagal 
numatytuosius parametrus suteikiamos visos naudotojo teisės, įskaitant vietos duomenų 
administratoriaus teisę, tampa atsakingas už kitų savo institucijos naudotojų 
registravimą. Paprastai už naudotojų administravimą IMI atsako kiekvienos institucijos 
vietos duomenų administratorius (-iai). 

Išskirtiniais atvejais (pvz., kai institucijos vietos duomenų administratorius atostogauja 
arba institucijoje nebedirba) naujus institucijos naudotojus taip pat gali užregistruoti jos 
tvirtinančiojo koordinatoriaus duomenų administratoriai. Tai padaryti galėsite meniu 
parinktyje „Administravimas – Tvarkyti kitas institucijas – Tvarkyti kitų institucijų 
duomenis“ pasirinkę atitinkamą kompetentingą instituciją ir paspaudę kortelę 
„Naudotojai“. Nepamirškite, kad užregistravę naują naudotoją turėsite jam ne per sistemą 
(pvz., telefonu arba asmeniškai) pranešti naudotojo vardą. Taip pat praneškite naujajam 
naudotojui, kad jis gaus automatinį e. laišką su laikinuoju slaptažodžiu ir galės prisijungti 
prie sistemos įvedęs naudotojo vardą bei laikinąjį slaptažodį. 

 Mano koordinuojama kompetentinga institucija negali prisijungti prie IMI, 
nes jos vienintelis registruotas IMI naudotojas institucijoje daugiau 
nedirba. Kaip galėčiau jiems padėti?  

Kadangi esate tvirtinantysis koordinatorius, pirmąjį naudotoją galite pakeisti kitu 
naudotoju. Tam reikia turėti duomenų administratoriaus teises. Meniu parinktyje 
„Administravimas – Tvarkyti kitas institucijas – Tvarkyti kitų institucijų duomenis“ 
pasirinkite atitinkamą kompetentingą instituciją. Kortelėje „Naudotojai“ galite redaguoti 
pirmojo institucijos naudotojo duomenis. Vietoj senojo naudotojo duomenų įrašykite 
naujojo naudotojo duomenis (taip pat naują naudotojo vardą bei naują e. pašto adresą), 
po to spauskite mygtuką „Išsaugoti naudotojo duomenis“. 

Pasirodžius pranešimui, kuriuo patvirtinama, kad naudotojo duomenys atnaujinti, turėsite 
atstatyti naudotojo slaptažodį (žr. mygtuką „Atstatyti slaptažodį“ dešinėje naudotojo 
duomenų laukelio pusėje). Nepamirškite naujajam naudotojui pranešti jo naudotojo 
vardą. Tai turi būti padaryta ne per sistemą IMI (pvz.: telefonu, faksu, paprastu paštu). 
Taip pat praneškite naujajam naudotojui, kad jis gaus automatinį e. laišką su laikinuoju 
slaptažodžiu, ir kad jis galės prisijungti prie sistemos įvedęs naudotojo vardą bei laikinąjį 
slaptažodį. 

Kita galimybė – užregistruoti naują institucijos naudotoją ir suteikti jam naudotojo vardą. 
Svarbu, kad šiam naudotojui suteiktumėte vietos duomenų administratoriaus teises.  Kai 
naujas naudotojas bus užregistruotas, jūs arba jis pats galės iš IMI pašalinti buvusio 
kolegos duomenis. 
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4. NAUDOTOJŲ ADMINISTRAVIMAS IMI 

 Man buvo pranešta, kad esu savo kompetentingos institucijos pirmasis 
naudotojas. Ką tai reiškia? 

Kiekviena IMI registruota institucija turi paskirti bent vieną asmenį IMI naudotoju. IMI 
koordinatoriui IMI sistemoje registruojant jūsų instituciją tuo pačiu užregistruojamas ir 
pirmasis naudotojas.  

Šiam pirmajam naudotojui suteikiamos visos naudotojo teisės, įskaitant vietos duomenų 
administratoriaus. Jam IMI sistema atsiųs automatinį e. laišką, kuriame bus prašoma 
pirmą kartą jungiantis prie sistemos atnaujinti informaciją apie savo instituciją. Pirmasis 
naudotojas atlieka labai svarbią užduotį: jis įpareigotas registruoti kitus naudotojus iš tos 
institucijos. Vėliau naujus tos institucijos naudotojus galės registruoti bet kuris vietos 
duomenų administratoriaus teises turintis naudotojas.  

Jei jungiantis prie sistemos kiltų nesklandumų, kreipkitės į jūsų instituciją IMI 
užregistravusį koordinatorių. Jei tiksliai nežinote, į ką kreiptis, galite susisiekti su 
nacionaliniu IMI koordinatoriumi. Jo kontaktinius duomenis rasite IMI interneto 
svetainės skyrelyje „IMI kontaktiniai duomenys“ (http://ec.europa.eu/imi-net).  

 Mūsų vietos duomenų administratorius keičia darbą, todėl kažkas kitas turi 
perimti jo funkciją IMI. Kaip tai padaryti?  

Prieš keisdamas pareigas dabartinis jūsų vietos duomenų administratorius (LDA) turėtų 
pasirūpinti, kad IMI būtų užregistruotas naujas naudotojas ir kad jam būtų suteiktos 
vietos duomenų administratoriaus teisės. Po to naujas vietos duomenų administratorius 
galės pašalinti iš IMI pareigas pakeitusio ankstesniojo vietos duomenų administratoriaus 
duomenis. Saugumo dėlei rekomenduojame turėti bent du vietos duomenų 
administratorius. 

Daugiau informacijos apie naujų naudotojų registravimą IMI rasite IMI interneto 
svetainėje pateiktoje mokymosi medžiagoje: http://ec.europa.eu/imi-net.  

Jei vienintelis vietos duomenų administratorius institucijoje jau nebedirba, susisiekite su 
savo tvirtinančiuoju koordinatoriumi (jūsų instituciją IMI užregistravusiu arba 
patvirtinusiu koordinatoriumi) ir paprašykite pagalbos. Jūsų tvirtinančiojo 
koordinatoriaus duomenų administratorius galės užregistruoti naują jūsų institucijos 
naudotoją arba vietoj buvusio naudotojo duomenų įvesti naujojo kolegos duomenis. 

 Registruojant mūsų instituciją IMI sistemoje buvo užregistruotas pirmasis 
naudotojas. Šis naudotojas išėjo iš darbo institucijoje, bet neužregistravo 
jokių kitų naudotojų. Kaip mums prisijungti prie IMI?  

Rekomenduojama, kad kiekviena institucija užregistruotų bent du vietos duomenų 
administratoriaus teises turinčius naudotojus. Jei institucijoje yra tik vienas registruotas 
naudotojas ir jis palieka instituciją neužregistravęs jokių kitų naudotojų, ši institucija 
nebegali prisijungti prie IMI. Tokiu atveju institucija turi kreiptis į savo IMI 
koordinatorių. Jūsų tvirtinančiojo koordinatoriaus duomenų administratorius galės 

http://ec.europa.eu/imi-net
http://ec.europa.eu/imi-net
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užregistruoti naują jūsų institucijos naudotoją arba vietoj buvusio naudotojo duomenų 
įvesti naujojo kolegos duomenis. 

 Kiek naudotojų turėtų būti užregistruota mano institucijoje? 

Kiekviena IMI registruota institucija registruotų naudotojų skaičių nustato savo nuožiūra. 
Kiekviena registruota institucija turi turėti bent vieną naudotoją, kuriam automatiškai 
suteikiamos visos naudotojo teisės. Šis pirmasis naudotojas gali registruoti kitus 
naudotojus. Sprendžiant, kiek naudotojų registruoti, reikėtų atsižvelgti į institucijos dydį 
ir į prognozuojamą informacijos mainų su kitų valstybių narių institucijomis mastą. 
Viena vertus, galima užregistruoti tik kelis naudotojus ir suteikti jiems daug naudotojo 
teisių. Kita vertus, galima aiškiai atskirti su informacijos užklausomis dirbančius 
naudotojus (užklausų tvarkytojai) ir duomenų bei naudotojų administratorius (vietos 
duomenų administratoriai). Bet kuriuo atveju rekomenduojama užregistruoti bent po du 
kiekvieno profilio naudotojus, kad vienam jų išėjus atostogų ar susirgus būtų, kas jį 
pakeičia.  

 Mane užregistravo kaip naują IMI naudotoją. Kaip žinoti, kokias turiu 
naudotojo teises?  

Vienas iš būdų sužinoti savo naudotojo teises IMI – peržiūrėti jums prieinamas meniu 
parinktis. Pavyzdžiui, jei turite prieigą prie meniu parinkties „Sukurti užklausą“, reiškia, 
kad turite užklausų tvarkytojo teises. Jei matote meniu parinktį „Sukurti įspėjimą“, 
vadinasi turite įspėjimų tvarkytojo teises. Jei turite prieigą prie modulio 
„Administravimas“, reiškia, kad turite vietos duomenų administratoriaus teises. Jei jūsų 
institucija yra IMI koordinatorius ir jūs matote meniu parinktį „Tvarkyti kitas 
institucijas“, reiškia, kad turite duomenų administratoriaus teises.  

Jei dėl to kyla abejonių, galite susisiekti su savo institucijos vietos duomenų 
administratoriumi. Jis mato, kokias naudotojo teises turite, ir prireikus gali jas pakeisti. 
Jei su vietos duomenų administratoriumi susisiekti nepavyktų, taip pat galite kreiptis į 
savo tvirtinantįjį koordinatorių (jūsų instituciją IMI užregistravusį ar jos savarankišką 
registraciją patvirtinusį koordinatorių). 

5. INFORMACIJOS UŽKLAUSOS  

5.1.  Informacijos užklausų siuntimas 

 Ką daryti, jei nerandu tinkamos kitos valstybės narės kompetentingos 
institucijos?  

IMI sistemoje yra visos Europos ekonominės erdvės kompetentingų institucijų, kurių 
veikla susijusi su vidaus rinkos teisės aktų taikymu savo šalies teritorijoje, duomenų 
bazė. Visi IMI naudotojai turi galimybę pagal tam tikrus kriterijus atlikti kompetentingų 
institucijų paiešką.  
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Jei negalite rasti tinkamos kitos valstybės narės kompetentingos institucijos, reikėtų 
kreiptis į tos valstybės narės IMI koordinatorių. Galite:  

• sukurti užklausą ir nusiųsti ją pageidaujamos valstybės narės IMI koordinatoriui. 
Tokiu atveju vertėtų pridėti komentarą, kuriuo praneštumėte koordinatoriui, kad 
jums nepavyko rasti tinkamos kompetentingos institucijos ir kad prašote persiųsti 
užklausą reikiamai institucijai; 

• pageidaujamos valstybės narės IMI koordinatoriui nusiųsti e. laišką. 
Tinkamiausio IMI koordinatoriaus galite ieškoti naudodamiesi bendrąja paieškos 
funkcija. Pavyzdžiui, koordinatoriaus galite ieškoti tam tikroje geografinėje 
srityje ar pagal profesiją. Iš paieškos rezultatų sužinosite koordinatoriaus 
kontaktinius duomenis, tarp jų ir e. pašto adresą. Tada galėsite paprašyti, kad IMI 
koordinatorius padėtų rasti reikiamą instituciją. Tuomet IMI sistemoje galėsite 
sukurti informacijos užklausą ir nusiųsti ją tiesiai reikiamai pageidaujamos 
valstybės narės institucijai. Jeigu į IMI koordinatorių ketinate kreiptis e. laišku, 
pažiūrėkite kontaktiniuose duomenyse, kokias kalbas jis supranta. 

 Kuriant naują profesinių kvalifikacijų srities užklausą sistema prašo įvesti 
su ja susijusio asmens (profesijos atstovo) adresą. Kokį adresą turėčiau 
įvesti? 

Migruojančio profesijos atstovo adresas gali padėti užklausą gavusiai institucijai 
nustatyti jo tapatybę ir pateikti reikiamus atsakymus.  

Sistemoje leidžiama įvesti profesijos atstovo adresą nepatikslinant, koks tai adresas. 
Remdamiesi turima informacija turėsite kiekvienu atveju nuspręsti, kurį adresą nurodyti 
naudingiausia. Tai galėtų būti: 

⇒ nuolatinis profesijos atstovo adresas gyvenamojoje valstybėje narėje; 

⇒ laikinas adresas klausiančiojoje valstybėje narėje; 

⇒ darbovietės adresas; 

⇒ namų adresas.  

 Ar galiu prie užklausos pridėti keletą dokumentų? 

Taip, prie kuriamos užklausos galite pridėti keletą dokumentų. Atminkite, kad kiekvieną 
dokumentą turėsite įkelti atskirai ir kaskart turėsite spausti mygtuką „Pridėti 
dokumentą“. Turėsite nurodyti kiekvieno dokumento kalbą ir kiekvienam jų suteikti 
pavadinimą (pvz., „Sertifikatas“). 

 Mano institucija teisės aktų srityje susieta su keliais koordinatoriais. Kurį 
iš jų turėčiau pasirinkti kurdamas užklausas ir į jas atsakydamas? 

Jei jūsų institucija susieta tik su vienu koordinatoriumi, jis bus automatiškai susietas su 
visomis jūsų užklausomis. Jei jūsų institucija susieta su keliais koordinatoriais, kiekvieną 
kartą kuriant užklausą reikės pasirinkti užklausos koordinatorių. Kad pasirinktumėte 
tinkamą koordinatorių, turite įsitikinti, kad užklausos turinys priklauso koordinatoriaus 
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kompetencijos sričiai. Po to koordinatoriui gali tekti dalyvauti tvirtinant jūsų užklausą 
arba pareikšti nuomonę, jeigu jūsų netenkintų atsakančiosios institucijos pateiktas 
atsakymas.  

 Kaip galiu suteikti leidimą užklausų koordinatoriui matyti savo institucijos 
užklausų informaciją? 

Numatytaisiais parametrais IMI koordinatoriams suteikiama teisė matyti tik pagrindinę 
institucijos užklausų informaciją. Vis dėlto, jei konkrečiu informacijos mainų atveju 
koordinatoriai turėtų imtis veiksmų (tvirtinimo arba persiuntimo procedūros), kad 
susidarytų nuomonę, jiems gali būti reikalinga visa mainų informacija. Kad 
koordinatorius galėtų matyti visą tvarkomos užklausos informaciją, jūsų institucijos 
vietos duomenų administratorius turi atitinkamai pakeisti susijusios teisės aktų srities ir 
darbo procedūros parametrus. Šiuos parametrus rasite meniu „Administravimas – 
Tvarkyti savo institucijos informaciją – Tvarkyti savo institucijos duomenis“. Nustatant 
koordinatoriaus užklausų peržiūros režimo parametrą reikia pažymėti „taip“.  

Siekiant apsaugoti su užklausa susijusio asmens duomenis, koordinatorius, net jei jam 
suteikta teisė matyti visą užklausos informaciją, jokių asmens duomenų nematys.  

 Kodėl man nerodoma visa mano institucijos užklausų informacija? 

Kad galėtumėte matyti visą užklausos informaciją, jums reikia turėti užklausų tvarkytojo 
teises. Jei esate paprastasis naudotojas ar vietos duomenų administratorius, galite matyti 
tik pagrindinę su jūsų institucija susijusių užklausų informaciją (pagrindinės informacijos 
peržiūros režimas). Naudotojų teises nustato jūsų institucijos vietos duomenų 
administratorius. Jei reikia, jis gali keisti jūsų, kaip naudotojo, teises.  

 Jau prieš kurį laiką nusiunčiau informacijos užklausą per IMI, bet dar 
negavau jokio atsakymo iš atsakančiosios institucijos. Ką daryti?  

Pirmiausia galite nusiųsti atsakančiajai institucijai e. laišką ir priminti, kad tebelaukiate 
atsakymo į užklausą. Institucijos e. pašto adresas nurodytas tarp IMI bendrųjų 
kontaktinių duomenų. Šiuos duomenis galite peržiūrėti atitinkamos informacijos 
užklausos skyrelyje „Užklausos tvarkymas“. Jei tai nepadeda, turėtumėte kreiptis į savo 
IMI koordinatorių ir paprašyti, kad jis susisiektų su atsakančiosios valstybės narės 
koordinatoriumi. Už konkrečią užklausą atsakingo koordinatoriaus kontaktinius 
duomenis taip pat rasite skyrelyje „Užklausos tvarkymas“.  

Jei nesate tikri, kas jūsų IMI koordinatorius, apsilankykite IMI svetainės puslapyje „IMI 
pagalbos tarnybos“ arba tiesiogiai kreipkitės į nacionalinį IMI koordinatorių.  
Nacionalinių koordinatorių sąrašas pateiktas IMI interneto svetainės skyrelyje „IMI 
kontaktiniai duomenys“ (http://ec.europa.eu//imi-net/).  

 

http://ec.europa.eu//imi-net/
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5.2. Atsakymas į užklausas 

 Kaip sužinoti, ar mano institucijai atsiųsta nauja užklausa? 

Kai jūsų institucija gauna užklausą, ją apie tai informuoja IMI sistema automatiniu 
e. laišku. Jis siunčiamas visiems užklausų tvarkytojo teises turintiems naudotojams ir 
registruojant instituciją nurodytu kontaktiniu e. pašto adresu. Be to, užklausų tvarkytojai 
naujas užklausas mato IMI sistemoje savo veiksmų sąrašuose. 

 Kodėl negaliu savo institucijos vardu atsakyti į užklausas? 

Kad galėtumėte atsakyti į užklausas, jums reikia turėti užklausų tvarkytojo teises. Jei 
tokių teisių neturite, susisiekite su savo institucijos vietos duomenų administratoriumi. 
Kaip užklausų tvarkytojas, galėsite atsakyti į bet kurią savo institucijos gautą užklausą, 
išskyrus atvejus, kai institucija naudojasi skirstymo funkcija ir užklausą paskiria tvarkyti 
ne jums. Tokiu atveju veiksmų užklausos atžvilgiu gali imtis tik tie užklausų tvarkytojai, 
kuriems skirstytojas tą užklausą yra paskyręs. Užklausų tvarkytojai, kuriems užklausa 
nepaskirta, gali matyti visą jos informaciją, bet negali atlikti jokių su užklausa susijusių 
veiksmų.  

 Ką daryti, jei užklausa nepriklauso mano institucijos kompetencijos 
sričiai? 

Jei jūsų institucija negali atsakyti į užklausą, jos priimti neprivalote. Ją galite persiųsti 
kitai savo šalies kompetentingai institucijai arba IMI koordinatoriui. Užklausą persiuntę, 
daugiau už ją atsakingi nebebūsite ir ji pradings iš jūsų užklausų sąrašo.  

 Ar gali redaguoti užklausą ir į ją atsakyti keli institucijos naudotojai? 

Jei užklausų tvarkytojo teises tam tikroje teisės aktų srityje turi keli jūsų institucijos 
naudotojai, jie visi turi visapusišką prieigą prie jūsų institucijos tos teisės aktų srities 
išsiųstų ir gautų užklausų. Kiekvienas užklausų tvarkytojas gali redaguoti užklausą, į ją 
atsakyti arba įrašyti laisvos formos pastabas. Išsaugotus atsakymų ir pastabų projektus 
vėliau dar gali redaguoti ir kiti naudotojai. Tačiau jau išsiųstų dalinių arba išsamių 
atsakymų redaguoti nebegalima. 

Atminkite, kad jei jūsų institucija naudojasi skirstymo procedūra užklausoms tvarkyti, 
redaguoti užklausą galės tik tie užklausų tvarkytojai, kuriems ji buvo paskirta. 

Jei tuo pačiu metu užklausą bandytų tvarkyti du naudotojai, sistema vienam iš jų praneš, 
kad kažkas kitas tvarko užklausą. Išsaugoti antrojo naudotojo įvestų duomenų bus 
negalima. 

 Ar galiu prie savo atsakymo pridėti dokumentų? 

Taip, prie savo atsakymo galite pridėti vieną ar kelis dokumentus. Atminkite, kad 
kiekvieną dokumentą turėsite įkelti atskirai ir kaskart turėsite spausti mygtuką „Pridėti 
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dokumentą“. Turėsite nurodyti kiekvieno dokumento kalbą ir kiekvienam jų suteikti 
pavadinimą (pvz., „Sertifikatas“). 

 

 Kas gali peržiūrėti visą mano pateikiamų atsakymų informaciją? 

Visą atsakymų informaciją (įskaitant ir užklausos subjekto asmens duomenis) gali 
peržiūrėti tik tiesiogiai su užklausa susiję asmenys, t. y.: 

• klausiančiosios institucijos užklausų tvarkytojai; 

• jūsų institucijos užklausų tvarkytojai.  

Išsamią užklausų informaciją (bet ne asmens duomenis) gali matyti ir abiejų institucijų 
skirstytojo teises turintys naudotojai. 

 Priėmiau užklausą, bet vėliau suvokiau, kad nesu kompetentingas pateikti 
atsakymą. Ką daryti? 

Turėsite paaiškinti klausiančiajai institucijai, kad negalite atsakyti į jos užklausą, ir 
paprašyti užklausą atšaukti. Jei žinotumėte, kuri jūsų valstybės narės institucija galėtų į ją 
atsakyti, būtų naudinga tai nurodyti klausiančiajai institucijai. Savo paaiškinimą galite 
įrašyti užklausos langelyje „Bendrosios pastabos“. Kai išsaugosite pastabą, kitai 
institucijai bus pranešta, kad prie užklausos pridėjote naują informaciją. Jūs taip pat 
paprasčiausiai galite susisiekti su atitinkama institucija e. paštu ir paaiškinti padėtį. Jos e. 
pašto adresą rasite IMI tarp bendrųjų kontaktinių duomenų.  

Kitose IMI versijose numatoma įdiegti funkciją, leidžiančią persiųsti užklausą net po jos 
priėmimo. 

 Ką daryti, jeigu nežinau visų atsakymų į užklausos klausimus? 

Jei žinote, kuris departamentas arba kuri institucija galėtų atsakyti į klausimus, į kuriuos 
pats atsakyti nepajėgiate, jums turėtų būti paprasčiau nei klausiančiajai institucijai 
paprašyti trūkstamos informacijos. Taip galėsite klausiančiajai institucijai nusiųsti 
išsamų atsakymą. Jei nežinote, kas galėtų turėti reikiamą informaciją, galite kreiptis į IMI 
koordinatorių arba pranešti apie tai klausiančiajai institucijai prie konkretaus klausimo 
įrašydamas pastabą.   

Būsimose IMI versijoje numatoma įdiegti funkciją, kuri leis priimti tik atsirinktus 
užklausos klausimus, o likusius klausimus persiųsti kitai savo šalies kompetentingai 
institucijai. 

 Ką daryti, jei negaliu atsakyti į tam tikrą užklausos klausimą? 

Gali būti, kad į kai kuriuos klausimus negalėsite atsakyti – net jeigu bandėte gauti 
informacijos iš kitų institucijų. Tokiu atveju rekomenduojame paaiškinti klausiančiajai 
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institucijai, kad negalite suteikti prašomos informacijos. Tai galėsite padaryti 
naudodamiesi išskleistiniu sąrašu, kuriame pateikiami įvairūs galimi atsakymai, arba prie 
konkretaus klausimo įrašydami laisvos formos pastabą.  

 Klausiančioji institucija prašo suteikti papildomos informacijos. Kaip 
pateikti papildomus atsakymus? 

Išsiuntus išsamų atsakymą į užklausą, atsakančioji institucija vis tik gali būti paprašyta 
suteikti papildomos informacijos (užklausos statusas – „užklausa tvarkoma, reikalinga 
papildoma informacija“). Jeigu atsakančioji institucija sutinka suteikti papildomos 
informacijos, ji gali papildyti ankstesnius atsakymus ir (arba) įrašyti laisvos formos 
pastabas atitinkamame pastabų langelyje po kiekvienu klausimu. Be to, bendrajame 
pastabų langelyje klausimų sąrašo pabaigoje ji gali pateikti išsamesnius paaiškinimus 
(arba visą papildomą informaciją, jei galima). 

 Norėčiau paprašyti savo koordinatoriaus techninės pagalbos atsakant į 
užklausą. Ar koordinatorius gali peržiūrėti visą užklausos informaciją prieš 
man išsiunčiant atsakymą?  

Užklausų koordinatoriai gali matyti tik pagrindinę savo koordinuojamų institucijų 
išsiųstų ar gautų užklausų informaciją. Jei norėtumėte pasikonsultuoti su koordinatoriumi 
dėl konkrečios užklausos, galėtumėte, pavyzdžiui, nusiųsti jam užklausos ataskaitą. 
Užklausos ataskaitą galite parengti bet kuriuo etapu paspaudę mygtuką „Spausdinti 
ataskaitą“. Pasirinkę individualizuotą ataskaitą, galėsite nuspręsti, kokius elementus 
įtraukti į ataskaitą (pvz., klausimus ir jūsų atsakymų projektus). Asmens duomenų 
rekomenduojame neįtraukti.  

Atminkite, kad kartais koordinatorių gali būti prašoma dalyvauti užklausų tvarkymo 
procedūroje (tvirtinant arba persiunčiant užklausas). Kad jie galėtų matyti išsamią tokių 
užklausų informaciją, turite atitinkamai nustatyti savo institucijos susijusios teisės aktų 
srities užklausų tvarkymo procedūros parametrus: meniu parinktyje „Tvarkyti savo 
institucijos duomenis“ spauskite susijusios teisės aktų srities kortelę „Informacijos 
užklausa“. Atsakymas į klausimą „Ar ši institucija leidžia koordinatoriui matyti 
informaciją apie jos užklausas, jei reikalaujama, kad įsikištų koordinatorius?“ turi būti 
„Taip“. 

 Rašau laisvos formos atsakymą, bet teksto laukelis yra per mažas mano 
atsakymui. Ką daryti?  

Po kiekvieno iš anksto IMI parengto atsakymo yra laisvos formos teksto laukelis. Jei jūs 
ir jūsų kitos šalies partneris nemokate bendros kalbos, turėtumėte stengtis kuo mažiau 
naudotis laisvos formos teksto funkcija, nes yra pavojus, kad neteisingai vienas kitą 
suprasite (net ir naudodamiesi mašininio vertimo priemone). Jei jūsų laisvos formos 
atsakymas vis dėlto per ilgas, papildomas pastabas galite pridėti ir bendrųjų pastabų 
laukelyje. Atminkite, kad klausimai ir atsakymai numeruojami, todėl bendrųjų pastabų 
laukelyje galite pateikti nuorodas į juos. 
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 Kaip mano koordinatorius žinos, kad atsakiau į užklausą ir kad jos statusas 
pasikeitė? 

Kompetentingos institucijos turi laiku atsakyti į kitų valstybių narių informacijos 
užklausas. Paprastai IMI koordinatoriai pranešimų apie užklausas negauna, nebent 
reikėtų, kad jie įsikištų. IMI koordinatoriai, prižiūrėdami, kad IMI veiktų sklandžiai jų 
regione arba tam tikroje teisės aktų srityje, gali naudotis sistemoje esančiais užklausų 
sąrašais.  Pavyzdžiui, sąraše „Mano koordinuojamos užklausos“ rodomos visos 
koordinuojamų institucijų išsiųstos arba gautos užklausos. Koordinatoriai gali matyti 
pagrindinę visų užklausų informaciją ir jų statusą. Skubos sąraše koordinatoriai gali 
matyti vėlavimo atvejus, pvz., užklausas, į kurias vėluojama atsakyti arba kurios seniai 
gautos, bet dar nepriimtos. Koordinatoriai, naudodamiesi paieškos kriterijais, gali ieškoti 
konkrečių užklausų sąrašuose. 

5.3. Atsakymų į užklausas priėmimas IMI  

 Ką daryti, jei manau, kad atsakymas į mano užklausą yra netenkinamas? 

Jei atsakymas jūsų netenkina, galite atsakančiosios institucijos paprašyti papildomos 
informacijos.  Laisvos formos teksto laukelyje nurodykite, kuriuo (-iais) klausimu (-ais) 
jums reikalinga papildoma informacija. Visi klausimai yra sunumeruoti, todėl pastabų 
laukelyje galite paprasčiausiai nurodyti jų numerį. Jums taip pat reikės pagrįsti, kodėl 
jums reikalinga papildoma informacija. 

 Ką daryti, jei gautas atsakymas yra tik dalinis? 

Atsakančiajai institucijai atsakant į jūsų užklausą gali trūkti tam tikros informacijos. 
Pavyzdžiui, ji galėtų nedelsdama patikrinti sertifikato autentiškumą, bet jai gali reikėti 
daugiau laiko atsakymams į kitus jūsų užklausos klausimus surinkti.  

Daliniame atsakyme gali būti atsakyta į vieną arba kelis užklausos klausimus. Jei gausite 
dalinį atsakymą, jūsų nebus prašoma jį priimti. Negalėsite paprašyti ir papildomos 
informacijos. Tai padaryti galima tik tada, kai pateikiamas išsamus atsakymas.  
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